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 2014   ديوان احملاسبة - دولة الكويت

 اليوم األول  

 املشاكل البيئة وجتارب األجهزة العليا يف الرقابة البيئية

 (1/1اجللسة التدريبية األوىل )

 وأهمية التصدي هلا رقابيااملشاكل البيئية املعاصرة 

 

  اهلدف من اجللسة التدريبية:

نهاية اجللسة يتمكن املشاركني من التعرف على املشاكل البيئية املعاصرة ، يف 

من خالل االجهزة العليا  ا، وأهميته التصدي هلا رقابيواجلهود الدولية يف جمال محاية البيئة

 .للرقابة

 

 (1/1/1الشرحية )

 املشاكل البيئية املعاصرة:

 قضايا التلوث البيئي:

تغري يف الرتكيب الكيميائي أو اخلصائص  يعرف التلوث البيئي بأنه كل

الفيزيائية أو البيولوجية للنظام البيئي ويكون له أثر سليب على العوامل البيئية املتجددة 

من نبات وحيوان والغري حيه من هواء وماء وتربة وحرارة ورطوبة وعلى التفاعلي بني هذه 

 املكونات مجيعا.

وث مياه عذبة وتلوث مياه ساحلية أو حبرية وعلى هذا األساس يوجد تلوث هوائي وتل

وعلى سبيل املثال فإن التلوث البحري مثل تلوث البحر املتوسط والبحر احلمر واخللجان مثل 

وخليج السويس واخلليج العربي ، وهذه املياه متثل مصدرا مهما من الثروات  العقبةخليج 

 .الطبيعية يف دولنا العربية فإن تلوثها بالبرتول يشكل مشكلة بيئية رئيسية 

أن تلوث اهلواء اجلوي بدخان املصانع وعوادم املركبات والضجيج وانبعاث الغازات اليت 

اري والتغريات املناخية يعترب من أهم املشاكل اليت تعمل على زيادة ظاهرة االحتباس احلر

تواجهنا يف العصر احلديث. أن تراكم املخلفات الصلبة وتراكم القمامة وتدوير هذه 
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املخلفات تعترب أحد مشاكل البيئة اليت جيب أن يكون هلا حلول سريعة ودائمة 

 ومستمرة واليت جيب أن تعطي أولوية إعالمية.

 اجلوي : أوال : تلوث اهلواء

يعترب تلوث اهلواء اجلوي بالغازات املنبعثة من احرتاق وقود السيارات واألتربة من أهم 

القضايا البيئية وقد بذلت حماوالت كثرية للتغلب على هذا النوع من التلوث باستخدام 

وقود نظيف وإقامة مصانع تعتمد 

على تكنولوجيا صديقة البيئة ، 

ري وجيب أن يكون لإلعالم دور كب

يف توجيه الرأي العام وصانعي القرار 

  حنو مكافحة تلوث اهلواء اجلوي.

 

تهدف هذه احملاوالت إىل السيطرة على الغازات املنبعثة من وقود السيارات واملركبات 

وحمطات القوى الكهربائية اليت تدار بالسوالر واجلازولني والبنزين واستبدال هذه األنواع من 

ي كوقود بديل ونظيف ال يلوث البيئة نظرا ألن االنبعاثات الناجتة عن الوقود بالغاز الطبيع

من انبعاثاتها من أنواع  %52استخدام خصوصا غاز ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 

 الوقود الضارة بالبيئة.

ايثانول  %52وعلى هذا األساس يستخدم الغاز املسال وهو نوعان أحداهما حيتوي على 

 جازولني. %2ايثنول و %52ر حيتوي على جازولني واآلخ %52و

وعموما فالغاز  %5-5كما ميكن استخدام الغاز الطبيعي الذي تكون من امليثان 

الطبيعي وقود نظيف ألن التلوث الناتج من احرتاقه يكاد يكون منعدم ألن املركبات 

ول اهليدروكوبرونية مثل اإليثان والربوبان والبيوتان وبعض أكاسيد النيرتوجني وأ

أكسيد الكربون الناجتة من احرتاقه تكاد نسبتها ال تذكر باملقارنة بالنسبة الكبرية 

 من هذه الغازات واملركبات اليت تنبعث من أنواع الوقود التقليدية.
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البنزين اخلالي من الرصاص للسيارات اخلاصة واملركبات  استخداموقد بدأ بالفعل 

 واستبدال مركبات النقل اجلماعي السطحية مبرتو األنفاق.

