


بالظروفمنهاكلارتبطتمراحل،بثالثالمحاسبةديوانتأسيسمر

المملكةفيوالتشريعيةواالقتصاديةالسياسية

التطور التاريخي لديوان المحاسبة

.
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مهام ديوان المحاسبة

ياتوالتسووالقروضوالسلفاألماناتوحسابونفقاتهاالدولةوارداتمراقبة•

.الديوانقانونفيالمبينالوجهعلىوالمستودعات

.الديوانلرقابةالخاضعةللجهاتوالمحاسبيةالماليةالمشورةتقديم•

.لةوفاعقانونيةبصورةإنفاقهاسالمةمنللتأكدالعامةاألموالعلىالرقابة•

الجهاتعمبالتنسيقبهاالمعمولالبيئيةالتشريعاتتطبيقسالمةمنالتأكد•

.العالقةذات

لرقابةالخاضعةالجهاتفياإلداريةواإلجراءاتالقراراتانمنالتثبت•

.النافذةللتشريعاتوفقًاتتمالديوان
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نطاق رقابة ديوان المحاسبة

:يليماللديوانالرقابيةالمظلةتشمل

مةالعاوالمؤسساتالعامةالرسميةوالمؤسساتالحكوميةوالدوائرالوزارات1.

.المستقلة

.الكبرىعمانوأمانةالمشتركةالخدماتومجالسالبلديةالمجالس2.

إذاحساباتهابتدقيقالمحاسبةديوانتكليفالوزراءمجلسيقررجهةأي3.

أحكامبموجبتمتجبايتهاانأوالعامةاألموالبحكمالجهةهذهأموالكانت

يئاتوالهالخيريةوالجمعياتالمهنيةالنقاباتذلكعلىاألمثلةومنالقانون

.الخ..التطوعية

.رأسمالهامنفأكثر(%50)نسبتهماالحكومةلكتتمالتيالشركات4.
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النص التشريعي للرقابة البيئية  

المعدل1952لسنة(28)رقمالمحاسبةديوانقانونمن(3)المادةتنص

:2007لسنة(18)رقمبالقانون

:التاليةالمهامالمحاسبةديوانيتولى

والقروضوالسلفاتاالماناتوحسابونفقاتهاالدولةوارداتمراقبة.أ

.القانونهذافيالمبينالوجهعلىوالمستودعاتوالتسويات

.ديواناللرقابةالخاضعةللجهاتالمحاسبيةالمجاالتفيالمشورةتقديم.ب

ةقانونيبصورةإنفاقهاسالمةمنللتأكدالعامةاألموالعلىالرقابة.ج

.وفاعلة

معيقبالتنسبهاالمعمولالبيئيةالتشريعاتتطبيقسالمةمنالتأكد.د

.العالقةذاتالجهات

ابةلرقالخاضعةالجهاتفياإلداريةواإلجراءاتالقراراتأنمنالتثبت.هـ

.النافذهللتشريعاتوفقًاتتمالديوان
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تقييم إدارة المياه العادمة الصناعية 

والمنزلية المعالجة في سلطة المياه

(2011-2013)للفترة 



:التدقيقجهة 

سةدراتتولىالتيالجهةكونهاالمياهسلطةتقييمتم•

وإنشاؤهاوتقييمهاالصحيوالصرفالمياهمشاريع

لتجميعابعملياتالقيامذلكفيبماوصيانتهاوتشغيلها
.بالمياهالتصرفوكيفيةوالمعالجةوالتكرير
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نطاق التدقيق

ه العادمة سيتم التدقيق على المديريات التالية المعنية في الميا•
:المعالجة في سلطة المياه 

قطاع شؤون المختبرات والنوعية ممثاًل بمديرية النوعية •
.  ومديرية التخطيط والتقييم ومديرية المختبرات 

ي  الدعم الهندسوقطاع الشؤون الفنية ممثاًل بمديرية الشؤون •
.خدامإعادة االستوومديرية البيئة ( قسم دعم محطات التنقية ) 

محطة الخربة السمراء لمعالجة )وحدة التخطيط و اإلدارة •
( .  المياه
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:مبررات التقييم 

حيثهالمياسلطةفيالمعالجةللمياهالبيئياألثرلموضوعمسبقاالتطرقيتملم

.فقطيةواإلدارالماليةالجوانبعلىالمعالجةللمياهالسابقةالتقييمعمليةاقتصرت

لزيادةةنتيججديدمياهكمصدرالمعالجةالمياهالستخدامالبيئياألثرتقييمأهمية

ابعةالرالمرتبةويحتلالمائيةالمصادرشحمنيعانياألردنالنالمياهعلىالطلب

:ومنهايالمائالقطاعتواجهالتيالتحدياتإلىإضافةالمياهفيفقرًااألكثرالدولفي

اعاتسإلىأدىممااالردنالىالقسريةوالهجراتالسكانعددفيالمضطردةالزيادة•

.المياهعلىوالطلبالمائيالتزويدبينالفجوة

.صةالمرخغيراالرتوازيةاآلبارأعدادلزيادةنتيجةالجوفيةالمياهمصادراستنزاف•

.المياهشبكاتفيالفاقدنسبةارتفاع•

.الجواردولمعالمشتركةالمياهمنالقانونيةحصصهاعلىالمملكةحصولعدم•

ركةشإلىالوسطاقليمفيوالصناعيةالمنزليةالعادمةالمياهمعالجةعمليةإخضاع

.العمليةتلكعنمسئولةالمياهسلطةكانتأنبعدخاصة
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أهداف التدقيق

سيتم إجراء تدقيق نظامي وأداء ويخضع لهذا التدقيق معالجة المياه•

.2011/2013الصناعية والمنزلية للسنوات من 

:أهداف لعملية التدقيق وهي ( 5)تم تحديد •

وعمل قائمة تحديد درجة االلتزام بالمعايير البيئية للنشاط الخاضع للتدقيق. 1
:بالمتطلبات القانونية تتضمن ما يلي

.وضع قائمة بالتشريعات المطبقة خالل سنوات االختبار •

.التحقق من وجود التزام بتلك التشريعات والقوانين •

.دراسة االلتزام بالمعايير الموضوعة •

.دراسة مدى االلتزام بتقييم المخاطر البيئية •
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أهداف التدقيق/ تابع 

أنظمة الضبط  )التحقق من مدى االلتزام بإجراءات وأنظمة اإلدارة . 2
( :الداخلي وإجراءات الرقابة الداخلية 

.النظام اإلداري •

.الوصف الوظيفي •

.النظام الداخلي •

.التحقق من انجاز المهام بالصورة الصحيحة •

.معايير العمل التي تم االلتزام بها •

(عدد المباني/ حجم العمل ) يمكن قياسها / فحص لنظام األداء •

.عدد الموظفين •

11



أهداف التدقيق/ تابع 

.فحص استخدام المؤشرات البيئية ودرجة االلتزام بها. 3

:  ية التاليةتحديد ووصف األثر الذي يخلفه النشاط على العناصر البيئ. 4
.الغطاء النباتي-التربة –الماء 

ل هذه عمل متابعة وتقييم للتكاليف والمنافع البيئية الالزمة لعم. 5

.األنشطة 
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مجاالت العمل واإلجراءات  

:إجراءات التدقيق 

:وتتضمن ما يلي 

.طلب المعلومات المهمة للتدقيق •

ي اختبار ومراجعة جميع الوثائق الت) إجراء االختبارات المهمة النجاز أعمال التدقيق ، •
( .ترسلها إلينا الجهات الخاضعة للتدقيق

ألنظمة النظام الداخلي إلرسال البيانات واستقبالها ، تقييم ا) المحوسبةفحص األنظمة •
( .المحوسبة

ائج التي هل يوجد اختالف بين النت"عمل إجراءات تدقيق ، تقييم النتائج ) عمل اختبارات •
" ( .تم الحصول عليها وبين مزاعم اإلدارة

.تحليل الحسابات والبيانات المالية •

.إجراء مقابالت شخصية •

. إجراء زيارات ميدانية للمديريات المعنية في سلطة المياه •
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نطاق التدقيق  

:ورة تتضمن مجاالت التدقيق األقسام التالية في المديريات المذك•

:النوعية وقطاع شؤون المختبرات :  أوال

:مديرية النوعية •

.  قسم مراقبة المياه العادمة و الرصد البيئي •

:مديرية المختبرات : ثانيا

.قسم كيمياء المياه العادمة •

.الدقيقة االحياءقسم •
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:التقييم ومديرية التخطيط : ثالثا

.قياس مؤشرات األداء والتقييم وقسم المتابعة •

:قطاع الشؤون الفنية : ثانيا

:الدعم الهندسي ومديرية اإلشراف •

.قسم دعم محطات التنقية •

:إعادة االستخدام ومديرية البيئة :ثالثا

.قسم إعادة االستخدام •

.قسم المياه العادمة •
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اآلثر البيئي لتقرير المياه العادمة

:التشريعياإلطار

الخاصة(2007/202)رقماألردنيةالفنيةالمواصفةشموليةعدم•
لللسيواإلسالةببندوالمتعلقةالمعالجةالصناعيةالعادمةبالمياه

.الضروريةالعناصرلبعضقياساتواألودية

:البيئياألثر

عدمهعلييترتبقدذلكفإنالعناصرتلكتراكيزقياسلعدمنتيجة•
دمعإلىإضافةالمعالجةالمياهمنالمرويةالمحاصيلعلىأثرهامعرفة
.التربةعلىاآلثارهذهمعرفة

:التوصية

للعناصرغيرمعياريةقياساتبإدخالالمياهسلطةتقومانمراعاة•
.(2007/202)رقماألردنيةالفنيةبالمواصفةالمشمولة
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األثر البيئي لتقرير المياه العادمة

:المؤسسياإلطار•

:البيئةوزارة•

ولةالموصغيرالمصانعكافةعلىالبيئةوزارةرقابةشموليةعدم•
حظيةاللالعيناتعلىاالعتمادجانبإلىالصحي،الصرفشبكةعلى
المصانعهذهلبعضالعادمةالمياهفحصعندالتجميعيةمنبدال

فةالمواصعنالعادمةالمياهقياساتفيالتجاوزاتبعضوجدحيث
.الفنية

لمياهلالناقلةالنضحصهاريجعلىالبيئةوزارةرقابةفاعليةعدم•
تميلمحيثالصحيالصرفبشبكةالمخدومةغيرللمنازلالعادمة
تنظيمودوجعدمإلىإضافة،للصهاريجاإللكترونيالتتبعنظامتفعيل
.واحدةمظلةتحتالصهاريجلهذهالتراخيصلمنح
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وزارة البيئة  : المؤسسياإلطار -األثر البيئي/تابع 

:البيئياألثر•

المياهمواصفاتمطابقةمنالتاكدلعدمنتيجةالجوفيةالمائيةاالحواضتلوثخطورةتزايد•
بيةلغالالرقابةغياببسببالمطلوبةالفنيةللمواصفاتمنهاالخارجةالمعالجةالعادمة

.الشبكةعلىالموصولةغيرالمصانع

يجصهارلقيامالزراعيةاالراضيريفيتستخدموالتيالسدودمياهتلوثخطورةزيادة•
شكليمماعليها،الفعالةالرقابةلغيابنتيجةوالسيولاالوديةفيالمياهبطرحالنضح
.األوبئةوانتشارصحيةمكارهحدوثجانبإلىالمواطنينصحةعلىخطورة

:التوصيات•

كةشبعلىالموصولةغيرللمصانعالبيئةوزارةرقابةنطاقزيادةأهميةعلىالتأكيد•
.الصحيالصرف

الرقابةعمليةتسهيلبهدفالعادمةالمياهنقللصهاريجتصاريحمنحعمليةتنظيمضرورة•
فيالحموالتغتفريمنللتأكدالصهاريجلتلكاإللكترونيالتتبعنظامتفعيلجانبإلىعليها،
.لهاالمحددةاالماكن
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التنظيمياإلطار 

وصفإعداددونالمياهسلطةفيمراتعدةالهيكلةإعادةإجراء•

فيةإزدواجيوجودعليهيترتبالذياألمرالجديدة،للهيكلةوظيفي
.المهامبعضتنفيذ

عدمجانبإلىالمعنية،األقساملغالبيةالوظيفةالكوادركفايةعدم•

صةخاالوظيفيةالكوادرلنقلاألوقاتمعظمفينقلوسائلتوفر
.منهمالمطلوبةبالمهامللقيامعمانخارج
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اإلطار التنظيمي-األثر البيئي/تابع 

:البيئياألثر•

البيئية،ةالرقابتنفيذفيللمسؤوليةمباشرتحديدعدمإلىذلكيؤدي•
اهالميلنشاطومستمرةدوريةبيئيةمتابعةوجودعدمجانبإلى

المديرياتمنالمنفذةالمهامانخفاضبسببالمعالجةالعادمة
.المسؤولة

:التوصيات•

عندطةالسلمديرياتقبلمنالمنفذةللمهامالوظيفيبالوصفاإللتزام•
فيازدواجيةوجودعدمضمانبهدفهيكلةإعادةعمليةأيإجراء
.المطلوبةالمهامتنفيذ

منالمطلوبةالمهاملتنفيذالالزمةباألعدادالوظيفيةالكوادرتعزيز•
.المعنيةالمديريات
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:كفاءة التنفيذ

فيةصعوبلوجودإضافةالعينات،لجلبكمعيارالمصنعنشاططبيعةأخذعدم•
كةشبعلىالموصولةالمصانعمنالتجميعيةمنبدالاللحظيةالعيناتجلب

عدمجانبإلىالرسمي،الدوامأوقاتعلىجلبهايقتصروالتيالصحيالصرف
.الأمصحيحةبالشبكةالمصانعهذهربطاماكنبأنالعيناتجلبفرقتأكد

قبلمنالمنفذةاألعمالعلىالمياهلسلطةالرقابيالدوروتفصيلشموليةعدم•
آليةةفاعليعدمجانبإلى،العادمةبالمياهالمتعلقة(خاصةشركة)مياهناشركة

مليةعتقتصروالتيالصحيالصرفشبكةعلىالموصولةللمصانعالمخالفة
.انشاؤهاعندواحدةمرةبالشبكةربطهاتقييم

منلهاقبمنالمكتشفةالمخالفاتتصويبفاعليةبإظهارالمياهسلطةقيامعدم•
إجماليمنتصويبهاتمالتيللمخالفاتالزمنيوالوقتالعددإظهارخالل

علىلداخليةاالرقابةقبلمنفنيةرقابةتنفيذعدمجانبإلىالمكتشفةالمخالفات
اهالميبمعالجةالمعنيةالمديرياتفياالقسامقبلمنالمنفذةالمهامغالبية
.العادمة
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اإلطار التنظيمي-األثر البيئي/تابع 

:البيئياألثر•

المعالجةالصناعيةالعادمةالمياهمطابقةعدمخطورةاحتماليةتزايد•

تماليةاحزيادةوبالتاليالرسميالدواماوقاتخارجخاصةالفنيةللمواصفات

ادمةالعالمياهونوعيةكفاءةعلىوالتأثيرالتنقيةمحطاتلمياهتلويثها

تلكفيالفرعيةالمختبراتقيامعدممعخاصةالتنقيةمحطاتفيالمعالجة
.شاملةمخبريةفحوصبتنفيذالمحطات

اعيةوالصنالمنزليةالعادمةالمياهبنوعيةالمياهسلطةلدىضمانوجودعدم•

مياهوجوداستمرارمنيزيدقدالذياألمرمياهناشركةقبلمنالمعالجة
.الزراعةفيالستخدامهامناسبةتكونالمعالجةغيرعادمة
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:التوصيات

علىيالرقابدورهاوتوضيحبتفصيلالمياهسلطةقيامأهميةعلىالتأكيد•

معالموقعةاالتفاقيةفيالصحيالصرفشبكةعلىالموصولةالمصانع

جلبعندكمعيارالمصنعنشاططبيعةأخذضرورةإلىإضافةمياهنا،شركة

.العينات

.الرسميالدوامأوقاتخارجتجميعيةعيناتجلباهميةعلىالتأكيد•

فيقالمستغروالوقتتصويبهاتمالتيبالمخالفاتكشوفاتإعدادضروة•
.معالجتها



مديرية المختبرات

:قسم كيمياء المياه العادمة

اتعينفيالسلطةقبلمنالفينولمادةتركيزقياسعدم•
.الصناعيةوخاصةالعادمةالمياه

دويالياألسلوبعلىالمخبريةالفحوصنتائجادخالاعتماد•

وجوداحتماليةمنيزيدقدمماإلكترونينظاممنبدال
.النتائجتلكإدخالفيوتأخرأخطاء
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:مةقسم كيمياء المياه العاد-األثر البيئي /تابع 

:البيئياألثر•

لتريةلالكيمائيةالخصائصعلىالفينولمادةلتأثيرعاليةخطورةوجود•
.المعالجةالعادمةبالمياهالمرويةوالنباتات

جةنتيصحيحةغيرتصويبيةواجراءاتقراراتوجوداحتماليةتزايد•
.المخبريةالفحوصنتائجادخالفيخطأاحتماليةلوجود

:التوصيات•

الفحوصاتضمنالفينوللمادةمخبريةفحوصإجراءإضافةمراعاة•
.المياهسلطةمختبراتفيالمنفذةالمخبرية

.دقةثرأكيكونبشكلالحاليالمخبريةالفحوصنتائجإدخالنظامتطوير•
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:مديرية المختبرات

:قسم إعادة االستخدام

المعالجةالعادمةالمياهتوزيععمليةتضبطآليةيوجدال•

وجودعدمجانبإلىالمياه،سلطةمعالمتعاقدينللمزارعين

العادمةالمياهأثرلقياسوطنيةإرشاديةخطوطأومواصفة

ةلسلطالرقابيالدورواقتصاروالنبات،التربةعلىالمعالجة

الصرفمحطةحدودداخلمعهاالمتعاقدينالمزارعينعلىالمياه
.فقطالصحي

العادمةالمياهأثرلقياسالمخبريةالفحوصعددانخفاض•
.السلطةقبلمنوالنباتالتربةعلىالمعالجة
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:قسم إعادة االستخدام-األثر البيئي/تابع 

:البيئياألثر•

دالتالمععنالعادمةالمياهفيالمتواجدةالعناصرتراكيززيادةاحتماليةوجود•

اتالكميعنالمعالجةالعادمةالمياهكميةزيادةاحتماليةبسبببهاالمسموح

الحدعنالعناصربعضتركززيادةعليهيترتبقدالذياألمرلهمالمحددة

قبلنمالمنفذةالمخبريةالفحوصانخفاضمعخاصةالنباتاتفيبهالمسموح
.االخيرةالسنواتفيالسلطة

:التوصيات•

ائجالنتتقييملعمليةعملاجراءاتودليلوطنيةإرشاديةخطوطإعدادضرورة•
.والنباتالتربةعلىالمعالجةالعادمةالمياهاستخدامأثرلقياسالمخبرية

لىعوالتأكيدالمزارعينعلىالمعالجةالعادمةالمياهتوزيعلضبطآليةإعداد•

محطاتحدودخارجالزراعةفيالمياههذهاستخداممراقبةتفعيلأهمية
28.الصحيالصرف



:قسم مراقبة المياه العادمة:مديرية المختبرات

إعادةتنفيذبسببالقسمقبلمنالمنفذةالمهاموثباتوضوحعدم•

الجديدة،للهيكلةوظيفيوصفإعداددونمرةمنألكثرالهيكلة

يالوظيفالوصفحسبمطلوبةمهامتنفيذعدمإلىأدىالذياألمر
.المعدلغيرالقديم

مصانعالبأوضاعالمتعلقةالبياناتلقاعدةوتحديثتفعيليوجدال•
.الصحيالصرفشبكةعلىالموصولة
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:ةالعادمقسم مراقبة المياه -األثر البيئي/تابع 

:البيئياألثر•

جةنتيالمياهسلطةفيوالمناسبةالمالئمةوالقراراتاإلجراءاتاتخاذعدم•
قديالذاألمرالسلطةلدىالمصانعفيالخاصةالبياناتقاعدةتحديثلعدم

وبالتاليالمصانعهذهبعضقبلمنمخالفاتوجوداستمرارإلىيشير
.المحيطةالبيئةعلىسلبياالتأثير

:التوصيات•

ياناتالبقاعدةفيالمصانعاوضاعفيالخاصةالمعلوماتبتحديثاإللتزام•
.المياهسلطةلدى

لألقسامالمنفذةالحاليةالمهاممعيتماشىوظيفيوصفإعدادضرورة•
.المياهسلطةفيالهيكلةإعادإجراءعندالمعنية
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:قسم الدعم الفني

رفالصمحطاتعلىالميدانيةزياراتهلغالبيةالقسمتوثيقعدم•

لدىكافيةمعلوماتوجودعدمإلىإضافةعنها،المسؤولالصحي
.المحطاتتلكقبلمنالمنفذةالصيانةإجراءاتعنالقسم

الجهاتمنللسلطةالواردةالمخاطباتبعضتوريدفيالتأخر•

إلىيؤديالذياألمرمخالفاتبوجودوالمتعلقةاالخرىالرقابية
.الصحيالصرفمحطاتفيالمشكالتمعالجةفيتأخر
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:قسم الدعم الفني-األثر البيئي/تابع 

:البيئياألثر•

فيطالواألعالمشاكلعنالناجمالبيئياألثرتفاقماحتماليةتزايد•

.توقبأسرعالمشاكلمعالجةلعدمنتيجةالصحيالصرفمحطات

:التوصيات•

اتبإجراءالخاصةالميدانيةالزياراتتوثيقأهميةعلىالتأكيد•

ريدالبتوريدفياإلسراعجانبإلىوالدورية،الوقائيةالصيانة

.المحطاتلتلكالتقنيةبالمشاكلالخاص
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شكرًا لحسن استماعكم  
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بالظروفمنهاكلارتبطتمراحل،بثالثالمحاسبةديوانتأسيسمر

المملكةفيوالتشريعيةواالقتصاديةالسياسية

التطور التاريخي لديوان المحاسبة

.

1 2



مهام ديوان المحاسبة

ياتوالتسووالقروضوالسلفاألماناتوحسابونفقاتهاالدولةوارداتمراقبة•

.الديوانقانونفيالمبينالوجهعلىوالمستودعات

.الديوانلرقابةالخاضعةللجهاتوالمحاسبيةالماليةالمشورةتقديم•

.لةوفاعقانونيةبصورةإنفاقهاسالمةمنللتأكدالعامةاألموالعلىالرقابة•

الجهاتعمبالتنسيقبهاالمعمولالبيئيةالتشريعاتتطبيقسالمةمنالتأكد•

.العالقةذات

لرقابةالخاضعةالجهاتفياإلداريةواإلجراءاتالقراراتانمنالتثبت•

.النافذةللتشريعاتوفقًاتتمالديوان
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نطاق رقابة ديوان المحاسبة

:يليماللديوانالرقابيةالمظلةتشمل

مةالعاوالمؤسساتالعامةالرسميةوالمؤسساتالحكوميةوالدوائرالوزارات1.

.المستقلة

.الكبرىعمانوأمانةالمشتركةالخدماتومجالسالبلديةالمجالس2.

إذاحساباتهابتدقيقالمحاسبةديوانتكليفالوزراءمجلسيقررجهةأي3.

