التطور التاريخي لديوان المحاسبة
مر تأسيس ديوان المحاسبة بثالث مراحل ،ارتبطت كل منها بالظروف
السياسية واالقتصادية والتشريعية في المملكة

.
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1

مهام ديوان المحاسبة
•
•
•
•

•

مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب األمانات والسلف والقروض والتسويات
والمستودعات على الوجه المبين في قانون الديوان.
تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
الرقابة على األموال العامة للتأكد من سالمة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة.
التأكد من سالمة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات
ذات العالقة.
التثبت من ان القرارات واإلجراءات اإلدارية في الجهات الخاضعة لرقابة
الديوان تتم وفقاً للتشريعات النافذة.
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نطاق رقابة ديوان المحاسبة
تشمل المظلة الرقابية للديوان ما يلي :
 .1الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة
المستقلة.
 .2المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى.
 .3أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها إذا
كانت أموال هذه الجهة بحكم األموال العامة أو ان جبايتها تمت بموجب أحكام
القانون ومن األمثلة على ذلك النقابات المهنية والجمعيات الخيرية والهيئات
التطوعية  ..الخ.
 .4الشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته ( )% 50فأكثر من رأسمالها.
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النص التشريعي للرقابة البيئية
تنص المادة ( )3من قانون ديوان المحاسبة رقم ( )28لسنة  1952المعدل
بالقانون رقم ( )18لسنة : 2007
يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية :
أ .مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب االمانات والسلفات والقروض
والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون .
ب .تقديم المشورة في المجاالت المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
ج .الرقابة على األموال العامة للتأكد من سالمة إنفاقها بصورة قانونية
وفاعلة.
د .التأكد من سالمة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع
الجهات ذات العالقة.
هـ  .التثبت من أن القرارات واإلجراءات اإلدارية في الجهات الخاضعة لرقابة
الديوان تتم وفقاً للتشريعات النافذه.
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تقييم إدارة المياه العادمة الصناعية
والمنزلية المعالجة في سلطة المياه
للفترة ()2013-2011

جهة التدقيق:
• تم تقييم سلطة المياه كونها الجهة التي تتولى دراسة
مشاريع المياه والصرف الصحي وتقييمها وإنشاؤها
وتشغيلها وصيانتها بما في ذلك القيام بعمليات التجميع
والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه.
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نطاق التدقيق
• سيتم التدقيق على المديريات التالية المعنية في المياه العادمة
المعالجة في سلطة المياه :
• قطاع شؤون المختبرات والنوعية ممثالً بمديرية النوعية
ومديرية التخطيط والتقييم ومديرية المختبرات .
• قطاع الشؤون الفنية ممثالً بمديرية الشؤون و الدعم الهندسي
( قسم دعم محطات التنقية ) ومديرية البيئة و إعادة االستخدام.
• وحدة التخطيط و اإلدارة (محطة الخربة السمراء لمعالجة
المياه) .
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مبررات التقييم :
 لم يتم التطرق مسبقا لموضوع األثر البيئي للمياه المعالجة في سلطة المياه حيث
اقتصرت عملية التقييم السابقة للمياه المعالجة على الجوانب المالية واإلدارية فقط.

 أهمية تقييم األثر البيئي الستخدام المياه المعالجة كمصدر مياه جديد نتيجة لزيادة
الطلب على المياه الن األردن يعاني من شح المصادر المائية ويحتل المرتبة الرابعة
في الدول األكثر فقراً في المياه إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع المائي ومنها:
• الزيادة المضطردة في عدد السكان والهجرات القسرية الى االردن مما أدى إلى اتساع
الفجوة بين التزويد المائي والطلب على المياه.
• استنزاف مصادر المياه الجوفية نتيجة لزيادة أعداد اآلبار االرتوازية غير المرخصة.
• ارتفاع نسبة الفاقد في شبكات المياه.
• عدم حصول المملكة على حصصها القانونية من المياه المشتركة مع دول الجوار .
 إخضاع عملية معالجة المياه العادمة المنزلية والصناعية في اقليم الوسط إلى شركة
خاصة بعد أن كانت سلطة المياه مسئولة عن تلك العملية .
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أهداف التدقيق
• سيتم إجراء تدقيق نظامي وأداء ويخضع لهذا التدقيق معالجة المياه
الصناعية والمنزلية للسنوات من . 2011/2013

• تم تحديد ( )5أهداف لعملية التدقيق وهي :
 .1تحديد درجة االلتزام بالمعايير البيئية للنشاط الخاضع للتدقيق وعمل قائمة
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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تابع  /أهداف التدقيق
 .2التحقق من مدى االلتزام بإجراءات وأنظمة اإلدارة (أنظمة الضبط
الداخلي وإجراءات الرقابة الداخلية ) :
• النظام اإلداري .
• الوصف الوظيفي .
• النظام الداخلي .
• التحقق من انجاز المهام بالصورة الصحيحة .
• معايير العمل التي تم االلتزام بها .
• فحص لنظام األداء  /يمكن قياسها ( حجم العمل  /عدد المباني)
• عدد الموظفين .
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تابع  /أهداف التدقيق
 .3فحص استخدام المؤشرات البيئية ودرجة االلتزام بها.

 .4تحديد ووصف األثر الذي يخلفه النشاط على العناصر البيئية التالية:
الماء – التربة  -الغطاء النباتي.
 .5عمل متابعة وتقييم للتكاليف والمنافع البيئية الالزمة لعمل هذه
األنشطة .
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مجاالت العمل واإلجراءات
إجراءات التدقيق :
•
•
•
•

وتتضمن ما يلي :
طلب المعلومات المهمة للتدقيق .
إجراء االختبارات المهمة النجاز أعمال التدقيق  ( ،اختبار ومراجعة جميع الوثائق التي
ترسلها إلينا الجهات الخاضعة للتدقيق) .
فحص األنظمة المحوسبة ( النظام الداخلي إلرسال البيانات واستقبالها  ،تقييم األنظمة
المحوسبة ) .
عمل اختبارات ( عمل إجراءات تدقيق  ،تقييم النتائج "هل يوجد اختالف بين النتائج التي
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
• تتضمن مجاالت التدقيق األقسام التالية في المديريات المذكورة :
أوال :قطاع شؤون المختبرات و النوعية :
• مديرية النوعية :
• قسم مراقبة المياه العادمة و الرصد البيئي .

ثانيا :مديرية المختبرات :
• قسم كيمياء المياه العادمة .
• قسم االحياء الدقيقة .
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ثالثا :مديرية التخطيط و التقييم :
• قسم المتابعة و التقييم و قياس مؤشرات األداء .
ثانيا :قطاع الشؤون الفنية :
• مديرية اإلشراف و الدعم الهندسي :
• قسم دعم محطات التنقية .
ثالثا:مديرية البيئة و إعادة االستخدام :
• قسم إعادة االستخدام .
• قسم المياه العادمة .
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اآلثر البيئي لتقرير المياه العادمة
اإلطار التشريعي:
• عدم شمولية المواصفة الفنية األردنية رقم ( )2007/202الخاصة
بالمياه العادمة الصناعية المعالجة والمتعلقة ببند اإلسالة للسيول
واألودية قياسات لبعض العناصر الضرورية.

األثر البيئي:
• نتيجة لعدم قياس تراكيز تلك العناصر فإن ذلك قد يترتب عليه عدم
معرفة أثرها على المحاصيل المروية من المياه المعالجة إضافة إلى عدم
معرفة هذه اآلثار على التربة.

التوصية :
• مراعاة ان تقوم سلطة المياه بإدخال قياسات معيارية للعناصرغير
المشمولة بالمواصفة الفنية األردنية رقم (.)2007/202
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األثر البيئي لتقرير المياه العادمة
• اإلطار المؤسسي:
• وزارة البيئة:
• عدم شمولية رقابة وزارة البيئة على كافة المصانع غير الموصولة
على شبكة الصرف الصحي ،إلى جانب االعتماد على العينات اللحظية
بدال من التجميعية عند فحص المياه العادمة لبعض هذه المصانع
حيث وجد بعض التجاوزات في قياسات المياه العادمة عن المواصفة
الفنية.
• عدم فاعلية رقابة وزارة البيئة على صهاريج النضح الناقلة للمياه
العادمة للمنازل غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي حيث لم يتم
تفعيل نظام التتبع اإللكتروني للصهاريج ،إضافة إلى عدم وجود تنظيم
لمنح التراخيص لهذه الصهاريج تحت مظلة واحدة.
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تابع  /األثر البيئي -اإلطار المؤسسي :وزارة البيئة
• األثر البيئي:
• تزايد خطورة تلوث االحواض المائية الجوفية نتيجة لعدم التاكد من مطابقة مواصفات المياه
العادمة المعالجة الخارجة منها للمواصفات الفنية المطلوبة بسبب غياب الرقابة لغالبية
المصانع غير الموصولة على الشبكة.
• زيادة خطورة تلوث مياه السدود والتي تستخدم في ري االراضي الزراعية لقيام صهاريج
النضح بطرح المياه في االودية والسيول نتيجة لغياب الرقابة الفعالة عليها ،مما يشكل
خطورة على صحة المواطنين إلى جانب حدوث مكاره صحية وانتشار األوبئة.
• التوصيات:
• التأكيد على أهمية زيادة نطاق رقابة وزارة البيئة للمصانع غير الموصولة على شبكة
الصرف الصحي.
• ضرورة تنظيم عملية منح تصاريح لصهاريج نقل المياه العادمة بهدف تسهيل عملية الرقابة
عليها ،إلى جانب تفعيل نظام التتبع اإللكتروني لتلك الصهاريج للتأكد من تفريغ الحموالت في
االماكن المحددة لها.
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اإلطار التنظيمي
• إجراء إعادة الهيكلة عدة مرات في سلطة المياه دون إعداد وصف
وظيفي للهيكلة الجديدة ،األمر الذي يترتب عليه وجود إزدواجية في
تنفيذ بعض المهام.
• عدم كفاية الكوادر الوظيفة لغالبية األقسام المعنية ،إلى جانب عدم
توفر وسائل نقل في معظم األوقات لنقل الكوادر الوظيفية خاصة
خارج عمان للقيام بالمهام المطلوبة منهم.
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تابع  /األثر البيئي -اإلطار التنظيمي
• األثر البيئي :
• يؤدي ذلك إلى عدم تحديد مباشر للمسؤولية في تنفيذ الرقابة البيئية،
إلى جانب عدم وجود متابعة بيئية دورية ومستمرة لنشاط المياه
العادمة المعالجة بسبب انخفاض المهام المنفذة من المديريات
المسؤولة.
• التوصيات:
• اإللتزام بالوصف الوظيفي للمهام المنفذة من قبل مديريات السلطة عند
إجراء أي عملية إعادة هيكلة بهدف ضمان عدم وجود ازدواجية في
تنفيذ المهام المطلوبة.
• تعزيز الكوادر الوظيفية باألعداد الالزمة لتنفيذ المهام المطلوبة من
المديريات المعنية.
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كفاءة التنفيذ:
• عدم أخذ طبيعة نشاط المصنع كمعيار لجلب العينات ،إضافة لوجود صعوبة في
جلب العينات اللحظية بدال من التجميعية من المصانع الموصولة على شبكة
الصرف الصحي والتي يقتصر جلبها على أوقات الدوام الرسمي ،إلى جانب عدم
تأكد فرق جلب العينات بأن اماكن ربط هذه المصانع بالشبكة صحيحة أم ال.
• عدم شمولية وتفصيل الدور الرقابي لسلطة المياه على األعمال المنفذة من قبل
شركة مياهنا (شركة خاصة) المتعلقة بالمياه العادمة  ،إلى جانب عدم فاعلية آلية
المخالفة للمصانع الموصولة على شبكة الصرف الصحي والتي تقتصر عملية
تقييم ربطها بالشبكة مرة واحدة عند انشاؤها.

• عدم قيام سلطة المياه بإظهار فاعلية تصويب المخالفات المكتشفة من قبلها من
خالل إظهار العدد والوقت الزمني للمخالفات التي تم تصويبها من إجمالي
المخالفات المكتشفة إلى جانب عدم تنفيذ رقابة فنية من قبل الرقابة الداخلية على
غالبية المهام المنفذة من قبل االقسام في المديريات المعنية بمعالجة المياه
العادمة.
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تابع  /األثر البيئي-اإلطار التنظيمي
• األثر البيئي:
• تزايد احتمالية خطورة عدم مطابقة المياه العادمة الصناعية المعالجة
للمواصفات الفنية خاصة خارج اوقات الدوام الرسمي وبالتالي زيادة احتمالية
تلويثها لمياه محطات التنقية والتأثير على كفاءة ونوعية المياه العادمة
المعالجة في محطات التنقية خاصة مع عدم قيام المختبرات الفرعية في تلك
المحطات بتنفيذ فحوص مخبرية شاملة.
• عدم وجود ضمان لدى سلطة المياه بنوعية المياه العادمة المنزلية والصناعية
المعالجة من قبل شركة مياهنا األمر الذي قد يزيد من استمرار وجود مياه
عادمة غير معالجة ال تكون مناسبة الستخدامها في الزراعة.
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التوصيات:

•التأكيد على أهمية قيام سلطة المياه بتفصيل وتوضيح دورها الرقابي على
المصانع الموصولة على شبكة الصرف الصحي في االتفاقية الموقعة مع
شركة مياهنا ،إضافة إلى ضرورة أخذ طبيعة نشاط المصنع كمعيار عند جلب
العينات.
•التأكيد على اهمية جلب عينات تجميعية خارج أوقات الدوام الرسمي.
•ضروة إعداد كشوفات بالمخالفات التي تم تصويبها والوقت المستغرق في
معالجتها.
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مديرية المختبرات
قسم كيمياء المياه العادمة:
• عدم قياس تركيز مادة الفينول من قبل السلطة في عينات
المياه العادمة وخاصة الصناعية.
• اعتماد ادخال نتائج الفحوص المخبرية على األسلوب اليدوي
بدال من نظام إلكتروني مما قد يزيد من احتمالية وجود
أخطاء وتأخر في إدخال تلك النتائج.
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تابع  /األثر البيئي  -قسم كيمياء المياه العادمة:
• األثر البيئي:
• وجود خطورة عالية لتأثير مادة الفينول على الخصائص الكيمائية للترية
والنباتات المروية بالمياه العادمة المعالجة.

• تزايد احتمالية وجود قرارات واجراءات تصويبية غير صحيحة نتيجة
لوجود احتمالية خطأ في ادخال نتائج الفحوص المخبرية.
• التوصيات:
• مراعاة إضافة إجراء فحوص مخبرية لمادة الفينول ضمن الفحوصات
المخبرية المنفذة في مختبرات سلطة المياه.
• تطوير نظام إدخال نتائج الفحوص المخبرية الحالي بشكل يكون أكثر دقة.
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مديرية المختبرات:
قسم إعادة االستخدام:
• ال يوجد آلية تضبط عملية توزيع المياه العادمة المعالجة
للمزارعين المتعاقدين مع سلطة المياه ،إلى جانب عدم وجود
مواصفة أو خطوط إرشادية وطنية لقياس أثر المياه العادمة
المعالجة على التربة والنبات ،واقتصار الدور الرقابي لسلطة
المياه على المزارعين المتعاقدين معها داخل حدود محطة الصرف
الصحي فقط.
• انخفاض عدد الفحوص المخبرية لقياس أثر المياه العادمة
المعالجة على التربة والنبات من قبل السلطة.
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تابع  /األثر البيئي -قسم إعادة االستخدام:
• األثر البيئي:
• وجود احتمالية زيادة تراكيز العناصر المتواجدة في المياه العادمة عن المعدالت
المسموح بها بسبب احتمالية زيادة كمية المياه العادمة المعالجة عن الكميات
المحددة لهم األمر الذي قد يترتب عليه زيادة تركز بعض العناصر عن الحد
المسموح به في النباتات خاصة مع انخفاض الفحوص المخبرية المنفذة من قبل
السلطة في السنوات االخيرة.
• التوصيات:
• ضرورة إعداد خطوط إرشادية وطنية ودليل اجراءات عمل لعملية تقييم النتائج
المخبرية لقياس أثر استخدام المياه العادمة المعالجة على التربة والنبات.
• إعداد آلية لضبط توزيع المياه العادمة المعالجة على المزارعين والتأكيد على
أهمية تفعيل مراقبة استخدام هذه المياه في الزراعة خارج حدود محطات
28
الصرف الصحي.

مديرية المختبرات :قسم مراقبة المياه العادمة:
• عدم وضوح وثبات المهام المنفذة من قبل القسم بسبب تنفيذ إعادة
الهيكلة ألكثر من مرة دون إعداد وصف وظيفي للهيكلة الجديدة،
األمر الذي أدى إلى عدم تنفيذ مهام مطلوبة حسب الوصف الوظيفي
القديم غير المعدل.

• ال يوجد تفعيل وتحديث لقاعدة البيانات المتعلقة بأوضاع المصانع
الموصولة على شبكة الصرف الصحي.
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تابع  /األثر البيئي -قسم مراقبة المياه العادمة:
• األثر البيئي:
• عدم اتخاذ اإلجراءات والقرارات المالئمة والمناسبة في سلطة المياه نتيجة
لعدم تحديث قاعدة البيانات الخاصة في المصانع لدى السلطة األمر الذي قد
يشير إلى استمرار وجود مخالفات من قبل بعض هذه المصانع وبالتالي
التأثير سلبيا على البيئة المحيطة.
• التوصيات:
• اإللتزام بتحديث المعلومات الخاصة في اوضاع المصانع في قاعدة البيانات
لدى سلطة المياه.

• ضرورة إعداد وصف وظيفي يتماشى مع المهام الحالية المنفذة لألقسام
المعنية عند إجراء إعاد الهيكلة في سلطة المياه.
30

قسم الدعم الفني:
• عدم توثيق القسم لغالبية زياراته الميدانية على محطات الصرف
الصحي المسؤول عنها ،إضافة إلى عدم وجود معلومات كافية لدى
القسم عن إجراءات الصيانة المنفذة من قبل تلك المحطات.
• التأخر في توريد بعض المخاطبات الواردة للسلطة من الجهات
الرقابية االخرى والمتعلقة بوجود مخالفات األمر الذي يؤدي إلى
تأخر في معالجة المشكالت في محطات الصرف الصحي.
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تابع  /األثر البيئي -قسم الدعم الفني:
• األثر البيئي:
• تزايد احتمالية تفاقم األثر البيئي الناجم عن المشاكل واألعطال في
محطات الصرف الصحي نتيجة لعدم معالجة المشاكل بأسرع وقت.
• التوصيات:
• التأكيد على أهمية توثيق الزيارات الميدانية الخاصة بإجراءات
الصيانة الوقائية والدورية ،إلى جانب اإلسراع في توريد البريد
الخاص بالمشاكل التقنية لتلك المحطات.

32

شكراً لحسن استماعكم

33

التطور التاريخي لديوان المحاسبة
مر تأسيس ديوان المحاسبة بثالث مراحل ،ارتبطت كل منها بالظروف
السياسية واالقتصادية والتشريعية في المملكة

.
2

1

مهام ديوان المحاسبة
•
•
•
•

•

مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب األمانات والسلف والقروض والتسويات
والمستودعات على الوجه المبين في قانون الديوان.
تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
الرقابة على األموال العامة للتأكد من سالمة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة.
التأكد من سالمة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات
ذات العالقة.
التثبت من ان القرارات واإلجراءات اإلدارية في الجهات الخاضعة لرقابة
الديوان تتم وفقاً للتشريعات النافذة.

3

نطاق رقابة ديوان المحاسبة
تشمل المظلة الرقابية للديوان ما يلي :
 .1الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة
المستقلة.
 .2المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى.
 .3أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها إذا
كانت أموال هذه الجهة بحكم األموال العامة أو ان جبايتها تمت بموجب أحكام
القانون ومن األمثلة على ذلك النقابات المهنية والجمعيات الخيرية والهيئات
التطوعية  ..الخ.
 .4الشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته ( )% 50فأكثر من رأسمالها.

4

النص التشريعي للرقابة البيئية
تنص المادة ( )3من قانون ديوان المحاسبة رقم ( )28لسنة  1952المعدل
بالقانون رقم ( )18لسنة : 2007
يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية :
أ .مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب االمانات والسلفات والقروض
والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون .
ب .تقديم المشورة في المجاالت المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
ج .الرقابة على األموال العامة للتأكد من سالمة إنفاقها بصورة قانونية
وفاعلة.
د .التأكد من سالمة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع
الجهات ذات العالقة.
هـ  .التثبت من أن القرارات واإلجراءات اإلدارية في الجهات الخاضعة لرقابة
الديوان تتم وفقاً للتشريعات النافذه.
5

تقييم إدارة المياه العادمة الصناعية
والمنزلية المعالجة في سلطة المياه
للفترة ()2013-2011

جهة التدقيق:
• تم تقييم سلطة المياه كونها الجهة التي تتولى دراسة
مشاريع المياه والصرف الصحي وتقييمها وإنشاؤها
وتشغيلها وصيانتها بما في ذلك القيام بعمليات التجميع
والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه.

7

نطاق التدقيق
• سيتم التدقيق على المديريات التالية المعنية في المياه العادمة
المعالجة في سلطة المياه :
• قطاع شؤون المختبرات والنوعية ممثالً بمديرية النوعية
ومديرية التخطيط والتقييم ومديرية المختبرات .
• قطاع الشؤون الفنية ممثالً بمديرية الشؤون و الدعم الهندسي
( قسم دعم محطات التنقية ) ومديرية البيئة و إعادة االستخدام.
• وحدة التخطيط و اإلدارة (محطة الخربة السمراء لمعالجة
المياه) .
8

مبررات التقييم :
 لم يتم التطرق مسبقا لموضوع األثر البيئي للمياه المعالجة في سلطة المياه حيث
اقتصرت عملية التقييم السابقة للمياه المعالجة على الجوانب المالية واإلدارية فقط.