أحكامبموجبتمتجبايتهاانأوالعامةاألموالبحكمالجهةهذهأموالكانت

يئاتوالهالخيريةوالجمعياتالمهنيةالنقاباتذلكعلىاألمثلةومنالقانون

.الخ..التطوعية

.رأسمالهامنفأكثر(%50)نسبتهماالحكومةلكتتمالتيالشركات4.
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النص التشريعي للرقابة البيئية  

المعدل1952لسنة(28)رقمالمحاسبةديوانقانونمن(3)المادةتنص

:2007لسنة(18)رقمبالقانون

:التاليةالمهامالمحاسبةديوانيتولى

والقروضوالسلفاتاالماناتوحسابونفقاتهاالدولةوارداتمراقبة.أ

.القانونهذافيالمبينالوجهعلىوالمستودعاتوالتسويات

.ديواناللرقابةالخاضعةللجهاتالمحاسبيةالمجاالتفيالمشورةتقديم.ب

ةقانونيبصورةإنفاقهاسالمةمنللتأكدالعامةاألموالعلىالرقابة.ج

.وفاعلة

معيقبالتنسبهاالمعمولالبيئيةالتشريعاتتطبيقسالمةمنالتأكد.د

.العالقةذاتالجهات

ابةلرقالخاضعةالجهاتفياإلداريةواإلجراءاتالقراراتأنمنالتثبت.هـ

.النافذهللتشريعاتوفقًاتتمالديوان
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تقييم إدارة المياه العادمة الصناعية 

والمنزلية المعالجة في سلطة المياه

(2011-2013)للفترة 



:التدقيقجهة 

سةدراتتولىالتيالجهةكونهاالمياهسلطةتقييمتم•

وإنشاؤهاوتقييمهاالصحيوالصرفالمياهمشاريع

لتجميعابعملياتالقيامذلكفيبماوصيانتهاوتشغيلها
.بالمياهالتصرفوكيفيةوالمعالجةوالتكرير
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نطاق التدقيق

ه العادمة سيتم التدقيق على المديريات التالية المعنية في الميا•
:المعالجة في سلطة المياه 

قطاع شؤون المختبرات والنوعية ممثاًل بمديرية النوعية •
.  ومديرية التخطيط والتقييم ومديرية المختبرات 

ي  الدعم الهندسوقطاع الشؤون الفنية ممثاًل بمديرية الشؤون •
.خدامإعادة االستوومديرية البيئة ( قسم دعم محطات التنقية ) 

محطة الخربة السمراء لمعالجة )وحدة التخطيط و اإلدارة •
( .  المياه
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:مبررات التقييم 

حيثهالمياسلطةفيالمعالجةللمياهالبيئياألثرلموضوعمسبقاالتطرقيتملم

.فقطيةواإلدارالماليةالجوانبعلىالمعالجةللمياهالسابقةالتقييمعمليةاقتصرت

لزيادةةنتيججديدمياهكمصدرالمعالجةالمياهالستخدامالبيئياألثرتقييمأهمية

ابعةالرالمرتبةويحتلالمائيةالمصادرشحمنيعانياألردنالنالمياهعلىالطلب

:ومنهايالمائالقطاعتواجهالتيالتحدياتإلىإضافةالمياهفيفقرًااألكثرالدولفي

اعاتسإلىأدىممااالردنالىالقسريةوالهجراتالسكانعددفيالمضطردةالزيادة•

.المياهعلىوالطلبالمائيالتزويدبينالفجوة

.صةالمرخغيراالرتوازيةاآلبارأعدادلزيادةنتيجةالجوفيةالمياهمصادراستنزاف•

.المياهشبكاتفيالفاقدنسبةارتفاع•

.الجواردولمعالمشتركةالمياهمنالقانونيةحصصهاعلىالمملكةحصولعدم•

ركةشإلىالوسطاقليمفيوالصناعيةالمنزليةالعادمةالمياهمعالجةعمليةإخضاع

.العمليةتلكعنمسئولةالمياهسلطةكانتأنبعدخاصة
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أهداف التدقيق

سيتم إجراء تدقيق نظامي وأداء ويخضع لهذا التدقيق معالجة المياه•

.2011/2013الصناعية والمنزلية للسنوات من 

:أهداف لعملية التدقيق وهي ( 5)تم تحديد •

وعمل قائمة تحديد درجة االلتزام بالمعايير البيئية للنشاط الخاضع للتدقيق. 1
:بالمتطلبات القانونية تتضمن ما يلي

.وضع قائمة بالتشريعات المطبقة خالل سنوات االختبار •

.التحقق من وجود التزام بتلك التشريعات والقوانين •

.دراسة االلتزام بالمعايير الموضوعة •

.دراسة مدى االلتزام بتقييم المخاطر البيئية •
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أهداف التدقيق/ تابع 

أنظمة الضبط  )التحقق من مدى االلتزام بإجراءات وأنظمة اإلدارة . 2
( :الداخلي وإجراءات الرقابة الداخلية 

.النظام اإلداري •

.الوصف الوظيفي •

.النظام الداخلي •

.التحقق من انجاز المهام بالصورة الصحيحة •

.معايير العمل التي تم االلتزام بها •

(عدد المباني/ حجم العمل ) يمكن قياسها / فحص لنظام األداء •

.عدد الموظفين •

11



أهداف التدقيق/ تابع 

.فحص استخدام المؤشرات البيئية ودرجة االلتزام بها. 3

:  ية التاليةتحديد ووصف األثر الذي يخلفه النشاط على العناصر البيئ. 4
.الغطاء النباتي-التربة –الماء 

ل هذه عمل متابعة وتقييم للتكاليف والمنافع البيئية الالزمة لعم. 5

.األنشطة 
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مجاالت العمل واإلجراءات  

:إجراءات التدقيق 

:وتتضمن ما يلي 

.طلب المعلومات المهمة للتدقيق •

ي اختبار ومراجعة جميع الوثائق الت) إجراء االختبارات المهمة النجاز أعمال التدقيق ، •
( .ترسلها إلينا الجهات الخاضعة للتدقيق

ألنظمة النظام الداخلي إلرسال البيانات واستقبالها ، تقييم ا) المحوسبةفحص األنظمة •
( .المحوسبة

ائج التي هل يوجد اختالف بين النت"عمل إجراءات تدقيق ، تقييم النتائج ) عمل اختبارات •
" ( .تم الحصول عليها وبين مزاعم اإلدارة

.تحليل الحسابات والبيانات المالية •

.إجراء مقابالت شخصية •

. إجراء زيارات ميدانية للمديريات المعنية في سلطة المياه •
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نطاق التدقيق  

:ورة تتضمن مجاالت التدقيق األقسام التالية في المديريات المذك•

:النوعية وقطاع شؤون المختبرات :  أوال

:مديرية النوعية •

.  قسم مراقبة المياه العادمة و الرصد البيئي •

:مديرية المختبرات : ثانيا

.قسم كيمياء المياه العادمة •

.الدقيقة االحياءقسم •
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:التقييم ومديرية التخطيط : ثالثا

.قياس مؤشرات األداء والتقييم وقسم المتابعة •

:قطاع الشؤون الفنية : ثانيا

:الدعم الهندسي ومديرية اإلشراف •

.قسم دعم محطات التنقية •

:إعادة االستخدام ومديرية البيئة :ثالثا

.قسم إعادة االستخدام •

.قسم المياه العادمة •
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اآلثر البيئي لتقرير المياه العادمة

:التشريعياإلطار

الخاصة(2007/202)رقماألردنيةالفنيةالمواصفةشموليةعدم•
لللسيواإلسالةببندوالمتعلقةالمعالجةالصناعيةالعادمةبالمياه

.الضروريةالعناصرلبعضقياساتواألودية

:البيئياألثر

عدمهعلييترتبقدذلكفإنالعناصرتلكتراكيزقياسلعدمنتيجة•
دمعإلىإضافةالمعالجةالمياهمنالمرويةالمحاصيلعلىأثرهامعرفة
.التربةعلىاآلثارهذهمعرفة

:التوصية

للعناصرغيرمعياريةقياساتبإدخالالمياهسلطةتقومانمراعاة•
.(2007/202)رقماألردنيةالفنيةبالمواصفةالمشمولة
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األثر البيئي لتقرير المياه العادمة

:المؤسسياإلطار•

:البيئةوزارة•

ولةالموصغيرالمصانعكافةعلىالبيئةوزارةرقابةشموليةعدم•
حظيةاللالعيناتعلىاالعتمادجانبإلىالصحي،الصرفشبكةعلى
المصانعهذهلبعضالعادمةالمياهفحصعندالتجميعيةمنبدال

فةالمواصعنالعادمةالمياهقياساتفيالتجاوزاتبعضوجدحيث
.الفنية

لمياهلالناقلةالنضحصهاريجعلىالبيئةوزارةرقابةفاعليةعدم•
تميلمحيثالصحيالصرفبشبكةالمخدومةغيرللمنازلالعادمة
تنظيمودوجعدمإلىإضافة،للصهاريجاإللكترونيالتتبعنظامتفعيل
.واحدةمظلةتحتالصهاريجلهذهالتراخيصلمنح
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وزارة البيئة  : المؤسسياإلطار -األثر البيئي/تابع 

:البيئياألثر•

المياهمواصفاتمطابقةمنالتاكدلعدمنتيجةالجوفيةالمائيةاالحواضتلوثخطورةتزايد•
بيةلغالالرقابةغياببسببالمطلوبةالفنيةللمواصفاتمنهاالخارجةالمعالجةالعادمة

.الشبكةعلىالموصولةغيرالمصانع

يجصهارلقيامالزراعيةاالراضيريفيتستخدموالتيالسدودمياهتلوثخطورةزيادة•
شكليمماعليها،الفعالةالرقابةلغيابنتيجةوالسيولاالوديةفيالمياهبطرحالنضح
.األوبئةوانتشارصحيةمكارهحدوثجانبإلىالمواطنينصحةعلىخطورة

:التوصيات•

كةشبعلىالموصولةغيرللمصانعالبيئةوزارةرقابةنطاقزيادةأهميةعلىالتأكيد•
.الصحيالصرف

الرقابةعمليةتسهيلبهدفالعادمةالمياهنقللصهاريجتصاريحمنحعمليةتنظيمضرورة•
فيالحموالتغتفريمنللتأكدالصهاريجلتلكاإللكترونيالتتبعنظامتفعيلجانبإلىعليها،
.لهاالمحددةاالماكن
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التنظيمياإلطار 

وصفإعداددونالمياهسلطةفيمراتعدةالهيكلةإعادةإجراء•

فيةإزدواجيوجودعليهيترتبالذياألمرالجديدة،للهيكلةوظيفي
.المهامبعضتنفيذ

عدمجانبإلىالمعنية،األقساملغالبيةالوظيفةالكوادركفايةعدم•

صةخاالوظيفيةالكوادرلنقلاألوقاتمعظمفينقلوسائلتوفر
.منهمالمطلوبةبالمهامللقيامعمانخارج

20



اإلطار التنظيمي-األثر البيئي/تابع 

:البيئياألثر•

البيئية،ةالرقابتنفيذفيللمسؤوليةمباشرتحديدعدمإلىذلكيؤدي•
اهالميلنشاطومستمرةدوريةبيئيةمتابعةوجودعدمجانبإلى

المديرياتمنالمنفذةالمهامانخفاضبسببالمعالجةالعادمة
.المسؤولة

:التوصيات•

عندطةالسلمديرياتقبلمنالمنفذةللمهامالوظيفيبالوصفاإللتزام•
فيازدواجيةوجودعدمضمانبهدفهيكلةإعادةعمليةأيإجراء
.المطلوبةالمهامتنفيذ

منالمطلوبةالمهاملتنفيذالالزمةباألعدادالوظيفيةالكوادرتعزيز•
.المعنيةالمديريات
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:كفاءة التنفيذ

فيةصعوبلوجودإضافةالعينات،لجلبكمعيارالمصنعنشاططبيعةأخذعدم•
كةشبعلىالموصولةالمصانعمنالتجميعيةمنبدالاللحظيةالعيناتجلب

عدمجانبإلىالرسمي،الدوامأوقاتعلىجلبهايقتصروالتيالصحيالصرف
.الأمصحيحةبالشبكةالمصانعهذهربطاماكنبأنالعيناتجلبفرقتأكد

قبلمنالمنفذةاألعمالعلىالمياهلسلطةالرقابيالدوروتفصيلشموليةعدم•
آليةةفاعليعدمجانبإلى،العادمةبالمياهالمتعلقة(خاصةشركة)مياهناشركة

مليةعتقتصروالتيالصحيالصرفشبكةعلىالموصولةللمصانعالمخالفة
.انشاؤهاعندواحدةمرةبالشبكةربطهاتقييم

منلهاقبمنالمكتشفةالمخالفاتتصويبفاعليةبإظهارالمياهسلطةقيامعدم•
إجماليمنتصويبهاتمالتيللمخالفاتالزمنيوالوقتالعددإظهارخالل

علىلداخليةاالرقابةقبلمنفنيةرقابةتنفيذعدمجانبإلىالمكتشفةالمخالفات
اهالميبمعالجةالمعنيةالمديرياتفياالقسامقبلمنالمنفذةالمهامغالبية
.العادمة
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اإلطار التنظيمي-األثر البيئي/تابع 

:البيئياألثر•

المعالجةالصناعيةالعادمةالمياهمطابقةعدمخطورةاحتماليةتزايد•

تماليةاحزيادةوبالتاليالرسميالدواماوقاتخارجخاصةالفنيةللمواصفات

ادمةالعالمياهونوعيةكفاءةعلىوالتأثيرالتنقيةمحطاتلمياهتلويثها

تلكفيالفرعيةالمختبراتقيامعدممعخاصةالتنقيةمحطاتفيالمعالجة
.شاملةمخبريةفحوصبتنفيذالمحطات

اعيةوالصنالمنزليةالعادمةالمياهبنوعيةالمياهسلطةلدىضمانوجودعدم•

مياهوجوداستمرارمنيزيدقدالذياألمرمياهناشركةقبلمنالمعالجة
.الزراعةفيالستخدامهامناسبةتكونالمعالجةغيرعادمة
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:التوصيات

علىيالرقابدورهاوتوضيحبتفصيلالمياهسلطةقيامأهميةعلىالتأكيد•

معالموقعةاالتفاقيةفيالصحيالصرفشبكةعلىالموصولةالمصانع

جلبعندكمعيارالمصنعنشاططبيعةأخذضرورةإلىإضافةمياهنا،شركة

.العينات

.الرسميالدوامأوقاتخارجتجميعيةعيناتجلباهميةعلىالتأكيد•

فيقالمستغروالوقتتصويبهاتمالتيبالمخالفاتكشوفاتإعدادضروة•
.معالجتها



مديرية المختبرات

:قسم كيمياء المياه العادمة

اتعينفيالسلطةقبلمنالفينولمادةتركيزقياسعدم•
.الصناعيةوخاصةالعادمةالمياه

دويالياألسلوبعلىالمخبريةالفحوصنتائجادخالاعتماد•

وجوداحتماليةمنيزيدقدمماإلكترونينظاممنبدال
.النتائجتلكإدخالفيوتأخرأخطاء
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:مةقسم كيمياء المياه العاد-األثر البيئي /تابع 

:البيئياألثر•

لتريةلالكيمائيةالخصائصعلىالفينولمادةلتأثيرعاليةخطورةوجود•
.المعالجةالعادمةبالمياهالمرويةوالنباتات

جةنتيصحيحةغيرتصويبيةواجراءاتقراراتوجوداحتماليةتزايد•
.المخبريةالفحوصنتائجادخالفيخطأاحتماليةلوجود

:التوصيات•

الفحوصاتضمنالفينوللمادةمخبريةفحوصإجراءإضافةمراعاة•
.المياهسلطةمختبراتفيالمنفذةالمخبرية

.دقةثرأكيكونبشكلالحاليالمخبريةالفحوصنتائجإدخالنظامتطوير•
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:مديرية المختبرات

:قسم إعادة االستخدام

المعالجةالعادمةالمياهتوزيععمليةتضبطآليةيوجدال•

وجودعدمجانبإلىالمياه،سلطةمعالمتعاقدينللمزارعين

العادمةالمياهأثرلقياسوطنيةإرشاديةخطوطأومواصفة

ةلسلطالرقابيالدورواقتصاروالنبات،التربةعلىالمعالجة

الصرفمحطةحدودداخلمعهاالمتعاقدينالمزارعينعلىالمياه
.فقطالصحي

العادمةالمياهأثرلقياسالمخبريةالفحوصعددانخفاض•
.السلطةقبلمنوالنباتالتربةعلىالمعالجة
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:قسم إعادة االستخدام-األثر البيئي/تابع 

:البيئياألثر•

دالتالمععنالعادمةالمياهفيالمتواجدةالعناصرتراكيززيادةاحتماليةوجود•

اتالكميعنالمعالجةالعادمةالمياهكميةزيادةاحتماليةبسبببهاالمسموح

الحدعنالعناصربعضتركززيادةعليهيترتبقدالذياألمرلهمالمحددة

قبلنمالمنفذةالمخبريةالفحوصانخفاضمعخاصةالنباتاتفيبهالمسموح
.االخيرةالسنواتفيالسلطة

:التوصيات•

ائجالنتتقييملعمليةعملاجراءاتودليلوطنيةإرشاديةخطوطإعدادضرورة•
.والنباتالتربةعلىالمعالجةالعادمةالمياهاستخدامأثرلقياسالمخبرية

لىعوالتأكيدالمزارعينعلىالمعالجةالعادمةالمياهتوزيعلضبطآليةإعداد•

محطاتحدودخارجالزراعةفيالمياههذهاستخداممراقبةتفعيلأهمية
28.الصحيالصرف



:قسم مراقبة المياه العادمة:مديرية المختبرات

إعادةتنفيذبسببالقسمقبلمنالمنفذةالمهاموثباتوضوحعدم•

الجديدة،للهيكلةوظيفيوصفإعداددونمرةمنألكثرالهيكلة

يالوظيفالوصفحسبمطلوبةمهامتنفيذعدمإلىأدىالذياألمر
.المعدلغيرالقديم

مصانعالبأوضاعالمتعلقةالبياناتلقاعدةوتحديثتفعيليوجدال•
.الصحيالصرفشبكةعلىالموصولة
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:ةالعادمقسم مراقبة المياه -األثر البيئي/تابع 

:البيئياألثر•

جةنتيالمياهسلطةفيوالمناسبةالمالئمةوالقراراتاإلجراءاتاتخاذعدم•
قديالذاألمرالسلطةلدىالمصانعفيالخاصةالبياناتقاعدةتحديثلعدم

وبالتاليالمصانعهذهبعضقبلمنمخالفاتوجوداستمرارإلىيشير
.المحيطةالبيئةعلىسلبياالتأثير

:التوصيات•

ياناتالبقاعدةفيالمصانعاوضاعفيالخاصةالمعلوماتبتحديثاإللتزام•
.المياهسلطةلدى

لألقسامالمنفذةالحاليةالمهاممعيتماشىوظيفيوصفإعدادضرورة•
.المياهسلطةفيالهيكلةإعادإجراءعندالمعنية
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:قسم الدعم الفني

رفالصمحطاتعلىالميدانيةزياراتهلغالبيةالقسمتوثيقعدم•

لدىكافيةمعلوماتوجودعدمإلىإضافةعنها،المسؤولالصحي
.المحطاتتلكقبلمنالمنفذةالصيانةإجراءاتعنالقسم

الجهاتمنللسلطةالواردةالمخاطباتبعضتوريدفيالتأخر•

إلىيؤديالذياألمرمخالفاتبوجودوالمتعلقةاالخرىالرقابية
.الصحيالصرفمحطاتفيالمشكالتمعالجةفيتأخر
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:قسم الدعم الفني-األثر البيئي/تابع 

:البيئياألثر•

فيطالواألعالمشاكلعنالناجمالبيئياألثرتفاقماحتماليةتزايد•

.توقبأسرعالمشاكلمعالجةلعدمنتيجةالصحيالصرفمحطات

:التوصيات•

اتبإجراءالخاصةالميدانيةالزياراتتوثيقأهميةعلىالتأكيد•

ريدالبتوريدفياإلسراعجانبإلىوالدورية،الوقائيةالصيانة

.المحطاتلتلكالتقنيةبالمشاكلالخاص
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شكرًا لحسن استماعكم  
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امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
جملس احملاس بة

اللقاء التدرييب ابململكة املغربية حول موضوع

"ماكحفة الغش و الفساد يف القضااي البيئية" 
ىل ’14:خالل الفرتة من 2015ديسمرب18ا 

عرض حاةل معلية بعنوان

مسنت تقيمي نوعية تس يري اجملمعات الصناعية والتجارية لال 

مع الرتكزي عىل اجلانب البييئ

عداد :ا 

اخلري بن عيىس، قايض

، مدقق مايل رئييسدلرححورية 

عبد الغافور قرازم، مدقق مايل



مقدمة

اكحفته و اجلهود املبذوةل مل، هو أ بعادس بابه أ  ، الفساد-1

مفهوم الفساد و أ س بابه-أ  

أ نواع الفساد، مظاهره و أ بعاده -ب 

ادالتدابري و ال جراءات املتخذة ملاكحفة الفس-ج 

ملس تويني اجلزائر يف جمال البيئية عىل ااسرتاتيجية -2

الوطين و  ادلويل

عىل املس توى الوطين-أ  

الوسائل القانونية محلاية البيئة يف اجلزائر•

قتصادية و التجارية• ال دوات ال 

البيئيةوسائل اجلباية •

ادلويلعىل املس توى -ب 

ئيةيف مراجعة القضااي البي جتربة جملس احملاس بة اجلزائري -3

جملس احملاس بة يف جمال الرقابة البيئيةدور -أ  

:التطبيقيةاحلاةل -ب

تقدمي  املهمة•

بطاقة نقدية للتعريف ابلهيئة املراقبة•

نتـــــاج : احملاور املوهجة للرقابة• التوزيـــــــع/ ال 

ال هداف الرقابية•

املهنجية املتبعة يف  الرقابة•

(الرتكزي عىل اجلانب البييئ) نتاجئ الرقابة •

توصيات عامة •

ئية توصيات خاصة ابجملمعات خبصوص التكفل ابملشالك البي •

اخلطة 



وترميمانةصيوإعادةإتالفهامسبباتوتجنبالبيئةعلىبالمحافظةالحالياالهتمامإن

أصبححيث،ISCsللرقابةالعلياللهيآتبالنسبةكبيرةأهميةذاأصبحإفساده،تمما

والهيآتلهاتهكبيراهتماممحطالبيئيالتدهورمنعومحاولةالبيئةحمايةنحوالتوجه

ةممارسأخالقياتمنكجزءاعتمادهاوبذلكالمنوطةالمعاييروضعطريقعنذلك

خاللمنلكذويتجلىالبيئة،علىالمباشربالتأثيراألمرتعلقإذاخاصةالمراجعةمهنة

االنتوساىعملمجموعة"لـ"INTOSAIللرقابةالعليالألجهزةالدوليةالمنظمة"إنشاء

INTOSAIالبيئةلمراجعة WGEA".هذهإحدىالجزائريالمحاسبةمجلسيعتبرإذ

المهامإطارفيعليهاالحفاظسبلوالبيئةلمفهومبالغااهتماماتوليالتيالهيآت

.األداءرقابةيخصفيماخاصةلهالموكلة



مفهوم الفساد وأسبابه-أ 
حقيق إساءة استعمال السلطة لت"تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه  

" منفعةخاصة

في أداء الوظائف العامة من التراهةانحراف أو تدمير "ويعرف أيضا أنه 

"  خالل الرشوة و والمحاباة

:في الصيغة التالية" السيطرة على الفساد"في كتابه " كيلتجارد" كما عبر

المساءلة–حرية التصرف +االحتكار=الفساد 

وقد طورت منظمة الشفافية الدولية هذه الصيغة

(شفافية+نزاهة +مساءلة)-(حرية التصرف+االحتكار=)الفساد



أسباب الفساد
الليته تهميش دور المؤسسات الرقابية، و ضعف القضاء أو تأثر استق•

وجود البيروقراطية والرشوة في مؤسسات الدولة؛•

يطرة  حصول فراغ في السلطة السياسية ناتج عن الصراع من أجل الس•
على مؤسسات الدولة؛ 

دورها؛وإضعافميشضعف مؤسسات المجتمع المدني •

.توفر البيئة االجتماعية والسياسية المالئمة لظهور الفساد•

غياب الشفافية وضعف الرقابة ،•

كلم غياب الضمير والوازع الديني وعدم وجود إعالم مستقل واضح يت•
عن الفساد

غياب العدل وانتشار الواسطة والمحسوبية •



أنواع الفساد و أبعاده-ب 
العامةالسلطةاستخدامإساءةبانهاألوسعبمعناه:السياسيالفساد

غيرالتأثير"انهعلىعامةبصورةاإلداريالفسادعرف:اإلداريالفساد

الدوليةالشفافيةمنظمةتعريففيجاءكما"العامةالقراراتفيالمشروع

لتحقيقالعامالمنصباستخدامسوءيتضمنعملكل"بأنهاإلداريللفساد

جماعتهأولنفسهذاتيةخاصةمصلحة

والقواعداألحكامومخالفةالماليةاالنحرافاتمجموعهو:الماليالفساد

الرقابةوتعليماتضوابطمخالفةمعومؤسساتهاالدولةتنظيماتفيالمعتمدة

نهب،الضريبيالتهرباألموال،تبييضالرشوة،:مظاهرهومنالمالية،
إلغالءالتداولعنالسلعةحبسوهو:االحتكاروتبذيره،وسرقتهالعامالمال

.والواقعللحقيقةمخالفةوالخدماتالسلععنكاذبةاتمعلومتقديموهو:الغشاألسعار،



:أبعاد الفساد المالي واإلداري
:هيإضافة إلى ما تقدم من أسباب، يمكن تحديد ثالثة أبعاد للفساد المالي واإلداري و

ة الضعيفة تتمثل أسباب الفساد اإلداري والمالي في اإلرادة السياسي: البعد السياسي

التي تتعايش مع الفساد، وال تمتلك المبادرات لمكافحته

شكلبالدخولوتباينواألجورالرواتبوتدنيالبطالةفييتمثل:االقتصاديالبعد

فيتصاديةاالقالفعاليةغيابعنفضالعام،بشكلالمعيشةمستوىوانخفاضكبير

حتليالسمسرةعملياتعنالناتجةأوالمشبوهةالتجاريةالصفقاتوكثرةالدولة

.واسعاحيزافيهاالماليالفساد

بح القيام يتجلى عندما يصبح لكل شيء ثمن يقاس به، وعندما يص: البعد االجتماعي

مال بواجب وظيفي معين ثمن، و إلجراء معاملة مع إدارات الدولة ثمن، ولتصريف أع

الحكم ثمن، فان الفساد قد أضحى في حياتنا العامة من صلب ثقافة المجتمع



o-أنواع الفساد و أبعاده
الوطنيصاداالقتعلىسلبيةأثارمنلهلماالجزائريةللدولةأساسيانشغالالفساديشكل
المجتمعوعلى

قانونيالالجانبمستالمجرداتمنسلسلةالعموميةالسلطاتاتخذتاألفةهذهولمكافحة
والمؤسساتي

القتصاديةاالحياةجوانبمختلفمسمكثفاتشريعيانشاطااألخيرةالسنواتشهدتولقد
.الدولةلاللتزاماتطبقاالقانونيةالترسانةترقيةهدفهواالجتماعية

عوضعلىالعدلوزارةعملتالغايةهذهلبلوغالحكومةسطرتهاالتيالبرامجوضمن
اسبالمنالمناخوضمانالمجتمعحمايةفيمهمتهبأداءللقضاءتسمحالتيالمرتكزات

إلىتهدفالتياإلجراءاتمنجملةخاللمنوذلكالعامالمالوحمايةالمعامالتلنزاهة
:

فسادالمكافحةمجالفيالدوليةاالتفاقياتمعوموائمتهاالتشريعيةالعدةتطوير-

الشفافيةومعاييرالداخليةالرقابةآلياتتعزيز-

والفسادالغشلمكافحةالدوليالمجهودفيالمساهمة-



الفسادوالغشلمكافحةالمتخذةاإلجراءاتوالتدابير-ج
لالموافق1427صفر08بتاريخالصادر14العددالجزائريةللجمهوريةالرسميةالجريدة

م2006مارس08

2006سنةفبراير20الموافق1427عاممحرم21فيمؤرخ06-01قانون

ومكافحتهالفسادمنبالوقايةيتعلق

:ادالفسمكافحةمجالفيالدوليةاالتفاقيةمعوموائمتهاالتشريعيةالعدةتطوير-–1

رعبالمنضمةالجريمةمكافحةمجالفيالدوليةالمجموعةجهودالىجهودهاالجزائرضمت
علىالعدلوزارةوعكفتالمتحدةاألمماتفاقيةعلىالتصديقخاللمنوالفسادالوطنية

هذافياماتهااللتزالجزائرتنفيدتترجمالتيالتنظيميةوالنصوصالقوانينمشاريعإعداد
:خاللمنالمجال

:تخصجديدةأحكامبإدراجوذلكالجزائيةاإلجراءاتقانونمراجعة

بالرقابةالخاصةالتحريأساليب

المعنويللشخصالمسؤوليةمبدأإقرارخاللمنالعقوباتقانونمراجعة



أحكامعلىيحتويالذيومكافحتهالفسادمنبالوقايةالمتعلقالقانونمشروعاعداد-
والنزاهةالشفافيةقواعدوتعزيزالفسادمنبالوقايةخاصة

ومكافحتهالفسادمنللوقايةالوطنيةالهيئةاحداث-

والفسادالغشاقمعالمركزيالديوان-

التكوينجبرناموتنفيدضبطخاللمنالفسادمواجهةفيالقضائيةالجهاتقدراترفع-
الوطنوارجداخلللقضاةوالمتخصصالمستمر

:الشفافيةومعاييرالداخليةالرقابةآلياتتعزيز-2
:خاللمن

بشكاويهموالتكفلالمواطنيناالستقبالخليةتنصيب-

المواطنينشكاويلتلقيالكترونيعنوانفتح-

العامةالمفتشيةصالحياتتعزيز-

عصرنة اإلدارة القضائية -

-



المساهمة في المجهود الدولي لمكافحة الغش والفساد -3

ة المشاركة في مؤتمرات الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافح-

الفساد 

لفساد المشاركة في آلية استعراض تطبيق اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة ا-

المشاركة في تأسيس الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد -

2010التوقيع على االتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة-



الوطنيالمستوىعلى-أ

لمستدامةاالتنميةلتحقيقوالسياساتاإلجراءاتمنبمجموعةالجزائرقامتفلقد
:بينهامنوالتي

:الجزائرفيالبيئةحمايةقانونتطوير

تعمرالمسخلفهمابناءإعادةعلىالجزائراهتمام،انصبمباشرةاالستقاللغداة
جزائرالأخذتالزمنبمرورلكنالبيئي،الجانببعيدحدإلىأهملتفقدوبذلك
ذلكوكانئةالبيحمايةفكرةتؤيدتشريعاتعدةصدوربدليلوهذابالبيئة،تعنى

بالحمايةقيتعلماومنهاالسواحلبحمايةيتعلقمــامنهاتنظيميةمراسيمشكلفي
تنظيمبيتعلقتشريعأولصدروقدالمياهلجنةإنشاءتمللمدن،كماالساحلية

لمأنهإال،1967سنةالصادرالبلديةقانونوهووصالحياتهااإلقليميةالجماعات
المجلسرئيساتصالحيبتبيانفقطواكتفىللبيئةالقانونيةالحمايةصراحةيبين

الصادرالواليةقانونأماالعامالنظامحمايةإلىيسعىباعتبارهالبلديالشعبي
مناوهذالبيئةحمايةعنشيئاتضمنأنهبشأنهالقوليمكنفإنه،1969سنة

لمعديةااألمراضمكافحةفيبالتدخلالعمومية،السلطاتالتزامعلىنصهخالل
.والوبائية



ظهرتبدأتالتصنيع،مرحلةالجزائردخولوغداةالسبعيناتمطلعوفي

بإنشاءرامبرنجدهماوهذاالبيئةبحمايةالدولةاهتمامتجسدتشريعيةبوادر

حمايةلمجافياقتراحاتهاتقدماستشاريةكهيئةللبيئةالوطنيالمجلس

المبادئتضمنالذيالبيئةحمايةقانونصدر1983سنةوفيالبيئة،

فيةقانونينهضةالقانونهذا،ويعدالبيئةحمايةجوانبلمختلفالعامة

هذاحفتوقداالستنزاف،أشكالجميعمنوالطبيعةالبيئةحمايةسبيل

نقوانيعدةصدورإلىأدىممابالبيئة،لالهتمامواسعاالمجالالقانون

منرعبالذيوترقيتها،الصحةبحمايةالمتعلقالقانونأهمهاوتنظيمات

نوانعتحتالبيئةوحمايةالصحةحمايةبينالعالقةعلىالمشرعخالله

المتعلقالقانون1987سنةصدركما”والبيئةالمحيطحمايةتدابير“

توزيعالسياسةانتهاجإلىالدولةاتجاهيعنيماوهذاالعمرانية،بالتهيئة
.والطبيعيةالبيئيةوالموارداالقتصاديةلألنشطةواألمثلالمحكم



لقانونافيالبيئةحمايةمسألةيوردلمالمشرعأننجدذكره،سبقماجانبوإلى

ستوردفيبالدراسةوخصهااهتمامهتعدىبلفحسبالفرعيةوالقوانينالعادي

بتجعامةمصلحةإياهامعتبراللبيئةالقانونيةالحمايةكرسحينما1989

األمراضمنووقايتهالمواطنبصحةاالعتناءضرورةأضافكماحمايتها

يناتالتسعبدايةالمجال،وفيبهذابالتكفلالدولةإلزامخاللمنوذلكالمعدية

علىالواليةقانونمن58المادةنصتحيثوالوالية،البلديةقانونصدر

ماعيةاالجتاالقتصادية،التنميةأعمالفيالوالئيالشعبيالمجلساختصاص
.وترقيتهاالبيئةوحماية،الوالئياإلقليمتهيئةوكذاوالثقافية،

واتخاذالصحيةالوقايةأعمالعلىبالسهركذلكملزمأنه78المادةوأضافت

أكدتكماالصحة،وحفظبمراقبةمرتبطةهياكلإلنشاءالمشجعةاإلجراءات
.الفالحيةاألراضيبحمايةالمبادرةضرورةعلىجهتهامن66المادة



أنهنجدمنه107المادةنصإلى،فبالرجوعالبلديةقانونيخصوفيما

اتخاذضرورةمنهاالبيئةحمايةحولمجملهاتنصبأحكامعدةتضمن

بينةالموازنإلحداثالمشرعمنوقصدااألوبئة،لمكافحةالالزمةالتدابير

لذياوالتعميرالتهيئةقانون،صدرالبيئةحمايةوقواعدالعمرانقواعد

الفالحةالسكن،وظيفةبيناألراضيتسييرفيالتوازنإحداثإلىيهدف

إفرادفيمنهورغبةالطبيعية،واألوساطالبيئةعلىوالمحافظةالصناعة

رقماألمرفيبالتنظيمالمشرعخصهاالمائيةبالمواردخاصةحماية

ي،الرمتطلباتتلبيةأجلمنمحكمةسياسةوضعبغرضوهذا،96/13
.األفرادواحتياجاتالصناعيالقطاع



واإلشكاالتالبيئةبموضوعالجزائريالمشرعتأثربوضوحلناويتجلى
البيئةحمايةالمتضمن03/10رقمالقانونصدورخاللمنيطرحهاالتي
مشاركةثمرةجاءأنهبشأنهالقوليمكنوالذيالمستدامةالتنميةإطارفي

ندوةمنهاالموضوعهذاتخصدوليةمحافلعدةفيالجزائريةالدولة
علىالجزائرمصادقةوكذااالنحيازعدملدولالجزائروقمةستوكهولم

ريودياتفاقيةوأهمهااإلطارنفسفيتصبالتياالتفاقياتمنالعديد
اسةالسيفيالكبرىالتحولنقطةتعتبرالتيبالبرازيلالمنعقدةجانيرو
علىدليلوخيرخاصة،بصفةوالجزائريةعامةبصفةالدوليةالبيئية

مجموعةعلىتضمنهالذكر،السالفالقانونبهاجاءالتيالبيئيةالنهضة
اتومتطلبيتناسببماللبيئة،أفضلحمايةتجسدالتيواألهدافالمبادئمن

ماليةسنةكلوفيأنهنجدسبقماإلىإضافةومبادئهاالمستدامةالتنمية
دليفإنماشيءعلىدلإنوهذابالبيئة،تتعلقبنودايتضمنقانونيصدر

مشاكلمنتفرزهبماالعصرنةمتطلباتمواكبةعلىالمشرعحرصعلى
رحةالمقتالحلوللمختلفكثبعنمتابعتهعلىالمقابلوفيمتعددة،بيئية
هذافيالمنعقدةالمؤتمراتبمناسبةالدوليالمستوىعلىسواءلها

.بالبيئةالخاصةالوطنيةالدراسيةالندواتخاللمنأمالخصوص



:من خالل هذا يمكن أن نلخص القوانين التي صدرت في مجال حماية البيئة كاآلتي

83/03حيث أن أول قانون صدر فيما يخص حماية البيئة في الجزائر هو القانون رقم-
،، والذي كان يتعلق بحماية البيئة بصفة عامة، ثم تاله05/02/1983والمؤرخ في 

ة المتعلق بدراسة تأثير تهيئ21/04/1987المؤرخ في 91-87المرسوم التنفيذي رقم -
.المحيط

التأثيراتبدراسةوالمتعلق27/02/1990فيالمؤرخ90/78رقمالتنفيذيالمرسوم-
.البيئية

ت آبالمنشالمتعلق 03/11/1998المؤرخ في 98/339ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم -
.المنصفة

.م المتعلق بالنفايات الصلبة12/12/2001المؤرخ في 01/19تاله القانون رقم و-

المتعلق بتهيئة اإلقليم 12/12/2001المؤرخ في 01/20وصدر معه القانون رقم -
.والتنمية المستدامة

.والمتعلق بقانون المناجم03/07/2001المؤرخ في 10-01ثم القانون رقم -

المتعلق بحماية البيئة في ظل 19/07/2003المؤرخ في 10-03وأخيرا القانون رقم -
والذي تضمن  القوانين السابقة الذكر وغيرهاالتنمية المستدامة، الذي استند في وضعه إلى

.في فحواه دراسة األثر على البيئة



:البيئةمديرياتإنشاء

-96رقمذيالتنفيالمرسوممنالثالثـةالمادةألحكامطبقًاالبيئةمديريةأنشأت

للبيئةمفتشياتإحداثوالمتضمن،1996سنةجانفي27فيالمؤرخ60

ذيتنفيبمرسومأعـالهالتنفيذيالمرسومعدل،إذالوطنوالياتبمختلف
ويحوليعتبرالذي2003سنةديسمبر17فيمؤرخ494–03رقم

التابعرئيسيالالجهازجعلهاحيثللواليات،البيئةمديرياتإلىالبيئةمفتشيات

تسعىة،البيئبحمايةالمتعلقةوالتنظيماتالقوانينمراقبةمجالفيللدولة

فيئيـةالبيالوضعيةحولالضروريةالمعلوماتمنقدرأكبرجمعإلىالمديرية

عمالالزمةالتدخالتمجاالتوتحديدمعالجتهاكيفيةدراسةبهدفالواليـة
.األولويةحسبوترتيبهامراقبتهايجبالتيالمواقعتحديد



:األخضرالجبائياإلصالح

يمسىماظهرتالجزائراعتمدتهالذياألخضرالجبائياإلصالحلمسارتبعا
الرسمانشىءحيثالتلوثمكافحةفياالقتصاديةاألدواتأهمكإحدىالبيئيةبالجباية

سنةلالماليةقانونضمنمرةألولالبيئةعلىوالخطيرةالملوثةالنشاطاتعلى
المنشآتكلعلىدينارآالف3بـيقدرأساسيرسممنيتكونالرسمفمبلغ1992

فيالمؤرخ19-88رقمالمرسومعليهنصكماالتصريحنطاقفيالداخلةالمعتبرة
نمواحدةتخضعالتيالمترتبةالمنشآتلكلدينارألف30و،1988جويلية26

منضالمترتبةللمنشآتبالنسبةدينارألف120الرسمقيمةوتبلغالتصريحنشاطات
دينارألف90والبيئة،وزيرتصريحإلىاألقلعلىإحداهاتخضعالتيالنشاطات

ماحسبواليالتصريحإلىاألقلعلىنشاطاتهاإحدىتخضعالتيللمنشآتبالنسبة
،1998نوفمبر03بتاريخالصادر339-98رقمالتنفيذيالمرسومفيواردهو
تصريحلاألقلعلىنشاطاتهاإحدىتخضعالتيللمنشآتبالنسبةدينارألف20و

طاتهانشاإحدىتخضعالتيللهيئاتبالنسبةدينار9.000والبلديالشعبيالمجلس
.التصريحإلىاألقلعلى



:إلىتقسيمهايمكن:الدوليالمستوىعلى-

:الدوليةالهيئاتمعالعالقة

عبارةوهيالمتحدة،األممهيئةمنوالمنبثقللبيئة،المتحدةاألممبرنامج-

العالم،فيالبيئيالنشاطتسيرهيئةعن

رالجزائتعتبرحيثالمستدامة،التنميةأجلمنالمتحدةاألمممؤتمر-

المنتظملحضورهايرجعوهذافعالبشكلدورهاوتلعبدائماعضوا

.والفعال

:الدوليةاالتفاقياتمعلعالقةا

،1997ديسمبرفيباليابان”كيوتو“مؤتمرفيالمشاركة-

.ولوجيالبيالتنوعحولالدوليةلالتفاقيةاألطرافمؤتمرفيالمشاركة-



:البيئيةالرقابةمجالفيالمحاسبةمجلسدور-أ
ادراتمبعلىمنحصراالجزائريالمحاسبةمجلسمستوىعلىالبيئيةبالمسائلاالهتمامكان

والبيئيةيابالقضاالمباشرةالصلةذاتالقطاعاتبرقابةالمكلفةالوطنيةالغرفبعضبهاقامت
امسة،الخالثالثة،الغرف)الصحةوالصناعةالنقل،الري،الفالحة،كقطاعالمستدامةالتنمية

الداخليللنظامالمحدد377-95رقمالرئاسيالمرسوممن10المادةحسبالثامنةوالسادسة
ميةالعموللسلطاتالمتزايداالنشغالجراءمنالمبادراتهذهتولدتحيث،(المحاسبةلمجلس
مؤسساتهورظمعبالبيئة،المتعلقالقانونيلإلطارالسريعوالملحوظالتطوروالبيئية،باألمور

.الحكوميةالبرامجضمنبيئيةأهدافإدراجوالبيئة،علىالمحافظةمجالفيمتخصصة

أنإلىالمجلسعملتطورانقطاعبدونرافقالبيئيةبالقضايااالهتماماتوالمبادراتهذهفإن
.المجلسلنشاطالسنويالبرنامجإعدادخاللتطرحالتيالمحاورإحدىأصبح

ممارسةطارإفيالعبارةبصريحيشيرالالمحاسبةمجلسيحكمالذيالقانونأنإلىاإلشارةتجدر
الرقابةمجالفيبهاالمعمولالمقاييسعلىتعتمدالتيمحضةبيئيةتدقيقاتبإجراءصالحياته

األداءقابةرضمنالبيئيةالرقابةلممارسةالقانونياإلطارإدراجمنالمجلستمكنإنماوالبيئية،
فيالمؤرخ20-95رقماألمرمن6،69،72بالمواداستناداهذاوالعمومية،السياسةتقويمو

26فيالمؤرخ02-10رقمباألمرالمتمموالمعدلالمحاسبةبجلسالمتعلق1995جويلية17
.2010أوت



منتتضحالةمجلسناتجربةعنتطبيقيةحالةنعرضسوفالصددهذافيو

ذواطنشقطاععلىالمجلسمارسهااألداءتقييمتخصجوانبوالمطابقةرقابة

ضمنمنيثحاإلسمنت،توزيعوصناعةمجمعاتفييتمثلبالبيئةوثيقارتباط

الهدفأنإلىاإلشارةتجدروالبيئة،حمايةيخصمحورهناكالرقابةمحاور

هذهتوزيعوإنتاجكيفيةإنماوالبيئيةحمايةليسالمجمعاتهذهلرقابةالرئيسي

تالسلطاسطرتهاتنمويةبرامجعدةالفترةتلكفيانطالقظلفيالمادة،

تطرقالأنغيرالسوق،في(اإلسمنت)المادةهذهبتوفرنجاحهايربطوالعمومية

مردودباللمساسهثانوياهدفايعتبرالمجمعاتمستوىعلىالبيئةمحورإلى
األشخاصسالمةوصحةواإلنتاجي



:التطبيقيةالحالة -3
:تقديم  المهمة 

مجلس المحاسبة الجزائري–الغرفة الثامنة : المنفدةالهيئة 

2003: التنفيدتاريخ 

قاضيين:فرقة الرقابة  

2000/2001: السنة المالية موضوع الرقابة  
:بطاقة نقدية للتعريف بالهيئة المراقبة 

.المجمعات الصناعة التجارية لإلسمنت شرق، وسط ، غرب: التسمية 

وزارة الصناعة: الهيئة  الوصية  

.اإلجتماعيةشركات ذات أسهم تملك الدولة كامل رؤوس أموالها :  النظام القانوني 

النظام المحاسبي،  قواعد المحاسبة التجارية

في اطار إعادة هيكلة مؤسسة الوطنية للمواد البناء تم 1982أنشأن في  ( 322-82مرسوم )1982أكتوبر : تاريخ اإلنشاء  
.إلى شركة ذات أسهم1990عرفت بداية 

9500: تعداد المستخدمين 

.مواد أخرى للبناء( العادي و محصص)إنتاج و تسويق مادة اإلسمنت :  مهام المجمعات 
.التوزيـــــــع/ اإلنتـــــاج : المحاور الموجهة للرقابة

:األهداف الرقابية 

تقييم نجاعة و فعالية برامج إنتاج اإلسمنت

التحقق   من تطبيق  برنامج الصيانة و تقدير آثار التوقفات عن اإلنتاج الناجمة عن الصيانة

تقدير شروط التحكم في حاجيات السوق لإلسمنت

تقييم سياسة التوزيع المعتمدة

تقييم سياسة البيئية المطبقة



:المتبعة في  الرقابة لمنهجيةاال

المعرفة العامة للهيئة:أوال

:حيث تمت هذه المرحلة عن طريق تفحص : معلومات عن المؤسسة محيطها و مجال نشاطها 

(  التجارة الصناعة البيئة)القوانين و النصوص التنظيمية التي تحكم القطاع 

تنظيم و تسيير  المجمعات

مجالس اإلدارةإجتماعمحاضر 

برامج نشاطات المجمعات

:مقابالت مع مسؤولي و مسيري المجمعات لغرض 

شرح أهداف المهمة

توفير الظروف المالئمة لتسهيل تدخل الفرقة

زيادة مواقع المجمعات

المخابر

وحدات اإلنتاج

وحدات التخزين

مكاتب اإلدارية

حظيرة السيارات

.المستودعات 

:تقييم نظام الرقابة الداخلية : ثانيا

دمين الشؤون القانونية مستخالاستبيانات الرقابة الداخلية  و إجراءات العمل لتحليل تنظيم و سير الوظائف األساسية اإلنتاج، التخزين، التسويق المالية و المحاسبة إستعمالتم 
.الصيانة

.وضع برامج رقابة مفصل يشمل كل األنشطة و الهياكل:ثالثا

تنفيذ البرامج الرقابي:رابعا 

فحص وثائق اإلثبات  للتأكد من صحة المعلومات المسجلة

الطابع القانوني  لكل عملية

المسؤولينإستجواب

التحاليل و الدراسات

المعمول  بهاطبقاللمعاييرالقيام بالمقاربات 

....زيارة ميدانية لوحدات اإلنتاج، المخازن، المخابر حظيرة السيارات



:  نتائج الرقابة : خامسا

وشروط استعمال  لفروعإن خالصة العمل  الرقابي أسفرت  إلى عدة نتائج بالتالي سوف  نكتفي إلى ذكر عناوين هذه النتائج التي تتضمن نقائص تخص التنظيم و ا
إن استدعي  wordتجد تفاصيل هذه النقائص في نسخة )دون تفصيل مضمونها (  التموين اإلنتاج  والتسويق)الوسائل و المواد في جميع مراحل دورة االستغالل 

.، أما النقائص المتعلقة بمجال الرقابة البيئية فسوف نعرضها بالتفصيل مع إعطاء توصيات بخصوصها(األمر

شركات صناعية و تجارية ( 4)ان مجال إنتاج المجمعات يتمثل في انتاج مادة االسمنت حيث هذه المادة محتكرة من طرف أربع : تقديم المجمعات الصناعية 
: عمومية و هي 

»المجمع الصناعي و التجاري إلسمنت الشرق الذي يقع مقره في المنطقة الصناعية   Le Palma مليار دينار والمتكون 15اإلجتماعيفي قسنطينة و رأس ماله  «

منها تنشط في ميدان إنتاج اإلسمنت شركة ( 5)فروع، خمسة ( 9)من تسعة 

( 3)فروع ، ثالثة ( 5)قدره مليار دينار و المتكون من خمسة إجتماعيالمجمع الصناعي و التجاري ألسمنت الغرب الذي يقع مقره في السانية ،وهران، برأسمال  
منها تنشط في ميدان إنتاج اإلسمنت

( 3)فروع،  ثالثة ( 6)قدره ملياري  دينار و المتكون من ستة إجتماعيالمجمع الصناعي و التجاري ألسمنت الوسط  الذي يقع مقره في مفتاح، البليدة، برأسمال 
.  منها تنشط في ميدان إنتاج اإلسمنت

بخلل كبير بين العرض و الطلب حيث قّدر الطلب الوطني على مادة اإلسمنت بـأكثر  من2003إلى 2000ميزت سوق اإلسمنت، خالل الفترة الممتدة من سنة 
: مليون طن خالل هذه الفترة بينما لم تنتج األربع شركات  إال 12

؛2000طن   سنــــة  8.402.222-

؛2001طن   سنـــــة  8.332.575-

؛2002طن   سنـــــة  8.657.880-

.2003طن   سنـــــة  8.191.738-

مليون طن التي 12في إطار تقييمــه لسـير المجمعات الصناعية و التجارية تطرق المجلس إلى مسألة عدم بلوغ هذه المؤسسات للقدرة اإلنتاجية النظرية و هي

وصا بغياب الشفافية في دوائر التسويق المتأثرة خصاإلضطرباتالعديدة التي كانت وراء اإلختالالتتغطي الطلب من هذه المادة  و سمحت تحقيقات المجلس بتحديد 
:و عدم التحكم في التوزيع، حيث  أظهرت عمليات الرقابة التي قام بها المجلس و التي مست 

فروع من مجمع الشرق  ( 04)أربعة  

فرع  مفتاح ، فرع الجزائر وفرع  توزيع مواد البناء للوسط: فروع  من مجمع الوسط ( 3)ثالثة  

فروع من مجمع الغرب ( 3)ثالثة 

:مالحظة

.تجدر االشارة الى انه تم سرد سوى عناوين النقائص دون تفصيل اما النقطة التي تخص الرقابة البيئية فيتم عرضها بالكامل