 أهمية تقييم األثر البيئي الستخدام المياه المعالجة كمصدر مياه جديد نتيجة لزيادة
الطلب على المياه الن األردن يعاني من شح المصادر المائية ويحتل المرتبة الرابعة
في الدول األكثر فقراً في المياه إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع المائي ومنها:
• الزيادة المضطردة في عدد السكان والهجرات القسرية الى االردن مما أدى إلى اتساع
الفجوة بين التزويد المائي والطلب على المياه.
• استنزاف مصادر المياه الجوفية نتيجة لزيادة أعداد اآلبار االرتوازية غير المرخصة.
• ارتفاع نسبة الفاقد في شبكات المياه.
• عدم حصول المملكة على حصصها القانونية من المياه المشتركة مع دول الجوار .
 إخضاع عملية معالجة المياه العادمة المنزلية والصناعية في اقليم الوسط إلى شركة
خاصة بعد أن كانت سلطة المياه مسئولة عن تلك العملية .
9

أهداف التدقيق
• سيتم إجراء تدقيق نظامي وأداء ويخضع لهذا التدقيق معالجة المياه
الصناعية والمنزلية للسنوات من . 2011/2013

• تم تحديد ( )5أهداف لعملية التدقيق وهي :
 .1تحديد درجة االلتزام بالمعايير البيئية للنشاط الخاضع للتدقيق وعمل قائمة
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 .
10

تابع  /أهداف التدقيق
 .2التحقق من مدى االلتزام بإجراءات وأنظمة اإلدارة (أنظمة الضبط
الداخلي وإجراءات الرقابة الداخلية ) :
• النظام اإلداري .
• الوصف الوظيفي .
• النظام الداخلي .
• التحقق من انجاز المهام بالصورة الصحيحة .
• معايير العمل التي تم االلتزام بها .
• فحص لنظام األداء  /يمكن قياسها ( حجم العمل  /عدد المباني)
• عدد الموظفين .
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تابع  /أهداف التدقيق
 .3فحص استخدام المؤشرات البيئية ودرجة االلتزام بها.

 .4تحديد ووصف األثر الذي يخلفه النشاط على العناصر البيئية التالية:
الماء – التربة  -الغطاء النباتي.
 .5عمل متابعة وتقييم للتكاليف والمنافع البيئية الالزمة لعمل هذه
األنشطة .
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مجاالت العمل واإلجراءات
إجراءات التدقيق :
•
•
•
•

وتتضمن ما يلي :
طلب المعلومات المهمة للتدقيق .
إجراء االختبارات المهمة النجاز أعمال التدقيق  ( ،اختبار ومراجعة جميع الوثائق التي
ترسلها إلينا الجهات الخاضعة للتدقيق) .
فحص األنظمة المحوسبة ( النظام الداخلي إلرسال البيانات واستقبالها  ،تقييم األنظمة
المحوسبة ) .
عمل اختبارات ( عمل إجراءات تدقيق  ،تقييم النتائج "هل يوجد اختالف بين النتائج التي
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
• تتضمن مجاالت التدقيق األقسام التالية في المديريات المذكورة :
أوال :قطاع شؤون المختبرات و النوعية :
• مديرية النوعية :
• قسم مراقبة المياه العادمة و الرصد البيئي .

ثانيا :مديرية المختبرات :
• قسم كيمياء المياه العادمة .
• قسم االحياء الدقيقة .
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ثالثا :مديرية التخطيط و التقييم :
• قسم المتابعة و التقييم و قياس مؤشرات األداء .
ثانيا :قطاع الشؤون الفنية :
• مديرية اإلشراف و الدعم الهندسي :
• قسم دعم محطات التنقية .
ثالثا:مديرية البيئة و إعادة االستخدام :
• قسم إعادة االستخدام .
• قسم المياه العادمة .
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اآلثر البيئي لتقرير المياه العادمة
اإلطار التشريعي:
• عدم شمولية المواصفة الفنية األردنية رقم ( )2007/202الخاصة
بالمياه العادمة الصناعية المعالجة والمتعلقة ببند اإلسالة للسيول
واألودية قياسات لبعض العناصر الضرورية.

األثر البيئي:
• نتيجة لعدم قياس تراكيز تلك العناصر فإن ذلك قد يترتب عليه عدم
معرفة أثرها على المحاصيل المروية من المياه المعالجة إضافة إلى عدم
معرفة هذه اآلثار على التربة.

التوصية :
• مراعاة ان تقوم سلطة المياه بإدخال قياسات معيارية للعناصرغير
المشمولة بالمواصفة الفنية األردنية رقم (.)2007/202
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األثر البيئي لتقرير المياه العادمة
• اإلطار المؤسسي:
• وزارة البيئة:
• عدم شمولية رقابة وزارة البيئة على كافة المصانع غير الموصولة
على شبكة الصرف الصحي ،إلى جانب االعتماد على العينات اللحظية
بدال من التجميعية عند فحص المياه العادمة لبعض هذه المصانع
حيث وجد بعض التجاوزات في قياسات المياه العادمة عن المواصفة
الفنية.
• عدم فاعلية رقابة وزارة البيئة على صهاريج النضح الناقلة للمياه
العادمة للمنازل غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي حيث لم يتم
تفعيل نظام التتبع اإللكتروني للصهاريج ،إضافة إلى عدم وجود تنظيم
لمنح التراخيص لهذه الصهاريج تحت مظلة واحدة.
18

تابع  /األثر البيئي -اإلطار المؤسسي :وزارة البيئة
• األثر البيئي:
• تزايد خطورة تلوث االحواض المائية الجوفية نتيجة لعدم التاكد من مطابقة مواصفات المياه
العادمة المعالجة الخارجة منها للمواصفات الفنية المطلوبة بسبب غياب الرقابة لغالبية
المصانع غير الموصولة على الشبكة.
• زيادة خطورة تلوث مياه السدود والتي تستخدم في ري االراضي الزراعية لقيام صهاريج
النضح بطرح المياه في االودية والسيول نتيجة لغياب الرقابة الفعالة عليها ،مما يشكل
خطورة على صحة المواطنين إلى جانب حدوث مكاره صحية وانتشار األوبئة.
• التوصيات:
• التأكيد على أهمية زيادة نطاق رقابة وزارة البيئة للمصانع غير الموصولة على شبكة
الصرف الصحي.
• ضرورة تنظيم عملية منح تصاريح لصهاريج نقل المياه العادمة بهدف تسهيل عملية الرقابة
عليها ،إلى جانب تفعيل نظام التتبع اإللكتروني لتلك الصهاريج للتأكد من تفريغ الحموالت في
االماكن المحددة لها.

19

اإلطار التنظيمي
• إجراء إعادة الهيكلة عدة مرات في سلطة المياه دون إعداد وصف
وظيفي للهيكلة الجديدة ،األمر الذي يترتب عليه وجود إزدواجية في
تنفيذ بعض المهام.
• عدم كفاية الكوادر الوظيفة لغالبية األقسام المعنية ،إلى جانب عدم
توفر وسائل نقل في معظم األوقات لنقل الكوادر الوظيفية خاصة
خارج عمان للقيام بالمهام المطلوبة منهم.
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تابع  /األثر البيئي -اإلطار التنظيمي
• األثر البيئي :
• يؤدي ذلك إلى عدم تحديد مباشر للمسؤولية في تنفيذ الرقابة البيئية،
إلى جانب عدم وجود متابعة بيئية دورية ومستمرة لنشاط المياه
العادمة المعالجة بسبب انخفاض المهام المنفذة من المديريات
المسؤولة.
• التوصيات:
• اإللتزام بالوصف الوظيفي للمهام المنفذة من قبل مديريات السلطة عند
إجراء أي عملية إعادة هيكلة بهدف ضمان عدم وجود ازدواجية في
تنفيذ المهام المطلوبة.
• تعزيز الكوادر الوظيفية باألعداد الالزمة لتنفيذ المهام المطلوبة من
المديريات المعنية.
21

كفاءة التنفيذ:
• عدم أخذ طبيعة نشاط المصنع كمعيار لجلب العينات ،إضافة لوجود صعوبة في
جلب العينات اللحظية بدال من التجميعية من المصانع الموصولة على شبكة
الصرف الصحي والتي يقتصر جلبها على أوقات الدوام الرسمي ،إلى جانب عدم
تأكد فرق جلب العينات بأن اماكن ربط هذه المصانع بالشبكة صحيحة أم ال.
• عدم شمولية وتفصيل الدور الرقابي لسلطة المياه على األعمال المنفذة من قبل
شركة مياهنا (شركة خاصة) المتعلقة بالمياه العادمة  ،إلى جانب عدم فاعلية آلية
المخالفة للمصانع الموصولة على شبكة الصرف الصحي والتي تقتصر عملية
تقييم ربطها بالشبكة مرة واحدة عند انشاؤها.

• عدم قيام سلطة المياه بإظهار فاعلية تصويب المخالفات المكتشفة من قبلها من
خالل إظهار العدد والوقت الزمني للمخالفات التي تم تصويبها من إجمالي
المخالفات المكتشفة إلى جانب عدم تنفيذ رقابة فنية من قبل الرقابة الداخلية على
غالبية المهام المنفذة من قبل االقسام في المديريات المعنية بمعالجة المياه
العادمة.
22

تابع  /األثر البيئي-اإلطار التنظيمي
• األثر البيئي:
• تزايد احتمالية خطورة عدم مطابقة المياه العادمة الصناعية المعالجة
للمواصفات الفنية خاصة خارج اوقات الدوام الرسمي وبالتالي زيادة احتمالية
تلويثها لمياه محطات التنقية والتأثير على كفاءة ونوعية المياه العادمة
المعالجة في محطات التنقية خاصة مع عدم قيام المختبرات الفرعية في تلك
المحطات بتنفيذ فحوص مخبرية شاملة.
• عدم وجود ضمان لدى سلطة المياه بنوعية المياه العادمة المنزلية والصناعية
المعالجة من قبل شركة مياهنا األمر الذي قد يزيد من استمرار وجود مياه
عادمة غير معالجة ال تكون مناسبة الستخدامها في الزراعة.
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التوصيات:

•التأكيد على أهمية قيام سلطة المياه بتفصيل وتوضيح دورها الرقابي على
المصانع الموصولة على شبكة الصرف الصحي في االتفاقية الموقعة مع
شركة مياهنا ،إضافة إلى ضرورة أخذ طبيعة نشاط المصنع كمعيار عند جلب
العينات.
•التأكيد على اهمية جلب عينات تجميعية خارج أوقات الدوام الرسمي.
•ضروة إعداد كشوفات بالمخالفات التي تم تصويبها والوقت المستغرق في
معالجتها.
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مديرية المختبرات
قسم كيمياء المياه العادمة:
• عدم قياس تركيز مادة الفينول من قبل السلطة في عينات
المياه العادمة وخاصة الصناعية.
• اعتماد ادخال نتائج الفحوص المخبرية على األسلوب اليدوي
بدال من نظام إلكتروني مما قد يزيد من احتمالية وجود
أخطاء وتأخر في إدخال تلك النتائج.

25

تابع  /األثر البيئي  -قسم كيمياء المياه العادمة:
• األثر البيئي:
• وجود خطورة عالية لتأثير مادة الفينول على الخصائص الكيمائية للترية
والنباتات المروية بالمياه العادمة المعالجة.

• تزايد احتمالية وجود قرارات واجراءات تصويبية غير صحيحة نتيجة
لوجود احتمالية خطأ في ادخال نتائج الفحوص المخبرية.
• التوصيات:
• مراعاة إضافة إجراء فحوص مخبرية لمادة الفينول ضمن الفحوصات
المخبرية المنفذة في مختبرات سلطة المياه.
• تطوير نظام إدخال نتائج الفحوص المخبرية الحالي بشكل يكون أكثر دقة.
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مديرية المختبرات:
قسم إعادة االستخدام:
• ال يوجد آلية تضبط عملية توزيع المياه العادمة المعالجة
للمزارعين المتعاقدين مع سلطة المياه ،إلى جانب عدم وجود
مواصفة أو خطوط إرشادية وطنية لقياس أثر المياه العادمة
المعالجة على التربة والنبات ،واقتصار الدور الرقابي لسلطة
المياه على المزارعين المتعاقدين معها داخل حدود محطة الصرف
الصحي فقط.
• انخفاض عدد الفحوص المخبرية لقياس أثر المياه العادمة
المعالجة على التربة والنبات من قبل السلطة.

27

تابع  /األثر البيئي -قسم إعادة االستخدام:
• األثر البيئي:
• وجود احتمالية زيادة تراكيز العناصر المتواجدة في المياه العادمة عن المعدالت
المسموح بها بسبب احتمالية زيادة كمية المياه العادمة المعالجة عن الكميات
المحددة لهم األمر الذي قد يترتب عليه زيادة تركز بعض العناصر عن الحد
المسموح به في النباتات خاصة مع انخفاض الفحوص المخبرية المنفذة من قبل
السلطة في السنوات االخيرة.
• التوصيات:
• ضرورة إعداد خطوط إرشادية وطنية ودليل اجراءات عمل لعملية تقييم النتائج
المخبرية لقياس أثر استخدام المياه العادمة المعالجة على التربة والنبات.
• إعداد آلية لضبط توزيع المياه العادمة المعالجة على المزارعين والتأكيد على
أهمية تفعيل مراقبة استخدام هذه المياه في الزراعة خارج حدود محطات
28
الصرف الصحي.

مديرية المختبرات :قسم مراقبة المياه العادمة:
• عدم وضوح وثبات المهام المنفذة من قبل القسم بسبب تنفيذ إعادة
الهيكلة ألكثر من مرة دون إعداد وصف وظيفي للهيكلة الجديدة،
األمر الذي أدى إلى عدم تنفيذ مهام مطلوبة حسب الوصف الوظيفي
القديم غير المعدل.

• ال يوجد تفعيل وتحديث لقاعدة البيانات المتعلقة بأوضاع المصانع
الموصولة على شبكة الصرف الصحي.
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تابع  /األثر البيئي -قسم مراقبة المياه العادمة:
• األثر البيئي:
• عدم اتخاذ اإلجراءات والقرارات المالئمة والمناسبة في سلطة المياه نتيجة
لعدم تحديث قاعدة البيانات الخاصة في المصانع لدى السلطة األمر الذي قد
يشير إلى استمرار وجود مخالفات من قبل بعض هذه المصانع وبالتالي
التأثير سلبيا على البيئة المحيطة.
• التوصيات:
• اإللتزام بتحديث المعلومات الخاصة في اوضاع المصانع في قاعدة البيانات
لدى سلطة المياه.

• ضرورة إعداد وصف وظيفي يتماشى مع المهام الحالية المنفذة لألقسام
المعنية عند إجراء إعاد الهيكلة في سلطة المياه.
30

قسم الدعم الفني:
• عدم توثيق القسم لغالبية زياراته الميدانية على محطات الصرف
الصحي المسؤول عنها ،إضافة إلى عدم وجود معلومات كافية لدى
القسم عن إجراءات الصيانة المنفذة من قبل تلك المحطات.
• التأخر في توريد بعض المخاطبات الواردة للسلطة من الجهات
الرقابية االخرى والمتعلقة بوجود مخالفات األمر الذي يؤدي إلى
تأخر في معالجة المشكالت في محطات الصرف الصحي.
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تابع  /األثر البيئي -قسم الدعم الفني:
• األثر البيئي:
• تزايد احتمالية تفاقم األثر البيئي الناجم عن المشاكل واألعطال في
محطات الصرف الصحي نتيجة لعدم معالجة المشاكل بأسرع وقت.
• التوصيات:
• التأكيد على أهمية توثيق الزيارات الميدانية الخاصة بإجراءات
الصيانة الوقائية والدورية ،إلى جانب اإلسراع في توريد البريد
الخاص بالمشاكل التقنية لتلك المحطات.
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شكراً 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"
خالل الفرتة من’14:اىل  18ديسمرب2015

عرض حاةل معلية بعنوان
تقيمي نوعية تس يري اجملمعات الصناعية والتجارية لالمسنت
مع الرتكزي عىل اجلانب البييئ

اعداد :
اخلري بن عيىس ،قايض
حورية دلرح ،مدقق مايل رئييس
عبد الغافور قرازم ،مدقق مايل

اخلطة

مقدمة
 -1الفساد ،أس بابه و أبعاده ،و اجلهود املبذوةل ملاكحفته
أ  -مفهوم الفساد و أس بابه
ب  -أنواع الفساد ،مظاهره و أبعاده
ج  -التدابري و الجراءات املتخذة ملاكحفة الفساد
 - 2اسرتاتيجية اجلزائر يف جمال البيئية عىل املس تويني
الوطين و ادلويل
أ  -عىل املس توى الوطين
• الوسائل القانونية محلاية البيئة يف اجلزائر
• الدوات القتصادية و التجارية
• وسائل اجلباية البيئية

ب  -عىل املس توى ادلويل

 - 3جتربة جملس احملاس بة اجلزائري يف مراجعة القضااي البيئية
أ  -دور جملس احملاس بة يف جمال الرقابة البيئية
ب -احلاةل التطبيقية:
• تقدمي املهمة
• بطاقة نقدية للتعريف ابلهيئة املراقبة
• احملاور املوهجة للرقابة :النتـــــاج  /التوزيـــــــع
• الهداف الرقابية
• املهنجية املتبعة يف الرقابة
• نتاجئ الرقابة ( الرتكزي عىل اجلانب البييئ)
• توصيات عامة
• توصيات خاصة ابجملمعات خبصوص التكفل ابملشالك البيئية

إن االهتمام الحالي بالمحافظة على البيئة وتجنب مسببات إتالفها وإعادة صيانة وترميم
ما تم إفساده ،أصبح ذا أهمية كبيرة بالنسبة للهيآت العليا للرقابة  ،ISCsحيث أصبح

التوجه نحو حماية البيئة ومحاولة منع التدهور البيئي محط اهتمام كبير لهاته الهيآت و
ذلك عن طريق وضع المعايير المنوطة بذلك و اعتمادها كجزء من أخالقيات ممارسة
مهنة المراجعة خاصة إذا تعلق األمر بالتأثير المباشر على البيئة ،ويتجلى ذلك من خالل

إنشاء "المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة  "INTOSAIلـ"مجموعة عمل االنتوساى
لمراجعة البيئة  ."INTOSAI WGEAإذ يعتبر مجلس المحاسبة الجزائري إحدى هذه
الهيآت التي تولي اهتماما بالغا لمفهوم البيئة و سبل الحفاظ عليها في إطار المهام
الموكلة له خاصة فيما يخص رقابة األداء.

أ  -مفهوم الفساد وأسبابه
تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه "إساءة استعمال السلطة لتحقيق
منفعةخاصة"
ويعرف أيضا أنه "انحراف أو تدمير التراهة في أداء الوظائف العامة من
خالل الرشوة و والمحاباة "
كما عبر" كيلتجارد" في كتابه "السيطرة على الفساد" في الصيغة التالية:

الفساد =االحتكار +حرية التصرف –المساءلة
وقد طورت منظمة الشفافية الدولية هذه الصيغة

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

 أسباب الفساد
•
•
•
•
•
•
•

•

تهميش دور المؤسسات الرقابية ،و ضعف القضاء أو تأثر استقالليته
وجود البيروقراطية والرشوة في مؤسسات الدولة؛
حصول فراغ في السلطة السياسية ناتج عن الصراع من أجل السيطرة
على مؤسسات الدولة؛
ضعف مؤسسات المجتمع المدني وإضعافميش دورها؛
توفر البيئة االجتماعية والسياسية المالئمة لظهور الفساد.
غياب الشفافية وضعف الرقابة ،
غياب الضمير والوازع الديني وعدم وجود إعالم مستقل واضح يتكلم
عن الفساد
غياب العدل وانتشار الواسطة والمحسوبية

ب  -أنواع الفساد و أبعاده
 الفساد السياسي  :بمعناه األوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة
 الفساد اإلداري :عرف الفساد اإلداري بصورة عامة على انه " التأثير غير
المشروع في القرارات العامة "كما جاء في تعريف منظمة الشفافية الدولية
للفساد اإلداري بأنه " كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق
مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته
 الفساد المالي :هو مجموع االنحرافات المالية ومخالفة األحكام والقواعد
المعتمدة في تنظيمات الدولة ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليماتالرقابة
المالية ،ومن مظاهره :الرشوة ،تبييض األموال ،التهرب الضريبي  ،نهب
المال العام وسرقته وتبذيره ،االحتكار :وهو حبس السلعة عن التداول إلغالء
األسعار ،الغش :وهو تقديم معلومات كاذبة عن السلع والخدمات مخالفة للحقيقة والواقع .