االستثمارواالستيراد:اإلسمنتإنتاجتطويرمخططاتغياب

فينقصوالهياكل،صالحياتومهامتحديدغياب:فروعهاوالمجمعاتسيروتنظيم
.بالصفقاتالمتعلقةاإلجراءاتضعفوالفروع،بينالتنسيق

شراءاتالالمطارات،والموانىءمنالسلعرفعفيالتأخر:المخزونوالتمويناتتسيير

وإبرامقواعدإحترامعدممرتفعـة،بأسعــارالشــراءالحقيقية،للحاجياتالمطابقةغير
المخزونتسييرفينقائصاألدوات،والموادشراءعقودتنفيذ

ضعف،تثماريةاإلسللمشاريعاإلقتصاديةوالتقنيةالتبريراتغياب:اإلستثماراتتسيير

تنفيذوإبرامفينقائص،المقتناةاألجهزةإستغاللعدمالمستبدلة،األجهزةمتابعةفي
العتادإقتناءعقود

بالمناسالغيراإلختياراإلطارات،والعمالتكوينسياسةغياب:اإلنتــاجتسيير

قديرتتخفيضالصيانة،ميدانفيبهاالمعمولالمعاييرإحترامعدم،لإلستثمارات

لتحكماعدماإلنتاج،لمنشآتالمتكررالتوقفاإلنتاج،مردودضعفواإلنتاجيةاألهداف

عدمنت،اإلسمنوعيةرقابةفينقصالسنة،آخرمخزونفيفوارقاإلنتاج،تدفقاتفي
بالبيئةالمتعلقبالجانبالتكفل

عيةالصناالمجمعاتطرفمنلإلسمنتالجهويةاألسواقتنظيمعدم:اإلسمنتتوزيــع
.وزيــعالتنظامعجزالفروع،طرفمنالزبائنبرمجةفيالشفافيةنقصوالتجارية،



فيما تخص الجانب البيئي 

رف المجمعات سجل الفريق الرقابي هده النقائص بعد عملية تقييم السياسة البيئية المطبقة من ط

لقانونية السيما بعين االعتبار الجوانب البيئية والتأثيرات البيئية المصاحبة والمتطلبات اآخدين
: فيمايليالخطط البيئية والبرامج االدارية وتتمثل هده النقائص 

عدم التكفل بالمشاكل البيئية 

مالها إن صناعة اإلسمنت هي صناعة ملوثة للمحيط نظرا إلفرازاتها الغازية و الغبارية و استع

لمجمعات لكميات هائلة من  المواد الكيميائية و الزيوت الصناعية، فبالرغم من هذه المميزات فإن ا
: جانب البيئة في استراتيجيتها إذ لم تقم بـ اإلعتبارالصناعية لم تأخذ بعين 

إعداد برامج عمل تحدد أولويات التسيير البيئوي مع اإلجراءات الالزم اتخاذها•

تعيين قائمة المواد السامة و الخطيرة •

ة مع وضع إجراءات إلعادة استغالل و تعليب الزيوت و الشحوم المستعملة و هذا باالستعان•
مؤسسات في هذا المجال

وضع إجراءات إلعادة استغالل بقايا صناعة اإلسمنت و المواد الصلبة•

لمعرفة وضع نظام رقابة آلية للمفرزات و حراسة العتاد ضد التلوث و كذا عدم قيام بدراسات•

زارة بالرغم من وجود معايير محددة من طرف و)آثار مخلفات صناعات اإلسمنت على البيئة 
(البيئة



فعليالتكفلباالتوتةعينفرعإاليقملمالمجلسلرقابةخضعتالتيالفروعجميعبينفمن
:واضعاالبيئةبجانب

،البيئيـةللنوعيةتدقيقهيكل•

،2004و2002بينالفترةخاللبهاالقياميجبالتيالمبادراتلكلمحددابيئيتسييرنظام•

والسائلةالصلبة،لإلنبعاثاتالتوقعاتوضعها،يجبالتيالوسائلواإلنبعاثاتتعريف
.الغازية

نجاعةدبعقالتوتةعينفرعمثلالمرتبطةالشرق،لمجمعاألخرىالفروعمبادراتتبقىو

والبيئةتلويثإلزالةإراديةإجراءاتالمدىمتوسطةوقصيرةآجالفيتطبيقإلىيهدفبيئية
.الماديوالتنظيميالمستوىعلىكافيةغيرحفظها،

300ىحتبإسترجاعمصنعلكلتسمحالنجاعةعقودفيالمسجلةالعملياتأنمنبالرغمو

مناإلستفادةواإلنتاجيلمردودهابالمائة10بـرفعبالتاليوالمسحوقةالمادةمناليومفيطن

الذيثالتلويإزالةبرنامجفيالمسجلةالعملياتأهمفإنالعمومية،السلطاتمنمباشرةإعانة
.2003أفريلفيالمجلسمهمةتاريخعندفيهايباشرلم2002سنةآخرإلىأجلهحدد



:و تتعلق هذه العمليات بـ 

و تغليف الزيوت و الشحوم المستعملة ؛إسترجاع

المواد األولية ؛إنبعاثاتمعالجة و إعادة تأهيل 

.و معالجة النفايات الصلبةإسترجاع

ن  في هذا مع متعاملين مختصيإتفاقياتلكن فيما يخص مصنع عين الكبيرة صرح مسؤولوه أن 

و أن أجهزة الرقابة 2003إلى 2001المجال تمت المصادقة عليها  خالل السنــوات المــالية 

متعلق بإنجاز و الرقابة الذاتيـة لألجهزة المضادة  للتلوث تم  إدماجها في العقد اللإلنبعاثاتالذاتيـة 

مليار دج  منه 1ر382و قدر الغالف المالي لهذا البرنامج بـ . المصفاة المبرم  مع شركة أجنبيـة

بتاريخ مليون دج التي طلبها الفرع من وزارة البيئـة و تهيئة اإلقليم200مبلغ المساعدة المقدرة بـ 
.2003نوفمبر20

بالتعاون مع و في المقابل و بالنسبة لمجمع الغرب لم توضع أية سياسة أو برنامج إلزالة  التلويث
.وزارة البيئة و تهيئة اإلقليم



توصيات خاصة بالمجمعات بخصوص التكفل بالمشاكل البيئية 

البيئة وتنسيق يوصي المجلس الفروع بتنفيذ برامج العمل المنصوص عليها في العقود الخاصة ب

التهيئة عملهم في هدا الميدان مع المديرية العامة للمجمع والممثلين المحليين لوزارة البيئة و
العمرانية 

 مطبقة من طرف المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة الاإلستراتيجيةإن المجلس يرى أن تنفيذ

دى القصير، وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم والتي ال تزال جارية، قد حققت نتائج ملموسة على الم

ناقصة لكن ال تزال 



عامةتوصيات

منةأهمياكبرهوالمعلنااللتزاماحتراملكنمهمأمرهوالمستدامةوالتنميةالبيئةاتجاهااللتزامإن

.نفسهااللتزام

األجهزةفيذهابتنالمكلفةالمهاممنجزءالبيئيالوعيتجعلمتكاملةإعالميةإستراتيجيةتبنىضرورة

.ريةوالحضاالثقافيةالموروثاتعلىاإلستراتيجيةهذهتبنىأنعلىالعامةوالمنظماتالحكومية

التيريعيةالتشالمنظومةفيالقصورأوجهتعالجالتياللوائحوالقوانيناقتراحالرقابيةاألجهزةعلى

علىالرقابةوفىيئةالبعناصرفيخللإحداثفيفيهاالنقصيتسببالتيوبالمجتمعالبيئيالعملتحكم

.البيئيالتلوثمسببات

وذلكيئيةالببالمراجعةقيامهالدىللرقابةالعليااألجهزةتواجهالتيالصعوباتعلىالتغلبضرورة

.البيئيالمجالفيالمتطورةالتدريبنظمبواسطةللمدققينالالزمةالمهاراتباستكمال

البيئةمةساليخصفيماالجهاتإلسهاماتبجالءكشفهاومدىالبيئيةالبياناتووضوحبوفرةاالهتمام

.البيئيالتلوثمنعفيالجهاتتلكتجاهوالمصداقيةالشفافيةيوفروبما

للقياسةقابلبيئيةأهدافوضععلىللرقابةالخاضعةالجهاتتشجيعالرقابيةاألجهزةعلىيتعين

.تقريرهافيبذلكتوصىأنولهاوصريحة

البيئةىعلالرقابةمجالفيللرقابةالعليااألجهزةبينوالتجاربالمعلوماتتبادلعملياتتيسير.

وضعفيةالبيئمجالفيالعاملةالبحوثومراكزوالهيئاتللرقابةالعليااألجهزةبينالتعاونضرورة

اإلنفاقعائدمنقللتحقإليهالرجوعيمكنأساسعلىتكونحتىالنتائجوتقييماألداءلقياسمعينةمعايير

البيئةمشروعاتعلىيتمالذي





ةديوان المراقبة العامة والمراجعة اآللي



ن
وا
دي
 ال
س
ئي
ر

الشئون المالية واالدارية

مركز الحاسب االلي

ادارة المتابعة

المراجعة الداخلية

نائب الرئيس للشئون 
الفروع

10فروع الديوان البالغة 
فروع 

دا نائب الرئيس لرقابة اال

الرقابة على ادا  الوزارات
والمصالح الحكومية

الرقابة على المؤسسات 
والشركات

الرقابة على تقنية 
المعلومات

نائب الرئيس للمراجعة 
المالية

مراجعة الوزارات

مراجعة المؤسسات 
والهيئات

مراجعة العقود

مراجعة االيرادات





.إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات

.مصروفات الدولة

التي  استعمال كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة في األغراض
.خصصت من أجلها 

إجرا ات تكفل سالمة هذه األموال وحسن استعمالها 
.واستغاللها

.تطبيق األنظمة واللوائح المالية والحسابية

كفايتها متابعة األنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من
.ومال متها للتطورات

اختصاصات ديوان املراقبة العامة



اجلهات املشمولة برقابة الديوان

.جميع الوزارات واإلدارات الحكومية وفروعها 

.البلديات والمجمعات القروية وإدارات العيون ومصالح المياه 

رج المؤسسات العامة واإلدارات األخرى ذات الميزانيات المستقلة التي ُتخ
.لها الحكومة جز ًا من مال الدولة إما بطريق اإلعانة أو لغرض اإلستثمار

كل مؤسسة خاصة أو شركـة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها 
.حدًا أدنى من األرباح 

س كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر ملكي أو بقرار من مجل
.الوزرا 



اد أولت المملكة موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفس
منن   أهمية كبرى حيث نصت المادة التاسعة والسبعون

فنة  إحكنام الرقابنة علنى كا   )النظام األساسي للحكم علنى  
أمننوال الدولننة المنقولننة والثابتننة وان يننتم التأكنند مننن       

كمنا  (. حسن استعمال هنذه األمنوال والمحافظنة عليهنا     
مراقبننة )نصننت المننادة الثمننانون مننن ذات النظننام  علننى 

األجهننزة الحكوميننة والتأكنند مننن حسننن األدا  اإلدار      
ة وتطبينننق األنظمنننة والتحقينننق فننني المخالفنننات الماليننن   

( .واإلدارية

   وقنند سننارعت المملكننة إلنني إصنندار عنندد مننن األنظمننة
والتشريعات تهدف فني مجموعهنا إلنى حماينة النزاهنة      

:ومكافحة الفساد ومنها

6

جهود اململكة العربية السعودية 
يف محاية النزاهة ومكافحة الفساد

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Coat_of_arms_of_Saudi_Arabia.svg&filetimestamp=20101017174420


 " م1961الصادر عام " نظام محاكمة الوزرا .

 "م1961الصادر عام " نظام مكافحة التزوير  .

 "م1971الصادر عام " نظام تأديب الموظفين.

 "م1992الصادر عام " نظام مكافحة الرشوة .

"م 2007الصادرة عام " الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد اإلستراتيجية.

 نظام مكافحة االعتدا  على المال العام“ مشروع ”.

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد“ التوقيع على ”  .

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر "م على 2005صادقت المملكة في عام
.  والبرتوكوالت المكملة لها" الوطنية

اد ومالحقة عقدت المملكة عددًا من االتفاقيات الثنائية مع بعض الدول للتعاون في مكافحة الفس
. مرتكبيه

ة قامت المملكة بفتح حساب بنكي خاص إلبرا  الذمة للراغبين في إعادة األموال المكتسب
.بطرق غير مشروعة من المال العام 

7

ودية بعض األنظمة والتشريعات التي أصدرتها اململكة العربية السع
بهدف محاية النزاهة ومكافحة الفساد



العامالعفويشملهاالالتيالجرائمضمنواإلدار الماليالفسادجرائمإدراج.

بةالرقاووحداتوالضبطالرقابةأنظمةبتطويرالوزرا بمجلسالخبرا هيئةتكليف
.مهامهاأدا منيمكنهابماالداخلية

ومنهاالفسادمكافحةفيللمساهمةخاصةووحداتهيئاتاستحداث:

لنزاهةالحمايةالوطنيةاإلستراتيجيةتنفيذلمتابعةالفسادلمكافحةالوطنيةالهيئة1.

.الفسادومكافحة

.الماليالفسادعملياتفيالمصرفيالنظاماستغالللمنعالماليةللتحرياتوحدةإنشا 2.
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ناصرلتفعيل تلك العاإلجرا ات التي اتخذها الديوانعناصر مهمة لمنع الفساد

ىعلوالعملالحكوميةللممارسةالقانونيةاألطرتوفير-1

الدولةفيالمختلفةالتشريعاتتطوير

بةلمواكالحكوميالمحاسبيالنظامتطويرباقتراحالديوانبادر

ومعاييرهاوالمراجعةالمحاسبةحقولفيالتطور

تعلقيماوخاصةالحكوميةاإلجرا اتفيالشفافيةتوفير-2

.الدولةأجهزةتطرحهاالتيوالمناقصاتبالعقود

والمشترياتالمنافساتنظامتحديثفيالديوانشارك•

سةالمنافتشجيععلىإيجابيًاأنعكسالذ األمر,الحكومية

العامةالخدماتوتوفيرالتنفيذجودةوتحسنالعادلة
.البيئيواإلصحاح

وعقودالهندسيةالخدماتعقودنماذجإعدادفيالمشاركة•

تئجاراالسعقود,الطرقوصيانةوالتوريدوالتشغيلالصيانة
.العامةواألشغالواالستثمار

حديدوتالحكوميةالمشروعاتتعثرأسباب)لبحثندوةتنظيم•

.(معالجتهاسبل

ضو على،آلخروقتمنإالجرا اتفيالنظرإعادة-3

ينوتعيالمخاطر،تحديدبهدفالعمليالتطبيقنتائج

دالفسافيهايتولدأنيحتملالتيوالجهاتاألنشطة

.أكبربدرجة

علىالمهامواختيارالسنويةخططهإعدادعندالديوانحرصي

مهامللاألولويةإلعطا ,النسبيةواألهميةالمخاطرعنصرتقييم

الجهاتبعضتواجهالتيوالتحدياتالعاليةالمخاطرذات

.الحكومية
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ناصرلتفعيل تلك العاإلجرا ات التي اتخذها الديوانعناصر مهمة لمنع الفساد

مولةالمشالجهاتفيالفعالةالداخليةالرقابةأنظمةتعتبر-4

األجهزةعليهاتعتمدالتيالعناصرأهممن،بالرقابة

.الفسادمنللحدالرقابية

ةالرقابأنظمةلتقييمخاصةمهامتنفيذعلىالديوانحرصي

نويةالستقاريرهوتضمين,برقابتهالمشمولةبالجهاتالداخلية

.الحكوميةبالجهاتالماليةاإلدارةتقييمنتائج

منظمةبطريقةوالتدقيقالمراجعةعملياتتنفيذان-5

الجهاتأدا تطويرفيُتساهمالجودةمنعاليةوبدرجة

إعطا منالرقابيالجهازويمكنبالرقابةالمشمولة

وفعاليةكفا ةمدىعنمستقلومهنيموضوعيرأ 

.للمواطنالمقدمةالخدمات

المراجعةومجاالتالمهامواختيارالخططإعدادإليالديوانسعى

ةالتنميلخططاإلستراتيجيةواألسسالعامةاألهدافضو في

ه1431/1435للديوانالثانيةاإلستراتيجيةوالخطةللدولة،

.م2014-م2010)

اتتقنيواستخدام،الحديثةالمعلوماتنظمتطبيقإن-6

تاالنترن)المعلومـاتشبكاتمنواالستفادةالحاسوب

فرهتوبماالفسـادلمنـعالمهمـةالعناصـرمـنتعتبـر،(

.المعلوماتفيشفافيةمن

ىإلالمبادرةبرقابتهالمشمولةالجهاتجميعالديوانطالبلقد

ديةالتقليالوسائلمنالتدريجيللتحولالالزمةاإلجرا اتاتخاذ

,نيةاإللكتروالوسائلإلىالماليةوالبياناتالحساباتإعدادفي

اليةالمالعملياتجميعفياآلليالحاسباستخدامفيوالتوسع

برعوالتدقيقللمراجعةبياناتهاتقديمثمومن,والمحاسبية

.االلكترونيةالوسائط
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ناصرلتفعيل تلك العاإلجرا ات التي اتخذها الديوانعناصر مهمة لمنع الفساد

أعمالتخطيطالرقابيالعملجودةمعاييرتتطلب-7

.ومهنيعلميبشكلالمراجعة

سيةالمؤسالقدراتبنا علىللديواناإلستراتيجيةالخططركزت

أدا بمستوىلالرتقا االنطالققاعدةباعتبارهالمنسوبيه

ا ةوكفباستقالليةدورهيمارسنموذجيًاجهازًاليصبحالديوان

.بالقدوةويقودعاليةمهنية

جهازكلفيالفعالةالداخليةللمراجعةوحداتوجودأن-8

دورمنالوحداتلهذهلماملحةضرورةيمثل،حكومي

,بةالمصاحالوقائيةالرقابةمقوماتتوفيرفيايجابي

التاليوبوالالحقةالسابقةالرقابةبينفيماالفجوةوسد

اماتهاستخدوترشيدالعامللمالالوقائيةالحمايةتوفير

والمؤسساتاألجهزةفياألدا كفا ةرفعفيواإلسهام

سوا حدعلىوالخاصةالحكومية

وحداتبإنشا الديواناقتراحعلىالوزرا مجلسوافق

دةالموحوالالئحة,الحكوميةاألجهزةجميعفيالداخليةللمراجعة

وللألصوفقًاأيضاالديوانأعدهاالتيالداخليةالمراجعةلوحـدات

هذهفيالعاملينلجميعومرشدًامرجعًالتكونالمهنية،والمعايير

الغرضلهذاإرشاد دليلإعدادإليالديوانبادركماالوحـدات
.
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نشكركم على حسن  استماعكم
Thank you  for your attention
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:اعداد
علي عدنان الهزيم      / ا
شيخه حمد العدواني/ ا



 من دستور دولة الكويت على أن ( 151)نصت المادة  :

يكون ملحقا ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقالله و

ويعاون الحكومة ومجلس األمة في رقابة تحصيل . بمجلس األمة 

يوان ويقدم الد. ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية 
.لكل من الحكومة ومجلس األمة تقريرا سنويا عن أعماله ومالحظاته 



 بإنشاء ديوان 1964لسنة ( 30) وتنفيذا لذلك فقد صدر القانون رقم

-: المحاسبة بدولة الكويت ونصت المادة األولى منه على ان 

حق بمجلس تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى ديوان المحاسبة وتل
.  األمة 



1- جهات حكومية
(a ( التجارة و وزارة التخطيط ، وزارة الخارجية ، وزارة المالية ، وزارة:الوزارات

(  العامةاألشغالالصناعة ، وزارة
(b ( اإلدارة العامة للطيرانإدارة الفتوى والتشريع ، اإلدارة العامة للجمارك :اإلدارات ،

(المدني
(c ( الديوان اإلميري ، مجلس الوزراء :الدواويين والمجالس )
جهات ملحقة -2•
(a ( ئة العامة  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ، الهيئة العامة لإلستثمار ، الهي:هيئات عامة

لهيئة ، الهيئة العامة لشئون الزراعة ، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، الشئون القصر
(العامة للشباب و الرياضة

(b ( لالطفاء، اإلدارة العامة مجلس األمة ، جامعة الكويت ، بلدية الكويت:وحدات إدارية )
جهات مستقلة -3•
بترول مؤسسة ال، االجتماعيةالمؤسسة العامة للتأمينات،المؤسسة العامة للرعاية السكنية) 

ارة العامة  ، معهد الكويت لألبحاث العلمية ، اإلدالكويتيةئمؤسسة الموانالكويتية و شركاتها ، 
( لمنطقة الشعيبة ، بيت الزكاة ، بنك الكويت المركزي ، بنك التسليف و االدخار



 الرقابة المسبقة : أوال  :

 ق أو تفااتمارس الرقابة المسبقة على أساس أن كل مشروع ارتباط او

الية عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق مالية للدولة او التزامات م

مة عليها أو غيرها من األشخاص المعنوية العامة ، وذلك متى بلغت قي

.  كثر اإلرتباط او اإلتفاق أو العقد ما قيمته مائة الف دينار كويتي أو ا



بة تمارس الرقابة النظامية ورقابة المشروعية ، وبحيث تغطي مراق

لواردة تحصيل ايرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود اإلعتمادات ا

فاية بقانون الميزانية عن كل سنة مالية إضافة الى اإلستيثاق من ك

ومنع األنظمة والوسائل المتبعة لصيانة األموال العامة والمحافظة عليها
.  العبث بها والهدر غير المبرر لها 



اسطة السلطة  سالمة تنفيذ سياسات البيئة بوىالتقييم الدوري لتحديد مد

.  العامة 

ين واللوائح التأكد من أن األداء البيئي إنما يتم طبقا لما نصت عليه القوان

.  والمواصفات الوطنية واإللتزامات الدولية 



ئية ال شك أن احد السمات للنظام العالمي المعاصر هو تنامي المشكالت البي  (
منها تآكل طبقة األوزون ، ظاهرة تسخين الغالف الجوي ، ظاهرة األمطار  

والتي ( الخ .. الحمضية ، ظاهرة تصدير النفايات الصناعية السامة ، 
نمية  أصبحت تهدد الوجود البشري بصفة عامة ، واإلستمرار في برامج الت

كنولوجي اإلقتصادية واإلجتماعية المستدامة بصفة خاصة ، ولم يعد التقدم الت
.وتشابك تلك المشكالت البيئية تعقدقادرا وحدة على مواجهة

الدول و قد ارتبط االهتمام العالمي للبيئة بعملية التطور االقتصادي في
ت البيئية الصناعية، و عملية التنمية بالدول النامية ، و ظهور و تفاقم المشكال
معيشة ،  ، لذلك فقد تحول مفهوم التنمية من كونه مرتبطا بزيادة مستويات ال

تنمية إلى التركيز على الحفاظ على البيئة و صيانة مواردها ضمن عملية ال
االقتصادية و االجتماعية مع ضمان حقوق األجيال القادمة في الموارد 

.الطبيعية و البيئية



ديد من إضافة إلى ان هناك سوء الستغالل البيئة البحرية ، إضافة لوجود الع

ت البيئية  الملوثات البيئية األرضية و غيرها ، في ظل عدم تفعيل التشريعا

.  القائمة

ثية و في المقابل هناك جهودا كبيرة من قبل الدولة سواء الرقابية او البح

دم للمحافظة على البيئة ، و معالجة االثار الضارة الناجمة عن الكوارث و ع

.االستغالل



ضايا  أصبحت األجهزة العليا للرقابة في مجال التحدي للتقرير عن ق
لمتبعة على  البيئة ، لتظل ذات مصداقية فيما تقرره بشأن برامج التنمية ا

عة المستوى القومي ، وبالتالي فليس هناك بديال من ممارسة المراج
.  البيئية حتى تستمر في أداء دورها الفاعل للمجتمع 

ذي ولم يكن ديوان المحاسبة بدولة الكويت بعيدا عن ذلك التحدي ال
مؤتمر يواجه األجهزة الرقابية العليا في مجال الرقابة البيئية ، فمنذ

، وأعلن عن المراجعة البيئية 1995اإلنتوساي الذي عقد بالقاهرة عام 
الل وذلك من خ، ، بدأ الديوان في التهيئة لممارسة المراجعة البيئية 

ى مستوى وتنظيم العديد من اللقاءات عل،تهيئة بعض العناصر الرقابية
، و التعاون مع الجهات دول مجلس التعاون في المراجعة البيئية 

راسات المختصة بالرقابة على مستوى الدولة، و تشجيع البحوث و الد
من في مجال المراجعة البيئية على مستوى الديوان ، و المشاركة ض
مجموعات العمل للمراجعة البيئية سواء على المستوى العربي او