أبعاد الفساد المالي واإلداري:
إضافة إلى ما تقدم من أسباب ،يمكن تحديد ثالثة أبعاد للفساد المالي واإلداري وهي:
 البعد السياسي :تتمثل أسباب الفساد اإلداري والمالي في اإلرادة السياسية الضعيفة
التي تتعايش مع الفساد ،وال تمتلك المبادرات لمكافحته
 البعد االقتصادي :يتمثل في البطالة وتدني الرواتب واألجور وتباين الدخول بشكل
كبير وانخفاض مستوى المعيشة بشكل عام ،فضال عن غياب الفعالية االقتصادية في
الدولة وكثرة الصفقات التجارية المشبوهة أو الناتجة عن عمليات السمسرة يحتل
الفساد المالي فيها حيزا واسعا.
 البعد االجتماعي :يتجلى عندما يصبح لكل شيء ثمن يقاس به ،وعندما يصبح القيام
بواجب وظيفي معين ثمن ،و إلجراء معاملة مع إدارات الدولة ثمن ،ولتصريف أعمال
الحكم ثمن ،فان الفساد قد أضحى في حياتنا العامة من صلب ثقافة المجتمع

 -oأنواع الفساد و أبعاده
يشكل الفساد انشغال أساسي للدولة الجزائرية لما له من أثار سلبية على االقتصاد الوطني
وعلى المجتمع
ولمكافحة هذه األفة اتخذت السلطات العمومية سلسلة من المجردات مست الجانب القانوني
والمؤسساتي
ولقد شهدت السنوات األخيرة نشاطا تشريعيا مكثفا مس مختلف جوانب الحياة االقتصادية
واالجتماعية هدفه ترقية الترسانة القانونية طبقا لاللتزامات الدولة .
وضمن البرامج التي سطرتها الحكومة لبلوغ هذه الغاية عملت وزارة العدل على وضع
المرتكزات التي تسمح للقضاء بأداء مهمته في حماية المجتمع وضمان المناخ المناسب
لنزاهة المعامالت وحماية المال العام وذلك من خالل جملة من اإلجراءات التي تهدف إلى
:
 تطوير العدة التشريعية وموائمتها مع االتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد تعزيز آليات الرقابة الداخلية ومعايير الشفافية -المساهمة في المجهود الدولي لمكافحة الغش والفساد

ج  -التدابير و اإلجراءات المتخذة لمكافحة الغش و الفساد
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  14الصادر بتاريخ 08صفر 1427الموافق ل
 08مارس 2006م
قانون  01-06مؤرخ في  21محرم عام  1427الموافق  20فبراير سنة 2006
يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

– - 1تطوير العدة التشريعية وموائمتها مع االتفاقية الدولية في مجال مكافحة الفساد :
ضمت الجزائر جهودها الى جهود المجموعة الدولية في مجال مكافحة الجريمة المنضمة عبر
الوطنية والفساد من خالل التصديق على اتفاقية األمم المتحدة وعكفت وزارة العدل على
إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية التي تترجم تنفيد الجزائر اللتزاماتها في هذا
المجال من خالل :
مراجعة قانون اإلجراءات الجزائية وذلك بإدراج أحكام جديدة تخص :
أساليب التحري الخاصة بالرقابة
مراجعة قانون العقوبات من خالل إقرار مبدأ المسؤولية للشخص المعنوي

اعداد مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي يحتوي على أحكامخاصة بالوقاية من الفساد وتعزيز قواعد الشفافية والنزاهة
 احداث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الديوان المركزي اقمع الغش والفساد رفع قدرات الجهات القضائية في مواجهة الفساد من خالل ضبط وتنفيد برنامج التكوينالمستمر والمتخصص للقضاة داخل وارج الوطن
 -2تعزيز آليات الرقابة الداخلية ومعايير الشفافية :
من خالل :
 تنصيب خلية االستقبال المواطنين والتكفل بشكاويهم فتح عنوان الكتروني لتلقي شكاوي المواطنين تعزيز صالحيات المفتشية العامة عصرنة اإلدارة القضائية-

- 3المساهمة في المجهود الدولي لمكافحة الغش والفساد
-

المشاركة في مؤتمرات الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الفساد
المشاركة في آلية استعراض تطبيق اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد
المشاركة في تأسيس الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد
التوقيع على االتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة2010

أ  -على المستوى الوطني
فلقد قامت الجزائر بمجموعة من اإلجراءات والسياسات لتحقيق التنمية المستدامة
والتي من بينها:
تطوير قانون حماية البيئة في الجزائر:
غداة االستقالل مباشرة ،انصب اهتمام الجزائر على إعادة بناء ما خلفه المستعمر
وبذلك فقد أهملت إلى حد بعيد الجانب البيئي ،لكن بمرور الزمن أخذت الجزائر
تعنى بالبيئة ،وهذا بدليل صدور عدة تشريعات تؤيد فكرة حماية البيئة وكان ذلك
في شكل مراسيم تنظيمية منها مــا يتعلق بحماية السواحل ومنها ما يتعلق بالحماية
الساحلية للمدن،كما تم إنشاء لجنة المياه وقد صدر أول تشريع يتعلق بتنظيم
الجماعات اإلقليمية وصالحياتها وهو قانون البلدية الصادر سنة  ،1967إال أنه لم
يبين صراحة الحماية القانونية للبيئة واكتفى فقط بتبيان صالحيات رئيس المجلس
الشعبي البلدي باعتباره يسعى إلى حماية النظام العام أما قانون الوالية الصادر
سنة  ،1969فإنه يمكن القول بشأنه أنه تضمن شيئا عن حماية البيئة وهذا من
خالل نصه على التزام السلطات العمومية ،بالتدخل في مكافحة األمراض المعدية
والوبائية.

وفي مطلع السبعينات وغداة دخول الجزائر مرحلة التصنيع ،بدأت تظهر
بوادر تشريعية تجسد اهتمام الدولة بحماية البيئة وهذا ما نجده مبررا بإنشاء
المجلس الوطني للبيئة كهيئة استشارية تقدم اقتراحاتها في مجال حماية
البيئة ،وفي سنة  1983صدر قانون حماية البيئة الذي تضمن المبادئ
العامة لمختلف جوانب حماية البيئة ،ويعد هذا القانون نهضة قانونية في
سبيل حماية البيئة والطبيعة من جميع أشكال االستنزاف ،وقد فتح هذا
القانون المجال واسعا لالهتمام بالبيئة ،مما أدى إلى صدور عدة قوانين
وتنظيمات أهمها القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ،الذي عبر من
خالله المشرع على العالقة بين حماية الصحة وحماية البيئة تحت عنوان
“تدابير حماية المحيط والبيئة” كما صدر سنة  1987القانون المتعلق
بالتهيئة العمرانية ،وهذا ما يعني اتجاه الدولة إلى انتهاج سياسة التوزيع
المحكم واألمثل لألنشطة االقتصادية والموارد البيئية والطبيعية.

وإلى جانب ما سبق ذكره ،نجد أن المشرع لم يورد مسألة حماية البيئة في القانون
العادي والقوانين الفرعية فحسب بل تعدى اهتمامه وخصها بالدراسة في دستور
 1989حينما كرس الحماية القانونية للبيئة معتبرا إياها مصلحة عامة تجب
حمايتها كما أضاف ضرورة االعتناء بصحة المواطن ووقايته من األمراض
المعدية وذلك من خالل إلزام الدولة بالتكفل بهذا المجال،وفي بداية التسعينات
صدر قانون البلدية والوالية ،حيث نصت المادة  58من قانون الوالية على
اختصاص المجلس الشعبي الوالئي في أعمال التنمية االقتصادية ،االجتماعية
والثقافية ،وكذا تهيئة اإلقليم الوالئي ،وحماية البيئة وترقيتها.
وأضافت المادة  78أنه ملزم كذلك بالسهر على أعمال الوقاية الصحية واتخاذ
اإلجراءات المشجعة إلنشاء هياكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة ،كما أكدت
المادة  66من جهتها على ضرورة المبادرة بحماية األراضي الفالحية.

وفيما يخص قانون البلدية ،فبالرجوع إلى نص المادة  107منه نجد أنه
تضمن عدة أحكام تنصب مجملها حول حماية البيئة منها ضرورة اتخاذ
التدابير الالزمة لمكافحة األوبئة ،وقصدا من المشرع إلحداث الموازنة بين
قواعد العمران وقواعد حماية البيئة ،صدر قانون التهيئة والتعمير الذي
يهدف إلى إحداث التوازن في تسيير األراضي بين وظيفة السكن ،الفالحة
الصناعة والمحافظة على البيئة واألوساط الطبيعية ،ورغبة منه في إفراد
حماية خاصة بالموارد المائية خصها المشرع بالتنظيم في األمر رقم
 ،96/13وهذا بغرض وضع سياسة محكمة من أجل تلبية متطلبات الري،
القطاع الصناعي واحتياجات األفراد.

ويتجلى لنا بوضوح تأثر المشرع الجزائري بموضوع البيئة واإلشكاالت
التي يطرحها من خالل صدور القانون رقم  03/10المتضمن حماية البيئة
في إطار التنمية المستدامة والذي يمكن القول بشأنه أنه جاء ثمرة مشاركة
الدولة الجزائرية في عدة محافل دولية تخص هذا الموضوع منها ندوة
ستوكهولم وقمة الجزائر لدول عدم االنحياز وكذا مصادقة الجزائر على
العديد من االتفاقيات التي تصب في نفس اإلطار وأهمها اتفاقية ريودي
جانيرو المنعقدة بالبرازيل التي تعتبر نقطة التحول الكبرى في السياسة
البيئية الدولية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة ،وخير دليل على
النهضة البيئية التي جاء بها القانون السالف الذكر ،تضمنه على مجموعة
من المبادئ واألهداف التي تجسد حماية أفضل للبيئة ،بما يتناسب ومتطلبات
التنمية المستدامة ومبادئها إضافة إلى ما سبق نجد أنه وفي كل سنة مالية
يصدر قانون يتضمن بنودا تتعلق بالبيئة ،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل
على حرص المشرع على مواكبة متطلبات العصرنة بما تفرزه من مشاكل
بيئية متعددة ،وفي المقابل على متابعته عن كثب لمختلف الحلول المقترحة
لها سواء على المستوى الدولي بمناسبة المؤتمرات المنعقدة في هذا
الخصوص أم من خالل الندوات الدراسية الوطنية الخاصة بالبيئة.

من خالل هذا يمكن أن نلخص القوانين التي صدرت في مجال حماية البيئة كاآلتي:
 حيث أن أول قانون صدر فيما يخص حماية البيئة في الجزائر هو القانون رقم 83/03والمؤرخ في  ،05/02/1983والذي كان يتعلق بحماية البيئة بصفة عامة ،ثم تاله،
 المرسوم التنفيذي رقم  91-87المؤرخ في  21/04/1987المتعلق بدراسة تأثير تهيئةالمحيط.
 المرسوم التنفيذي رقم  90/78المؤرخ في  27/02/1990والمتعلق بدراسة التأثيراتالبيئية.
 ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم  98/339المؤرخ في  03/11/1998المتعلق بالمنشآتالمنصفة.
 و تاله القانون رقم  01/19المؤرخ في 12/12/2001م المتعلق بالنفايات الصلبة. وصدر معه القانون رقم  01/20المؤرخ في  12/12/2001المتعلق بتهيئة اإلقليموالتنمية المستدامة.
 ثم القانون رقم  10-01المؤرخ في  03/07/2001والمتعلق بقانون المناجم. وأخيرا القانون رقم  10-03المؤرخ في  19/07/2003المتعلق بحماية البيئة في ظلالتنمية المستدامة ،الذي استند في وضعه إلى القوانين السابقة الذكر وغيرها والذي تضمن
في فحواه دراسة األثر على البيئة.

إنشاء مديريات البيئة :
أنشأت مديرية البيئة طبقاً ألحكام المادة الثالثـة من المرسوم التنفيذي رقم -96
 60المؤرخ في  27جانفي سنة  ،1996والمتضمن إحداث مفتشيات للبيئة
بمختلف واليات الوطن ،إذ عدل المرسوم التنفيذي أعـاله بمرسوم تنفيذي
رقم  494 – 03مؤرخ في 17ديسمبر سنة  2003الذي يعتبر ويحول
مفتشيات البيئة إلى مديريات البيئة للواليات ،حيث جعلها الجهاز الرئيسي التابع
للدولة في مجال مراقبة القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة ،تسعى
المديرية إلى جمع أكبر قدر من المعلومات الضرورية حول الوضعية البيئيـة في
الواليـة بهدف دراسة كيفية معالجتها وتحديد مجاالت التدخالت الالزمة مع
تحديد المواقع التي يجب مراقبتها وترتيبها حسب األولوية.

اإلصالح الجبائي األخضر:
تبعا لمسار اإلصالح الجبائي األخضر الذي اعتمدته الجزائر ظهرت ما يمسى
بالجباية البيئية كإحدى أهم األدوات االقتصادية في مكافحة التلوث حيث انشىء الرسم
على النشاطات الملوثة والخطيرة على البيئة ألول مرة ضمن قانون المالية لسنة
 1992فمبلغ الرسم يتكون من رسم أساسي يقدر بـ  3آالف دينار على كل المنشآت
المعتبرة الداخلة في نطاق التصريح كما نص عليه المرسوم رقم  19-88المؤرخ في
 26جويلية  ،1988و 30ألف دينار لكل المنشآت المترتبة التي تخضع واحدة من
نشاطات التصريح وتبلغ قيمة الرسم  120ألف دينار بالنسبة للمنشآت المترتبة ضمن
النشاطات التي تخضع إحداها على األقل إلى تصريح وزير البيئة ،و 90ألف دينار
بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها على األقل إلى تصريح الوالي حسب ما
هو وارد في المرسوم التنفيذي رقم  339-98الصادر بتاريخ  03نوفمبر ،1998
و 20ألف دينار بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها على األقل لتصريح
المجلس الشعبي البلدي و 9.000دينار بالنسبة للهيئات التي تخضع إحدى نشاطاتها
على األقل إلى التصريح.

على المستوى الدولي :يمكن تقسيمها إلى :العالقة مع الهيئات الدولية:
 برنامج األمم المتحدة للبيئة ،والمنبثق من هيئة األمم المتحدة ،وهي عبارةعن هيئة تسير النشاط البيئي في العالم،
 مؤتمر األمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة ،حيث تعتبر الجزائرعضوا دائما وتلعب دورها بشكل فعال وهذا يرجع لحضورها المنتظم
والفعال.
العالقة مع االتفاقيات الدولية :
 المشاركة في مؤتمر “كيوتو” باليابان في ديسمبر ،1997 -المشاركة في مؤتمر األطراف لالتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي.

أ  -دور مجلس المحاسبة في مجال الرقابة البيئية:
كان االهتمام بالمسائل البيئية على مستوى مجلس المحاسبة الجزائري منحصرا على مبادرات
قامت بها بعض الغرف الوطنية المكلفة برقابة القطاعات ذات الصلة المباشرة بالقضايا البيئية و
التنمية المستدامة كقطاع الفالحة ،الري ،النقل ،الصناعة و الصحة ( الغرف الثالثة ،الخامسة،
السادسة و الثامنة حسب المادة  10من المرسوم الرئاسي رقم  377-95المحدد للنظام الداخلي
لمجلس المحاسبة ) ،حيث تولدت هذه المبادرات من جراء االنشغال المتزايد للسلطات العمومية
باألمور البيئية ،و التطور الملحوظ و السريع لإلطار القانوني المتعلق بالبيئة ،مع ظهور مؤسسات
متخصصة في مجال المحافظة على البيئة ،و إدراج أهداف بيئية ضمن البرامج الحكومية.
فإن هذه المبادرات و االهتمامات بالقضايا البيئية رافق بدون انقطاع تطور عمل المجلس إلى أن
أصبح إحدى المحاور التي تطرح خالل إعداد البرنامج السنوي لنشاط المجلس.
تجدر اإلشارة إلى أن القانون الذي يحكم مجلس المحاسبة ال يشير بصريح العبارة في إطار ممارسة
صالحياته بإجراء تدقيقات بيئية محضة التي تعتمد على المقاييس المعمول بها في مجال الرقابة
البيئية ،و إنما تمكن المجلس من إدراج اإلطار القانوني لممارسة الرقابة البيئية ضمن رقابة األداء
و تقويم السياسة العمومية ،و هذا استنادا بالمواد  72 ،69 ،6من األمر رقم  20-95المؤرخ في
 17جويلية  1995المتعلق بجلس المحاسبة المعدل و المتمم باألمر رقم  02-10المؤرخ في 26
أوت .2010

و في هذا الصدد سوف نعرض حالة تطبيقية عن تجربة مجلسنا حالة تتضمن
رقابة المطابقة و جوانب تخص تقييم األداء مارسها المجلس على قطاع نشاط ذو
ارتباط وثيق بالبيئة يتمثل في مجمعات صناعة و توزيع اإلسمنت ،حيث من ضمن
محاور الرقابة هناك محور يخص حماية البيئة ،و تجدر اإلشارة إلى أن الهدف
الرئيسي لرقابة هذه المجمعات ليس حماية البيئية و إنما كيفية إنتاج و توزيع هذه
المادة ،في ظل انطالق في تلك الفترة عدة برامج تنموية سطرتها السلطات
العمومية و يربط نجاحها بتوفر هذه المادة (اإلسمنت) في السوق ،غير أن التطرق
إلى محور البيئة على مستوى المجمعات يعتبر هدفا ثانويا لمساسه بالمردود
اإلنتاجي و صحة و سالمة األشخاص

 - 3الحالة التطبيقية:
تقديم المهمة :

الهيئة المنفدة  :الغرفة الثامنة – مجلس المحاسبة الجزائري
تاريخ التنفيد 2003 :
فرقة الرقابة :قاضيين
السنة المالية موضوع الرقابة 2000/2001 :
بطاقة نقدية للتعريف بالهيئة المراقبة :

التسمية  :المجمعات الصناعة التجارية لإلسمنت شرق ،وسط  ،غرب.
الهيئة الوصية  :وزارة الصناعة
النظام القانوني  :شركات ذات أسهم تملك الدولة كامل رؤوس أموالها اإلجتماعية.
النظام المحاسبي ،قواعد المحاسبة التجارية
تاريخ اإلنشاء  :أكتوبر ( 1982مرسوم  )322-82أنشأن في  1982في اطار إعادة هيكلة مؤسسة الوطنية للمواد البناء تم
عرفت بداية  1990إلى شركة ذات أسهم.
تعداد المستخدمين 9500 :
مهام المجمعات  :إنتاج و تسويق مادة اإلسمنت (العادي و محصص) مواد أخرى للبناء.
المحاور الموجهة للرقابة :اإلنتـــــاج  /التوزيـــــــع.
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

االلمنهجية المتبعة في الرقابة :

أوال  :المعرفة العامة للهيئة
معلومات عن المؤسسة محيطها و مجال نشاطها  :حيث تمت هذه المرحلة عن طريق تفحص :
القوانين و النصوص التنظيمية التي تحكم القطاع (التجارة الصناعة البيئة)
تنظيم و تسيير المجمعات
محاضر إجتماع مجالس اإلدارة
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 .
ثانيا  :تقييم نظام الرقابة الداخلية :
تم إستعمال استبيانات الرقابة الداخلية و إجراءات العمل لتحليل تنظيم و سير الوظائف األساسية اإلنتاج ،التخزين ،التسويق المالية و المحاسبة المستخدمين الشؤون القانونية
الصيانة.
ثالثا  :وضع برامج رقابة مفصل يشمل كل األنشطة و الهياكل.
رابعا  :تنفيذ البرامج الرقابي
فحص وثائق اإلثبات للتأكد من صحة المعلومات المسجلة
الطابع القانوني لكل عملية
إستجواب المسؤولين
التحاليل و الدراسات
القيام بالمقاربات طبقاللمعايير المعمول بها
زيارة ميدانية لوحدات اإلنتاج ،المخازن ،المخابر حظيرة السيارات....

خامسا  :نتائج الرقابة :
إن خالصة العمل الرقابي أسفرت إلى عدة نتائج بالتالي سوف نكتفي إلى ذكر عناوين هذه النتائج التي تتضمن نقائص تخص التنظيم و الفروع وشروط استعمال
الوسائل و المواد في جميع مراحل دورة االستغالل (التموين اإلنتاج والتسويق) دون تفصيل مضمونها (تجد تفاصيل هذه النقائص في نسخة  wordإن استدعي
األمر) ،أما النقائص المتعلقة بمجال الرقابة البيئية فسوف نعرضها بالتفصيل مع إعطاء توصيات بخصوصها.
تقديم المجمعات الصناعية  :ان مجال إنتاج المجمعات يتمثل في انتاج مادة االسمنت حيث هذه المادة محتكرة من طرف أربع ( )4شركات صناعية و تجارية
عمومية و هي :
المجمع الصناعي و التجاري إلسمنت الشرق الذي يقع مقره في المنطقة الصناعية » « Le Palmaفي قسنطينة و رأس ماله اإلجتماعي  15مليار دينار والمتكون
من تسعة ( )9فروع ،خمسة ( )5منها تنشط في ميدان إنتاج اإلسمنت شركة
المجمع الصناعي و التجاري ألسمنت الغرب الذي يقع مقره في السانية ،وهران ،برأسمال إجتماعي قدره مليار دينار و المتكون من خمسة ( )5فروع  ،ثالثة ()3
منها تنشط في ميدان إنتاج اإلسمنت
المجمع الصناعي و التجاري ألسمنت الوسط الذي يقع مقره في مفتاح ،البليدة ،برأسمال إجتماعي قدره ملياري دينار و المتكون من ستة ( )6فروع ،ثالثة ()3
منها تنشط في ميدان إنتاج اإلسمنت.
ميزت سوق اإلسمنت ،خالل الفترة الممتدة من سنة  2000إلى  2003بخلل كبير بين العرض و الطلب حيث قدّر الطلب الوطني على مادة اإلسمنت بـأكثر من
 12مليون طن خالل هذه الفترة بينما لم تنتج األربع شركات إال :
  8.402.222طن سنــــة  2000؛  8.332.575طن سنـــــة  2001؛  8.657.880طن سنـــــة  2002؛  8.191.738طن سنـــــة .2003في إطار تقييمــه لسـير المجمعات الصناعية و التجارية تطرق المجلس إلى مسألة عدم بلوغ هذه المؤسسات للقدرة اإلنتاجية النظرية و هي  12مليون طن التي
تغطي الطلب من هذه المادة و سمحت تحقيقات المجلس بتحديد اإلختالالت العديدة التي كانت وراء اإلضطربات في دوائر التسويق المتأثرة خصوصا بغياب الشفافية
و عدم التحكم في التوزيع ،حيث أظهرت عمليات الرقابة التي قام بها المجلس و التي مست :
أربعة ( )04فروع من مجمع الشرق
ثالثة ( )3فروع من مجمع الوسط  :فرع مفتاح  ،فرع الجزائر وفرع توزيع مواد البناء للوسط
ثالثة ( )3فروع من مجمع الغرب
مالحظة :
تجدر االشارة الى انه تم سرد سوى عناوين النقائص دون تفصيل اما النقطة التي تخص الرقابة البيئية فيتم عرضها بالكامل.











غياب مخططات تطوير إنتاج اإلسمنت :االستيراد و االستثمار
تنظيم و سير المجمعات و فروعها :غياب تحديد مهام و صالحيات الهياكل ،و نقص في
التنسيق بين الفروع ،و ضعف اإلجراءات المتعلقة بالصفقات.
تسيير التموينات و المخزون :التأخر في رفع السلع من الموانىء و المطارات ،الشراءات
غير المطابقة للحاجيات الحقيقية ،الشــراء بأسعــار مرتفعـة ،عدم إحترام قواعد إبرام و
تنفيذ عقود شراء المواد و األدوات ،نقائص في تسيير المخزون
تسيير اإلستثمارات :غياب التبريرات التقنية و اإلقتصادية للمشاريع اإلستثمارية ،ضعف
في متابعة األجهزة المستبدلة ،عدم إستغالل األجهزة المقتناة ،نقائص في إبرام و تنفيذ
عقود إقتناء العتاد
تسيير اإلنتــاج :غياب سياسة تكوين العمال و اإلطارات ،اإلختيار الغير المناسب
لإلستثمارات ،عدم إحترام المعايير المعمول بها في ميدان الصيانة ،تخفيض تقدير
األهداف اإلنتاجية و ضعف مردود اإلنتاج ،التوقف المتكرر لمنشآت اإلنتاج ،عدم التحكم
في تدفقات اإلنتاج ،فوارق في مخزون آخر السنة ،نقص في رقابة نوعية اإلسمنت ،عدم
التكفل بالجانب المتعلق بالبيئة
توزيــع اإلسمنت :عدم تنظيم األسواق الجهوية لإلسمنت من طرف المجمعات الصناعية
والتجارية ،نقص الشفافية في برمجة الزبائن من طرف الفروع ،عجز نظام التوزيــع.

فيما تخص الجانب البيئي
سجل الفريق الرقابي هده النقائص بعد عملية تقييم السياسة البيئية المطبقة من طرف المجمعات
آخدين بعين االعتبار الجوانب البيئية والتأثيرات البيئية المصاحبة والمتطلبات القانونية السيما
الخطط البيئية والبرامج االدارية وتتمثل هده النقائص فيمايلي :
عدم التكفل بالمشاكل البيئية
إن صناعة اإلسمنت هي صناعة ملوثة للمحيط نظرا إلفرازاتها الغازية و الغبارية و استعمالها
لكميات هائلة من المواد الكيميائية و الزيوت الصناعية ،فبالرغم من هذه المميزات فإن المجمعات
الصناعية لم تأخذ بعين اإلعتبار جانب البيئة في استراتيجيتها إذ لم تقم بـ :
• إعداد برامج عمل تحدد أولويات التسيير البيئوي مع اإلجراءات الالزم اتخاذها
• تعيين قائمة المواد السامة و الخطيرة
• وضع إجراءات إلعادة استغالل و تعليب الزيوت و الشحوم المستعملة و هذا باالستعانة مع
مؤسسات في هذا المجال
• وضع إجراءات إلعادة استغالل بقايا صناعة اإلسمنت و المواد الصلبة
• وضع نظام رقابة آلية للمفرزات و حراسة العتاد ضد التلوث و كذا عدم قيام بدراسات لمعرفة
آثار مخلفات صناعات اإلسمنت على البيئة (بالرغم من وجود معايير محددة من طرف وزارة
البيئة)

فمن بين جميع الفروع التي خضعت لرقابة المجلس لم يقم إال فرع عين التوتة بالتكفل فعليا
بجانب البيئة واضعا:
• هيكل تدقيق للنوعية البيئيـة ،
• نظام تسيير بيئي محددا لكل المبادرات التي يجب القيام بها خالل الفترة بين  2002و ،2004
تعريف اإلنبعاثات و الوسائل التي يجب وضعها ،التوقعات لإلنبعاثات الصلبة ،السائلة و
الغازية.
و تبقى مبادرات الفروع األخرى لمجمع الشرق ،المرتبطة مثل فرع عين التوتة بعقد نجاعة
بيئية يهدف إلى تطبيق في آجال قصيرة و متوسطة المدى إجراءات إرادية إلزالة تلويث البيئة و
حفظها ،غير كافية على المستوى التنظيمي و المادي.
و بالرغم من أن العمليات المسجلة في عقود النجاعة تسمح لكل مصنع بإسترجاع حتى 300
طن في اليوم من المادة المسحوقة و بالتالي رفع بـ10بالمائةلمردودها اإلنتاجي و اإلستفادة من
إعانة مباشرة من السلطات العمومية ،فإن أهم العمليات المسجلة في برنامج إزالة التلويث الذي
حدد أجله إلى آخر سنة  2002لم يباشر فيها عند تاريخ مهمة المجلس في أفريل .2003

و تتعلق هذه العمليات بـ :
إسترجاع و تغليف الزيوت و الشحوم المستعملة ؛
معالجة و إعادة تأهيل إنبعاثات المواد األولية ؛
إسترجاع و معالجة النفايات الصلبة.
لكن فيما يخص مصنع عين الكبيرة صرح مسؤولوه أن إتفاقيات مع متعاملين مختصين في هذا
المجال تمت المصادقة عليها خالل السنــوات المــالية  2001إلى  2003و أن أجهزة الرقابة
الذاتيـة لإلنبعاثات و الرقابة الذاتيـة لألجهزة المضادة للتلوث تم إدماجها في العقد المتعلق بإنجاز
المصفاة المبرم مع شركة أجنبيـة .و قدر الغالف المالي لهذا البرنامج بـ  382ر  1مليار دج منه
مبلغ المساعدة المقدرة بـ  200مليون دج التي طلبها الفرع من وزارة البيئـة و تهيئة اإلقليم بتاريخ
 20نوفمبر.2003
و في المقابل و بالنسبة لمجمع الغرب لم توضع أية سياسة أو برنامج إلزالة التلويث بالتعاون مع
وزارة البيئة و تهيئة اإلقليم.

توصيات خاصة بالمجمعات بخصوص التكفل بالمشاكل البيئية
 يوصي المجلس الفروع بتنفيذ برامج العمل المنصوص عليها في العقود الخاصة بالبيئة وتنسيق
عملهم في هدا الميدان مع المديرية العامة للمجمع والممثلين المحليين لوزارة البيئة والتهيئة
العمرانية
 إن المجلس يرى أن تنفيذ اإلستراتيجية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة المطبقة من طرف
وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم والتي ال تزال جارية ،قد حققت نتائج ملموسة على المدى القصير،
لكن ال تزال ناقصة

توصيات عامة
 إن االلتزام اتجاه البيئة والتنمية المستدامة هو أمر مهم لكن احترام االلتزام المعلن هو اكبر أهمية من
االلتزام نفسه.
 ضرورة تبنى إستراتيجية إعالمية متكاملة تجعل الوعي البيئي جزء من المهام المكلفة بتنفيذها األجهزة
الحكومية والمنظمات العامة على أن تبنى هذه اإلستراتيجية على الموروثات الثقافية والحضارية.
 على األجهزة الرقابية اقتراح القوانين و اللوائح التي تعالج أوجه القصور في المنظومة التشريعية التي
تحكم العمل البيئي بالمجتمع و التي يتسبب النقص فيها في إحداث خلل في عناصر البيئة وفى الرقابة على
مسببات التلوث البيئي.
 ضرورة التغلب على الصعوبات التي تواجه األجهزة العليا للرقابة لدى قيامها بالمراجعة البيئية وذلك
باستكمال المهارات الالزمة للمدققين بواسطة نظم التدريب المتطورة في المجال البيئي.
 االهتمام بوفرة ووضوح البيانات البيئية ومدى كشفها بجالء إلسهامات الجهات فيما يخص سالمة البيئة
وبما يوفر الشفافية والمصداقية تجاه تلك الجهات في منع التلوث البيئي.
 يتعين على األجهزة الرقابية تشجيع الجهات الخاضعة للرقابة على وضع أهداف بيئية قابلة للقياس
وصريحة ولها أن توصى بذلك في تقريرها.
 تيسير عمليات تبادل المعلومات والتجارب بين األجهزة العليا للرقابة في مجال الرقابة على البيئة.
 ضرورة التعاون بين األجهزة العليا للرقابة والهيئات ومراكز البحوث العاملة في مجال البيئة في وضع
معايير معينة لقياس األداء وتقييم النتائج حتى تكون على أساس يمكن الرجوع إليه للتحقق من عائد اإلنفاق
الذي يتم على مشروعات البيئة

ديوان المراقبة العامة والمراجعة اآللية

الشئون المالية واالدارية
مركز الحاسب االلي
ادارة المتابعة

المراجعة الداخلية

الرقابة على ادا الوزارات
والمصالح الحكومية
الرقابة على المؤسسات
والشركات

نائب الرئيس لرقابة االدا

الرقابة على تقنية
المعلومات
مراجعة الوزارات
مراجعة المؤسسات
والهيئات

مراجعة العقود
مراجعة االيرادات

نائب الرئيس للمراجعة
المالية

رئيس الديوان

فروع الديوان البالغة 10
فروع

نائب الرئيس للشئون
الفروع

اختصاصات ديوان املراقبة العامة

إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات.
مصروفات الدولة.
استعمال كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة في األغراض التي
خصصت من أجلها .
إجرا ات تكفل سالمة هذه األموال وحسن استعمالها
واستغاللها.
تطبيق األنظمة واللوائح المالية والحسابية.

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

اجلهات املشمولة برقابة الديوان

جميع الوزارات واإلدارات الحكومية وفروعها .

البلديات والمجمعات القروية وإدارات العيون ومصالح المياه .

المؤسسات العامة واإلدارات األخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تُخرج
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
حداً أدنى من األرباح .
كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر ملكي أو بقرار من مجلس
الوزرا .

جهود اململكة العربية السعودية
يف محاية النزاهة ومكافحة الفساد

 أولت المملكة موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد
أهمية كبرى حيث نصت المادة التاسعة والسبعون منن
النظام األساسي للحكم علنى (إحكنام الرقابنة علنى كافنة
أمننوال الدولننة المنقولننة والثابتننة وان يننتم التأكنند مننن
حسن استعمال هنذه األمنوال والمحافظنة عليهنا ) .كمنا
نصننت المننادة الثمننانون مننن ذات النظننام علننى (مراقبننة
األجهننزة الحكوميننة والتأكنند مننن حسننن األدا اإلدار
وتطبينننق األنظمنننة والتحقينننق فننني المخالفنننات المالين نة
واإلدارية) .
 وقنند سننارعت المملكننة إلنني إصنندار عنندد مننن األنظمننة
والتشريعات تهدف فني مجموعهنا إلنى حماينة النزاهنة
ومكافحة الفساد ومنها:
6

بعض األنظمة والتشريعات التي أصدرتها اململكة العربية السعودية
بهدف محاية النزاهة ومكافحة الفساد
 " نظام محاكمة الوزرا " الصادر عام 1961م.
 " نظام مكافحة التزوير" الصادر عام 1961م.
 " نظام تأديب الموظفين" الصادر عام 1971م.
 " نظام مكافحة الرشوة" الصادر عام 1992م.
" اإلستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد " الصادرة عام 2007م .
 مشروع “ نظام مكافحة االعتدا على المال العام” .
 التوقيع على “ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد” .
 صادقت المملكة في عام 2005م على "اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية" والبرتوكوالت المكملة لها.
 عقدت المملكة عدداً من االتفاقيات الثنائية مع بعض الدول للتعاون في مكافحة الفساد ومالحقة
مرتكبيه.
 قامت المملكة بفتح حساب بنكي خاص إلبرا الذمة للراغبين في إعادة األموال المكتسبة
بطرق غير مشروعة من المال العام .
7

بعض األنظمة والتشريعات التي أصدرتها اململكة العربية السعودية
بهدف محاية النزاهة ومكافحة الفساد
 إدراج جرائم الفساد المالي واإلدار ضمن الجرائم التي ال يشملها العفو العام .
 تكليف هيئة الخبرا بمجلس الوزرا بتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة
الداخلية بما يمكنها من أدا مهامها.
 استحداث هيئات ووحدات خاصة للمساهمة في مكافحة الفساد ومنها :
 .1الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة
ومكافحة الفساد .
 .2إنشا وحدة للتحريات المالية لمنع استغالل النظام المصرفي في عمليات الفساد المالي.
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جهود ديوان املراقبة العامة الوقائية للحد من الفساد والكشف عنه
عناصر مهمة لمنع الفساد

اإلجرا ات التي اتخذها الديوان لتفعيل تلك العناصر

 -1توفير األطر القانونية للممارسة الحكومية والعمل على بادر الديوان باقتراح تطوير النظام المحاسبي الحكومي لمواكبة
التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها
تطوير التشريعات المختلفة في الدولة
 -2توفير الشفافية في اإلجرا ات الحكومية وخاصة ما يتعلق • شارك الديوان في تحديث نظام المنافسات والمشتريات
الحكومية  ,األمر الذ أنعكس إيجابياً على تشجيع المنافسة
بالعقود والمناقصات التي تطرحها أجهزة الدولة .
العادلة وتحسن جودة التنفيذ وتوفير الخدمات العامة
واإلصحاح البيئي.
• المشاركة في إعداد نماذج عقود الخدمات الهندسية وعقود
الصيانة والتشغيل والتوريد وصيانة الطرق ,عقود االستئجار
واالستثمار واألشغال العامة.
• تنظيم ندوة لبحث (أسباب تعثر المشروعات الحكومية وتحديد
سبل معالجتها) .
يحرص الديوان عند إعداد خططه السنوية واختيار المهام على
 -3إعادة النظر في إالجرا ات من وقت آلخر  ،على ضو
نتائج التطبيق العملي بهدف تحديد المخاطر ،وتعيين تقييم عنصر المخاطر واألهمية النسبية ,إلعطا األولوية للمهام
األنشطة والجهات التي يحتمل أن يتولد فيها الفساد ذات المخاطر العالية والتحديات التي تواجه بعض الجهات
الحكومية.
بدرجة أكبر.
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جهود ديوان املراقبة العامة الوقائية للحد من الفساد والكشف عنه
عناصر مهمة لمنع الفساد

اإلجرا ات التي اتخذها الديوان لتفعيل تلك العناصر

 -4تعتبر أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة في الجهات المشمولة يحرص الديوان على تنفيذ مهام خاصة لتقييم أنظمة الرقابة
بالرقابة  ،من أهم العناصر التي تعتمد عليها األجهزة الداخلية بالجهات المشمولة برقابته  ,وتضمين تقاريره السنوية
نتائج تقييم اإلدارة المالية بالجهات الحكومية .
الرقابية للحد من الفساد .
 -5ان تنفيذ عمليات المراجعة والتدقيق بطريقة منظمة سعى الديوان إلي إعداد الخطط واختيار المهام ومجاالت المراجعة
وبدرجة عالية من الجودة تُساهم في تطوير أدا الجهات في ضو األهداف العامة واألسس اإلستراتيجية لخطط التنمية
المشمولة بالرقابة ويمكن الجهاز الرقابي من إعطا للدولة ،والخطة اإلستراتيجية الثانية للديوان 1431/1435ﻫ
رأ موضوعي ومهني مستقل عن مدى كفا ة وفعالية (2010م2014-م .
الخدمات المقدمة للمواطن.
 -6إن تطبيق نظم المعلومات الحديثة  ،واستخدام تقنيات لقد طالب الديوان جميع الجهات المشمولة برقابته المبادرة إلى
الحاسوب واالستفادة من شبكات المعلومـات ( االنترنت اتخاذ اإلجرا ات الالزمة للتحول التدريجي من الوسائل التقليدية
) ،تعتبـر مـن العناصـر المهمـة لمنـع الفسـاد بما توفره في إعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل اإللكترونية ,
والتوسع في استخدام الحاسب اآللي في جميع العمليات المالية
من شفافية في المعلومات .
والمحاسبية  ,ومن ثم تقديم بياناتها للمراجعة والتدقيق عبر
الوسائط االلكترونية.
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جهود ديوان املراقبة العامة الوقائية للحد من الفساد والكشف عنه
عناصر مهمة لمنع الفساد

اإلجرا ات التي اتخذها الديوان لتفعيل تلك العناصر

 -7تتطلب معايير جودة العمل الرقابي تخطيط أعمال ركزت الخطط اإلستراتيجية للديوان على بنا القدرات المؤسسية
لمنسوبيه باعتبارها قاعدة االنطالق لالرتقا بمستوى أدا
المراجعة بشكل علمي ومهني.
الديوان ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره باستقاللية وكفا ة
مهنية عالية ويقود بالقدوة .
 -8أن وجود وحدات للمراجعة الداخلية الفعالة في كل جهاز
حكومي  ،يمثل ضرورة ملحة لما لهذه الوحدات من دور
ايجابي في توفير مقومات الرقابة الوقائية المصاحبة,
وسد الفجوة فيما بين الرقابة السابقة والالحقة وبالتالي
توفير الحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته
واإلسهام في رفع كفا ة األدا في األجهزة والمؤسسات
الحكومية والخاصة على حد سوا

وافق مجلس الوزرا على اقتراح الديوان بإنشا وحدات
للمراجعة الداخلية في جميع األجهزة الحكومية ,والالئحة الموحدة
لوحـدات المراجعة الداخلية التي أعدها الديوان أيضا وفقاً لألصول
والمعايير المهنية ،لتكون مرجعاً ومرشداً لجميع العاملين في هذه
الوحـدات كما بادر الديوان إلي إعداد دليل إرشاد لهذا الغرض
.

11

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




نصت المادة ( ) 151من دستور دولة الكويت على أن :
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقالله ويكون ملحقا
بمجلس األمة  .ويعاون الحكومة ومجلس األمة في رقابة تحصيل
ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية  .ويقدم الديوان
لكل من الحكومة ومجلس األمة تقريرا سنويا عن أعماله ومالحظاته .





وتنفيذا لذلك فقد صدر القانون رقم (  )30لسنة  1964بإنشاء ديوان
المحاسبة بدولة الكويت ونصت المادة األولى منه على ان - :
تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى ديوان المحاسبة وتلحق بمجلس
األمة .

 -1 جهات حكومية
 ( (aالوزارات  :وزارة التخطيط  ،وزارة الخارجية  ،وزارة المالية  ،وزارة التجارة و
الصناعة  ،وزارة األشغال العامة )
 ( (bاإلدارات  :إدارة الفتوى والتشريع  ،اإلدارة العامة للجمارك  ،اإلدارة العامة للطيران
المدني)
 ( (cالدواويين والمجالس  :الديوان اإلميري  ،مجلس الوزراء )
•  -2جهات ملحقة
 ( (aهيئات عامة  :الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  ،الهيئة العامة لإلستثمار  ،الهيئة العامة
لشئون القصر  ،الهيئة العامة لشئون الزراعة  ،الهيئة العامة للمعلومات المدنية  ،الهيئة
العامة للشباب و الرياضة )
 ( (bوحدات إدارية  :مجلس األمة  ،جامعة الكويت  ،بلدية الكويت  ،اإلدارة العامة لالطفاء )
•  -3جهات مستقلة
( المؤسسة العامة للرعاية السكنية  ،المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  ،مؤسسة البترول
الكويتية و شركاتها  ،مؤسسة الموانئ الكويتية  ،معهد الكويت لألبحاث العلمية  ،اإلدارة العامة
لمنطقة الشعيبة  ،بيت الزكاة  ،بنك الكويت المركزي  ،بنك التسليف و االدخار )




أوال  :الرقابة المسبقة :
تمارس الرقابة المسبقة على أساس أن كل مشروع ارتباط او اتفاق أو
عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق مالية للدولة او التزامات مالية
عليها أو غيرها من األشخاص المعنوية العامة  ،وذلك متى بلغت قيمة
اإلرتباط او اإلتفاق أو العقد ما قيمته مائة الف دينار كويتي أو اكثر .



تمارس الرقابة النظامية ورقابة المشروعية  ،وبحيث تغطي مراقبة
تحصيل ايرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود اإلعتمادات الواردة
بقانون الميزانية عن كل سنة مالية إضافة الى اإلستيثاق من كفاية
األنظمة والوسائل المتبعة لصيانة األموال العامة والمحافظة عليها ومنع
العبث بها والهدر غير المبرر لها .





التقييم الدوري لتحديد مدى سالمة تنفيذ سياسات البيئة بواسطة السلطة
العامة .
التأكد من أن األداء البيئي إنما يتم طبقا لما نصت عليه القوانين واللوائح
والمواصفات الوطنية واإللتزامات الدولية .





ال شك أن احد السمات للنظام العالمي المعاصر هو تنامي المشكالت البيئية (
منها تآكل طبقة األوزون  ،ظاهرة تسخين الغالف الجوي  ،ظاهرة األمطار
الحمضية  ،ظاهرة تصدير النفايات الصناعية السامة  .. ،الخ ) والتي
أصبحت تهدد الوجود البشري بصفة عامة  ،واإلستمرار في برامج التنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية المستدامة بصفة خاصة  ،ولم يعد التقدم التكنولوجي
قادرا وحدة على مواجهة تعقد وتشابك تلك المشكالت البيئية .
و قد ارتبط االهتمام العالمي للبيئة بعملية التطور االقتصادي في الدول
الصناعية ،و عملية التنمية بالدول النامية  ،و ظهور و تفاقم المشكالت البيئية
 ،لذلك فقد تحول مفهوم التنمية من كونه مرتبطا بزيادة مستويات المعيشة ،
إلى التركيز على الحفاظ على البيئة و صيانة مواردها ضمن عملية التنمية
االقتصادية و االجتماعية مع ضمان حقوق األجيال القادمة في الموارد
الطبيعية و البيئية.





إضافة إلى ان هناك سوء الستغالل البيئة البحرية  ،إضافة لوجود العديد من
الملوثات البيئية األرضية و غيرها  ،في ظل عدم تفعيل التشريعات البيئية
القائمة.
و في المقابل هناك جهودا كبيرة من قبل الدولة سواء الرقابية او البحثية
للمحافظة على البيئة  ،و معالجة االثار الضارة الناجمة عن الكوارث و عدم
االستغالل.