االسيوي



1- المراجعة المالية

وتصنيف  تعنى بمدى اإلمتثال للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في قيد

روفات وتبويب وتلخيص العمليات المالية المتعلقة بهذا النوع من المص

شاملة) واإليرادات ، بمعنى آخر التأكد من ان التكاليف واإللتزامات 

ضع قيمة واألصول المتعلقة بالبيئة قد تم تحديدها وو( اإللتزامات الطارئة 

بة على الجهة لها ، وأن التكلفة البيئية تعكس بإعتدال نتائج اإللتزامات الواج
.  وإعداد تقارير عنها طبقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها 



2- مراجعة اإللتزام

تم طبقا  وتعني رقابة المشروعية ، التحقق مما إذا كانت اإلنجازات البيئية ت

ركيز على للقوانين واللوائح السارية الخاصة بالبيئة ، وفي ذلك يمكن الت

:  مايلي 

يئة من حيث مراجعة الكيفية التي تم بها منح التراخيص لألمور المتعلقة بالب

.  مدى مطابقتها للقوانين واللوائح النافذة 

المرتبطة  مراجعة مدى اإللتزام بالقوانين السارية في شأن حماية البيئة سواء

.  بالهواء أو البحار أو األنهار أو الثروة البحرية 

.  ة مراجعة مدى اإللتزام بالمعايير القياسية الوطنية والعالمية الساري

ارية  مراجعة مدى اإللتزام بالمعايير القياسية الوطنية والعالمية الس-. 3



3- مراجعة األداء
ول العامة تهدف مراجعة األداء المرتبط بالبيئة الى تقييم منظم إلستخدام وإدارة األموال المخصصة واالص

:  يسية التالية فيما يتعلق بالمهمة والموارد المستخدمة والنتائج المحققة ، مع التركيز على الموضوعات الرئ

مع السياسة الحكومية  التاكد من تنفيذ برامج البيئة بطريقة تتسم باإلقتصاد والكفاءة والفعالية ومتماشية-
: مع التأكد على ما يلي 

ة ، تقييم ما إذا كانت اهداف البرامج المقترحة أو الجديدة ، او القائمة صحيحة او مناسبة او مالئم--
. استكشاف وتحديد اإلتجاهات المستقبلية لها 

تحديد ما إذا كانت البرنامج يستعمل او يتطابق مع برامج اخرى متعلقة به -

. تحديد العوامل التي تعوض األداء المناسب --
.  فاعلية األجهزة او البرامج أو األنشطة أو األعمال --
ما إذا كانت الجهة ملتزمة بالقوانين واللوائح التي يمكن تطبيقها على البرامج --

.  التأكد من اآلثار البيئية ألنشطة الجهة ، مثل الحفاظ على الموارد أو حماية البيئة * -
حقيق التأكد من أن مؤشرات األداء المرتبطة بالبيئة ومعايير األداء توجه اداء إدارة البيئة نحو ت* -

.األهداف الموضوعة 
بالتأكد من فعالية نظم مراقبة البيئة ، وأنها تعطي معلومات بيئية كافية في الوقت المناس-



يتية التدقيق البيئيي لتقييم اآلثار المحتملة على البيئية الكو

( .2002يوليو ) 

 2007وتم في سبتمبر ( . 2004) التدقيق البيئي على النفايات الصلبة

لتحقق من إصدار الديوان تقرير متابعة للتحقق من مدى تنفيذ متابعة ل

.مدى تنفيذ التوصيات الصادرة بالتقرير السابق 

 (  2005مارس ) التدقيق البيئي في إدارة النفايات

ة من التدقيق البيئي على اإلجراءات الخاصة بسالمة الدواجن المحلي
( .  2006مايو ) ميكروب السالمونيال 



حظات كما أن بعض التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان تتضمن مال

.  بشأن البعد البيئي عند تنفيذ الرقابة المالية للديوان 

 فإن الديوان يتطلع ( 2010–2006) ومن خالل استرتيجية الديوان

بيئية ، لإلنفتاح على األجهزة الرقابية الزميلة والتي مارست الرقابة ال

ارير  ولديها تراكم معرفي في هذا المجال ، وذلك لتبادل المعرفة والتق

ية ، واساليب العمل ، وتدريب القائمين على عمليات المراجعة البيئ

ها إضافة لممارسة مهام تدقيق مشترك وتبادل المؤشرات المعترف ب

.  دوليا والتي تساهم في دعم اسس القياس والتقييم 

يات التدقيق  كذلك فإننا نأمل ان يكون تبادل للنتائج واآلثار المحتملة لعمل

.البيئي التي قامت بها األجهزة الرقابية على مستوى دول العالم 



رقم المهمة  اسم المهمة  السنة 

24-PA2004- 2008 على تصريف المخلفات  التدقيق
السائلة في مياة البحر

2008مارس 
2008أبريل

48-PA2004- 2008 كفاءة وفاعلية الهئية العامةتقييم
للبيئة 

2008سبتمبر 
2008اكتوبر

23-PA2004- 2008/C-
2008

على  متابعة توصيات التدقيق البيئي
األسبست ادارة نفايات

2009يناير 

2009مارس 

31-PA2004- 2013 ة تحت السطحيأرتفاع مستوى المياة
وانبعاث غاز كبرتييد الهيدروجين

2009مايو
2009اغسطس 

19-PA2004- 2013 األثار البيئية لظاهرة المد  تقييم
األحمر 

2010يناير 
2010مارس 

24-PA2004- 2008/C-
2010

على  متابعة توصيات التدقيق
المخلفات السائلة في مياة البحر 

2010سبتمبر 
2010اكتوبر

33-PA2004- 2013 عن الغازية الناتجةتقييم اإلنبعاثات
المصافي النفطية 

2010يونيو 
2010سبتمبر



36-PA2004- 2013 حص إدارتي ف) تقييم األنشطة البيئيية لبلدية الكويت 
( األغذية واألغذية المستوردة 

2011يناير
2011ابريل 

48-PA2004- 2008/C-2011 كفاءة وفاعلية الهيئة العامةمتابعة توصيات تقييم
للبيئية 

2011اكتوبر 
2012فبراير 

23-PA2004- 2008/C-2008 في متابعة توصيات تقييم فحص النظم المطبقة
المختبرات الحكومية 

2012مايو 
2012سبتمبر

31-PA2004- 2013 فط االثر اليئي للبحيرات النفطية في شركة نمتابعة
الكويت على التنمية المستدامة 

2012يونيو 
2012اكتوبر 

31-PA2004- 2008/C1-2014 البيئي علىتابعة توصيات التدقيق

اإلجراءات الخاصة بسالمة الدواجن  
المحلية من ميكروب السالمونيال

2013مايو 
2013يوليو

31-PA2004- 2008/C-2010 وى توصيات تقييم كفاءة وفاعلية ارتفاع مستمتابعة

المياة تحت السطحية وانبعاث غاز كبريتيد 
الهيدروجين 

2014ديسمبر 
2015مارس 

28-PA2004- 2013 لجودة تقييم مدى فاعلية برنامج اإلدارة المتكاملة
الهواء الجوي

2015يناير
2015مارس 

36--PA2004- 2008/C1-2015 )  كويت األنشطة البيئية لبلدية المتابعة توصيات تقييم
( إدارتي فحص األغذية واألغذية المستوردة 

2015مارس 
2015يونيو 



يئيةفي القضايا البمكافحة الغش والفساد 

بالرباط2015دجنبر 17الخميس  1



المحاور

المجلساختصاصاتخاللمنالبيئيةالمراجعة-1
بالمغربللحساباتاألعلى

ادالفسوالغشحاالتلضبطالمعتمدةالمقاربة-2
البيئيةالقضايافي

ةالمسجلالفسادوالغشحاالتبعض-3
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المراجعة البيئية من خالل اختصاصات المجلس األعلى للحسابات بالمغرب-1

. انين الماليةيتولى المجلس األعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قو•

عة  و مصاريف األجهزة الخاضبمداخيلويتحقق من سالمة العمليات، المتعلقة 

وبات عن كل لمراقبته، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند االقتضاء، عق

.إخالل بالقواعد السارية على العمليات المذكورة

(25المادة )التدقيق والبت في الحسابات •

سنوياالمصالحهذهحساباتبتقديمالدولةلمرافقالعموميونالمحاسبونيلزم

.العملهابالجاريالتنظيميةالنصوصفيالمقررةالكيفياتحسبالمجلسإلى

لماليةاالعملياتمطابقةوشرعيةمدىمنالتأكدعلىفقطينصبالالتدقيق
.التسييرتقييمإلىأيضايمتدبلبهاالمعمولللنصوصالعمومية

3



المراجعة البيئية من خالل اختصاصات المجلس األعلى للحسابات بالمغرب-1

(75المادة )مراقبة التسيير •

دائرةفيتدخلالتيالعموميةاألجهزةوالمرافقتسييرالمجلسيراقب

تراحاتباقاالقتضاء،عندواإلدالء،الكيف،حيثمنتقديرهأجلمناختصاصه،

.ومردوديتهفعاليتهفيوالزيادةطرقهبتحسينالكفيلةالوسائلحول

دىمالغرضلهذاالمجلسويقيمالتسيير،أوجهجميعالمجلسمراقبةوتشمل

.المحققةوالنتائجالمحددةاألهدافتحقيق

(86المادة)العموميةاألموالاستخداممراقبة•

أوياتالجمعأوالمقاوالتتتلقاهاالتيالعموميةاألموالاستخدامالمجلسيراقب

.األخرىاألجهزةكل

قيهاتلتمالتيالعموميةاألموالاستخدامأنمنالتأكدإلىالمراقبةهذهوتهدف

.المساعدةأوالمساهمةمنالمتوخاةاألهدافيطابق

4



المراجعة البيئية من خالل اختصاصات المجلس األعلى للحسابات بالمغرب-1

(مكرر96المادة )التصريح اإلجباري للممتلكات •

جودو(المعلوماتطلبوالوثائقعلىاالطالع)التحريإجراءاتبعدتبينإذا

هفروعأوأصولهأوزوجتهأوالمصرحارتكابحولومتوافقةجسيمةقرائن

الجهةلىعالقضيةاألول،الرئيسمنبطلبللملك،العامالوكيليحيل،لمخالفة

.المختصةالقضائية

(96المادة)الحكومةوللبرلمانالمقدمةالمساعدة•

لوزيرامنبطلبالعموميةوالمشاريعالبرامجلتقييممهامبإدراجالمجلسيقوم

األول
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المراجعة البيئية من خالل اختصاصات المجلس األعلى للحسابات بالمغرب-1

القضايا البيئيةإطار متابعة المسئولين عن حاالت الغش والفساد في

(51المادة )الشؤون المالية والتأديب المتعلق بالميزانية •

ون المالية الشؤويعمل المجلس األعلى للحسابات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية 
ن تثار كمحكمة بكل ما يستلزم من ضمانات لحقوق الدفاع واالستماع ألي شخص يمكن أ

.مسؤوليته بحضوره الفعلي أو بحضور محاميه أثناء جلسة الحكم

(111المادة )المتابعة الجنائية •

ألمر إلى في حالة اكتشاف أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية،رفع الوكيل العام للملك ا
تي و يخبر وزير العدل المجلس بالتدابير ال. وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه مالئما

.  اتخذها

(111المادة )المتابعة التأديبية •

ك األمر بهذه في حالة اكتشاف أفعال قد تستوجب عقوبة تأديبية،أخبر الوكيل العام للمل
لتدابير التي التي تخبر المجلس في بيان معلل باواألفعال السلطة التي لها حق التأديب 

.  اتخدتها

6



البيئيةالقضاياالفساد فيوالمقاربة المعتمدة لضبط حاالت الغش -2

المقاربة العمودية•

تخصمحددةمهامإطارفيالبيئيةبالمراجعةالقيامعبر
طارح،المافتحاص:مثال)البيئيبالتدبيرمتعلقمشروع
(السائلالتطهير

المقاربة األفقية•

ليةشموأكثرمهامإطارفيالبيئيةبالمراجعةالقيامعبر
عيواالجتماوالمحاسبيالمالي)التدبيرأوجهجميعتشمل

(والبيئي
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الفساد المسجلةوبعض حاالت الغش -3

مشاريع  في إطار تدبير الصفقات العمومية المتعلقة بال•

البيئية

مةالمستخدبالكمياةتزوير البيانات المتعلقة -

استغالل النفوذ لمنح الصفقة لجهة معينة-

8



الفساد المسجلة وبعض حاالت الغش -3

المقالعفي إطار تدبير •

التهرب الضريبي-

التزوير-

الغير المرخصةالمقالعسرقة الرمال من -

بالمراقبةرشوة بعض المسئولين المحليين المكلفين-

9



منالفسادمكافحة
الرقابة على خالل

المجال البيئي

حمودةزكرياء: إعداد
المحاسباتبمحكمةقسمرئيسمستشارقاض



الدولةموظفياستغالليعنيمالي اأواداري  إكانسواءالفساد
أومنافعأومشروعغيركسبعلىلحصولاقصدمراكزهمل

.مشروعةبطرقتحقيقهايتعذرشخصيةمآرب
خاصمكسبعلىالحصولاجلمنالسلطةاستخدامسوءهو

وأيطلبهاأوالرشوةالرسميالموظفيقبلعندمايتحقق
.يبتزهاأويستجديها

خاصةمنافعوأأرباحعلىللحصولالعامالمالاستخدام.

2



العملسرارأإفشاءو المسؤوليةتحملكعدمشت ىأنواعالفسادويأخذ
عملهةوطبيعتتالءمالأخرىوأعمالالوظيفةبينالموظفجمعو 

عل  ول...والوساطةالمحسوبيةو السلطةاستعمالسوءو األصلي
.التزويرو العامالمالاختالسو الرشوةعلىالحصولأخطرها

عبرلعاماللمالوإهداربالفسادالمصطبغةالتصرفاتهذهوتتم  
خاصةامتيازاتمنحعلىالحصولأوالعموالتأو العموميةصفقات

.شرعيوجهدون

3



المرسومصلبمظاهرهأبرزوبي نالفسادالتونسيالمشر ععر فعامةوبصفة
المتعلق2011نوفمبر14فيمؤرخ2011لسنة120عدداإلطاري

.الفسادبمكافحة
منفعةىعلللحصولالوظيفةأوالنفوذأوالسلطةاستخدامسوء:الفساد

لقطاعينافيأشكالهابجميعالرشوةجرائمخاصةالفسادويشمل.شخصية
أويهافالتصرفسوءأوالعموميةاألموالعلىواالستيالءوالخاصالعام

غيرثراءواإلاستعمالهاسوءأوالسلطةوتجاوزالنفوذواستغاللتبديدها
وغسلالمعنويةالذواتأموالاستخداموسوءاألمانةوخيانةالمشروع
.األموال

4
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جميعلحد  ويضعالشفافي ةليكر س2014جانفي27دستورجاء
الفصلو الدستورتوطئةمنصراحةيستشف  ماوهوالفسادأشكال

بضمانيلةالكفاآللياتالدولةتضع...“:أن هعلىنص  الذيمنه10
.الجبائيينوالغشالتهر بومقاومةالضريبة،استخالص

التدابيرذوتتخالعموميالمالفيالتصرفحسنعلىالدولةتحرص
منعىعلوتعملالوطنياالقتصادأولوياتحسبلصرفهالالزمة
”.الوطنيةبالسيادةالمساسشأنهمنماوكلالفساد

6



السياسةالرجمنمعي نةلفئةبالنسبةبالمكاسبالتصريحدسترة
منكبيرجانبعليهايضفيمما(11الفصل)العلياوللوظائف

كانفقد.رالدستو لعلويةصارخاخرقامخالفتهامنويجعلاإللزامية
10فيالمؤرخ1987لسنة17عددالقانونوليدااللتزامهذا

.وشاملةناجعةبصفةمفع لغيربقيالذي1987أفريل

7



بةبمراقالمحاسباتمحكمةتختص  ...:الدستورمن117الفصل
جاعةوالنالشرعيةلمبادئوفقاالعام،المالفيالتصر فحسن

طرقوتقي م،العموميينالمحاسبينحساباتفيوتقضيوالشفافية،
تشريعيةالالسلطةوتساعد،بهالمتعلقةاألخطاءوتزجرالتصرف
.الميزانيةغلقو الماليةقوانينتنفيذرقابةعلىالتنفيذيةوالسلطة
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الفسادومكافحةالرشيدةالحوكمةهيئة
حةومكافالرشيدةالحوكمةهيئةتسهم:الدستورمن130الفصل
ومتابعةتهومكافحالفسادومنعالرشيدةالحوكمةسياساتفيالفساد
.والمساءلةزاهةوالنالشفافيةمبادئوتعز زثقافتها،ونشرتنفيذها

خاص،والالعامالقطاعينفيالفسادحاالترصدالهيئةتتولى
.لمعنيةاالجهاتعلىوإحالتهامنها،والتحققفيها،والتقص ي

9



مجالبالمتصلةالقوانينمشاريعفيوجوباالهيئةتستشار
.اختصاصها

بمجالمتصلةالالعامةالترتيبيةالنصوصفيرأيهاتبديأنللهيئة
.اختصاصها

والنزاهة،ءةالكفاذويمنمحايدينمستقلينأعضاءمنالهيئةتتكون
ثلثدويجد  سنوات،ست  مد تهاواحدة،لفترةمهامهميباشرون
.سنتينكلأعضائها

10



2008لسنة16عددالقانونبمقتضىالتونسيةالجمهوريةصادقت
لمكافحةالمتحدةاألمماتفاقيةعلى2008فيفري25فيمؤرخ

أكتوبر31فيالمتحدةلألممالعامةالجمعيةتبنتهاوالتيالفساد،
.2004مارس30فيالتونسيةالجمهوريةقبلمنوالموقعة2003
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محل  ل تحالتيالفسادلمكافحةالوطنيةالهيئةالمرسومهذااحدث
حدثةالموالفسادالرشوةحولالحقائقلتقصيالوطنيةاللجنة

والتي2011فيفري18فيمؤرخ2011لسنة7عددبالمرسوم
الفسادحاالتعنوالكشفالتعهداختصاصلهااسند

2011جانفي14إلى1987نوفمبر7منالمقترفةوالرشوة
.للقضاءإحالتهاثم  
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لمرتكبة من حد دت المجلة الجزائية في البـاب الثـالث  على الجرائم ا
باشرة الموظفين العموميين أو أشباههم حال مباشرة أو بمناسبة م

.وظائفهم
س من قبل وفي االختالواإلرتشاءاإلرشاءوتتمث ل هذه الجرائم في 

ة وعدم الموظفين العموميين أو أشباههم وجريمة تجاوز حد  السلط
.القيام بواجبات وظيفة عمومية

13



من96الفصللىعاالستنادتم  فقدفسادبقضاياالمتهمينتتبعوبمناسبة
بخطيةو أعوامعشرةمدةبالسجنعاقب“علىينص  الذيالجزائيةالمجلة
لموظفالإلدارةالحاصلةالمضرةأوعليهاالمتحصلالمنفعةقيمةتساوي

موميةالعالجماعاتبإحدىمستخدمأوعضوأومديروكلشبههأوالعمومي
عموميةالالمؤسساتبإحدىأوالقوميةالمصلحةذاتالجمعياتأوالمحلية

مالهارأسفيالدولةتساهمالتيالشركاتأووالتجاريةالصناعيةالصبغةذات
الجماعاتإلىالتابعةالشركاتأومابنصيبمباشرةغيرأومباشرةبصفة

أوإدارةأواءشر أوصنعأوببيعوظيفهبمقتضىمكل فالمحليةالعمومية
لغيرهأوفسهلنلهاوجهالفائدةالستخالصصفتهاستغل  مكاسبأيحفظ

لتحقيقياتالعملتلكعلىالمنطبقةالتراتيبخالفأوباإلدارةلإلضرارأو
”.إليهماالمشارالضررإلحاقأوالفائدة

14



ت ىبشالفسادبمعاقبةصلةذاتاألخرىالنصوصعديدهنالك
القانونوةالجبائي  واإلجراءاتالحقوقومجلةالديوانةكمجلةأشكاله

يتعلق2015أوت7فيمؤرخ2015لسنة26عدداألساسي
...األموالغسلومنعاإلرهاببمكافحة

15
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فإنهالفسادجرائمزجرتتول ىالتيالعامالحق  محاكمإلىباإلضافة
شفكذاتهاآلنفيتتولىالتيالمحاسباتمحكمةذكريمكن

تيالالفسادلمكافحةالوطنيةالهيئةوكذلكوزجرها،الحاالت
.المعنيةالجهاتعلىوإحالتهاالفسادحاالتعنتكشف
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18فيأيامإحداثهاتمهيئةهيوالرشوةالفسادعنالحقائقتقصيلجنة
يقبالتحقالهيئةوتهتم،2011لسنة7عددالمرسومبموجب2011فيفري
العابدينزينالسابقالرئيسعهدفيوالرشوةالفسادعنالمعلوماتوجمع

لعقارياالمجالمثلالدولةأجهزةجميعفيالفساديمسهماوكلعليبن
والمشاريعالعموميةوالصفقاتالعموميةالهياكلوأمالكالفالحي ةواألراضي

والقطاعالبصريالسمعيوالقطاعواالتصاالتالخوصصةومجاالتالكبرى
داباتواالنتواإلدارةوالجبايةوالديوانةاإلداريةوالرخصوالبنكيالمالي

.والمحاماةوالقضاءالجامعيوالتوجيهالعلميوالبحث
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منأكثرفيالنهائيتقريرها2011سنةأواخرفيالهيئةقدمت
لمختلففسادقضية00011منأكثروأحالتصفحة500

.المحاكم

الفسادحةمكافمهمتهادائمةهيئةإنشاءبعدأعمالهاالهيئةوأنهت
.الفسادلمكافحةالوطنيةالهيئةاسمتحت

19



سياساتراحباقتخاصةالقيامالهيئةوتتولىمستقل ةهيئةهي
لمعنية،االجهاتمعباتصالتنفيذهاومتابعةالفسادمكافحة
لقيتوالخاص،العامالقطاعينفيالفسادمواطنعنالكشف

وإحالتهاافيهوالتحقيقالفسادحاالتحولواإلشعاراتالشكاوى
مشاريعيفالرأيإبداءالقضاء،ذلكفيبماالمعنيةالجهاتعلى

...لفساد،ابمكافحةالعالقةذاتوالترتيبيةالقانونيةالنصوص

20



الدوليةنظماتوالماألجنبيةبالدولنظيراتهامعالتعاونللهيئةيمكن
كما.صاصهااختمجالفيتعاوناتفاقاتمعهاتبرمأنولهاالمختصة

أنشأنهمنابممعهاوالمعلوماتوالدراساتالوثائقتبادلإلىتسعى
.شفهاوكارتكابهاوتفاديالفسادبجرائمالمبكراإلنذاريكفل

مد هاخاللمنمساعدتهاالعموميةالهياكلجميععلىويتعي ن
.تطلبهاالتيالالزمةبالمعلومات

21



مبتنظييتعلق1968مارس8فيمؤرخ1968لسنة8عددقانونال
وخاصةحقةالالبالنصوصوإتمامهتنقيحهتم  كماالمحاسباتدائرة

2008لسنة3عدداألساسيالقانون
:صرفوتحساباتفيبالنظرالمحاسباتدائرةتختص–3الفصل

ترتيبياقةملحموازينهاتكونالتيالعموميةوالمؤسساتالمحليةوالجماعاتالدولة1)
.الدولةبميزانية

الهيئاتكلو العموميةوالمنشآتإداريةصبغةتكتسيالالتيالعموميةالمؤسسات2)
بصفةالهامرأسفيالمحليةالجماعاتأوالدولةتساهموالتيتسميتهاكانتمهما

.مباشرةغيرأومباشرة
22



باتالمحاسدائرةإلىالموكولةالتصرفعلىالرقابةترمي–44الفصل
صوصالمنالهيئاتقبلمنالمنجزةالتصرفأعمالمطابقةمنالتأكدإلى

كمامل،العبهاالجاريوالتراتيبللتشريعالقانونهذامن3بالفصلعليها
لمتطلباتاستجابتهمدىمنللتأكدالهيئاتتلكتصرفتقييمإلىترمي

اليةوالفعالكفاءةاالقتصادمبادئمراعاةحيثمنخاصةالرشيدةاإلدارة
المستديمةالتنميةومقتضيات

23

لمحليةاوالجماعاتللدولةبالنسبةالمحاسباتدائرةتعتبر–4الفصل
الغرضلهذالكوتمماليتهالمراقبةالعلياالهيئةاإلداريةالعموميةوالمؤسسات

.مراقبةوسلطةقضائيةسلطة

23
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2012-2011القضائيةللسنة28عددتقرير
للتطهريالوطينالديوان-واستغالهلااملستعملةاملياهمعاجلة
2011-2010القضائيةللسنةلسنة27عددتقرير
الشركة-املقاطعيفرفالتص-والرتبةاملياهعلىاحملافظة-الساحليهتيئةالشريطومحايةوكالة