أصبحت األجهزة العليا للرقابة في مجال التحدي للتقرير عن قضايا
البيئة  ،لتظل ذات مصداقية فيما تقرره بشأن برامج التنمية المتبعة على
المستوى القومي  ،وبالتالي فليس هناك بديال من ممارسة المراجعة
البيئية حتى تستمر في أداء دورها الفاعل للمجتمع .
ولم يكن ديوان المحاسبة بدولة الكويت بعيدا عن ذلك التحدي الذي
يواجه األجهزة الرقابية العليا في مجال الرقابة البيئية  ،فمنذ مؤتمر
اإلنتوساي الذي عقد بالقاهرة عام  ، 1995وأعلن عن المراجعة البيئية
 ،بدأ الديوان في التهيئة لممارسة المراجعة البيئية  ،وذلك من خالل
تهيئة بعض العناصر الرقابية ،وتنظيم العديد من اللقاءات على مستوى
دول مجلس التعاون في المراجعة البيئية  ،و التعاون مع الجهات
المختصة بالرقابة على مستوى الدولة ،و تشجيع البحوث و الدراسات
في مجال المراجعة البيئية على مستوى الديوان  ،و المشاركة ضمن
مجموعات العمل للمراجعة البيئية سواء على المستوى العربي او
االسيوي

 -1 المراجعة المالية
تعنى بمدى اإلمتثال للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في قيد وتصنيف
وتبويب وتلخيص العمليات المالية المتعلقة بهذا النوع من المصروفات
واإليرادات  ،بمعنى آخر التأكد من ان التكاليف واإللتزامات ( شاملة
اإللتزامات الطارئة ) واألصول المتعلقة بالبيئة قد تم تحديدها ووضع قيمة
لها  ،وأن التكلفة البيئية تعكس بإعتدال نتائج اإللتزامات الواجبة على الجهة
وإعداد تقارير عنها طبقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها .

 -2 مراجعة اإللتزام
وتعني رقابة المشروعية  ،التحقق مما إذا كانت اإلنجازات البيئية تتم طبقا
للقوانين واللوائح السارية الخاصة بالبيئة  ،وفي ذلك يمكن التركيز على
مايلي :
مراجعة الكيفية التي تم بها منح التراخيص لألمور المتعلقة بالبيئة من حيث
مدى مطابقتها للقوانين واللوائح النافذة .
مراجعة مدى اإللتزام بالقوانين السارية في شأن حماية البيئة سواء المرتبطة
بالهواء أو البحار أو األنهار أو الثروة البحرية .
مراجعة مدى اإللتزام بالمعايير القياسية الوطنية والعالمية السارية .
 - .3مراجعة مدى اإللتزام بالمعايير القياسية الوطنية والعالمية السارية

 -3 مراجعة األداء
تهدف مراجعة األداء المرتبط بالبيئة الى تقييم منظم إلستخدام وإدارة األموال المخصصة واالصول العامة
فيما يتعلق بالمهمة والموارد المستخدمة والنتائج المحققة  ،مع التركيز على الموضوعات الرئيسية التالية :
 التاكد من تنفيذ برامج البيئة بطريقة تتسم باإلقتصاد والكفاءة والفعالية ومتماشية مع السياسة الحكوميةمع التأكد على ما يلي :
  -تقييم ما إذا كانت اهداف البرامج المقترحة أو الجديدة  ،او القائمة صحيحة او مناسبة او مالئمة ،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 . * التأكد من أن مؤشرات األداء المرتبطة بالبيئة ومعايير األداء توجه اداء إدارة البيئة نحو تحقيقاألهداف الموضوعة .
 -التأكد من فعالية نظم مراقبة البيئة  ،وأنها تعطي معلومات بيئية كافية في الوقت المناسب

 التدقيق البيئيي لتقييم اآلثار المحتملة على البيئية الكويتية
( يوليو . ) 2002
 التدقيق البيئي على النفايات الصلبة (  . ) 2004وتم في سبتمبر 2007
إصدار الديوان تقرير متابعة للتحقق من مدى تنفيذ متابعة للتحقق من
مدى تنفيذ التوصيات الصادرة بالتقرير السابق .
 التدقيق البيئي في إدارة النفايات ( مارس ) 2005
 التدقيق البيئي على اإلجراءات الخاصة بسالمة الدواجن المحلية من
ميكروب السالمونيال ( مايو . ) 2006






كما أن بعض التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان تتضمن مالحظات
بشأن البعد البيئي عند تنفيذ الرقابة المالية للديوان .
ومن خالل استرتيجية الديوان (  ) 2010 – 2006فإن الديوان يتطلع
لإلنفتاح على األجهزة الرقابية الزميلة والتي مارست الرقابة البيئية ،
ولديها تراكم معرفي في هذا المجال  ،وذلك لتبادل المعرفة والتقارير
واساليب العمل  ،وتدريب القائمين على عمليات المراجعة البيئية ،
إضافة لممارسة مهام تدقيق مشترك وتبادل المؤشرات المعترف بها
دوليا والتي تساهم في دعم اسس القياس والتقييم .
كذلك فإننا نأمل ان يكون تبادل للنتائج واآلثار المحتملة لعمليات التدقيق
البيئي التي قامت بها األجهزة الرقابية على مستوى دول العالم .

اسم المهمة

رقم المهمة

السنة
مارس 2008
أبريل 2008

التدقيق على تصريف المخلفات
السائلة في مياة البحر

24-PA2004- 2008

سبتمبر 2008
اكتوبر2008

تقييم كفاءة وفاعلية الهئية العامة
للبيئة

48-PA2004- 2008

متابعة توصيات التدقيق البيئي على
ادارة نفايات األسبست

23-PA2004- 2008/C2008

مايو  2009أرتفاع مستوى المياة تحت السطحية
وانبعاث غاز كبرتييد الهيدروجين
اغسطس 2009

31-PA2004- 2013

يناير 2010
مارس 2010

تقييم األثار البيئية لظاهرة المد
األحمر

19-PA2004- 2013

سبتمبر 2010
اكتوبر2010

متابعة توصيات التدقيق على
المخلفات السائلة في مياة البحر

24-PA2004- 2008/C2010

يونيو 2010
سبتمبر 2010

تقييم اإلنبعاثات الغازية الناتجة عن
المصافي النفطية

33-PA2004- 2013

يناير 2009
مارس 2009

يناير 2011
ابريل 2011

تقييم األنشطة البيئيية لبلدية الكويت ( إدارتي فحص
األغذية واألغذية المستوردة )

36-PA2004- 2013

اكتوبر 2011
فبراير 2012

متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية الهيئة العامة
للبيئية

48-PA2004- 2008/C-2011

مايو 2012
سبتمبر 2012

متابعة توصيات تقييم فحص النظم المطبقة في
المختبرات الحكومية

23-PA2004- 2008/C-2008

يونيو 2012
اكتوبر 2012

متابعة االثر اليئي للبحيرات النفطية في شركة نفط
الكويت على التنمية المستدامة

31-PA2004- 2013

مايو 2013
يوليو 2013

تابعة توصيات التدقيق البيئي على
اإلجراءات الخاصة بسالمة الدواجن
المحلية من ميكروب السالمونيال

31-PA2004- 2008/C1-2014

ديسمبر 2014
مارس 2015

متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية ارتفاع مستوى
المياة تحت السطحية وانبعاث غاز كبريتيد
الهيدروجين

31-PA2004- 2008/C-2010

يناير 2015
مارس 2015

تقييم مدى فاعلية برنامج اإلدارة المتكاملة لجودة
الهواء الجوي

28-PA2004- 2013

مارس 2015
يونيو 2015

متابعة توصيات تقييم األنشطة البيئية لبلدية الكويت (
إدارتي فحص األغذية واألغذية المستوردة )

36--PA2004- 2008/C1-2015

مكافحة الغش والفساد في القضايا البيئية

1

الخميس 17دجنبر  2015بالرباط

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

 -2المقاربة المعتمدة لضبط حاالت الغش و الفساد
في القضايا البيئية

 -3بعض حاالت الغش و الفساد المسجلة
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 -1المراجعة البيئية من خالل اختصاصات المجلس األعلى للحسابات بالمغرب

• يتولى المجلس األعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية.
ويتحقق من سالمة العمليات ،المتعلقة بمداخيل و مصاريف األجهزة الخاضعة
لمراقبته ،ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها ،ويتخذ ،عند االقتضاء ،عقوبات عن كل
إخالل بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
• التدقيق والبت في الحسابات (المادة )25
يلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات هذه المصالح سنويا
إلى المجلس حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
التدقيق ال ينصب فقط على التأكد من مدى شرعية و مطابقة العمليات المالية
العمومية للنصوص المعمول بها بل يمتد أيضا إلى تقييم التسيير.
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 -1المراجعة البيئية من خالل اختصاصات المجلس األعلى للحسابات بالمغرب
• مراقبة التسيير (المادة )75
يراقب المجلس تسيير المرافق و األجهزة العمومية التي تدخل في دائرة
اختصاصه ،من أجل تقديره من حيث الكيف ،واإلدالء ،عند االقتضاء ،باقتراحات
حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.
وتشمل مراقبة المجلس جميع أوجه التسيير ،ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى
تحقيق األهداف المحددة والنتائج المحققة.
• مراقبة استخدام األموال العمومية (المادة )86
يراقب المجلس استخدام األموال العمومية التي تتلقاها المقاوالت أو الجمعيات أو
كل األجهزة األخرى.
وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام األموال العمومية التي تم تلقيها
يطابق األهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.
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 -1المراجعة البيئية من خالل اختصاصات المجلس األعلى للحسابات بالمغرب
• التصريح اإلجباري للممتلكات (المادة  96مكرر)
إذا تبين بعد إجراءات التحري (االطالع على الوثائق و طلب المعلومات) وجود
قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجته أو أصوله أو فروعه
لمخالفة  ،يحيل الوكيل العام للملك ،بطلب من الرئيس األول ،القضية على الجهة
القضائية المختصة.
• المساعدة المقدمة للبرلمان و الحكومة (المادة )96
يقوم المجلس بإدراج مهام لتقييم البرامج والمشاريع العمومية بطلب من الوزير
األول
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 -1المراجعة البيئية من خالل اختصاصات المجلس األعلى للحسابات بالمغرب
إطار متابعة المسئولين عن حاالت الغش والفساد في القضايا البيئية
• التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية (المادة )51
يعمل المجلس األعلى للحسابات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية
كمحكمة بكل ما يستلزم من ضمانات لحقوق الدفاع واالستماع ألي شخص يمكن أن تثار
مسؤوليته بحضوره الفعلي أو بحضور محاميه أثناء جلسة الحكم.
•

المتابعة الجنائية (المادة )111

في حالة اكتشاف أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية،رفع الوكيل العام للملك األمر إلى
وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه مالئما .و يخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي
اتخذها.
•

المتابعة التأديبية (المادة )111

في حالة اكتشاف أفعال قد تستوجب عقوبة تأديبية،أخبر الوكيل العام للملك األمر بهذه
األفعال السلطة التي لها حق التأديب و التي تخبر المجلس في بيان معلل بالتدابير التي
اتخدتها.
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 - 2المقاربة المعتمدة لضبط حاالت الغش و الفساد في القضايا البيئية

• المقاربة العمودية
عبر القيام بالمراجعة البيئية في إطار مهام محددة تخص
مشروع متعلق بالتدبير البيئي (مثال :افتحاص المطارح،
التطهير السائل)

• المقاربة األفقية
عبر القيام بالمراجعة البيئية في إطار مهام أكثر شمولية
تشمل جميع أوجه التدبير (المالي والمحاسبي واالجتماعي
والبيئي)
7

 -3بعض حاالت الغش و الفساد المسجلة

• في إطار تدبير الصفقات العمومية المتعلقة بالمشاريع
البيئية
 تزوير البيانات المتعلقة بالكمياة المستخدمة -استغالل النفوذ لمنح الصفقة لجهة معينة

8

 -3بعض حاالت الغش و الفساد المسجلة

• في إطار تدبير المقالع
 التهرب الضريبي التزوير سرقة الرمال من المقالع الغير المرخصة -رشوة بعض المسئولين المحليين المكلفين بالمراقبة

9

مكافحة الفساد من
خالل الرقابة على
المجال البيئي
إعداد :زكرياء حمودة
قاض مستشار رئيس قسم بمحكمة المحاسبات







2

الفساد سواء كان إداريا أو ماليا يعني استغالل موظفي الدولة
لمراكزهم قصد الحصول على كسب غير مشروع أو منافع أو
مآرب شخصية يتعذر تحقيقها بطرق مشروعة.
هو سوء استخدام السلطة من اجل الحصول على مكسب خاص
يتحقق عندما يقبل الموظف الرسمي الرشوة أو يطلبها أو
يستجديها أو يبتزها.
استخدام المال العام للحصول على أرباح أو منافع خاصة.

ويأخذ الفساد أنواع شتى كعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار العمل
وجمع الموظف بين الوظيفة وأعمال أخرى ال تتالءم وطبيعة عمله
األصلي وسوء استعمال السلطة والمحسوبية والوساطة ...ولعل
أخطرها الحصول على الرشوة واختالس المال العام والتزوير.
وتتم هذه التصرفات المصطبغة بالفساد وإهدار للمال العام عبر
صفقات العمومية أوالعموالت أو الحصول على منح امتيازات خاصة
دون وجه شرعي.
3

وبصفة عامة عرف المشرع التونسي الفساد وبين أبرز مظاهره صلب المرسوم
اإلطاري عدد  120لسنة  2011مؤرخ في  14نوفمبر  2011المتعلق
بمكافحة الفساد.
الفساد  :سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة
شخصية .ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين
العام والخاص واالستيالء على األموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو
تبديدها واستغالل النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها واإلثراء غير
المشروع وخيانة األمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل
األموال.
4

5

جاء دستور  27جانفي  2014ليكرس الشفافية ويضع حد لجميع
أشكال الفساد وهو ما يستشف صراحة من توطئة الدستور والفصل
10منه الذي نص على أنه ...“:تضع الدولة اآلليات الكفيلة بضمان
استخالص الضريبة ،ومقاومة التهرب والغش الجبائيين .
تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير
الالزمة لصرفه حسب أولويات االقتصاد الوطني وتعمل على منع
الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية”.
6

دسترة التصريح بالمكاسب بالنسبة لفئة معينة من رجال السياسة
وللوظائف العليا (الفصل  )11مما يضفي عليها جانب كبير من
اإللزامية ويجعل من مخالفتها خرقا صارخا لعلوية الدستور .فقد كان
هذا االلتزام وليد القانون عدد  17لسنة  1987المؤرخ في 10
أفريل  1987الذي بقي غير مفعل بصفة ناجعة وشاملة.

7

الفصل 117من الدستور... :تختص محكمة المحاسبات بمراقبة
حسن التصرف في المال العام ،وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة
والشفافية ،وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين ،وتقيم طرق
التصرف وتزجر األخطاء المتعلقة به ،وتساعد السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

8

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
الفصل  130من الدستور :تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة
الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة
تنفيذها ونشر ثقافتها ،وتعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.
تتولى الهيئة رصد حاالت الفساد في القطاعين العام والخاص،
والتقصي فيها ،والتحقق منها ،وإحالتها على الجهات المعنية.

9

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال
اختصاصها.
للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال
اختصاصها.
تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة،
يباشرون مهامهم لفترة واحدة ،مدتها ست سنوات ،ويجدد ثلث
أعضائها كل سنتين.
10

صادقت الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد  16لسنة 2008
مؤرخ في  25فيفري  2008على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الفساد ،والتي تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في  31أكتوبر
 2003والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في  30مارس .2004

11

احدث هذا المرسوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي حلت محل
اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد المحدثة
بالمرسوم عدد  7لسنة  2011مؤرخ في  18فيفري  2011والتي
اسند لها اختصاص التعهد والكشف عن حاالت الفساد
 7نوفمبر  1987إلى  14جانفي 2011
والرشوة المقترفة من
ثم إحالتها للقضاء.
12

حددت المجلة الجزائية في البـاب الثـالث على الجرائم المرتكبة من
الموظفين العموميين أو أشباههم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة
وظائفهم.
وتتمثل هذه الجرائم في اإلرشاء واإلرتشاء وفي االختالس من قبل
الموظفين العموميين أو أشباههم وجريمة تجاوز حد السلطة وعدم
القيام بواجبات وظيفة عمومية.
13

وبمناسبة تتبع المتهمين بقضايا فساد فقد تم االستناد على الفصل  96من
المجلة الجزائية الذي ينص على “عاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية
تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة لإلدارة الموظف
العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية
المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية
ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات
العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو
حفظ أي مكاسب استغل صفته الستخالص فائدة ال وجه لها لنفسه أو لغيره
أو لإلضرار باإلدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق
الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما” .
14

هنالك عديد النصوص األخرى ذات صلة بمعاقبة الفساد بشتى
أشكاله كمجلة الديوانة ومجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية و القانون
األساسي عدد  26لسنة  2015مؤرخ في  7أوت  2015يتعلق
بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال...

15

16

باإلضافة إلى محاكم الحق العام التي تتولى زجر جرائم الفساد فإنه
يمكن ذكر محكمة المحاسبات التي تتولى في اآلن ذاته كشف
الحاالت وزجرها ،وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي
تكشف عن حاالت الفساد وإحالتها على الجهات المعنية .

17

لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة هي هيئة تم إحداثها أيام في 18
فيفري  2011بموجب المرسوم عدد  7لسنة  ،2011وتهتم الهيئة بالتحقيق
وجمع المعلومات عن الفساد والرشوة في عهد الرئيس السابق زين العابدين
بن علي وكل ما يمسه الفساد في جميع أجهزة الدولة مثل المجال العقاري
واألراضي الفالحية وأمالك الهياكل العمومية والصفقات العمومية والمشاريع
الكبرى ومجاالت الخوصصة واالتصاالت والقطاع السمعي البصري والقطاع
المالي والبنكي والرخص اإلدارية والديوانة والجباية واإلدارة واالنتدابات
والبحث العلمي والتوجيه الجامعي والقضاء والمحاماة.
18

قدمت الهيئة في أواخر سنة  2011تقريرها النهائي في أكثر من
 500صفحة وأحالت أكثر من  11 000قضية فساد لمختلف
المحاكم.
وأنهت الهيئة أعمالها بعد إنشاء هيئة دائمة مهمتها مكافحة الفساد
تحت اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
19

هي هيئة مستقلة وتتولى الهيئة القيام خاصة باقتراح سياسات
مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات المعنية،
الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص ،تلقي
الشكاوى واإلشعارات حول حاالت الفساد والتحقيق فيها وإحالتها
على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء ،إبداء الرأي في مشاريع
النصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة بمكافحة الفساد...،

20

يمكن للهيئة التعاون مع نظيراتها بالدول األجنبية والمنظمات الدولية
المختصة ولها أن تبرم معها اتفاقات تعاون في مجال اختصاصها .كما
تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن
يكفل اإلنذار المبكر بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها.
ويتعين على جميع الهياكل العمومية مساعدتها من خالل مدها
بالمعلومات الالزمة التي تطلبها.
21

القانون عدد  8لسنة  1968مؤرخ في  8مارس  1968يتعلق بتنظيم
دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة
القانون األساسي عدد  3لسنة 2008
الفصل  – 3تختص دائرة المحاسبات بالنظر في حسابات وتصرف:
 (1الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكون موازينها ملحقة ترتيبيا
بميزانية الدولة.
 (2المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات
مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة
مباشرة أو غير مباشرة.
22

الفصل  – 4تعتبر دائرة المحاسبات بالنسبة للدولة والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية اإلدارية الهيئة العليا لمراقبة ماليتها وتملك لهذا الغرض
سلطة قضائية وسلطة مراقبة.
الفصل  – 44ترمي الرقابة على التصرف الموكولة إلى دائرة المحاسبات
إلى التأكد من مطابقة أعمال التصرف المنجزة من قبل الهيئات المنصوص
عليها بالفصل  3من هذا القانون للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ،كما
ترمي إلى تقييم تصرف تلك الهيئات للتأكد من مدى استجابته لمتطلبات
اإلدارة الرشيدة خاصة من حيث مراعاة مبادئ االقتصاد الكفاءة والفعالية
ومقتضيات التنمية المستديمة
23

23

24

قامت محكمة المحاسبات بمراقبة عديد المؤسسات العمومية التي تنشط في
المجال البيئي كما تولت تقييم عديد البرامج العمومية ذات صلة بنفس
الموضوع يمكن ذكر بعضها :
تقرير عدد  28للسنة القضائية 2012-2011
معاجلة املياه املستعملة واستغالهلا  -الديوان الوطين للتطهري

تقرير عدد  27لسنة للسنة القضائية 2011-2010
وكالة محاية و هتيئةالشريط الساحلي  -احملافظة على املياه والرتبة -التصرف يف املقاطع  -الشركة
الوطنية الستغالل وتوزيع املياه  -التصرف يف نفقات وزارة البيئة والتنمية املستدمية  -حفظ
الصحة ببلدية تونس
ّ

تقرير عدد  26للسنة القضائية 2010-2009

املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بصفاقس -تنمية قطاع الغابات

تمارس محكمة المحاسبات رقابتها على األموال العمومية حسب
الهياكل فتكون:
رقابة قضائية

26

رقابة إدارية

تمارس محكمة المحاسبات رقابة الحقة
تباشر رقابتها باالعتماد على الوثائق والحجج والبيانات المقدمة إليها وعلى عين المكان
لها الحق في المطالبة بكل الوثائق المتعلقة بالتصرف في األموال العمومية مهما كان نوعها

لها الحق في سماع كل عون أو متصرف بالهياكل والمؤسسات والمنشآت والهيئات
الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقييمها
27

تكون رقابة محكمة المحاسبات حسب موضوعها :

رقابة مشروعية

28

رقابة لألداء

29

عدم تطبيق اإلجراءات الردعية المنصوص عليها قي القانون عدد 70
لسنة  1995المؤرخ في  17جويلية  1995المتعلق
بالمحافظة على المياه والتربة حيث سجل عديد المخالفات أضرت
بالمنشآت المائية دون أخذ اإلجراءات في شأن مرتكبيها مثال ذلك
تلوث بحيرة "المرازق" وإحداث تغييرات على صمامات بحيرة
"بصارة" من قبل فالح لري ضيعته دون ترخص من اإلدارة.

30

عدم التقيد باألمر المنظم الصفقات عدد  3158المؤرخ في 17
ديسمبر  2002في الجانب المتعلق بضبط الحاجيات .فقد كانت
دراسات إنجاز البحيرات الجبلية غير دقيقة مما انجر عنه تغيير
الكميات الفعلية مقارنة بالكميات المقدرة بالدراسة بلغت إلى حد
التخلي عن إنجاز بعض البحيرات الجبلية أو ضعف استغالل البعض
اآلخر.

31

عدم احترام الفصل  15من األمر عدد  3158لسنة  2002المتعلق
بالصفقات العمومية .فقد ترتب عن انقضاء مدة صلوحية بعض
العروض تخلي المزودين الذين أرست عليهم الصفقة عن عروضهم
وقيام اإلدارة باإلعالن عن طلب عروض جديد انجر عنه تأخير هام
في اإلنجاز فاق أحيان السنة وتحمل فارق في األسعار أو تقليص في
حجم األشغال.
32

مثال ذلك صفقة إنجاز بحيرة "الزباق" بسيدي بوزيد حيث تمت
إعادة طلب العروض وتحملت اإلدارة فارقا في السعر بقيمة 300
أ.د.
والصفقة المتعلقة بإحداث  10منشآت تغذية للمائدة المائية حيث
تمت إعادتها مع التقليص فيها ،وتم االكتفاء بإحداث  8منشآت
فحسب.
33

إنجاز بحيرة جبلية غير مبرمجة بطاقة خزن نظرية تمكن من استغالل
 75هك وبكلفة  732أ.د .في حين أن كانت الغاية الحقيقية من
انجازها تمكين شركة يملكها صهر الرئيس األسبق لالنتفاع بها .كما
أن هذه الشركة ال يمكن لها أن تستغل أكثر من  7هك وأن كلفة
البحيرة العادية ال تتجاوز  400أ.د .وتم تمويل إنجاز هذه البحيرة
غير المبرمجة على حساب"اعتمادات للتوزيع” لوزارة الفالحة
المخصص للحاالت الطارئة أو االستثنائية.
34

35

إن محكمة المحاسبات مخولة قانونا بتقييم التصرف عبر
مقارنة النتائج المنجزة مع األهداف المضبوطة مسبقا وإصدار التوصيات
واقتراح اإلصالحات التي تراها صالحة بشأنها كما نص على ذلك الفصل 23
من القانون المذكور.
كما كرست محكمة المحاسبات المرتكزات التي يقوم عليها تقييم السياسات
والبرامج العمومية أال وهي االقتصاد والكفاءة والفاعلية وأضافت إليها العنصر
الحديث وهو مقتضيات التنمية المستدامة.
36

الهدف الرئيسي
استهدف المخطط الحادي عشر للتنمية تعميم خدمات التطهير بالوسطين
الحضري والريفي عالوة على تحسين نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير
بالمدن المتبناة من قبل الديوان الوطني للتطهير.
األهداف الفرعية
معالجة المياه المستعملة طبقا للمواصفاتتثمين المياه المعالجةتدعيم الرقابة على مستوى كافة مراحل المعالجة37

الكفاءة/الوسائل
في إطار البرنامج الوطني لتطهير المناطق الريفية تضمنت الخطة التدخل لفائدة
 51منطقة ريفية وإحداث  7محطات تطهير بكلفة جملية ناهزت 58,9
مليون دينار .غير أن المشاريع المبرمجة ضمن هذه الخطة ال تمكن من معالجة
سوى  % 10من المياه المستعملة في المناطق الريفية.

المخرجات (النتائج المحققة) كانت دون حجم المدخالت

38

الكفاءة/الوسائل
يُعزى تدني نوعية المياه المعالجة إلى:
 طرق المعالجة المعتمدة بالمحطات (طرق معالجة تقليدية) تقادم محطات المعالجة ( 41محطة أي ما يمثل  % 37من العدد الجمليللمحطات مر على إحداثها أكثر من  15سنة وهو المعيار الذي يعتمده الديوان
الوطني للتطهير لتأهيل المحطات)
 شدة تلوث المياه الصناعية وعدم مطابقتها للمواصفة عند دخولها محطاتالتطهير.
 غياب إطار تشريعي الستعمال المياه المستعملة في ري المناطق الخضراءومالعب الصولجان.
39

النجاعة
بلغ عدد البلديات غير المربوطة بشبكات التطهير  99بلدية من جملة 264بلدية وبالتالي ال تتمتع هذه البلديات بخدمات التصريف الصحي في
حين كان الهدف هو تعميم الربط لكافة البلديات.

يرمي الهدف إلى أحداث  31محطة لمعالجة المياه المستعملة بالمناطقالحضرية غير أن اإلنجازات لم تتعد  14محطة أي ما يقارب  % 45مما هو
مستهدف.

40

النجاعة
 تقدر كمية المياه المعالجة المعاد استعمالها والمتأتية من 33محطة بحوالي 57م م 3أي ما يمثل  % 24من مجموع المياه
المعالجة .وتعتبر هذه النسبة دون الهدف المرسوم والمحدد بنسبة
.% 50

41

بيئة
ناهزت كميات المياه المستعملة غير المعالجة بهذه البلدياتحوالي  28,7مليون متر مكعب يتم سكبها مباشرة بالوسط الطبيعي
مما من شأنه أن يضر بصحة المواطن وبمحيط عيشه.
 تدني نوعية المياه المعالجة من الناحية الجرثومية حيث تجاوزتنسبة عدم المطابقة للمواصفات  % 77وفاقت في العديد من
األحيان  100مرة القيمة القصوى.
42

بيئة

ارتفاع درجات تلوث العديد من األودية وفق تقرير أنجزته الوكالةالوطنية لحماية المحيط حول شبكة مراقبة التلوث المائي .وشكلت
المياه المعالجة المتأتية من سبع محطات تطهير والتي تعادل كمياتها
 25مليون م 3سنويا إحدى أهم مصادر تلوث وادي مجردة الذي
يعتبر أحد المصادر الرئيسية لري مساحات شاسعة من األراضي
الفالحية ولتزويد عدد من السدود الموفرة للماء الصالح للشراب.
43

األثر
آثار سلبية على الوسط والمحيط تحد من توفر بيئة سليمة في إطار
التنمية المستدامة ذلك أن تصريف المياه المعالجة غير المطابقة
للمواصفات بالوسط الطبيعي من شأنه أن ينجر عنه أضرار جسيمة
على البيئة وعلى صحة اإلنسان.

44

الهدف الرئيسي

تعميم خدمات التطهير بالوسطين الحضري
واستغالل المياه المستعملة

الكفاءة/وسائل

النجاعة

ربط  % 37من البلديات فقطمعالجة  % 45من المياه المستعملة من جملة ماهو مستهدف
 إعادة استعمال  % 24من مجموع المياه المعالجةمن هدف قدره %50

األثر

أضرار جسيمة على البيئة
وعلى صحة اإلنسان

طرق معالجة تقليديةتقادم محطات المعالجة-غياب إطار تشريعي الستعمال المياه المستعملة

بيئة

سكب المياه المستعملة بالوسط الطبيعيتدني نوعية المياه المعالجة-ارتفاع درجات تلوث العديد من األودية

 ).1تقوية انظمة المساءلة والشفافية بصفة دورية ومعاقبة المخطئين
وتفادي الالعقاب (.)impunité
 ).2تحسين الوضعية المهنية لألعوان العموميين ( األجور).
 ).3تبنى اإلدارات العمومية ”للميثاق االخالقي“.
 )4فتح موقع واب لإلبالغ عن حاالت الفساد اإلداري.
http://www.anticorruption-idara.gov.tn/
 )5تعميق الوعي بقيم العمل وأخالقياته ،فكرا وسلوكا لدى األفراد
العاملين ،وتبصيرهم بمخاطر آفة الفساد اإلداري وأعراضه ومخاطره.
46

شكرا على حسن االنتباه

48

 مقدمة حول البيئة.
 تعريف الرقابة البيئية واهدافها ومقوماتها.
 إجراءات الرقابة البيئية.
 الرقابة البيئية واجهزة الرقابة.
 ماهية القانون البيئي.
 دور الدولة في حماية البيئة
 التشريعات البيئية في سلطنة عمان .
 حالة عملية

تعريف البيئة:

هي أيل ي مييح ي يييس ا ييح ميين صرحح يير ويشييية يت ي ال ي يحه
يا رض ياله ي ييشاص يصرحح ي يير البيئ ي يية ال يشا ي ي يية يصرحح ي يير البيئ ي يية
الربحتية.
التعريف و ب مؤت ر ستش هشلم:
البيئيية ه ييل ي م ييح تةبر ييح ي وحس يية ال ي ي البص أيير ي ال ييم ي
الل ي ي الييقيس سييشاص ييح هييقا ميين حيير ال بيعيية اي ميين حيير
ا ح
3

December 15

تعريف الرقح ة البيئية

أ
أ
ً
ً
تبرت ا أ جهزة العليح للرقح ة تعريفح طحر الع " للرقح ة البيئية " يالقي صك اتفحقيح ييل اليراي
لدى ا جهزة العليح للرقح ة يال حسبة  .يصرححر هقا التعريف هل:
أ
الرقح ة البيئية تةتلف ك جشهري صن الرقح ة العحدية التل ت حرسيهح ا جهيزة العلييح للرقح ية
.
أ
أ
يالرقح ة البيئية من ال كن ا ت ت صلى حية ا شاع الرقح ة :
أ
أ
الرقح يية ال حلييية ب يرقح يية ا لت يزال ب يرقح يية ا داص ب ييي ييح يتعل ي رقح يية ا أ داص يييي كن تض ي ين
العرححر الثالثة التل ت ت صلى جشا يب ا قتصيحد يالفعحليية يالكيفيحصة أ .اميح يي يح يتعلي تبريل
العرصيير الرا ي يهييش البيئيية ييعت ييد الييى وييد بييير صلييى حييالوية ال هييح ا صلييى للرقح يية يال يحسيية
البيئية التل تتبعهح وكشمت .
يزصا مين التعرييف ي يس ا ا يح ج ً
أا مفهشل " التر يية ال يتدامة " مين ال كين أا يكيش ج ً
يزصا
أ
من سيحسة ال كشمة ي/اي البر حمج القي سيتم تدقي .

4

December 15

أ
ييي ح لهقا التعريف يح يلزل مح يلل لترفيق اية مه ة للرقح ة صلى البيئة:
 -1اختيحر ال ه ة ال راد ترفيقهح دقة يصرحية .
أ
 -2اصداد ر حمج ي ص يي ح لالس ال تعحرف صليهح .
 -3اختيحر العرححر الب رية لترفيق البر حمج من ال ؤهلين يال در ين صلى ال يحل ث هقه ال هحل .
 -4ا ل حل حلت ريعحت البيئية حل ل رة يا تفحقيحت ال شقعة يل م حل البيئة
 -5ا طالع صلى الت ريعحت البيئية يل الديل ال حيرة .
 -6ا طالع صلى ت حرب الديل التل قحمت هحل ي ص يل م حل الرقح ة البيئية.
 -7ت ديد ال هحت ات الصلة ف ص ال شضشع .
 -8ا طييالع صلييى مشا ييحت ال هيية م ي الف ييص يمشا ييحت ال هييحت ات الصييلة لت ديييد التكييحليف
البيئية ال ض رة تلك ال شا حت .

December 15

5

 .9ج البيح حت الال مة لترفيق ال ه ة يت ليليهح ياستربحط الرتحئج مرهح.
 .10استرتحج عض ال عحد ت يال عحيير الال مة لترفيق ال ه ة.
 .11ص ا ستبيح حت الال مة .
 .12ال درة صلى يهم خ شات التدقي البيئل يال حسبة البيئية.
 .13الرسييشل البيئييية ال صييلة يمييدى مرحسييبتهح لل هييد ال بييقيل ميين ال هيية يييل
م حل البيئة.
ي أ
 .14ال ةحلفحت البيئية ال فر ضة ياثرهح من ال د مرهح .
 .15مشضشع التر ية ال تدامة يال حيظة صلى صيب الفرد .
أ
 .16ال ريصحت ا حئية ياثحرهيح البيئيية يدراسية ال يديى البيئيية التيل تيتم لهيقه
ال ريصحت .

December 15
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ضشا س الرقح ة البيئية
ض وووابل الرقاب ووة البيئي ووة م ووا ه ووي إي م موع ووة م ووس المع ووايير والمق ووايي الم ووت دمة فو وي س ووبي
التحقووم مووس ح ووس اسووتارل الموووارد وفقو لوا للوونعم الماليووة المعمووول بهووا وبمووا يحقووم متطلبووات
التنمية ايقتصادية ودون تعارض مع هدف الحفاظ على البيئة حاض لرا وم تق ل
بر.
كما ينحصر المفهوم الرقابي البيئي في جانبه المالي البحت :في انوه عبوارة عوس فحو انتقوادد دورد
م وونعم وموم ووم وموض وووعي ينش ووطة الوح وودة ايقتص ووادية به وودف التاك وود م ووس ايلت و وزام بال ياس ووات
والق وووانيس البيئي ووة ومراجع ووة كوف وواءة واقتص وواد وفعالي ووة هو و ال ياس ووات ع ووس ري ووم جه ووة م ووتقلة
ومحايوودة عووس النشووائ البيئووي وإعووداد تقريوور بو ل يرفووع لر وراف الم تلفووة دا ليووة و ارجيووة حتووى
ي اعدها في ترشيد قراراتها حيال متطلبات البيئة.

ي هم ت بي مفحهيم الرقح ة البيئية يل ت ي
أ
ا هداف التحلية:
أ
أ
أ
أ
ا أ.ال بحدرة ل ر اي الغحص اي معحل ة ا ضرار البيئية
اي التعحم م حيح ة ال صحدر ال كن ت ديدهح
يغير ال كن ت ديدهح.

أ
ب .ال حه ة يل احدار قشا ين يا ظ ة يئية
تشاي م يرة ال ؤس حت ال عححرة.

حت حل شا ين
أ ه ي  .الت من التزال ال ؤس
ً
يا ظ ة البيئية التل قد تؤثر جشهريح صلى البيح حت
ال حلية.

د  .ر الشصل البيئل ين ال حصحت ال ةتلفة ويث
ي ظى هقا ال ح ب ح هت حل ال لشب يل الشقت
ال عححر.

ج .جقب ا تبحه الى صشاقب خرس ال شا ين البيئية.

وينووائ بالمراقووم المووالي الحوووومي دو لرا هامو لوا فووي معال ووة ايمووور البيئيووة سووواء مووا ي و الم ووا ر او نعووم المحاسووبة او نعووم المعلومووات المتعلقووة
بالبيئة وي عى المراقم مس رل ه ا الدور إلى تحقيم ايهداف التالية:

إبداء رايه فيما إذا كانت البيانات المالية قد اعدت مس كافة النواحي ايساسية وو ل
فقا إل ار تقارير مالية محددة.

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

التحقووم مووس تطبيووم القوووانيس واينعمووة البيئيووة والتوزام ال هووات المعنيووة بهووا وإدرات امرهووا علووى البيانووات الماليووة ويوود فووي هو ا ايموور موودى فهووم
المراقم المالي ل ياسات وإجراءات المؤس ة الرقابية حيال ايمور البيئية ومس مم قياس مدى توافر الضوابل البيئية بالوحدة مح الفح .

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

آ
ل
وبناء على ما سبم يموس صياغة ضوابل الرقابة البيئية في ايتي
مو و و و وودى م و و و و ووتوى الو و و و وووعي البيئو و و و ووي ومو و و و وودى ايهتمو و و و ووام بالمعو و و و وواهر ال و و و و وولبية المرئيو و و و ووة للتلو و و و ووومدى م توى ايعتداد بات اهات الراد العام عند إعداد طل وبرامج حماية البيئةمودى تطوور الونعم المحاسوبية الم وت دمة بموا ي واعد فوي قيواس التايورات فوي المووارد الطبيعيوة والبيئيوة علوى اسواسسليم
التحلي المناسم لنفقات التلو وتحديد الم ئولية عنها والتقويم ال ليم يداء المشروعات والم وتويات اإلداريوةالم تلفة وتحديد تولفة رقابة التلو عس ريم ايجهزة المت صصة
موودى التوزام الحوومووات بتنفيو تشووريعات القوووانيس البيئيووة المصوواغة م و ل
وبقا واسووتعدادها لتوووفير متطلبووات تنفيو هو
التشريعات القانونية
موودى وعووي الم وراقبيس المووالييس بقواعوود البيانووات البيئيووة وموودى قوودرتهم الفنيووة للقيووام باعمووال المراجعووة البيئيووة وفقو لوا
لمنه ها العلمي والمعايير المهنية الصادرة في ه ا الشان

الت ريعحت البيئية

الت ريعحت البيئية

ال رارات الش ارية الصحدرة ترفيقا لل شا ين ال حر
اليهح

ا تفحقيحت التل يقعتهح ال ل رة يل م حل البيئة
•
•
•
•

يقعت ال ل رة العديد من ال عحهدات يالبريتش ش ت يا تفحقيحت يهل حلتحلل
ا تفحقية الديلية ل ر التلشث من ال فن لعحل  ( 1973ل  .س . ) 25/81
اتفحقية مر التلشث الب ري الرحتج صن اغراس مةلفحت ال فن ( ل .س .) 26/81
أ
أ
أ
ا تفحقييية الديلييية لعييحل  1969ييح التييدخ يييل اصييحلل الب ييحر يييل وييح ت ا ض يرار
الرحج ة صن التلشث الرف ل ي ريتش ش تهح لعحل  ( 1973ل  .س . ) 92/84

•
•
•
•

أ
ا تفحقي يية الديلي يية لع ييحل  1969ييح ال ييللية ال د ي يية ص يين الض ييرر الر ييحجم ص يين
التلشيث الرف ل ي ريتش ش تهح لعحل  ( 1976ل  .س . ) 93/84
أ
ا تفحقييية الديلييية لعييحل  1971ح ييحص حييرديس ديلييل للتعييشيض صيين اض يرار التلشي يث
الرف ل (ل .س . ) 94/84
البريتش شل الةحص حلتلشث الب ري الرحجم صن استك حف ياستغالل ال رف ال حري
( ل .س . ) 89 / 92
ريتش ييشل و حي يية البيئ يية الب ري يية م يين التلييشث الر ييحتج م يين مص ييحدر ي ييل الب ير ( ل .س
.) 90/91

•
•
•
•
•
•
•

أ
اتفحقي يية ييح ل ييح ال ييت كم ي ييل ي ي الرفحي ييحت الة ييرة يال ييتةلص مره ييح صب يير
ال ديد (ل.س .) 119/94
أ
أ
اتفحقية ا مم ال ت دة ا طحرية ح تغير ال رحخ ( ل .س ) 119/94
اتفحقية الترشع البيشلشجل ( ل .س .) 119/94
ا تفحقية الديلية لترظيم حيد ال يتح ( ل .س . ) 55/80
ا تفحقية الديلية ل ر التصحدل يل الب حر ( ل .س . ) 60/84
أ
ا تفحقية الديلية ل المة ا رياح يل الب حر ( ل .س . ) 84/ 60
أ
اتفحقية ا مم ال ت دة ل ح ش الب حر لعحل  ( 1982ل .س . )67/89

•
•
•

•
•

ا تفحقية الديلية ل يحس و شلة ال فن ( ل .س .) 90/ 61
أ
أ
اتفحقية ا مم ال ت دة ح شريط ت ي ال فن ( ل .س .) 64/90
أ
ا تفحقية الديلية ل تشيحت التدريب ياحدار ال هحدات ياص حل الرش حت للعحملين
يل الب ر لعحل  1978ل ( ل.س .) 65/90
ا تفحقية الديلية لال ح لعحل  ( 1989ل .س . ) 91 /30
اتفحقي يية الب يير ا قلي ييل يال ييرف ال ييحري يال ر يية ا قتص ييحدية الةحلص يية ( ل س
أ
 .21 )15/81ريتش شل قرطحجرة ح ال المة ا ويحئية التح لالتفحقية الديليية
ال تعل ة حلترشع البيشلشجل( تصدي رقم ال رسشل 55/2002

•
•
•
•
•

أ
أ
أ
اتفحقييية اسييتةدال خ ييشط ا سييحس ال ييت يم لت ديييد خييس ا سييحس ي يل شييح
الب ر ا قلي ل يال يحه الداخلية يال رحط ال غل ة (ل .س )38/82
أ
أ
أ
اتفحقييية اسييتةدال خ ييشط ا سييحس ال ييت يم لت ديييد خييس ا سييحس ي يل شييح
الب ر ا قلي ل يال يحه الداخلية يال رحط ال غل ة (ل .س )38/82
ا تفحقية الديلية للب ث يا ح ( ل.س . )22/93
البريتش ش ت ال تعل ة حل الوة الب رية ( ل .س . ) 36/91
أ
اتفحقية ا مم ال ت يدة ل كحي ية التصي ر ييل البليدا التيل تعيح ل مين ال فيحف
أ
ال ييديد ي /اي التصي ي ر ي ةحح يية ي ييل ايري ي ييح ( تشقيي ي ل.س  53/96ب تص ييدي
ل.س .) 5/96

•

•
•
•
•

أ
اتفحس ترفييق ال يزص ال يحدي ص ير مين اتفحقيية ا ميم ال ت يدة ل يح ش الب يحر لعيحل ( 1982
ا ض حل ل .س .) 77/96
أ
أ
اتفحقيية يييرييح ل حيية طب يية ا ي ي ي ريتش ييشل مش ترييحل ييح ال يشاد ال ييترفقة ل ب يية
أ
ا ي ي ( ا ض حل ل .س .) 73/98
البريتش شل ال تعل حمتيح ات يوصيح حت ال يل ة الديليية ل يحع الب يحر ( تيم التشقيي ريحص
صلى تشحية من م ل الش راص ) .
أ
أ
اتفحقييية قييح ش اسييتةدال ال ييحري ال حئييية الديلييية يييل ا غ يراض غييير ال الوييية ( اقرتهييح
ال عية العحمة يل  12/5/97يلم تصدس صليهح ال ل رة عد ) .
اتفحقييية اج يراص ال شاي يية ال ييب ة صيين صلييم ييشاد ي يحئييية يمبيييدات ايييحت معيريية خ ييرة
متدايلة يل الت حرة الديلية
أ

•
•
•
•
•
•

اتفحقية ريتردال  -ا ض حل ل .س . ) 81/99
أالتص ييدي صل ييى البريتش ييشل الة ييحص ييحلت كم ي ييل الر ي ي الب ييري للرفحي ييحت الة ييرة يالرفحي ييحت
ا خرى صبر ال ديد يالتةلص مرهح حل رسشل ال ل ح ل رقم 24/2002
أ
التصدي صلى ال رر رقم  3/1ال عت د ؤت ر ا طراف تفحقيية يح ل لليت كم ييل ي الرفحييحت
يالتةلص مرهح( تصدي رقم ال رسشل 88/2002
ريتش شل ال عرل حمتيح ات ال ل ة الديلية ل حع الب حر يوصح تهح (تصدي .88/2003
أ
تصدي ال ل رة صلى ال دي ة الديلية من ال فن يال شا ل حل رسشل رقم 63/2004ل.
أ
أ
ر
ر
ا ض حل ال ل رة الى ال عحهدة الديلية ح ال شارد الش اثية الربحتية لالغقية يالز اصة حل رسيشل
رقم 57/2004

مرحلة التنفيذ
• صياغة التقرير
• اإلبالغ

مرحلة التقرير
والمتابعة

•
•
•
•

توزيع العمل على فريق الفحص
المسح المبدئي
اإلشراف والمتابعة
تجميع األدلة وكتابة المالحظات

•
•
•
•
•

فترة المهمة
الهدف من الفحص
دارسة المخاطر
اجراءرات التحقق
فريق الفحص

مرحلة التخطيط

أ
اهداف ال ه ة:
دراسة ايمار البيئية النات ة عس ه المشروعات مس رل الدراسات والبحو والوقوف على بعض المواقع مس
رل الزيارات الميدانية.
ي لك من خالل:
التحقم مس سرمة الحصول على الترا ي البيئية ل
وفقا يحوام المنعمة.
التحقم مس التزام الشركات العاملة باحوام قانون حماية البيئة وموافحة التلو واللوائح والقرارات الصادرة
تنفي ا له في م ال الو ارات والمحاجر والعقود المبرمة معها.
التحقم مس ات اذ اإلجراءات القانونية ت ا الشركات الم الفة.
تقييم اإلجراءات المت ة وبيان اوجه القصور فيها.
بيان اوجه النق والقصور في ايحوام المنعمة مس رل ما يوشفه الفح مس مرحعات.