حفظ-املستدميةميةوالتنالبيئةوزارةنفقاتيفالتصرف-املياهوتوزيعالستغاللالوطنية
تونسببلديةالّصحة
2010-2009القضائيةللسنة26عددتقرير

الغاباتقطاعتنمية-بصفاقسالفالحيةللتنميةاجلهويةاملندوبية

فينشطتالتيالعموميةالمؤسساتعديدبمراقبةالمحاسباتمحكمةقامت
بنفسةصلذاتالعموميةالبرامجعديدتقييمتولتكماالبيئيالمجال

:بعضهاذكريمكنالموضوع



سب المحاسبات رقابتها على األموال العمومي ة حمحكمةتمارس 
:الهياكل فتكون

رقابة إداري ةةقضائيرقابة

26



تمارس محكمة المحاسبات رقابة الحقة

ا وعلى عين المكانتباشر رقابتها باالعتماد على الوثائق والحجج والبيانات المقدمة إليه

عمومي ة مهما كان نوعهالها الحق في المطالبة بكل الوثائق المتعل قة  بالتصر ف في األموال ال

يئات لها الحق في سماع كل عون أو متصرف بالهياكل والمؤسسات والمنشآت واله
الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقييمها 

27



:المحاسبات حسب موضوعها تكون رقابة محكمة

لألداءرقابة ةمشروعي  رقابة 

28



29



30

70عددنالقانو قيعليهاالمنصوصالردعيةاإلجراءاتتطبيقعدم
المتعل ق1995جويلية17فيالمؤر خ1995لسنة

أضر تاتالمخالفعديدسج لحيثوالتربةالمياهعلىبالمحافظة
ذلكالمثمرتكبيهاشأنفياإلجراءاتأخذدونالمائيةبالمنشآت

رةبحيصماماتعلىتغييراتوإحداث"المرازق"بحيرةتلوث
.ةاإلدار منترخص  دونضيعتهلريفالحقبلمن"بصارة  "



17فيالمؤرخ3158عددالصفقاتالمنظمباألمرالتقي دعدم
كانتدفق.الحاجياتبضبطالمتعل قالجانبفي2002ديسمبر
تغييرنهعانجر  مم ادقيقةغيرالجبلي ةالبحيراتإنجازدراسات
حد  إلىغتبلبالدراسةالمقد رةبالكمياتمقارنةالفعلي ةالكميات

البعضغاللاستضعفأوالجبلي ةالبحيراتبعضإنجازعنالتخلي
.اآلخر

31



32

المتعلق2002لسنة3158عدداألمرمن15الفصلاحترامعدم
بعضيةصلوحمد ةانقضاءعنترت بفقد.العموميةبالصفقات

روضهمععنالصفقةعليهمأرستالذينالمزودينتخل يالعروض
هامرتأخيعنهانجرجديدعروضطلبعنباإلعالناإلدارةوقيام

فيقليصتأواألسعارفيفارقوتحم لالسنةأحيانفاقاإلنجازفي
.األشغالحجم



33

تم تثحيبوزيدبسيدي"الز باق"بحيرةإنجازصفقةذلكمثال
300مةبقيالسعرفيفارقااإلدارةوتحم لتالعروضطلبإعادة

.د.أ

ثحيالمائي ةللمائدةتغذيةمنشآت10بإحداثالمتعلقةوالصفقة
منشآت8بإحداثاالكتفاءوتمفيها،التقليصمعإعادتهاتمت

.فحسب



استغاللمننتمك  نظري ةخزنبطاقةمبرمجةغيرجبلي ةبحيرةإنجاز
نمالحقيقيةالغايةكانتأن  حينفي.د.أ732وبكلفةهك75

كما.بهااعلالنتفاألسبقالرئيسصهريملكهاشركةتمكينانجازها
كلفةوأن  هك7منأكثرتستغلأنلهايمكنالالشركةهذهأن  

ةالبحير  هذهإنجازتمويلوتم  .د.أ400تتجاوزالالعاديةالبحيرة
حةالفاللوزارة”للتوزيعاعتمادات"حسابعلىالمبرمجةغير

.االستثنائيةأوالطارئةللحاالتالمخصص

34
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السياساتمتقييعليهايقومالتيالمرتكزاتالمحاسباتمحكمةكرس تكما
العنصرإليهاوأضافتوالفاعليةوالكفاءةاالقتصادوهيأالالعموميةوالبرامج
.المستدامةالتنميةمقتضياتوهوالحديث

36

عبرفالتصر  بتقييمقانونامخولةالمحاسباتمحكمةإن  
ياتالتوصوإصدارمسبقاالمضبوطةاألهدافمعالمنجزةالنتائجمقارنة

23لفصلاذلكعلىنص  كمابشأنهاصالحةتراهاالتياإلصالحاتاقتراحو 
.المذكورالقانونمن



الرئيسيالهدف
بالوسطينرالت طهيخدماتتعميمللت نميةعشرالحاديالمخط طاستهدف
للت طهيرالعمومي ةةبالش بكالر بطنسبةتحسينعلىعالوةوالر يفيالحضري

.للت طهيرالوطنيالد يوانقبلمنالمتبن اةبالمدن

الفرعيةاألهداف
للمواصفاتطبقاالمستعملةالمياهمعالجة-
المعالجةالمياهتثمين-
المعالجةمراحلكافةمستوىعلىالرقابةتدعيم-

37



لفائدةالتدخ للخطةاتضم نتالر يفي ةالمناطقلتطهيرالوطنيالبرنامجإطارفي
58,9ناهزتجملي ةبكلفةتطهيرمحط ات7وإحداثريفي ةمنطقة51

معالجةمننتمك  الالخط ةهذهضمنالمبرمجةالمشاريعأن  غير.دينارمليون
.الر يفي ةالمناطقفيالمستعملةالمياهمن%10سوى

الوسائل/الكفاءة

المدخالتحجمدونكانت(المحققةالنتائج)المخرجات

38



:إلىالمعالجةالمياهنوعي ةتدنييُعزى
(تقليديةمعالجةطرق)بالمحطاتالمعتمدةالمعالجةطرق-
الجمليالعددمن%37يمث لماأيمحط ة41)المعالجةمحطاتتقادم-

انالديو يعتمدهالذيالمعياروهوسنة15منأكثرإحداثهاعلىمر  للمحط ات
(المحطاتلتأهيلللتطهيرالوطني

محطاتولهادخعندللمواصفةمطابقتهاوعدمالصناعيةالمياهتلو ثشد ة-
.التطهير

الخضراءالمناطقري  فيالمستعملةالمياهالستعمالتشريعيإطارغياب-
.الصولجانومالعب

الوسائل/الكفاءة

39



جملةمنبلدية99التطهيربشبكاتالمربوطةغيرالبلدياتعددبلغ-
فيالصحييفالتصر بخدماتالبلدياتهذهتتمتعالوبالتاليبلدية264
.البلدياتلكافةالربطتعميمهوالهدفكانحين

قبالمناطالمستعملةالمياهلمعالجةمحط ة31أحداثإلىالهدفيرمي-
هومم ا%45يقاربماأيمحط ة14تتعد  لماإلنجازاتأنغيرالحضري ة

.مستهدف

النجاعة

40



33منيةوالمتأت  استعمالهاالمعادالمعالجةالمياهكميةتقد ر-
المياهمجموعمن%24يمث لماأي3مم57بحواليمحط ة

بنسبةدوالمحدالمرسومالهدفدونالنسبةهذهوتعتبر.المعالجة
50%.

النجاعة

41



لدي اتالببهذهالمعالجةغيرالمستعملةالمياهكم ياتناهزت-
الط بيعيطبالوسمباشرةسكبهايتم  مكع بمترمليون28,7حوالي

.عيشهوبمحيطالمواطنبصح ةيضر  أنشأنهمنمم ا

تجاوزتيثحالجرثومي ةالناحيةمنالمعالجةالمياهنوعي ةتدن ي-
منالعديدفيوفاقت%77للمواصفاتالمطابقةعدمنسبة

.القصوىالقيمةمر ة100األحيان

بيئة

42



الوكالةتهأنجز تقريروفقاألوديةمنالعديدتلوثدرجاتارتفاع-
وشك لت.المائيالتلوثمراقبةشبكةحولالمحيطلحمايةالوطني ة
كم ياتهاعادلتوالتيتطهيرمحطاتسبعمنالمتأتيةالمعالجةالمياه
الذيمجردةواديتلو ثمصادرأهم  إحدىسنويا3ممليون25

اضياألر منشاسعةمساحاتلري  الرئيسيةالمصادرأحديعتبر
.للشرابالصالحللماءالموف رةالسدودمنعددولتزويدالفالحي ة

بيئة
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إطارفيليمةسبيئةتوفرمنتحد  والمحيطالوسطعلىسلبيةآثار
مطابقةالغيرالمعالجةالمياهتصريفأنذلكالمستدامةالتنمية

جسيمةارأضر عنهينجرأنشأنهمنالطبيعيبالوسطللمواصفات
.اإلنسانصح ةوعلىالبيئةعلى

األثر

44



الهدف الرئيسي
الحضري تعميم خدمات الت طهير بالوسطين

واستغالل المياه المستعملة

النجاعة
من البلديات فقط% 37ربط -
من المياه المستعملة من جملة ما % 45معالجة -

هو مستهدف
من مجموع المياه المعالجة % 24إعادة استعمال -

%50من هدف قدره  

وسائل/الكفاءة

طرق معالجة تقليدية-
تقادم محطات المعالجة-
عملةغياب إطار تشريعي الستعمال المياه المست-

بيئة 
بيعيالط  بالوسطالمستعملةالمياهسكب-
المعالجةالمياهنوعي ةتدن ي-
يةاألودمنالعديدتلوثدرجاتارتفاع-

األثر
ئةالبيعلىجسيمةأضرار
اإلنسانصح ةوعلى



مخطئينالومعاقبةدوريةبصفةوالشفافيةالمساءلةانظمةتقوية(.1
.(impunité)الالعقابوتفادي

.(األجور)العموميينلألعوانالمهنيةالوضعيةتحسين(.2
.“االخالقيلميثاقل”العموميةاإلداراتتبنى(.3

.اإلداريالفسادحاالتعنلإلبالغوابموقعفتح(4
http://www.anticorruption-idara.gov.tn/

األفرادىلدوسلوكا  فكرا  وأخالقياته،العملبقيمالوعيتعميق(5
.مخاطرهو وأعراضهاإلداريالفسادآفةبمخاطروتبصيرهمالعاملين،

46
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شكرا على حسن االنتباه
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مقدمة حول البيئة.
هدافها ومقوماتها

 
.تعريف الرقابة البيئية وا

إجراءات الرقابة البيئية.
جهزة الرقابة

 
.الرقابة البيئية وا

ماهية القانون البيئي.
دور الدولة في حماية البيئة
 عمان سلطنة التشريعات البيئية في.
حالة عملية



:تعريف البيئة

حه مييين صرححييير ويشيييية يت ييي   ال ييييميييح ي ييييس ا    يييح  هيييل  ييي  
رض يالهييييييشاص يصرححيييييير البيئيييييية ال يشا ييييييية يصرححيييييير البي

أ
ئيييييية يا 

.الربحتية
:التعريف و ب مؤت ر ستش هشلم

ي يييم اليالبصييير يالبيئييية هيييل  ييي  ميييح تةبر يييح  ييي  وحسييية ال ييي   
ي ميين حييريالل يي  

أ
  الييقيس سييشاص  ييح  هييقا ميين حيير  ال بيعيية ا

ا    ح 

December 15 3



تعريف الرقح ة البيئية

جهزة العليح للرقح ة 
أ
طحر الع   تعريفًح تبرت ا  ي يالق" للرقح ة البيئية "   

أ
ي صك  اتفحقيًح ييل اليرا

جهزة العليح للرقح ة يال  حسبة 
أ
:يصرححر هقا التعريف هل. لدى ا 

 
أ
جهيزة العلييح للرقح ية الرقح ة البيئية   تةتلف   ك  جشهري صن الرقح ة العحدية التل ت حرسيهح ا 

.
 شاع الرقح ة 

أ
  ت ت   صلى  حية ا

أ
:يالرقح ة البيئية من ال  كن ا

داص ييييي
أ
داص ب ييي يييح يتعلييي   رقح ييية ا 

أ
 كن تضييي ين الرقح ييية ال حليييية ب يرقح ييية ا لتيييزال ب يرقح ييية ا 

ميح ي. العرححر الثالثة التل ت ت   صلى جشا يب ا قتصيحد يالفعحليية يالكيفيحصة 
أ
ي يح يتعلي   تبريل ا

صلييى ل
أ
لييى وييد  بييير صلييى حييالوية ال هييح  ا  لرقح يية يال يحسيية العرصيير الرا يي  يهييش البيئيية ييعت ييد ا 

.البيئية التل تتبعهح وكشمت 
  
أ
  مين ال  كين " التر يية ال  يتدامة " مفهشل ا

أ
ح  جيزصًا يكيش  جيزصًا مين التعرييف ي يس ا  ا  يا

ي البر حمج القي سيتم تدقي   /يمن سيحسة ال كشمة 
أ
.ا

December 15 4



December 155

ية ييي ح لهقا التعريف يح   يلزل مح يلل لترفيق 
أ
:مه ة للرقح ة صلى البيئةا

.اختيحر ال ه ة ال راد ترفيقهح  دقة يصرحية -1
صداد -2 س  ال تعحرف صليهح ا 

أ
. ر حمج ي ص يي ح لال

.حل   ث  هقه ال هحل اختيحر العرححر الب رية لترفيق البر حمج من ال ؤهلين يال در ين صلى ال ي-3
ل حل -4 ئة  حلت ريعحت البيئية  حل ل رة يا تفحقيحت ال شقعة يل م حل البيا  
.ا طالع صلى الت ريعحت البيئية يل الديل ال  حيرة -5
.ا طالع صلى ت حرب الديل التل قحمت   هحل ي ص يل م حل الرقح ة البيئية-6
.ت ديد ال هحت  ات الصلة  ف ص ال شضشع -7
كييحليف ا طييالع صلييى مشا  ييحت ال هيية م يي  الف ييص يمشا  ييحت  ال هييحت  ات الصييلة لت ديييد الت-8

.البيئية ال ض رة  تلك ال شا  حت 



December 156

.تحئج مرهحج   البيح حت الال مة لترفيق ال ه ة يت ليليهح ياستربحط الر. 9
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أ
.ال ةحلفحت البيئية ال فريضة يا
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ثحرهيح البيئيية يدراسية ال يديى البيئيية الا    حئية ال  ريصحت . 16

أ
تيل تيتم لهيقه يا

.ال  ريصحت 



الرقح ة البيئيةضشا س

ي سووووبي  ضووووابل الرقابووووة البيئيوووة مووووا هوووي إي م موعووووة موووس المعووووايير والمقوووايي  الم ووووت دمة فووو
قووم متطلبووات التحقووم مووس ح ووس اسووتارل الموووارد وفقووال للوونعم الماليووة المعمووول بهووا  وبمووا يح

.برل التنمية ايقتصادية ودون تعارض مع هدف الحفاظ على البيئة حاضرال وم تق

نوه عبوارة عوس: كما ينحصر المفهوم الرقابي البيئي في جانبه المالي البحت
 
فحو  انتقوادد دورد في ا

كوووود مووووس ايلتووووزام بال 
 
نشووووطة الوحوووودة ايقتصووووادية بهوووودف التا

 
ياسووووات موووونعم ومومووووم وموضوووووعي ي

م ووووتقلة والقوووووانيس البيئيووووة ومراجعووووة كوفوووواءة واقتصوووواد وفعاليووووة هوووو   ال ياسووووات عووووس  ريووووم جهووووة
 ووراف الم تلفووة دا ليووة

 
و ارجيووة  حتووى ومحايوودة عووس النشووائ البيئووي وإعووداد تقريوور بوو ل  يرفووع لر

.ي اعدها في ترشيد قراراتها حيال متطلبات البيئة



ة يل ت  ي  ي هم ت بي  مفحهيم الرقح ة البيئي
هداف التحلية

أ
:ا 

 
أ
ضرار الب . ا

أ
ي معحل ة ا 

أ
لغحص ا ي ا 

أ
يئية ال بحدرة ل ر  ا

ي التعحم  م  حيح ة ال صحدر ال  كن ت ديد
أ
هح ا

.يغير ال  كن ت ديدهح

 ظ ة  يئ . ب
أ
حدار قشا ين يا ية ال  حه ة يل ا 

.تشاي  م يرة ال ؤس حت ال عححرة

لى صشاقب خرس ال شا ين البي . ج .ئيةجقب ا  تبحه ا 

فة ويث     ر الشصل البيئل  ين ال  حصحت ال ةتل . د
ت ي ظى هقا ال ح ب  ح هت حل ال  لشب يل الشق

.ال عححر

ن الت    من التزال ال ؤس حت  حل شا ي. يي  ه
 ظ ة البيئية التل قد تؤثر جشهريًح ص

أ
لى البيح حت يا 

.ال حلية



و نعووم المعل
 
و نعووم المحاسووبة ا

 
مووور البيئيووة سووواء مووا ي وو  الم ووا ر ا

 
ومووات المتعلقووةوينووائ بالمراقووم المووالي الحوووومي دورال هامووال فووي معال ووة اي

هداف التالي
 
:ةبالبيئة  وي عى المراقم مس  رل ه ا الدور إلى تحقيم اي

ساسية ووفقال إل ار تقارير مالية محددة
 
عدت مس كافة النواحي اي

 
يه فيما إذا كانت البيانات المالية قد ا

 
.إبداء را

هو   تبطوة بالبيئوة فوي م وال تقييمه للم ا ر البيئية المرزمة على م توى البيانات المالية  وذل  مس  رل اجتهاد  المهنوي لتقيويم العوامو  المر 
و  لم استشارة فنية مس م تصيس في ه ا ال انم

 
 .البيانات  ا

مرهووا علووى البيانووات الماليووة  ويوود  
 
نعمووة البيئيووة والتووزام ال هووات المعنيووة بهووا  وإدرات ا

 
موور موودى التحقووم مووس تطبيووم القوووانيس واي

 
فهووم فووي هوو ا اي

مور البيئية  ومس مم قياس مدى توافر الضوابل البيئية ب
 
 .الوحدة مح  الفح المراقم المالي ل ياسات وإجراءات المؤس ة الرقابية حيال اي

تم تقيوويم فعاليووة النعووام فووي قوودرة المراقووم فووي تحديوود الطوور  التووي يووتم بهووا تصووميم الوونعم للحصووول علووى بيانووات اإلدارة البيئيووة وتصوونيفها  حتووى يوو
 .ايحتفاظ بمعلومات بيئية مناسبة تشم  كافة القضايا البيئية دا   الوحدة



تيوبناءل على
آ
ما سبم يموس صياغة ضوابل الرقابة البيئية في اي

المرئيوووووووووووووة للتلوووووووووووووو مووووووووووووودى م ووووووووووووتوى الووووووووووووووعي البيئوووووووووووووي ومووووووووووووودى ايهتمووووووووووووام بالمعووووووووووووواهر ال ووووووووووووولبية-
د العام عند إعداد  طل وبرامج حمايةمدى م توى- البيئةايعتداد بات اهات الرا 
سواسي واعد فوي قيواس التايورات فوي المووارد الطبيعيوة وامودى تطوور الونعم المحاسوبية الم وت دمة بموا-  

لبيئيوة علوى ا
سليم

داء المشروعالتحلي  المناسم لنفقات التلو  وتحديد-
 
ات والم وتويات اإلداريوة الم ئولية عنها  والتقويم ال ليم ي

جهزة المت صصةالم تلفة 
 
وتحديد تولفة رقابة التلو  عس  ريم اي

ير متطلبووات تنفيوو  هوو   المصوواغة م ووبقال واسووتعدادها لتوووفموودى التووزام الحوومووات بتنفيوو  تشووريعات القوووانيس البيئيووة
القانونيةالتشريعات

عمووال الموودى وعووي المووراقبيس المووالييس بقواعوود البيانووات
 
مراجعووة البيئيووة وفقووال البيئيووة وموودى قوودرتهم الفنيووة للقيووام با

نلمنه ها العلمي
 
والمعايير المهنية الصادرة في ه ا الشا



الت ريعحت البيئية



الت ريعحت البيئية



ن ال  حر ال رارات الش ارية الصحدرة ترفيقا لل شا ي
ليهح ا 



ا تفحقيحت التل يقعتهح ال ل رة يل م حل البيئة

 حلتحلل يقعت ال ل رة العديد من ال عحهدات يالبريتش ش ت يا تفحقيحت يهل•

( . 25/81س . ل) 1973ا تفحقية الديلية ل ر  التلشث من ال فن لعحل •

تفحقية• غراس مةلفحت ال فن ا  (. 26/81س .ل) مر  التلشث الب ري الرحتج صن ا 

تفحقييية• ضييرا1969الديلييية لعييحل ا  
أ
صييحلل الب ييحر يييل وييح ت ا 

أ
  التييدخ  يييل ا

أ
ر   ييح

( .  92/84س . ل) 1973الرحج ة صن التلشث الرف ل ي ريتش ش تهح لعحل 



  ال  يييللية ال د يييية صييين الضيييرر الريييحجم صييين 1969ا تفحقيييية الديليييية لعيييحل •
أ
  يييح
( .  93/84س . ل) 1976التلشيث الرف ل ي ريتش ش تهح لعحل 

ضييرار التلشييي1971ا تفحقييية الديلييية لعييحل •
أ
ث  ح   ييحص حييرديس ديلييل للتعييشيض صيين ا

( .  94/84س .ل )الرف ل 

ستك حفالبريتش شل الةحص  حلتلشث الب ري الرحجم صن • ستغاللا  ال رف ال حري يا 
( . 89/ 92س .ل) 

س .ل) ر  ريتش يييشل و حيييية البيئييية الب ريييية مييين التليييشث الريييحتج مييين مصيييحدر ييييل البييي•
90/91 .)