-1ع وودم الت وزام الش ووركات العامل ووة ف ووي مش ووروعات المح وواجر والو ووارات ب ووالقوانيس واينعم ووة والل وووائح
والقورارات الوزاريووة المنعمووة واسووتمرار تلو الشووركات فووي توورار الم الفووات والت وواوزات وذلو علووى
آ
النحو ايتي:
إنبعامات الابار مس نقائ التحوي ونقائ اإلسقائ.
وجود برامي الديزل في اماكس غير مبطنة وبشو عشوائي.
ت اوز العمم الم موح به ي كوثر مس المتر والنصوف للو وارات باإلضوافة إلوى قيوام بعوض محواجر
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
تنامر الووثير مس الم لفات الصلبة -ال وراب -بالمواقع كالبرامي واإل ارات
 ت مع م لفات الص ور النات ة عس عملية التح ير.
عدم وجود اجهزة تحوم بالابار.
 اقترع ايش ار بشو عشوائي.

ومنناآلثارننلسآلثيةننلناجتآلثينلاننجتآلفنناآلثلتليوننل آلوثي ننلو ث
ثلذكوسة،آلثاتي:
استمرار العم  24ساعة مما يقلم راحة الموا س (التلو الضوضائي).
است دام الطريوم القريوم موس الم واكس لنقو الموواد المنت وة (التلوو الضوضوائي وتلوو
الهواء).
 روج الميا مس با س ايرض لتعدد الحفر م توى الميا ال وفية.
ت ل بعض الشركات موس م لفوات الصورف الصوحي والصوناعي فوي امواكس تضور بالم واكس
وال وان.
وجود تصدع وانهيار جزئي في بعض المنازل وذل جراء رمي الص ور مس اعالي ال بال.
تامر العيون والايول وايفرج ب بم ايتربة والابار.
تامير الابار والتراب على الاطاء النباتي والمراعي الطبيعية.

قيام الشاحنات والمعدات الثقيلة التابعوة لوبعض الشوركات باسوت دام الطور الدا ليوة المرصووفة التوي تحواذد المنوا م
ال ووونية والزراعيووة ممووا يشووو ط و لرا علووى ايرواح كمووا انووه يق وول مووس عموور الشووارع ايفتراضووي باإلضووافة إلووى تووامر الم وزارع
بالابار المتطاير.
آ
نفو بعض المواشي ب بم عدم ت ل بعض الشركات مس الم لفات بطر امنه باإلضافة إلى عودم تاطيوة الحفور التوي
احدمتها وذل بعد اينتهاء مس المشروع.
ت مع م لفات الص ور ياير مس م ار ايودية.
ت رب الزيوت إلى با س ايرض ب بم عدم تبطويس مووان ت موع الزيووت والوديزل وغيور مموا يوؤمر علوى الميوا ال وفيوة
مع مرور الوقت.

 -2مووس وورل المعاينووات قي ووام بعووض الو ووارات با و الم ووواد مووس المح وواجر ال اصووة به ووا بالوام و
ل
و
وبم احات شاسعة موع وجوود اعوداد ب ويطة جودا موس ايشو ار موع إحراماتهوا و جوود اشو ار كوثيفوة
بالمنطقة المحيطة بالمح ر ايمر ال د يصعم معه الوقوف عس قيوام الشوركة بواقترع ايشو ار موس
عدمه حيث ي يتم ا صور جوية او ات واذ ايوة إجوراءات للحود موس هو ا ايمور .وتقضوي الموادة ()21
الفقوورة (ا) مووس قووانون حمايووة البيئووة وموافحووة التلووو ( )114/2001بعوودم جوازيووه قطووع او اقووترع او
اإلضرار باد ش رة او ش يرة او اعشاب إي بتصريح.
-3عوودم زيووارة مواقووع مشووروعات المحوواجر والو ووارات مووس قب و الم تصوويس التووي انتهووت فت ورة سووريان
الموافقة البيئية او التصريح البيئي النهوائي للتاكود والتحقوم موس إلتزامهوا بشورئ ت ووية الموقوع وإزالوة
الم لفات والمشوهات بعد انتهاء التصريح.

أهم التوصيات







إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي الشواوى حول الت اوزات التي تحدمها الو وارات والمحواجر
وعم طل تد سريعة لزيارة تل المواقع وتوميم الشواوى وكافة اإلجراءات المت ة.
مراقبو ووة الو و ووارات والمحو وواجر وذل و و عو ووس ريو ووم كو وواميرات مراقبو ووة تو ووربل بارفو ووة العملي و وات
المركزية للحد مس الم الفات وتوون تولفتها على اصحاب الو ارات والمحاجر.
إل وزام الو ووارات والمحوواجر بتركيووم اجهووزة رصوود مابتووة لفح و ن ووبة الابووار والتلووو بووالهواء
آ
وموافاة الوزارة بتقارير شهرية على ان تقوم الوزارة بفح ه ايجهزة مس وقت ي ر.
تووثيف الرقابة على مواقع مشروعات المحاجر والو ارات.






إج وراء عملي ووات تفت ووي عل ووى بع ووض المواق ووع المحتم و اس ووتارله دون تص ووريح م ووس ورل قي ووام
المفتش وويس ف ووي إدارات وزارة البيئ ووة والش ووؤون المنا ي ووة بالمحافع ووات م ووس وورل توزيو وع الرقع ووة
ال ارافية للمحافعة إلى مربعات يتم عم برنامج اص لزيارتها.
توووفير الووووادر البشوورية الرزمووة يحوووام الرقابووة علووى تل و المشووروعات وك و ل توووفير المعوودات
الرزمة إلتمام عمليات التفتي على الوجه اي كم .
زي ووادة الص وورحيات المتاح ووة إلدارات وزارة البيئ ووة والش ووؤون المنا ي ووة بالمحافع ووات ف ووي إحالو ووة
الم الفات إلى اإلدعاء العام وإنشاء اق ام للشؤون القانونية او رفدها بموظفيس مؤهليس قانونيال
عودم إصودار اد تصووريح بيئوي نهووائي إي بعود تقووديم دراسوة مفصوولة تقيويم التوواميرات البيئيوة المترتبووة
على مصدر العم او منطقة العم .








عدم قبول دراسوات تقيويم التواميرات البيئيوة موس الشوركات المتقدموة للحصوول علوى تصوريح بيئوي
نهووائي إي إذا كانووت مضوومنة بوواإلجراءات التووي سوويتم ات اذهووا مووس قب و الشووركة عنوود اإلنتهوواء مووس
المشروع بما ي فف ايمر البيئي.
توصيف الم الفات وقيمة الارامة المفروضة لو نوع مس الم الفات.
ايلتزام بزيارة الموقع قب إصدار الموافقة البيئية او التر ي البيئي النهائي.
عدم إصدار موافقات بيئية او تصاريح بيئية إي بعد استيفاء شرئ تقديم الضمان البنوي.
عوودم إرجوواع اصو الضوومان البنوووي إي بعوود التحقووم مووس التوزام الشووركات المنتهووي اعمالهووا فووي تلو
المواقع مس ت وية ايرض وإزالة المشوهات والم لفات.







القيام بالمعاينات الميدانية للمواقع المنتهية موافقاتها البيئية او تصاريحها.
تحرير محاضر ضبل الم الفات المرتوبة مس الشوركات مباشورة دون توا ير فوي ضووء
المعاينات الميدانية.
اإلس وراع ف ووي ات وواذ اإلج وراءات القانوني ووة ت ووا الش ووركات الم الف ووة وعوودم ال وبلء ف ووي
إحالتها لل هات الم تصة في ضوء إحالوة الم الفوات المرتوبوة موس الشوركات والتوي
تتعلم بم الفة احوام قانون التعديس ويئحته التنفي ية إلى وزارة الت ارة والصوناعة
إلعمال شؤونها فيها.
دراسة إموانية تحديد محميوات جيولوجيوة بال ولطنة بالتواصو موع المراكوز العلميوة
ل
الم تصووة .وايضووا التواصو مووع المراكووز العلميووة اي وورى التووي مووس شووانها تحووافع علووى
البيئة العمانية.

اإلس وراع فووي إنشوواء قاعوودة بيانووات إلووترونيووة لوافووة ال لفيووات المتعلقووة بالموافقووات البيئيووة
والتصوواريح البيئيووة والتعموويم علووى كاف ووة المووديريات والوودوائر واإلدارات بالمحافعووات التابع ووة
للوزارة.
عم دلي إجراءات ي اعد علوى سوير طووات العمو بطريقوة مرتبوة وم ل ولة بموا ي يوؤدد
إلى حدو م الفوات إجرائيوة او علوى ايقو التقليو منهوا اي لوا كانوت بورة الموظوف القوائم بتنفيو
تل اإلجراءات وي اعد على تحقيم كوفاءة اداء الموظفيس.

سعد ح
ل حئكم يت ب ي ي ييلشا خحلص الت يحت

مكافحة الغش والفساد في القضايا البيئية

المخطط
* البيئة في لبنان سابقاً وحالياً
* 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

حالياً

خسائر تقدر  550مليون دوالر سنوياً بسبب اآلضرار البيئية
أجتياح البناء للمساحات الخضراء
تصحر

المشاكل التي يعاني منها لبنان بيئياً:
* عدم التقيد بالقوانين و نقص التشريع البيئي
* مشكلة معالجة النفايات
* التصحر
* االنبعاثات السامة
* 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
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جمهــوريـــــــــة مصــــــر العربيــــــــة
الجهـــــــاز المركــــزى للمحــاسبـــات

 إن أهمية البيئة وحمايتها وتنميتها قد بدا واضح ًا في السنوات األخيرة على
المستوى الدولي والمحلي ،وذلك لما شهده العالم خالل السنوات الماضية من
مشكالت تلوث وتدهور بيئي واستنزاف للموارد الطبيعية ،نتيجة إهمال البعد
البيئي عند إعداد وتنفيذ السياسات االقتصادية وما يتبعها من عمليات التنمية
المختلفة ،مما أدى إلى حدوث كوارث بيئية مثل ( ظهور ثقب األوزون،
وظاهرة االحتباس الحراري ،وحدوث بعض الحوادث البيئية مثل انفجار
مفاعل تشيرنوبل في االتحاد السوفيتي  ،واألمطار الحمضية ،و الجفاف
والتصحر ،تلوث المياه والهواء والتربة والتلوث اإلشعاعي والضوضائي
نتيجة التجارب النووية ،والنفايات النووية وغيرها من التلوث ).
 الغش والفساد يشتركان في طبيعة الممارسة غير القانونية وصوال لتحقيق
منافع شخصية ،كما يشكالن انتهاكا فظا لمنظومة المبادئ والقيم والمعايير
األخالقية.
 يعرف الغش بأنه "خلط الشيء الرديء بالجيد بغرض إظهار الشيء على
غير حقيقته لتحقيق منفعة شخصية" وهو بذلك يشكل جزء من الفساد فى
معناه الواسع .
 يعرف الفساد بأنه "كل عمل يتضمن سوء استخدام للسلطة العامة ألغراض
خاصة ،وهو أيضا خروج عن النظام والقانون .





يعتبر الغش والفساد وجهان لعملة واحدة  ،يشكالن خطرا داهما
يواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء باعتبارهما معوقا
رئيساً لتحقيق التنمية المستدامة من خالل المساهمة في ضعف
النمو االقتصادي ،وتكريس االختالفات والتشوهات في توزيع
الدخل والثروة وتمركزها في يد فئة قليلة ،وزيادة أعداد الفقراء
بالمجتمع ،إضافة إلى تدني كفاءة القطاع العام وأدائه ،وارتفاع
حجم اإلضرار بالمال العام .
وتتباين أشكال الفساد وممارساته وانتشاره من مجتمع آلخر تبعاً
لطبيعة البيئة والعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة،
والقيم الدينية واألخالقية المتفاعلة فيه ،كما تتأثر بدرجة كفاءة
الجهاز اإلدارى للدولة وهو ما ينعكس في طبيعة الوسائل
المستخدمة للتصدى له والتقليل من آثاره  ،وتعمل الدول جاهدة
على استنهاض أجهزتها وإمكانياتها لوضع السياسات والمتطلبات
الالزمة للقضاء على الفساد أو الحد منه.





وقد شكل ربط عمليات التسليف واإلقراض التي تقوم بها المنظمات
والهيئات الدولية كالبنك الدولي للدول المحتاجة بموقع هذه الدول
وترتيبها في سلم الفساد ودرجة نجاحها في محاربته دافعا آخر
الهتمام الدول بموضوع الفساد ومحاربته.
أوجد التطور العمرانى كثيرا من المشاكل البيئية لذلك ظهرت
التحديات التى تواجه البشر عموما والتى أظهرت إهتماما دوليا
أدى إلى ظهور العديد من الندوات والمؤتمرات لمواجهة الخطر
البيئى لعل أهمها :
مؤتمر األمم المتحدة المعنى بالبيئة (قمة األرض) الذى عقد فى
ريوجانيرو بالبرازيل عام 1992م لوضع الحلول الالزمة لمواجهة تلك
التحديات  ،حيث أكد المؤتمرون على أنه من أجل تحقيق تنمية مستدامة
ينبغى أن تكون حماية البيئة جزءاً ال يتجزأ من عملية التنمية  .وأكدو على
ضرورة العمل على توفير المعلومات الالزمة لتحسين القدرة على صياغة
وإختيار السياسات البيئية واإلنمائية خالل عملية صنع القرار .



لذلك بدأت الضغوط تتزايد على الجهات الحكومية والشركات
والمؤسسات للمحافظة على البيئة من جانب ( المستهلكون ،
والمساهمون والمستثمرون  ،قوانين حماية البيئة  ،والمقرضون،
وجماعة الضغط البيئى ) فزادت تكاليف اإللتزام باألنظمة البيئية
والتى تدخل فى إطارها ( تكاليف الغرامات والمخالفات وإختيار تكنولوجيا
ومعايير تتوافق مع حماية البيئة ومكافحة التلوث ) .



ونتيجة لتلك الضغوط كان البد من وجود نظام رقابى فعال لمعالجة
قضايا البيئة وكيفية اإللتزام باألنظمة والتعليمات والقواعد والنظم
التى تتعامل معها  ،ولذلك إهتمت األجهزة الرقابية بنوع جديد من
أنواع الرقابة يسمى ( المراجعة البيئية )  ،وبدأت محاوالت وضع
اهداف محددة له  ،وكان من أهم تلك المحاوالت :







مؤتمر األجهزة العليا للرقابة ( االنتوساى ) المنعقد فى القاهرة
بجمهورية مصر العربية عام 1995م ؛ والذى أوصى بوضع دليل
إرشادى يتضمن توجهيات ومنهجيات لتنفيذ عمليات الرقابة ذات
التوجه البيئى مستندين فى ذلك على معايير الرقابة الحكومية
الصادرة عن المنظمة الدولية ( االنتوساى ).
إهتمام األجهزة الرقابية بهذا النوع من الرقابة عند تطبيق عناصر
مراجعة األداء ( اإلقتصاد  ،والكفاءة  ،والفعالية ) األخذ فى
اإلعتبار المحافظة على البيئة .
إن المراجعة البيئية ال تقتصر على مراجعة األصول واإللتزامات
البيئية المحتملة فحسب  ،بل يتسع دورها فى مراجعة مدى إلتزام
الشركات والمؤسسات بالقوانين والتشريعات والسياسات البيئية
والتحقق من كفاية اإلفصاح عن المسائل البيئية والتى يكون لها
تأثير حقيقى أو محتمل على القيم الواردة بالقوائم المالية .



إتساع دور مراجع الحسابات فى مراجعة األمور البيئية المالية إلى
األمور البيئية غير المالية والتى يعد مراجعتها من قبيل التحديات
التى تواجه مراجع الحسابات لما يتطلب األمر من تأهيل مراجعى
الحسابات للقيام بهذة المهمة  ،ومن ناحية اخرى الصعوبات التى
تواجه القائم على القياس المحاسبى لصعوبة قياس تلك األمور غير
المالية والتعبير عنها ؛ وهو ما يخرج عن نطاق اإلطار المحاسبى
والذى ينصب على إعترافه على ما يمكن قياسة.



إن إغفال البعد البيئي واألخالقي يؤثر سلباً على اقتصاديات
المشروعات وبالتالي إقتصاديات الدول على المدى البعيد.

المراجعة البيئية
 عرفها الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى بأنها :
" منهج خاص بمراجعة السياسات والبرامج واألنشطة البيئية
والذي يشمل المراجعة المالية ومراجعة الكفاءة واالقتصاد وفاعلية
هذه السياسات والبرامج واألنشطة  ،وذلك بهدف فحص مدى
االلتزام الفعلي بتطبيق القوانين واللوائح التي تحكم األنشطة
والبرامج البيئية بالجهة محل المراجعة ،والتأكد من سالمة
التصرفات المالية ،وإبداء الرأي في صحة ودقة البيانات الخاصة
بها ،ومدى الكفاءة واالقتصاد والفاعلية في تحقيق السياسات
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 .

جهود الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى
فى مجال الرقابة البيئية




يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة المالية البيئية بمصر
وهو هيئة رقابية مستقلة تتولى الرقابة على أموال الدولة ،
واألشخاص اإلعتبارية العامة  ،والجهات اآلخرى التى يحددها
القانون  ،ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات
المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية .
يمارس الجهاز أنواع الرقابة اآلتية :
 -1الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى .
 -2الرقابة على اآلداء ومتابعة تنفيذ الخطة .
 -3الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن
المخالفات المالية .

حالة عملية توضح دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى
القضايا البيئية (أراضى طرح النهر ومنافع النيل بمصر(


يبلغ طول نهر النيل أكثر من  1500كيلو متر داخل جمهورية
مصر العربية  ,وتتميز األراضي الواقعة علي ضفافة بموقع ذي
قيمة إستثمارية كبيرة تساهم في تحقيق نهوض إقتصادي
وإجتماعي هائل إذا أحسن إستخدامها  ,كما يعد نهر النيل أهم
مورد مائي بل شريان الحياة بجمهورية مصر العربية مما يستوجب
الحفاظ علي سالمة تدفقة والحيلولة دون التعدي عليه  ،وتعد
أراضى طرح النهر هى األراضى الواقعة على ضفاف نهر النيل
وتمتد لتشمل الجزر الواقعة فى مجراه وكذا مساحات كبيرة من
األراضى التى تبتعد حالياً عن ضفافه وهى أراضى ملك الدولة ولها
قيمة إستثمارية كبيرة إذا أحسن إستغاللها.





وقد تعددت أوجهه اإلنتفاع بأرض طرح النهر وكذا أمالك وزارة الموارد
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 .
وقد أسند للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اإلدارة واإلستغالل
والتصرف فى أراضى طرح النهر بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى بموجب
المادة الثالثة من القانون رقم ( )7لسنة  1991بشأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك
الدولة الخاصة  ،كما تضمنت المادة الثانية من القانون رقم ( )86لسنة  1997أن
حصيلة اإلدارة واإلستغالل والتصرف فى تلك األراضى تعد أمواالً عامة ويجنب ما يرد من
الهيئة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ويتم الصرف منه فى األغراض
المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة وذلك وفق ًا لما يقدرة
رئيس مجلس الوزاراء  ،كما تعد وزارة الموارد المائية والرى الجهة المسئولة عن إدارة
منافع نهر النيل ( األمالك التابعة لها  ،ومياة نهر النيل ) وكذا إصدار التراخيص بجميع
األعمال واإلشغاالت على مجرى نهر النيل بفرعية وصوره وذلك من خالل اللجنة العليا
لتراخيص النيل .



عدم وجود حصر وإثبات مساحات أراضى طرح النهر ومنافع النيل ،
والجزر المتواجدة بمجرى نهر النيل على مستوى محافظات الجمهورية،
وإمساك سجالت منتظمة مثبتاً بها تلك المساحات ،وأسماء المنتفعى بها ،
ومقابل حق اإلنتفاع والمتحصالت والمديونيات المتراكمة  ،فضالً عن عدم
تسجيل أى تعامالت مالية خاصة بأراضى طرح النهر بسجالت اإلدارة
المالية  ،بما يعد بمثابة عدم تفعيل للمادة الثالثة من القانون رقم ( )7لسنة
 ، 1991ومخالفاً للمادتين ( )87( ، )77من قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  2906لسنة  ،1995وما يترتب على ذلك من ضياع إيرادات سيادية
للدولة .



عدم التنسيق بين الجهات المعنية بحصر عدد ومساحة الجزر بمجرى
النيل  ،مما أدى إلى التضارب واإلختالف فى عدد ومساحة تك الجزر
بالبيانات الوراردة من كل جهه للجهاز المركزى للمحاسبات  ،ويمثل ذلك
ضياع إيرادات على الدولة تتمثل فى مقابل حق اإلنتفاع بأراضى تلك
الجزر التى تعد من موارد الدولة اإلستثمارية



وجود تعديات بناء على أراضى طرح النهر وذلك رغم تحرير مخالفات
وإصدار قرارات إزالة لها.



عدم إحكام الرقابة على األعمال واإلشغاالت على مجرى نهر النيل  ،حيث
تبين ضآلة المساحة المثبت إستغاللها بقطاع تطوير وحماية نهر النيل حيث
مثلت نسبة  %1 ‚5فقط من طول نهر النيل البالغ نحو  1500كيلو متر
طولى  ،هذا باإلضافة إلى أن  % 61‚9من عدد المراسى والمشاتل المنشأة
فى المسافة المستغلة غير مرخصة ،فضالً عن أن المنتفعين الصادر لهم
تراخيص ولهم ملفات تبين إنتهاء صالحية معظمها ولم تجدد مع إستمرار
المنتفعين بإستغالل تلك المساحات وتراكم مديونيات مستحقة السداد على
معظمهم كما أن تلك المديونيات غير مثبتة بدفاتر الهيئة المالية .





مخالفة قانون المناقصات والمزايدات رقم ( )89لسنة  1998والئحته
التنفيذية وتعديالتها بالمخالفة للمادة ( )89من قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم ( )2906لسنة ،1995في بعض عمليات التأجير كما لم يتم
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 .

وقد كانت بعض توصيات الجهاز في هذا الشأن -:


إيجاد آلية لتحديد جهة تتولي مسئولية إدارة وإستغالل أراضي طرح النهر
ومنافع النيل والجزر المتواجدة بمجري نهر النيل  ،بحيث تكون لها سلطة
تمكنها من إدارة وإستغالل تلك المساحات من خالل حصر تلك األراضي علي
مستوي محافظات الجمهورية و أوجه إستغاللها وأسماء المنتفعين بها  ،مع
توليها إصدار تراخيص التشغيل لها وطرح المنشآت السياحية من خالل
إجراء المزادات العلنية  ،مع اإلعتماد علي تقديرات اللجنة العليا لتثمين
أراضي الدولة كحد أدني يتم اإلعتماد علية سواء عند إجراء المزايدات أو
ربط المبالغ المستحقة عن حق اإلنتفاع .



إزالة التعديات بالبناء علي أراضي طرح النهر  ،وسن تشريع يشدد تجريم
حاالت التعدي علي مجري نهر النيل وكذا األراضي حفاظا علي تلك الموارد
الحيوية .



ضرورة تبعية اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لرئيس مجلس الوزراء
حتي ال يتم التأثير علي قراراتها .

وقد شارك الجهاز المركزي للمحاسبات فى العديد من المؤتمرات
واإلجتماعات واللقاءات العربية واالفريقية والدولية المعنيه

بالقضاياالبيئيه :


نظم الجهاز مؤتمر اإلنتوساى ال " "15عام  1995والذى كان موضوعه الرئيسى عن
المراجعة البيئية  ،كما رأس اللجنة الفرعية اإلقليمية لشئون المراجعة البيئية للمجموعة
العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة منذ عام  ، 1999وشارك فى مؤتمر
األنتوساى ال " "17بكوريا عام  2001عن إنجاز رقابته على األنشطة من منظور بيئى



شارك الجهاز فى اإلجتماع الثانى عشر لمجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة والدورة
التدريبية الخاصة بمراجعة التنوع البيولوجى فى الدوحة بدولة قطر فى يناير . 2009
شارك الجهاز فى اإلجتماع الثامن للجنة المحفزة ( )SCBالتابعة لمجموعة عمل
األنتوساى لمراجعة البيئة فى بالى بإندونيسيا فى أغسطس . 2009



شارك الجهازفى اإلجتماع األول لمجموعة عمل األفروساى لمراجعة البيئة فى أكتوبر
 2011بأروشا – تنزانيا .













رأس الجهاز اإلجتماع الرابع لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذى
إستضافه الجهاز األعلى للرقابة بدولة الكويت فى إبريل  ، 2012وتم خالله مناقشة الفريق فى أنشطة مجموعة
األنتوساى لمراجعة البيئة ( الدليل اإلرشادى عن الغش والفساد فى مراجعة البيئة – الحفاظ على الحياة البرية
والسياحة – الدليل االرشادى عن موضوعات المياه ) .
شارك الجهاز فى اإلجتماع الثانى لمجموعة عمل األفروساى لمراجعة البيئة وإجتماع اللجنه المحفزة للمجموعة والذى
عقد فى ياوندى – الكاميرون فى يوليو  ، 2012وكان أهم ما جاء به  :دعوة الجهاز المركزى للمحاسبات بجمهورية
مصر العربية للمبادرة بإجراء عملية مراجعة بيئية مشتركة لنهر النيل باإلشتراك والتنسيق مع األجهزة العليا للرقابة
بكل من ( أثيوبيا  ،جنوب السودان  ،السودان  ،أوغندا  ،كينيا  ،وتنزانيا ) .
شارك الجهازفى اإلجتماع الخامس " اإلستثنائى " لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة  ،ويضم كالً ( مصر واألردن وفلسطين والعراق وتونس والكويت وسلطنة عمان ) وناقش تفعيل دور
األجهزة العليا للرقابة بالدول العربية فى ممارسة الرقابة البيئية للتحقق من فعاليات السياسات البيئية وبرامج التنمية
المستدامه ومالءمتها فى سبتمبر  2012بمقر الجهاز المركزى للمحاسبات بالقاهرة .
شارك الجهاز المركزى للمحاسبات بوصفه رئيس فريق البيئة العربية للمجموعة العربية فى اإلجتماع الثالث عشر
للجنة المحفزة لمجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة والذى عقد فى لومبوك بإندونيسيا خالل الفترة من  6-2ابريل
2014
إستضافة الجهاز المركزى للمحاسبات إلجتماعات المجلس التنفيذى ال  48والجمعية العامة الثالثة عشر لألفروساى
والمنعقدة خالل الفترة من  29-24أكتوبر  2014بشرم الشيخ  ،وتم نقل رئاسة منظمة األفروساى من الجهاز األعلى
للرقابة بالجابون إلى الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى والذى سيشغلها لفترة  3سنوات .

اللقاء التدريبي الذي يستضيفه المجلس األعلى للحاسبات بالمملكة
المغربية خالل الفترة من  12 / 14إلى  2015 / 12 /18حول موضوع
<< مكافحة الغش والفساد في القضايا البيئية >>

تجربة محكمة الحسابات بالجمهورية اإلسالمية
الموريتانية << حالة عملية >>

1

الرقابة البيئية
مكافحة التصحر وحماية الغابات

2

تعريف البيئة والمصطلحات والمفاهيم ذات
الصلة بها
تعرف البيئة بأنها الوسط الذي
يعيش فيه اإلنسان و يحصل منه
على مقومات حياته ويمارس فيه
عالقته مع أقرانه من بني البشر،
كما تعني البيئة كل ما يحيط
باإلنسان من أرض وهواء ومياه
وكائنات حية وجماد.
3

لقد عرف المشرع الموريتاني البيئة في
القانون رقم 045/2000 :المتعلق بالقانون
اإلطار للبيئة في مادته الثانية على أنها:
<< مجموعة من العناصر الفيزيائية
والكيمياوية والبيولوجية طبيعية كانت أم
اصطناعية ،وكذلك عوامل اقتصادية،
اجتماعية وثقافية من شأن تدخالتها أن تؤثر
بشكل مباشر أو غير مباشر عاجال أم آجال
على الوسط المتحرك ،وعلى الموارد الطبيعية
والكائنات الحية ويؤثر تفاعلها على سعادة
ورفاهية اإلنسان >>.
4

حماية البيئة
هي المحافظة على مكوناتها
وخواصها وتوازنها الطبيعي وصيانتها
وتنميتها ومنع التلوث واإلقالل منه أو
مكافحته ،والمحافظة على الموارد
الطبيعية وترشيد استهالكها وحماية
الكائنات الحية التي تعيش فيها خاصة
تلك المهددة باإلنقراض.

5

العالقة

بين

البيئة

والتنمية

المستديمة

تمتاز البيئة والتنمية بعالقة متالزمة ومترابطة بشكل معقد ،وقد أدى عدم الربط
بين البيئة والتنمية في ظل غياب اإلعتبارات البيئية في الخطط التنموية
واإلستثمارية إلى إلحاق العديد من األضرار المباشرة بالبيئة وخصائصها
الطبيعية تمثلت في اإلستخدام المفرط للموارد الطبيعية والكيمياويات وغازات
اإلحتباس الحراري واستخدام تكنولوجيا غير مناسبة بيئيا وزيادة الملوثات
بأنواعها ولذلك أصبحت حماية البيئة وتحسينها قضية تنموية تتخطى أحيانا
حدود البيئة المحلية وباتت المحافظة على البيئة إحدى أبعاد التنمية المستدامة.
وقد شاع استخدام مفهوم التنمية المستدامة بعد نشر تقرير الهيئة الدولية للبيئة
عام  1987والذي أكد على ضرورة وضع اإلعتبارات البيئية في خطط التنمية.
وتتجسد فلسفة التنمية المستدامة في كونها ( التنمية اإلقتصادية التي تفي
باحتياجات األجيال الحاضرة من الموارد الطبيعية المحدودة دون اإلخالل بقدرة
حاجاتهم).
تلبية
على
القادمة
األجيال

إننا ال نرث األرض من أسالفنا ولكننا نستعيرها من أحفادنا.
6

اإلهتمام العالمي بالقضايا البيئية
.1

7

اجتماع استكهولم بالسويد عام  1972لمناقشة قضايا
البيئة وعلى أثره تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة في
ديسمبر  1972القرار رقم (  ) 2997القاضي بتأسيس
برنامج األمم المتحدة للبيئة ( ( PNUEومهمته هي أن
يكون رائدا ومشجعا لقيام شراكات لرعاية البيئة على
نحو يتيح لألمم والشعوب تحسين نوعية حياتها دون
إضرار بنوعية حياة األجيال المقبلة.

 .2مؤتمر اريو دي جانيرو بالبرازيل في عام  1992حيث اتفق
رؤساء وممثلو ( )173دولة باإلضافة إلى المنظمات الحكومية وغير
الحكومية على توحيد الفكر والجهود نحو موضوعات البيئة في
مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية المعروف بقمة األرض ،وكان
لهذا المؤتمر أثر كبير في تحول الفكر الرقابي نحو القضايا البيئية
وزيادة اإلهتمام بها ومحاولة وضع األطر الالزمة إلدراج البيئة
الرقابة.
ألهداف
الرئيسية
المحاور
ضمن

()OMD
للتنمية
األلفية
أهداف
.3
من بين أهداف األلفية للتنمية يمكن ذكر الهدف  7الذي يرمي
مستديمة”.
بيئة
تأمين
”
إلى

8

اهتمام األجهزة العليا
للرقابة المالية والمحاسبة بالرقابة على البيئة
ـ مؤتمر اإلنتوساي الرابع عشر في واشنطن في شهر أكتوبر 1992
حيث تمت الموافقة على إنشاء مجموعة العمل المعنية بالرقابة
البيئية.
ـ في شهر مايو  1993وافق المجلس التنفيذي لألنتوساي في افيينا
على صالحيات مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية.

9

أهم المشاكل البيئية في موريتانيا
ا لتصحر نتيجة الجفاف والرعي الجائر وقطع األشجار.
المخلفات السائلة في ظل ضعف نظام الصرف الصحي وعدم استكمال شبكات
المياه والمجاري ومحطات المعالجة .وكذلك المخلفات الصلبة وعدم تصريفها.
زيادة النمو السكاني في المدن بسبب ارتفاع ظاهرة الهجرة من الريف إلى
المدينة وما يترتب عليها من سلبيات.
عدم إعداد دراسات تقييم األثر البيئي للعديد من المشروعات التنموية
واالقتصادية.
ضعف تفعيل بعض التشريعات والقوانين والمعاهدات واالتفاقيات الدولية.
نقص التوعية بخصوص البيئة والحفاظ عليها.
تلوث التربة والهواء والماء في بعض األحيان،السيما في المدن وضواحيها
نتيجة النبعاث المصانع ومحطات الكهرباء وعوادم السيارات المتهالكة واستخدام
األسمدة والمواد الكيماوية.
10



11

وتختلف المشاكل البيئية في موريتانيا من منطقة إلى أخرى
وتتفاوت في الحجم والتأثير إال أن من أخطرها وأكثرها تحديا و
استعصاء على الحل في عموم البلد ظاهرة التصحر الناتجة عن
عدة عوامل من بينها الجفاف وتدمير الغابات و ،و ،و،،،
وعليه سيتم التركيز على تقديم حاالت عملية من تجربة محكمة
الحسابات في مجال رقابة أنشطة مكافحة التصحر وحماية
الغابات ورقابة بعض أنشطة الوزارة المكلفة بالبيئة كنموذج على
بعض جهود جهازنا التي ال تزال متواضعة إلى حد ما في مجال
الرقابة البيئية بفعل العوامل التالية:

الصعوبات التي تواجه جهازنا في مجال
الرقابة البيئية
يوجد العديد من الصعوبات التي ال تزال تكتنف عملية الرقابة البيئية
المقام بها من طرف جهازنا من بينها:
ـ قلة الخبرات والمهارات في المجال البيئي.
ـ عدم توفر التدريب الكافي للمراقبين في هذا المجال.
ـ عدم كفاية البيانات المتاحة حول الوضع البيئي .
ـ عدم قابلية بعض األهداف للقياس مما يصعب من مهمة الجهاز
الرقابي الذي تعتمد رقابته على التحقق من تنفيذ األهداف
الموضوعة وكذلك صعوبات قياس األثر المالي للتدهور والتلوث
البيئي في كثير من األحيان...
12

حاالت عملية حول تجربة محكمة
الحسابات الموريتانية في مجال رقابة
أ
االنشطة المتعلقة بمكافحة التصحر
وحماية الغابات

13

تمهيد
البعد القانوني لمكافحة التصحر
تشكل مكافحة التصحر هدفا رئيسيا في السياسة الوطنية للبيئة حيث تنص
المادة 03 :من القانون رقم 045/2000 :المتعلق بالقانون اإلطار للبيئة
على أنه:
<< ترمي السياسة الوطنية في مجال البيئة إلى:
 .1المحفظة على التنوع الحيوي واإلستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
.2
.3

.4
.5

14

مكافحة التصحر.
مكافحة التلوث والمواد الضارة.
تحسين وحماية المستوى المعيشي.
توفيق التنمية مع حماية الوسط الطبيعي >>.

 كما نصت المادة  41من نفس القانون على أنه << :تعتبر
حماية األراضي من التصحر واإلنجراف ،وارتفاع
األمالح على مستوى األراضي ذات الطابع الزراعي
أهداف تدخل ضمن النفع العام >>.

15

.

16

آثار التصحر
أ) تدهور المصادر الغابوية
ب) تدهور التربة
ج -تدهور التنوع البيولوجي
د -تدهور الغطاء النباتي
هـ  -تدهور الحياة البرية
و) تدهور الظروف المعيشية
ز) تدمير البنى التحتية

17

حالة
.1

مهمة

رقابة

مشروع

عملية
مكافحة

زحف

الرمال

( مشروع ممول بمبلغ 5.407.790 :دوالر أمريكي من طرف مكتب األمم المتحدة للساحل
(  )BNUSباإلضافة إلى مساهمة عينية من طرف الحكومة الموريتانية تقدر بحوالي:
135.139.000أوقية ومواد غذائية مقدمة من طرف برنامج الغذاء العالمي (  ) PAMبقيمة:
 50.000.000أوقية ،وهذا المشروع موزع على ثالث مراحل؛ ومن أبرز المالحظات المرتبطة
الرقابة:
مهمة
عنها
كشفت
التي
المشروع
هذا
بتسيير
ـ غياب أو ضعف حماية مناطق التشجير من تهديدات البشر والمواشي بسبب عدم رصد مبالغ
مخصصة القتناء سياج الحماية في الميزانية ،وهذا األمر كان له أثر مدمر ،حيث أن معظم
عمليات التشجير كانت عبارة عن أحزمة خضراء تحيط بقرى وتجمعات مأهولة مما جعلها
عرضة لإلتالف من طرف الحيوانات المنزلية .كما لوحظ أن الغالبية العظمى من األشجار
المغروسة تم إتالفها بسبب رعي الحيوانات بالرغم من اكتتاب بعض الحراس .فضال عن زحف
الخضرتء.
األحزمة
هذه
حساب
على
العمراني
وتوسعها
المدن
18

ـ الضعف أو النقص الحاد في تأطير السكان المستهدفين بالمشروع من طرف
المندوبيات الجهوية للتنمية الريفية والبيئة رغم الوسائل المادية المعتبرة التي
وضعها المشروع تحت تصرف هذه المندوبيات لهذا الغرض.
ـ كما أن النتائج المحققة في مجال التنمية الشاملة للمناطق المستهدفة
بالمشروع ال تكاد تلمس بالرغم من كونها تشكل إحدى األهداف الرئيسية
للمشروع؛
ـ ال يوجد أي إجراء لضمان مواصلة ومتابعة تسيير المناطق التي استفادت من
عملية التشجير رغم أنه من المفترض نظريا أنه تم تحويل تسييرها للبلديات أو
للجان تسيير معينة من طرف السكان رغم عدم وجود إطار تنظيمي أو تعاقدي
يحكم تسيير المناطق التي شملتها عملية التشجير  ،مما جعلها عرضة لإلهمال
والتلف والتدمير بعد انتهاء المشروع وتخليه عن التزاماته؛
19

 .2مشروع الحزام األخضر بمدينة كيهيدي
يهدف هذا المشروع الممول من طرف الصندوق
األوروبي للتنمية بمبلغ  133مليون أوقية ( ال تتضمن
تكاليف الدعم الفني الخارجي إلى حماية مدينة كيهيدي من
زحف الرمال ،وقد أكدت بعثة الرقابة أن هذا المشروع
نجح في تحقيق هدفه في حماية البنى التحتية للمدينة من
زحف الرمال.

20

 3مهمة رقابة وزارة البيئة والتنمية المستدامة
( بعض المالحظات العامة المتعلقة بمكافحة التصحر وحماية الغابات )

ـ عدم وجود نظام معلومات ناجع يمكن من متابعة مختلف التغييرات
التي تطرأ على وضع الغابات واألراضي واستغاللها وحمايتها ،في
ظل غياب إحصائيات أو جرد أو قاعدة بيانات فيما يتعلق بمجال
الرمال.
وزحف
الغابات

21

شح الموارد البشرية والمادية المخصصة لحماية الطبيعة
على المستوى الوطني ( المناطق الداخلية ):
 لوحظ وجود نقص في الموارد البشرية والمادية
المخصصة لحماية الطبيعة على المستوى الوطني خاصة
مع اتساع دائرة اإلنتهاكات البيئية مثل انتشار ظاهرة قطع
األشجار في ظل الدور المهيمن للمحروقات الغابوية في
األرياف ( حطب الوقود والفحم الخشبي) المستخدمة لتلبية
بعض الحاجات المنزلية من الطاقة فضال عن األنشطة
المتعلقة بالصيد البري غير المشروع ،إلى غير ذلك من
الجرائم البيئية؛
22

انتشار اإلنتهاكات المتعلقة بمجال الغابات
لقد تواصل بشكل مطرد خالل السنوات المشمولة بالرقابة استهالك الفحم كوقود لدى
المنازل على الرغم من كون العالقة بين تدهور البيئة (التصحر ،زحف الرمال ،غياب
التنوع البيئي )... ،وهدم الغابة (القطع المفرط للغطاء النباتي ) بديهية ومؤكدة .وتعود هذه
الوضعية باإلضافة إلى قلة الوعي البيئي في هذا المجال إلى سوء تنظيم قطاع الخشب
والفحم الذي يكاد يكون غير مصنف ويضاف إلى ذلك كون غاز البوتان ال يضمن تزويدا
منتظما على كافة التراب الوطني ،كما أن قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة ما زال في أول
أطواره.
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