  اليييت كم ييييل   ييي  الرفحييييحت الة يييرة ياليييتةلص•
أ
مرهيييح صبييير اتفحقيييية  يييح ل   يييح

(. 119/94س .ل)ال ديد 

  تغير ال رحخ •
أ
طحرية   ح مم ال ت دة ا  

أ
( 119/94س .ل) اتفحقية ا 

(.  119/94س . ل) اتفحقية الترشع البيشلشجل •

( .  55/80س .ل) ا تفحقية الديلية لترظيم حيد ال يتح  •

( .  60/84س .ل) ا تفحقية الديلية ل ر  التصحدل يل الب حر •

رياح يل الب حر •
أ
( . 60/84س .ل) ا تفحقية الديلية ل المة ا 

مم ال ت دة ل ح ش  الب حر لعحل •
أ
. ( 67/89س .ل) 1982اتفحقية ا 



(. 61/90س .ل) ا تفحقية الديلية ل يحس و شلة ال فن •

  شريط ت  ي  ال فن •
أ
مم ال ت دة   ح

أ
(. 64/90س .ل) اتفحقية ا 

ص حل الرش •
أ
حدار ال هحدات يا حت للعحملين ا تفحقية الديلية ل  تشيحت التدريب يا 

(. 65/90س .ل) ل1978يل الب ر لعحل 

( . 91/ 30س .ل) 1989ا تفحقية الديلية لال   ح  لعحل •

قلي يييل يال يييرف ال يييحري يال ر  ييية ا قتصيييحدية الةحل• س ل) صييية اتفحقيييية الب ييير ا  
  ال المة قرطحجرة ريتش شل . 21( 15/81

أ
فحقية الديليية التح   لالتا ويحئية  ح

55/2002تصدي  رقم ال رسشل ) ال تعل ة  حلترشع البيشلشجل



سييحس ييي•
أ
سييحس ال  ييت يم لت ديييد خييس ا 

أ
  اتفحقييية اسييتةدال خ ييشط ا 

أ
ل شييح

قلي ل يال يحه الداخلية يال رحط  ال غل ة  (  38/82س .ل )الب ر ا  

سييحس ييي•
أ
سييحس ال  ييت يم لت ديييد خييس ا 

أ
  اتفحقييية اسييتةدال خ ييشط ا 

أ
ل شييح

قلي ل يال يحه الداخلية يال رحط  ال غل ة  (  38/82س .ل )الب ر ا  

( . 22/93س .ل) ا تفحقية الديلية للب ث يا    ح  •

( .36/91س .ل) البريتش ش ت ال تعل ة  حل الوة الب رية •

مم ال ت يدة ل كحي ية التصي ر ييل البليدا  التيل تعيح •
أ
ل مين ال فيحف اتفحقية ا 
يري ييييح / يال يييديد  ي التصييي ر ي ةححييية ييييل ا 

أ
ب تصيييدي  53/96س .لتشقيييي  ) ا

(. 5/96س .ل



تفحس ترفييق ال يزص ال يحدي ص ير مين •
أ
تفحقييةا ميم ال ت يدة ل يح ش  الب يحر لا 

أ
) 1982عيحل ا 

(. 77/96س .ل ا  ض حل

تفحقيية•   ال يشاد ال يييرييحا 
أ
ي ي  ي ريتش ييشل مش ترييحل   ييح

أ
 ييترفقة ل ب يية ل  حيية طب يية ا 

ي ي  
أ
(. 73/98س .ل ا  ض حل) ا 

متيح اتالبريتش شل ال تعل  • م التشقيي   ريحص تي) يوصيح حت ال يل ة الديليية ل يحع الب يحر  ح 
( . صلى تشحية من م ل  الش راص 

تفحقيييية• سيييتةدالقيييح ش  ا  غيييراض غيييير ال الوييييةا 
أ
قرتهيييح ) ال  يييحري ال حئيييية الديليييية ييييل ا 

أ
ا

( .يلم تصدس صليهح ال ل رة  عد 12/5/97ال  عية العحمة يل 

يييحت مع•
 
جييراص ال شاي يية ال  ييب ة صيين صلييم   ييشاد  ي يحئييية يمبيييدات ا يريية خ ييرة اتفحقييية ا 

متدايلة يل الت حرة الديلية 



( .81/99س .لا ض حل -اتفحقية ريتردال •
 يييرة يالرفحييييحت التصيييدي  صليييى البريتش يييشل الةيييحص  يييحلت كم ييييل الر ييي  الب يييري للرفحييييحت الة•

خرى صبر ال ديد يالتةلص مرهح  حل رسشل ال ل ح ل رقم 
أ
24/2002ا 

طراف  تفحقيية  يح ل لليت كم ييل   ي 3/1التصدي  صلى ال  رر رقم •
أ
الرفحييحت ال عت د   ؤت ر ا 

88/2002تصدي  رقم ال رسشل ) يالتةلص مرهح
.  88/2003تصدي  ) ريتش شل ال عرل  حمتيح ات ال ل ة الديلية ل حع الب حر يوصح تهح •
من ال فن يال شا ل  حل رسشل رقم •

أ
.  ل63/2004تصدي  ال ل رة صلى ال دي ة الديلية  

لى ا ض حل ال ل رة • غقيةا 
أ
  ال شارد الشراثية الربحتية لال

أ
يالزراصة  حل رسيشل ال عحهدة الديلية   ح

57/2004رقم 



فترة المهمة  •

الهدف من الفحص•

دارسة المخاطر•

اجراءرات التحقق•

فريق الفحص•

مرحلة التخطيط

توزيع العمل على فريق الفحص•

المسح المبدئي  •

اإلشراف والمتابعة  •

تجميع األدلة وكتابة المالحظات  •

مرحلة التنفيذ

صياغة التقرير•

اإلبالغ•

التقرير مرحلة
والمتابعة



هداف
أ
:ال ه ةا

ماردراسة
 
مسالمواقععضبعلىوالوقوفوالبحو  الدراسات رلمسالمشروعاته  عسالنات ةالبيئيةاي

.الميدانيةالزيارات رل
:خاللمني لك
حواموفقال البيئيةالترا ي علىالحصولسرمةمسالتحقم

 
.المنعمةي

الصادرةالقراراتوواللوائحالتلو وموافحةالبيئةحمايةقانونباحوامالعاملةالشركاتالتزاممسالتحقم
.معهاالمبرمةوالعقودوالمحاجرالو اراتم الفيلهتنفي ا
الم الفةالشركاتت ا القانونيةاإلجراءاتات اذمسالتحقم.
وجهوبيانالمت  ةاإلجراءاتتقييم .فيهاالقصور ا 
وجهبيان حوامفيوالقصور النق ا 

 
.مرحعاتمسالفح يوشفهما رلمسالمنعمةاي



نعموووة و-1
 
اللووووائح عووودم التوووزام الشوووركات العاملوووة فوووي مشوووروعات المحووواجر والو وووارات بوووالقوانيس واي

  وذلوو  علووى والقوورارات الوزاريووة المنعمووة  واسووتمرار تلوو  الشووركات فووي تووورار الم الفووات والت وواوزات
تي

آ
:النحو اي
  التحوي  ونقائ اإلسقائإنبعامات الابار مس نقائ.
ماكس غير مبطنة وبشو  عشوائي

 
.وجود برامي  الديزل في ا

 كوثر مس المتر والنصوف للو وارات  باإلضوافة إلوى قيوبهت اوز العمم الم موح
 
ام بعوض محواجر ي

.الوروم ومناجم النحاس بالتعمم إلى ما دون م توى الميا  ال وفي
عدم تاطية القادوس
عدم تاطية الاربال



عدم رش الميا  في منطقة العم  إمناء انتقال الشاحنات
 بالمواقع كالبرامي  واإل ارات-ال وراب-تنامر الووثير مس الم لفات الصلبة
ت مع م لفات الص ور النات ة عس عملية التح ير.
جهزة تحوم بالابار

 
.عدم وجود ا

ش ار بشو  عشوائي
 
.اقترع اي



ومنناآلثارننلسآلثيةننلناجتآلثينلاننجتآلفنناآلثلتليوننل آلوثي  ننلو ث 
:ثلذكوسة،آلثاتي

  (.التلو  الضوضائي)ساعة مما يقلم راحة الموا س 24استمرار العم
 ضوائي وتلوو  التلوو  الضو)است دام الطريوم القريوم موس الم واكس لنقو  الموواد المنت وة

(.الهواء
رض لتعدد الحفر م توى الميا  ال وفية

 
. روج الميا  مس با س اي

مواكس تضو
 
ر بالم واكس ت ل  بعض الشركات موس م لفوات الصورف الصوحي والصوناعي فوي ا

.وال وان
عالي

 
.ال بالوجود تصدع وانهيار جزئي في بعض المنازل وذل  جراء رمي الص ور مس ا

تربة والابار
 
فرج ب بم اي

 
مر العيون والايول واي

 
.تا
مير الابار والتراب على الاطاء النباتي والمراعي الطبيعية
 
.تا



التوي تحواذد المنوا م قيام الشاحنات والمعدات الثقيلة التابعوة لوبعض الشوركات باسوت دام الطور  الدا ليوة المرصووفة
نووه يقووول  مووس عموور الشووارع ايفتراضووي  باإلضوواف رواح  كمووا ا 

 
مر المووزارع ال ووونية والزراعيووة ممووا يشووو   طوورال علووى اي

 
ة إلووى تووا

.بالابار المتطاير
منه باإلضافة إلى عود

آ
م تاطيوة الحفور التوي نفو  بعض المواشي ب بم عدم ت ل  بعض الشركات مس الم لفات بطر  ا

حدمتها وذل  بعد اينتهاء مس المشروع .ا 
ودية

 
. ت مع م لفات الص ور ياير مس م ار اي

رض ب بم عدم تبطويس مووان ت موع الزيووت والوديزل وغيور   مموا يوؤمر علو
 
ى الميوا  ال وفيوة ت رب الزيوت إلى با س اي

.مع مرور الوقت



 ووو  الموووواد موووس المحووواجر ال اصوووة -2
 
امووو  بالوبهووواموووس  ووورل المعاينوووات قيوووام بعوووض الو وووارات با

شو ار موع 
 
عوداد ب ويطة جودال موس اي

 
شو ار كوإحراماتهواوبم احات شاسعة  موع وجوود ا

 
ثيفوة ووجوود ا

مر ال د يصعم معه الوقوف عس قيوام الشوركة بواقت
 
شو ار موس بالمنطقة المحيطة بالمح ر  اي

 
رع اي

مور
 
يوة إجوراءات للحود موس هو ا اي

 
و ات واذ ا

 
   صور جوية ا

 
( 21)دة وتقضوي الموا. عدمه  حيث ي يتم ا

 )الفقوورة 
 
و ( 114/2001)مووس قووانون حمايووة البيئووة وموافحووة التلووو  ( ا

 
و اقووترع ا

 
بعوودم جوازيووه قطووع ا

عشاب إي بتصريح
 
و ا

 
و ش يرة ا

 
د ش رة ا

 
.اإلضرار با

رة سووريان عوودم زيووارة مواقووع مشووروعات المحوواجر والو ووارات مووس قبوو  الم تصوويس التووي انتهووت فتوو-3
كود والتحقوم موس 

 
و التصريح البيئي النهوائي للتا

 
رئ ت ووية الموقوع وإزالوة بشوإلتزامهواالموافقة البيئية ا

.  الم لفات والمشوهات بعد انتهاء التصريح



وارات والمحواجر إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي الشواوى حول الت اوزات التي تحدمها الو 
.ات المت  ةوعم   طل تد   سريعة لزيارة تل  المواقع  وتوميم الشواوى وكافة اإلجراء

ات مراقبوووووة الو وووووارات والمحووووواجر وذلووووو  عوووووس  ريوووووم كووووواميرات مراقبوووووة توووووربل بارفوووووة العمليووووو
صحاب الو ارات والمح

 
.اجرالمركزية  للحد مس الم الفات وتوون تولفتها على ا

جهووزة رصوود مابتووة لفحوو  ن ووبة الابووار والت
 
لووو  بووالهواء  إلووزام الو ووارات والمحوواجر بتركيووم ا

جهزة مس وقت
 
ن تقوم الوزارة بفح  ه   اي

 
 روموافاة الوزارة بتقارير شهرية  على ا

آ
.ي

تووثيف الرقابة على مواقع مشروعات المحاجر والو ارات.

أهم التوصيات



رل قيوووام إجوووراء عمليوووات تفتوووي  علوووى بعوووض المواقوووع المحتمووو  اسوووتارله دون تصوووريح موووس  ووو
ع الرقعووووة المفتشوووويس فووووي إدارات وزارة البيئووووة والشووووؤون المنا يووووة بالمحافعووووات مووووس  وووورل توزيوووو

.ال ارافية للمحافعة إلى مربعات يتم عم  برنامج  اص لزيارتها
حوووام الرقابووة علووى تلوو  المشووروعات  وكوو ل  تووو

 
فير المعوودات توووفير الووووادر البشوورية الرزمووة ي

كم 
 
.الرزمة إلتمام عمليات التفتي  على الوجه اي

إحالووووة زيووووادة الصوووورحيات المتاحووووة إلدارات وزارة البيئووووة والشووووؤون المنا يووووة بالمحافعووووات فووووي
و رفدها بموظفيس م

 
ق ام للشؤون القانونية ا

 
ؤهليس قانونيال الم الفات إلى اإلدعاء العام وإنشاء ا

مي
 
د تصووريح بيئوي نهووائي إي بعود تقووديم دراسوة مفصوولة تقيويم التووا

 
رات البيئيوة المترتبووة عودم إصودار ا

و منطقة العم 
 
.على مصدر العم  ا



ميرات البيئيوة موس الشوركات المتقدموة للحصوول
 
علوى تصوريح بيئوي عدم قبول دراسوات تقيويم التوا

مووس إلنتهوواءانهووائي إي إذا كانووت مضوومنة بوواإلجراءات التووي سوويتم ات اذهووا مووس قبوو  الشووركة عنوود 
مر البيئي

 
.المشروع بما ي فف اي

توصيف الم الفات وقيمة الارامة المفروضة لو  نوع مس الم الفات.
و التر ي  البيئي الن

 
.هائيايلتزام بزيارة الموقع قب  إصدار الموافقة البيئية ا

و تصاريح بيئية إي بعد استيفاء شرئ تقديم الض
 
.مان البنويعدم إصدار موافقات بيئية ا

ع
 
صوو  الضوومان البنوووي إي بعوود التحقووم مووس التووزام الشووركات المنتهووي ا

 
مالهووا فووي تلوو  عوودم إرجوواع ا

رض وإزالة المشوهات والم لفات
 
.المواقع مس ت وية اي



 و تصاريحهاالبيئيةموافقاتهاالقيام بالمعاينات الميدانية للمواقع المنتهية
 
.ا

 
 
ير فوي ضووء تحرير محاضر ضبل الم الفات المرتوبة مس الشوركات مباشورة دون توا

.المعاينات الميدانية
بلء فوووي اإلسوووراع فوووي ات ووواذ اإلجوووراءات القانونيوووة ت وووا  الشوووركات الم الفوووة وعووودم الووو

شوركات والتوي إحالتها لل هات الم تصة  في ضوء إحالوة الم الفوات المرتوبوة موس ال
حوام قانون التعديس ويئحته التنفي ية إلى وزا

 
رة الت ارة والصوناعة تتعلم بم الفة ا

.إلعمال شؤونها فيها
مراكوز العلميوة دراسة إموانية تحديد محميوات جيولوجيوة بال ولطنة بالتواصو  موع ال

نه. الم تصووة
 
 وورى التووي مووس شووا

 
يضووال التواصوو  مووع المراكووز العلميووة اي

 
ا تحووافع علووى  وا

.البيئة العمانية



موافقوووات البيئيوووة اإلسوووراع فوووي إنشووواء قاعووودة بيانوووات إلووترونيوووة لوافوووة ال لفيوووات المتعلقوووة بال
افعوووات التابعوووة والتصووواريح البيئيوووة  والتعمووويم علوووى كافوووة الموووديريات والووودوائر واإلدارات بالمح

.للوزارة

موا ي يوؤدد عم  دلي  إجراءات ي اعد علوى سوير  طووات العمو  بطريقوة مرتبوة وم ل ولة ب
يوال كانوت  بورة الموظوف

 
قو  التقليو  منهوا ا

 
و علوى اي

 
القوائم بتنفيو  إلى حدو  م الفوات إجرائيوة ا

داء الموظفيس
 
.تل  اإلجراءات  وي اعد على تحقيم كوفاءة ا



سعد ح 

 ل حئكم يت بيييييييلشا خحلص الت يحت



مكافحة الغش والفساد في القضايا البيئية



المخطط

البيئة في لبنان سابقًا وحاليًا  * 

المشاكل البيئية *

رقابة ديوان المحاسبة على البيئة والعوائق*  
التوصيات*  



البيئة في لبنان

في السابق قبل الحرب           مراكز أصطياف وأشتاء

بيئة نظيفة 

قوانين صحية
سياحة ناشطة



مليون دوالر سنويًا بسبب اآلضرار البيئية550حاليًا                     خسائر تقدر 

أجتياح البناء للمساحات الخضراء

تصحر



:المشاكل التي يعاني منها لبنان بيئيًا

ي نقص التشريع البيئعدم التقيد بالقوانين و *  

مشكلة معالجة النفايات*  

التصحر*   

السامة االنبعاثات* 

تلوث المياه*

الحرائق  *  



رقابة ديوان المحاسبة على البيئة وعوائقها

غياب رقابة فعالة لديوان المحاسبة *  

رقابة تقتصر على الناحية الشكلية*  



:العوائق

غياب الرقابة على األداء  * 

عدم توفر التشريعات البيئية الالزمة* 

عدم وجود صالحيات واضحة للديوان *

لممارسة هذا النوع من الرقابة

عدم توفر السياسات األقتصادية واألدارية * 

التي تعنى بالبعد البيئي

قلة المعايير والمؤشرات البيئية في تقويم * 

األداء  



عدم القدرة على تحديد األداء المستهدف  * 

من بعض السياسات الحكومية البيئية

نقص في األمكانيات المادية والمعدات  * 

والتجهيزات

عدم توفر نظم شاملة للمعلومات البيئية*

عدم وجود إدارة بيئية مستقلة لدى األدارات* 
عدم وضع أسس لقياس األداء البيئي* 



:التوصيات

إصدار التشريعات الالزمة* 

وضع معايير ثابتة للتدقيق البيئي* 

تفعيل النيابة العامة البيئية    * 
العمل على تنمية المهارات * 



تبني برنامج الدعم للدول النامية*  

العمل على إعداد سياسات وبرامج بيئية*  

ئيإستخدام بعض التقنيات لتفعيل العمل البي*  

رصد إعتمادات مخصصة للتنمة البيئية*  

تطبيق المعاهدات *  



إننا ال نرث األرض من أسالفنا لكن نستعيرها 

اليوم الدولي للسالم ) من أحفادنا

21/9/2009)



جمهــوريـــــــــة مصــــــر العربيــــــــة

الجهـــــــاز المركــــزى للمحــاسبـــات



ة على إن أهمية البيئة وحمايتها وتنميتها قد بدا واضحًا في السنوات األخير
من المستوى الدولي والمحلي، وذلك لما شهده العالم خالل السنوات الماضية

ال البعد  ، نتيجة إهممشكالت تلوث وتدهور بيئي واستنزاف للموارد الطبيعية
يات التنمية  البيئي عند إعداد وتنفيذ السياسات االقتصادية وما يتبعها من عمل

،  ظهور ثقب األوزون)المختلفة، مما أدى إلى حدوث كوارث بيئية مثل 
انفجار ، وحدوث بعض الحوادث البيئية مثل ظاهرة االحتباس الحراريو

فافالجو ، األمطار الحمضية، وفي االتحاد السوفيتي مفاعل تشيرنوبل
يالضوضائوالتلوث اإلشعاعيوالتربةوالهواءوتلوث المياه، التصحرو

(.وغيرها من التلوث النفايات النووية، ونتيجة التجارب النووية

تحقيق  يشتركان في طبيعة الممارسة غير القانونية وصوال لوالفسادالغش
معايير  منافع شخصية، كما يشكالن انتهاكا فظا لمنظومة المبادئ والقيم  وال

. األخالقية

 خلط الشيء الرديء بالجيد بغرض إظهار الشيء على"بأنهالغشيعرف
ساد فى وهو بذلك يشكل جزء من الف" غير حقيقته لتحقيق منفعة شخصية

.معناه الواسع

راض  كل عمل يتضمن سوء استخدام للسلطة العامة ألغ"بأنه الفساديعرف
.خاصة، وهو أيضا خروج عن النظام والقانون



 وجهان لعملة واحدة ، يشكالن خطرا داهما الفسادوالغش يعتبر
يواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء باعتبارهما معوقا

ف رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة من خالل المساهمة في ضع
ع  النمو االقتصادي، وتكريس االختالفات والتشوهات في توزي
راء الدخل والثروة وتمركزها في يد فئة قليلة، وزيادة أعداد الفق
اع  بالمجتمع، إضافة إلى تدني كفاءة القطاع العام وأدائه، وارتف

.حجم اإلضرار بالمال العام 

بعًا  وتتباين أشكال الفساد وممارساته وانتشاره من مجتمع آلخر ت
، للدولةةاالجتماعيواالقتصاديةوالسياسيةلطبيعة البيئة والعوامل 

كفاءة تتأثر بدرجةاألخالقية المتفاعلة فيه، كما والقيم الدينية و
وهو ما ينعكس في طبيعة الوسائل  الجهاز اإلدارى للدولة

ة المستخدمة للتصدى له والتقليل من آثاره ، وتعمل الدول جاهد
بات على استنهاض أجهزتها وإمكانياتها لوضع السياسات والمتطل

. الالزمة للقضاء على الفساد أو الحد منه



 نظمات التي تقوم بها المربط عمليات التسليف واإلقراضوقد شكل

دول  والهيئات الدولية كالبنك الدولي للدول المحتاجة بموقع هذه ال

خر وترتيبها في سلم الفساد ودرجة نجاحها في محاربته دافعا آ

.الهتمام الدول بموضوع الفساد ومحاربته

 كثيرا من المشاكل البيئية لذلك ظهرت التطور العمرانىأوجد

التحديات التى تواجه البشر عموما والتى أظهرت إهتماما دوليا  

أدى إلى ظهور العديد من الندوات والمؤتمرات لمواجهة الخطر  

:البيئى لعل أهمها 

الذى عقد فى(قمة األرض)مؤتمر األمم المتحدة المعنى بالبيئة

م لوضع الحلول الالزمة لمواجهة تلك  1992ريوجانيرو بالبرازيل عام 

من أجل تحقيق تنمية مستدامةالتحديات ، حيث أكد المؤتمرون على أنه 

و على وأكد. ينبغى أن تكون حماية البيئة جزءًا ال يتجزأ من عملية التنمية

اغة ضرورة العمل على توفير المعلومات الالزمة لتحسين القدرة على  صي

.وإختيار السياسات البيئية واإلنمائية خالل عملية صنع القرار



 بدأت الضغوط تتزايد على الجهات الحكومية والشركات لذلك

، المستهلكون) جانبوالمؤسسات للمحافظة على البيئة من 

،  ونالمقرض، وقوانين حماية البيئة، المستثمرونوالمساهمونو

يئية  فزادت تكاليف اإللتزام باألنظمة الب( الضغط البيئىوجماعة

ولوجيا  تكاليف الغرامات والمخالفات وإختيار تكن)والتى تدخل فى إطارها 

.(ومعايير تتوافق مع حماية البيئة ومكافحة التلوث 

 عالجة نظام رقابى فعال لمونتيجة لتلك الضغوط كان البد من وجود

عد والنظم  وكيفية اإللتزام باألنظمة والتعليمات والقواقضايا البيئة

ن بنوع جديد مولذلك إهتمت األجهزة الرقابيةالتى تتعامل معها ، 

ع  ، وبدأت محاوالت وض( المراجعة البيئية) أنواع الرقابة يسمى 

:اهداف محددة له ، وكان من أهم تلك المحاوالت 



 هرة  المنعقد فى القا( االنتوساى ) مؤتمر األجهزة العليا للرقابة

؛ والذى أوصى بوضع دليل م1995بجمهورية مصر العربية عام 

ذات إرشادى يتضمن توجهيات ومنهجيات لتنفيذ عمليات الرقابة

ومية مستندين فى ذلك على معايير الرقابة الحكالتوجه البيئى

.(االنتوساى ) الصادرة عن المنظمة الدولية 

اصر  إهتمام األجهزة الرقابية بهذا النوع من الرقابة عند تطبيق عن

األخذ فى ( الفعالية، والكفاءة، واإلقتصاد ) مراجعة األداء 

.المحافظة على البيئةاإلعتبار 

ات  إن المراجعة البيئية ال تقتصر على مراجعة األصول واإللتزام

لتزام  فحسب ، بل يتسع دورها فى مراجعة مدى إالبيئية المحتملة

بيئيةبالقوانين والتشريعات والسياسات الالشركات والمؤسسات 

ون لها والتحقق من كفاية اإلفصاح عن المسائل البيئية والتى يك

.تأثير حقيقى أو محتمل على القيم الواردة بالقوائم المالية 



 إلى الماليةاألمور البيئية إتساع دور مراجع الحسابات فى مراجعة

حديات والتى يعد مراجعتها من قبيل التغير الماليةاألمور البيئية 

التى تواجه مراجع الحسابات لما يتطلب األمر من تأهيل مراجعى

ى  الحسابات للقيام بهذة المهمة ، ومن ناحية اخرى الصعوبات الت

مور غير  تواجه القائم على القياس المحاسبى لصعوبة قياس تلك األ

ى المالية والتعبير عنها ؛ وهو ما يخرج عن نطاق اإلطار المحاسب

.والذى ينصب على إعترافه على ما يمكن قياسة

 ات  يؤثر سلبًا على اقتصاديالبعد البيئي واألخالقي إن إغفال

.المشروعات وبالتالي إقتصاديات الدول على المدى البعيد



المراجعة البيئية

بأنها الجهاز المركزى للمحاسبات المصرىعرفها:

منهج خاص بمراجعة السياسات والبرامج واألنشطة البيئية  " 

لية  والذي يشمل المراجعة المالية ومراجعة الكفاءة واالقتصاد وفاع

، وذلك بهدف فحص مدى هذه السياسات والبرامج واألنشطة

شطة  االلتزام الفعلي بتطبيق القوانين واللوائح التي تحكم األن

والبرامج البيئية بالجهة محل المراجعة، والتأكد من سالمة 

اصة التصرفات المالية، وإبداء الرأي في صحة ودقة البيانات الخ

ات بها، ومدى الكفاءة واالقتصاد والفاعلية في تحقيق السياس

.“والبرامج واألنشطة البيئية وإعداد تقرير بذلك



من أهم التحديات البيئية التى تواجه جمهورية  

مصرالعربية

 التغير المناخى.

 الزيادة السكانية وندرة الموارد.

 ظاهرة إنتشار التماسيح ببحيرة ناصر.

 سد النهضة األثيوبى.



المصرىحاسباتمالجهاز المركزى للجهود 

فى مجال الرقابة البيئية

مصر يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة المالية البيئية ب

،  ئة رقابية مستقلة تتولى الرقابة على أموال الدولة  يوهو ه

واألشخاص اإلعتبارية العامة ، والجهات اآلخرى التى يحددها 

القانون ، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات  

.المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية 

 يمارس الجهاز أنواع الرقابة اآلتية:

. الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى -1

.الرقابة على اآلداء ومتابعة تنفيذ الخطة -2

الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن-3

.المخالفات المالية 



فى  الجهاز المركزى للمحاسباتحالة عملية توضح دور 

)صرأراضى طرح النهر ومنافع النيل بم)القضايا البيئية 

 كيلو متر داخل جمهورية  1500يبلغ طول نهر النيل أكثر من

ذي وتتميز األراضي الواقعة علي ضفافة بموقع, مصر العربية 

قيمة إستثمارية كبيرة تساهم في تحقيق نهوض إقتصادي

كما يعد نهر النيل أهم , وإجتماعي هائل إذا أحسن إستخدامها 

وجب  مورد مائي بل شريان الحياة بجمهورية مصر العربية مما يست

د  الحفاظ علي سالمة تدفقة والحيلولة دون التعدي عليه ، وتع

هى األراضى الواقعة على ضفاف نهر النيل  أراضى طرح النهر

وتمتد لتشمل الجزر الواقعة فى مجراه وكذا مساحات كبيرة من

ة ولها األراضى التى تبتعد حاليًا عن ضفافه وهى أراضى ملك الدول

.قيمة إستثمارية كبيرة إذا أحسن إستغاللها



 وكذا أمالك وزارة الموارد بأرض طرح النهر وقد تعددت أوجهه اإلنتفاع

المائية والري من منافع نهر النيل حيث تضمنت الفنادق ، والمطاعم  

السياحية ، والنوادي ، وقاعات األفراح ، والمصانع ، والمخازن ، ومراسي

ومشاتل ، وفيالت ، ومباني ، ومحطات وقود ، فضال عن المساحات 

.الزراعية 

 اإلدارة واإلستغاللللهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيةوقد أسند

بموجبوزارة الموارد المائية والرىبالتنسيق معوالتصرف فى أراضى طرح النهر 

بشأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك  1991لسنة ( 7)المادة الثالثة من القانون رقم 

أن  1997لسنة ( 86)الدولة الخاصة ، كما تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 

رد من حصيلة اإلدارة واإلستغالل والتصرف فى تلك األراضى تعد أموااًل عامة ويجنب ما ي

الهيئة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ويتم الصرف منه فى األغراض 

ما يقدرة المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة وذلك وفقًا ل

كما تعد وزارة الموارد المائية والرى الجهة المسئولة عن إدارةرئيس مجلس الوزاراء ، 

جميع وكذا إصدار التراخيص ب( األمالك التابعة لها ، ومياة نهر النيل ) منافع نهر النيل 

يا األعمال واإلشغاالت على مجرى نهر النيل بفرعية وصوره وذلك من خالل اللجنة العل

.لتراخيص النيل 



ومنافع النيل ، مساحات أراضى طرح النهر وإثبات حصر وجودعدم
،على مستوى محافظات الجمهوريةوالجزر المتواجدة بمجرى نهر النيل 

ها ، ، وأسماء المنتفعى بتلك المساحاتإمساك سجالت منتظمة مثبتًا بها و
ن عدم ومقابل حق اإلنتفاع والمتحصالت والمديونيات المتراكمة ، فضاًل ع

تسجيل أى تعامالت مالية خاصة بأراضى طرح النهر بسجالت اإلدارة 
لسنة ( 7)المالية ، بما يعد بمثابة عدم تفعيل للمادة الثالثة من القانون رقم 

من قرار رئيس مجلس الوزراء ( 87)، ( 77)، ومخالفًا للمادتين 1991
، وما يترتب على ذلك من ضياع  إيرادات سيادية1995لسنة 2906رقم 

.للدولة 

 تنسيق بين الجهات المعنية بحصر عدد ومساحة الجزر بمجرىالعدم
النيل ، مما أدى إلى التضارب واإلختالف فى عدد ومساحة تك الجزر 

ك جهه للجهاز المركزى للمحاسبات ، ويمثل ذلبالبيانات الوراردة من كل
لك  ضياع إيرادات على الدولة تتمثل فى مقابل حق اإلنتفاع بأراضى ت

الجزر التى تعد من موارد الدولة اإلستثمارية



وذلك رغم تحرير مخالفات بناء على أراضى طرح النهرتعديات وجود

.لهاوإصدار قرارات إزالة

 حيث مجرى نهر النيلعدم إحكام الرقابة على األعمال واإلشغاالت على ،

يل حيث تبين ضآلة المساحة المثبت إستغاللها بقطاع تطوير وحماية نهر الن

كيلو متر 1500فقط من طول نهر النيل البالغ نحو % 1‚ 5مثلت نسبة 

من عدد المراسى والمشاتل المنشأة % 61‚9طولى ، هذا باإلضافة إلى أن 

لهم  فى المسافة المستغلة غير مرخصة، فضاًل عن أن المنتفعين الصادر

ار تراخيص ولهم ملفات تبين إنتهاء صالحية معظمها ولم تجدد مع إستمر

داد على المنتفعين بإستغالل تلك المساحات وتراكم مديونيات مستحقة الس

.معظمهم كما أن تلك المديونيات غير مثبتة بدفاتر الهيئة المالية



 والئحته  1998لسنة ( 89)قانون المناقصات والمزايدات رقم مخالفة
من قرار رئيس مجلس ( 89)مادة للبالمخالفةوتعديالتهاالتنفيذية 

كما لم يتمفي بعض عمليات التأجير ،1995لسنة ( 2906)الوزراء رقم 
.اإلعتماد على تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى طرح النهر 

تعدد الجهات المتعاملة علي أراضي طرح النهر والمتمثلة في

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية *

.وزارة الموارد المائية والري*  

إدارات األمالك بالمحافطات التابعة للهيئة العامة لألصالح*  

.الزراعي

.الهيئة المصرية العامة للمساحات *  

.قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعية ومحافظة القاهرة *  

.مما أدي إلي شيوع المسئولية وتضارب في السلطات واإلختصاصات 



-:الجهاز في هذا الشأن قد كانت بعض توصياتو

نهر إيجاد آلية لتحديد جهة تتولي مسئولية إدارة وإستغالل أراضي طرح ال
لطة ، بحيث تكون لها سومنافع النيل والجزر المتواجدة بمجري نهر النيل

ي تمكنها من إدارة وإستغالل تلك المساحات من خالل حصر تلك األراضي عل
مع مستوي محافظات الجمهورية و أوجه إستغاللها وأسماء المنتفعين بها ،

ل توليها إصدار تراخيص التشغيل لها وطرح المنشآت السياحية من خال
ن  إجراء المزادات العلنية ، مع اإلعتماد علي تقديرات اللجنة العليا لتثمي

أراضي الدولة كحد أدني يتم اإلعتماد علية سواء عند إجراء المزايدات أو 
.ربط المبالغ المستحقة عن حق اإلنتفاع 

 جريم  سن تشريع يشدد تو،البناء علي أراضي طرح النهربإزالة التعديات
د حاالت التعدي علي مجري نهر النيل وكذا األراضي حفاظا علي تلك الموار

.الحيوية 

زراء  لرئيس مجلس الوضرورة تبعية اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة
.حتي ال يتم التأثير علي قراراتها 



فى العديد من المؤتمراتالجهاز المركزي للمحاسبات وقد شارك 

واإلجتماعات واللقاءات العربية واالفريقية والدولية المعنيه

:بالقضاياالبيئيه 

عنالرئيسىموضوعهكانوالذى1995عام"15"الاإلنتوساىمؤتمرالجهازنظم

للمجموعةالبيئيةالمراجعةلشئوناإلقليميةالفرعيةاللجنةرأسكما،البيئيةالمراجعة

مؤتمرفىوشارك،1999عاممنذوالمحاسبةالماليةللرقابةالعليالألجهزةالعربية

بيئىمنظورمناألنشطةعلىرقابتهإنجازعن2001عامبكوريا"17"الاألنتوساى

دورة شارك الجهاز فى اإلجتماع الثانى عشر لمجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة وال

.2009التدريبية الخاصة بمراجعة التنوع البيولوجى فى الدوحة بدولة قطر فى يناير

 شارك الجهاز فى اإلجتماع الثامن للجنة المحفزة(SCB ) التابعة لمجموعة عمل

.2009األنتوساى لمراجعة البيئة فى بالى بإندونيسيا فى أغسطس 

ر  شارك الجهازفى اإلجتماع األول لمجموعة عمل األفروساى لمراجعة البيئة فى أكتوب

.تنزانيا –بأروشا 2011



ذى رأس الجهاز اإلجتماع الرابع لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ال

، وتم خالله مناقشة الفريق فى أنشطة مجموعة 2012إستضافه الجهاز األعلى للرقابة بدولة الكويت فى إبريل 

برية الحفاظ على الحياة ال–الدليل اإلرشادى عن الغش والفساد فى مراجعة البيئة ) األنتوساى  لمراجعة البيئة 

( .الدليل االرشادى عن موضوعات المياه –والسياحة 

الذى شارك الجهاز فى اإلجتماع الثانى لمجموعة عمل األفروساى لمراجعة البيئة وإجتماع اللجنه المحفزة للمجموعة و

دعوة الجهاز المركزى للمحاسبات بجمهورية : ، وكان أهم ما جاء به 2012الكاميرون فى يوليو –عقد فى ياوندى 

عليا للرقابة مصر العربية للمبادرة بإجراء عملية مراجعة بيئية مشتركة لنهر النيل باإلشتراك والتنسيق مع األجهزة ال

( .أثيوبيا  ، جنوب السودان ، السودان ، أوغندا ، كينيا ، وتنزانيا ) بكل من 

 بة المالية  لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقا" اإلستثنائى " شارك الجهازفى اإلجتماع الخامس

ر وناقش تفعيل دو( مصر واألردن وفلسطين والعراق وتونس والكويت وسلطنة عمان ) والمحاسبة ، ويضم كاًل 

ية وبرامج التنمية األجهزة العليا للرقابة بالدول العربية فى ممارسة الرقابة البيئية للتحقق من فعاليات السياسات البيئ

.بمقر الجهاز المركزى للمحاسبات بالقاهرة 2012المستدامه ومالءمتها فى سبتمبر 

الث عشر  شارك الجهاز المركزى للمحاسبات بوصفه رئيس فريق البيئة العربية للمجموعة العربية فى اإلجتماع الث

ابريل 6-2للجنة المحفزة لمجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة والذى عقد فى لومبوك بإندونيسيا خالل الفترة من 

2014

 والجمعية العامة الثالثة عشر لألفروساى 48إستضافة الجهاز المركزى للمحاسبات إلجتماعات المجلس التنفيذى ال

بشرم الشيخ ، وتم نقل رئاسة منظمة األفروساى من الجهاز األعلى 2014أكتوبر 29-24والمنعقدة خالل الفترة من 

.سنوات 3للرقابة بالجابون إلى الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى والذى سيشغلها لفترة 





المملكة  بللحاسبات المجلس األعلى اللقاء  التدريبي الذي يستضيفه 

حول موضوع 2015/ 12/ 18إلى 12/ 14خالل الفترة من المغربية 

<<البيئية مكافحة الغش والفساد في القضايا >> 

ة  تجربة محكمة الحسابات بالجمهورية اإلسالمي

<<حالة عملية >> الموريتانية  

1



الرقابة البيئية

مكافحة التصحر وحماية الغابات

2



تعريف البيئة والمصطلحات والمفاهيم ذات  

الصلة بها

ي تعرف البيئة بأنها الوسط الذ

نه يعيش فيه اإلنسان و يحصل م

ه  على مقومات حياته ويمارس في

ر، عالقته مع أقرانه من بني  البش

كما تعني البيئة كل ما يحيط  

باإلنسان من أرض وهواء ومياه  

.  وكائنات حية وجماد

3



يفالبيئةالموريتانيالمشرععرفلقد

بالقانونالمتعلق045/2000:رقمالقانون

:اأنهعلىالثانيةمادتهفيللبيئةاإلطار

الفيزيائيةالعناصرمنمجموعة>>

أمكانتطبيعيةوالبيولوجيةوالكيمياوية

اقتصادية،عواملوكذلكاصطناعية،

ؤثرتأنتدخالتهاشأنمنوثقافيةاجتماعية

آجالأمعاجالمباشرغيرأومباشربشكل

يعيةالطبالمواردوعلىالمتحرك،الوسطعلى

عادةسعلىتفاعلهاويؤثرالحيةوالكائنات

.<<اإلنسانورفاهية
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حماية البيئة

مكوناتهاعلىالمحافظةهي

تهاوصيانالطبيعيوتوازنهاوخواصها

أومنهواإلقاللالتلوثومنعوتنميتها

المواردعلىوالمحافظةمكافحته،

ةوحماياستهالكهاوترشيدالطبيعية

اصةخفيهاتعيشالتيالحيةالكائنات

.باإلنقراضالمهددةتلك
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المستديمةوالتنميةالبيئةبينالعالقة

الربطدمعأدىوقدمعقد،بشكلومترابطةمتالزمةبعالقةوالتنميةالبيئةتمتاز

نمويةالتالخططفيالبيئيةاإلعتباراتغيابظلفيوالتنميةالبيئةبين

هاوخصائصبالبيئةالمباشرةاألضرارمنالعديدإلحاقإلىواإلستثمارية

وغازاتاتوالكيمياويالطبيعيةللمواردالمفرطاإلستخدامفيتمثلتالطبيعية

لوثاتالموزيادةبيئيامناسبةغيرتكنولوجياواستخدامالحرارياإلحتباس

أحياناىتتخطتنمويةقضيةوتحسينهاالبيئةحمايةأصبحتولذلكبأنواعها

.لمستدامةاالتنميةأبعادإحدىالبيئةعلىالمحافظةوباتتالمحليةالبيئةحدود

للبيئةوليةالدالهيئةتقريرنشربعدالمستدامةالتنميةمفهوماستخدامشاعوقد

.ميةالتنخططفيالبيئيةاإلعتباراتوضعضرورةعلىأكدوالذي1987عام

تفيلتيااإلقتصاديةالتنمية)كونهافيالمستدامةالتنميةفلسفةوتتجسد

درةبقاإلخاللدونالمحدودةالطبيعيةالمواردمنالحاضرةاألجيالباحتياجات

.(حاجاتهمتلبيةعلىالقادمةاألجيال

.أحفادنامننستعيرهاولكنناأسالفنامناألرضنرثالإننا
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اإلهتمام العالمي بالقضايا البيئية

قضايالمناقشة1972عامبالسويداستكهولماجتماع1.

فيحدةالمتلألممالعامةالجمعيةتبنتأثرهوعلىالبيئة

بتأسيسالقاضي(2997)رقمالقرار1972ديسمبر

أنهيومهمته)PNUE)للبيئةالمتحدةاألممبرنامج

لىعالبيئةلرعايةشراكاتلقيامومشجعارائدايكون

وندحياتهانوعيةتحسينوالشعوبلألمميتيحنحو

.المقبلةاألجيالحياةبنوعيةإضرار
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اتفقحيث1992عامفيبالبرازيلجانيرودياريومؤتمر.2

وغيرالحكوميةالمنظماتإلىباإلضافةدولة(173)وممثلورؤساء

يفالبيئةموضوعاتنحووالجهودالفكرتوحيدعلىالحكومية

انوكاألرض،بقمةالمعروفوالتنميةللبيئةالمتحدةاألمممؤتمر

البيئيةاالقضاينحوالرقابيالفكرتحولفيكبيرأثرالمؤتمرلهذا

البيئةإلدراجالالزمةاألطروضعومحاولةبهااإلهتماموزيادة

.الرقابةألهدافالرئيسيةالمحاورضمن

(OMD)للتنميةاأللفيةأهداف.3

يرميالذي7الهدفذكريمكنللتنميةاأللفيةأهدافبينمن

.”مستديمةبيئةتأمين”إلى
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اهتمام األجهزة العليا 

ةللرقابة المالية والمحاسبة بالرقابة على البيئ

1992ـ مؤتمر اإلنتوساي الرابع عشر في واشنطن في شهر أكتوبر 

حيث تمت الموافقة على إنشاء مجموعة العمل المعنية بالرقابة  

.البيئية

وافق المجلس التنفيذي لألنتوساي في افيينا  1993في شهر مايو ـ 

. على صالحيات مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية
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أهم المشاكل البيئية في موريتانيا 

.األشجاروقطعالجائروالرعيالجفافنتيجةلتصحرا

كاتشباستكمالوعدمالصحيلصرفانظامضعفظلفيالسائلةالمخلفات

.تصريفهاوعدمالصلبةالمخلفاتوكذلك.المعالجةومحطاتوالمجاريالمياه

إلىالريفمنالهجرةظاهرةارتفاعبسببالمدنفيالسكانيالنموزيادة

.سلبياتمنعليهايترتبوماالمدينة

التنمويةالمشروعاتمنللعديدالبيئياألثرتقييمدراساتإعدادعدم

.واالقتصادية

.وليةالدواالتفاقياتوالمعاهداتوالقوانينالتشريعاتبعضتفعيلضعف

.عليهاوالحفاظالبيئةبخصوصالتوعيةنقص

هاوضواحيالمدنفياألحيان،السيمابعضفيوالماءوالهواءالتربةتلوث

خدامواستالمتهالكةالسياراتوعوادمالكهرباءومحطاتالمصانعالنبعاثنتيجة

.الكيماويةوالمواداألسمدة
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رىأخإلىمنطقةمنموريتانيافيالبيئيةالمشاكلوتختلف

واتحديوأكثرهاأخطرهامنأنإالوالتأثيرالحجمفيوتتفاوت

نعالناتجةالتصحرظاهرةالبلدعمومفيالحلعلىاستعصاء

و،،،و،و،الغاباتوتدميرالجفافبينهامنعواملعدة

حكمةمتجربةمنعمليةحاالتتقديمعلىالتركيزسيتموعليه

وحمايةالتصحرمكافحةأنشطةرقابةمجالفيالحسابات

علىذجكنموبالبيئةالمكلفةالوزارةأنشطةبعضورقابةالغابات

مجالفيماحدإلىمتواضعةتزالالالتيجهازناجهودبعض

:التاليةالعواملبفعلالبيئيةالرقابة
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الصعوبات التي تواجه جهازنا في مجال 

الرقابة البيئية 

البيئيةةالرقابعمليةتكتنفتزالالالتيالصعوباتمنالعديديوجد

:بينهامنجهازناطرفمنبهاالمقام

.البيئيالمجالفيوالمهاراتالخبراتقلةـ

.المجالهذافيللمراقبينالكافيالتدريبتوفرعدمـ

.البيئيالوضعحولالمتاحةالبياناتكفايةعدمـ

الجهازمهمةمنيصعبمماللقياساألهدافبعضقابليةعدمـ

األهدافتنفيذمنالتحققعلىرقابتهتعتمدالذيالرقابي

ثوالتلوللتدهورالمالياألثرقياسصعوباتوكذلكالموضوعة

...األحيانمنكثيرفيالبيئي
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عملية حول تجربة محكمة حاالت
قابة الحسابات الموريتانية في مجال ر 
نشطة المتعلقة بمكافحة التص
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وحماية الغابات



تمهيد

البعد القانوني لمكافحة التصحر
تنصيثحللبيئةالوطنيةالسياسةفيرئيسياهدفاالتصحرمكافحةتشكل

للبيئةاإلطاربالقانونالمتعلق045/2000:رقمالقانونمن03:المادة

:أنهعلى

:إلىالبيئةمجالفيالوطنيةالسياسةترمي>>

.الطبيعيةللمواردالرشيدواإلستخدامالحيويالتنوععلىالمحفظة.1

.التصحرمكافحة2.

.الضارةوالموادالتلوثمكافحة3.

.المعيشيالمستوىوحمايةتحسين4.

.<<الطبيعيالوسطحمايةمعالتنميةتوفيق5.
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رتعتب>>:أنهعلىالقانوننفسمن41المادةنصتكما

وارتفاعواإلنجراف،التصحرمناألراضيحماية

الزراعيالطابعذاتاألراضيمستوىعلىاألمالح

.<<العامالنفعضمنتدخلأهداف
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.
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آثار التصحر

تدهور المصادر الغابوية( أ

تدهور التربة ( ب

تدهور التنوع البيولوجي-ج

تدهور الغطاء النباتي  -د

تدهور الحياة البرية-هـ 

تدهور الظروف المعيشية( و

تدمير البنى التحتية  ( ز
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عمليةحالة

الرمالزحفمكافحةمشروعرقابةمهمة.1
للساحلالمتحدةاألمممكتبطرفمنأمريكيدوالر5.407.790:بمبلغممولمشروع)

(BNUS)بحواليتقدرالموريتانيةالحكومةطرفمنعينيةمساهمةإلىباإلضافة:

:بقيمة(PAM)العالميالغذاءبرنامجطرفمنمقدمةغذائيةوموادأوقية135.139.000

المرتبطةالمالحظاتأبرزومنمراحل؛ثالثعلىموزعالمشروعوهذاأوقية،50.000.000

:الرقابةمهمةعنهاكشفتالتيالمشروعهذابتسيير

بالغمرصدعدمبسببوالمواشيالبشرتهديداتمنالتشجيرمناطقحمايةضعفأوغيابـ

معظمأنحيثمدمر،أثرلهكاناألمروهذاالميزانية،فيالحمايةسياجالقتناءمخصصة

جعلهاممامأهولةوتجمعاتبقرىتحيطخضراءأحزمةعنعبارةكانتالتشجيرعمليات

األشجارمنالعظمىالغالبيةأنلوحظكما.المنزليةالحيواناتطرفمنلإلتالفعرضة

زحفنعفضال.الحراسبعضاكتتابمنبالرغمالحيواناترعيبسببإتالفهاتمالمغروسة

.الخضرتءاألحزمةهذهحسابعلىالعمرانيوتوسعهاالمدن
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رفطمنبالمشروعالمستهدفينالسكانتأطيرفيالحادالنقصأوالضعفـ

التيعتبرةالمالماديةالوسائلرغموالبيئةالريفيةللتنميةالجهويةالمندوبيات

.الغرضلهذاالمندوبياتهذهتصرفتحتالمشروعوضعها

المستهدفةللمناطقالشاملةالتنميةمجالفيالمحققةالنتائجأنكماـ

الرئيسيةاألهدافإحدىتشكلكونهامنبالرغمتلمستكادالبالمشروع

للمشروع؛

مندتاستفاالتيالمناطقتسييرومتابعةمواصلةلضمانإجراءأييوجدالـ

أوبلدياتللتسييرهاتحويلتمأنهنظرياالمفترضمنأنهرغمالتشجيرعملية

ديتعاقأوتنظيميإطاروجودعدمرغمالسكانطرفمنمعينةتسييرللجان

إلهماللعرضةجعلهامما،التشجيرعمليةشملتهاالتيالمناطقتسييريحكم

التزاماته؛عنوتخليهالمشروعانتهاءبعدوالتدميروالتلف
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مشروع الحزام األخضر بمدينة كيهيدي. 2

الصندوقطرفمنالممولالمشروعهذايهدف

تتضمنال)أوقيةمليون133بمبلغللتنميةاألوروبي

منديكيهيمدينةحمايةإلىالخارجيالفنيالدعمتكاليف

المشروعهذاأنالرقابةبعثةأكدتوقدالرمال،زحف

منمدينةللالتحتيةالبنىحمايةفيهدفهتحقيقفينجح

.الرمالزحف
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امةالمستدوالتنميةالبيئةوزارةرقابةمهمة3

(اتالغابوحمايةالتصحربمكافحةالمتعلقةالعامةالمالحظاتبعض)

اتالتغييرمختلفمتابعةمنيمكنناجعمعلوماتنظاموجودعدمـ

فيوحمايتها،واستغاللهاواألراضيالغاباتوضععلىتطرأالتي

لبمجايتعلقفيمابياناتقاعدةأوجردأوإحصائياتغيابظل

.الرمالوزحفالغابات
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عة شح الموارد البشرية والمادية المخصصة لحماية الطبي

(:المناطق الداخلية ) على المستوى الوطني 

والماديةالبشريةالمواردفينقصوجودلوحظ

اصةخالوطنيالمستوىعلىالطبيعةلحمايةالمخصصة

قطعهرةظاانتشارمثلالبيئيةاإلنتهاكاتدائرةاتساعمع

يفالغابويةللمحروقاتالمهيمنالدورظلفياألشجار

تلبيةلالمستخدمة(الخشبيوالفحمالوقودحطب)األرياف

ةاألنشطعنفضالالطاقةمنالمنزليةالحاجاتبعض

منلكذغيرإلىالمشروع،غيرالبريبالصيدالمتعلقة

البيئية؛الجرائم
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انتشار اإلنتهاكات المتعلقة بمجال الغابات  

لدىكوقودالفحماستهالكبالرقابةالمشمولةالسنواتخاللمطردبشكلتواصللقد

غيابالرمال،زحفالتصحر،)البيئةتدهوربينالعالقةكونمنالرغمعلىالمنازل

هذهتعودو.ومؤكدةبديهية(النباتيللغطاءالمفرطالقطع)الغابةوهدم(...البيئي،التنوع

شبالخقطاعتنظيمسوءإلىالمجالهذافيالبيئيالوعيقلةإلىباإلضافةالوضعية

ويداتزيضمنالالبوتانغازكونذلكإلىويضافمصنفغيريكونيكادالذيوالفحم

لأوفيزالماوالمتجددةالجديدةالطاقاتقطاعأنكماالوطني،الترابكافةعلىمنتظما

.أطواره
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