ومن حماوالت السيطرة على الغازات املنبعثة اليت تلوث اهلواء اجلوي جيب تطوير 

 املؤسسات الصناعية وجعلها تستخدم تكنولوجيا تعمل بالغاز الطبيعي أيضا.

نة الغاز البرتولي املسال والغاز الطبيعي جند أن الغاز الطبيعي وقود له وعند مقار

خواص مثالية ألنه سائل متجانس والغاز الطبيعي وقود غري سام ويعطي رقم أوكتني أعاله 

 من الغاز املسال أو غاز البوتاجاز.

وجيب تطوير حمركات حمطات القوى الكهربائية لتعمل بالغاز الطبيعي ألنه 

فة إىل أنه وقود صديق للبيئة فإنه رخيص الثمن وتكاليف التشغيل أقل ، وجتدر باإلضا

اإلشارة إىل أن مجيع حمطات القوى الكهربائية بالواليات املتحدة األمريكية تعمل بالغاز 

 الطبيعي.

وجيب على األعالم أن يتبنى قضية استخدام الغاز الطبيعي خبلق وعى تام لدى 

نظيف صديق للبيئة كما جيب على اإلعالم أن يركز على أن  املواطنني عن كونه وقود

خلط الوقود التقليدي بالرصاص ال يرفع كفاءة األوكتني بل يزيد من انبعاثات الرصاص 

 اخلطرية.

إن استخدام الوقود العادي والتقليدي يزيد من انبعاث غاز الكربون مثل غاز أو 

امللوثات األخرى اليت تلوث اهلواء أكسيد الكربون وغاز ثاني أكسيد الكربون، ومن 

اجلوي هى املواد الصلبة الدقيقة مثل الغبار واألتربة العالقة باهلواء اجلوي واليت تتجمع 

باجلهاز التنفسي لإلنسان وتسبب له أضرار صحية بالغة ، وحتتوى هذه األتربة والغبار على 

هذه اجلسيمات الدقيقة عناصر سامة مثل الرصاص والكادميوم واهليدروكربونات وتأتي 

من مصادر حرق الوقود وبعض الصناعات مثل املسابك أما احلبيبات الكبرية اليت يصل 

 ميكرون فتأتى من مصنع األمسنت. 51حجمها إىل 

ونتيجة التفاعل بني أشعة الشمس والغازات النتريوجينية واهلدروكربونية املنبعثة 

 فصل الصيف تتكون أخبرة األوزون. من عادم السيارات وأخبرة املسابك خصوصا يف
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 تلوث اهلواء اجلوي بالرصاص: -1

أصبح التلوث بالرصاص أحد املشاكل البيئية اهلامة واخلطرية وانتشار مسابك 

الرصاص يف األماكن الصناعية يف املدن أو حول املدن جتعلها تفرز عدة أطنان يوميا من 

ىل كميات الرصاص املنبعثة من عوادم الرصاص الذي ينتشر يف أحناء هذه املدن باإلضافة إ

السيارات واملصانع وقد أثبتت الدراسات والبحوث إن هلذا املعدن دور أساسي يف انتشار أمراض 

 اجلهاز العصيب واألمراض السرطانية.

وعموما يعترب الرصاص على قائمة امللوثات يف الدم واهلواء ، وقد أثبتت الدراسات أن 

بالنسبة لألطفال فيؤثر على األجنة وحيدث بعض التشوهات تأثري الرصاص خطري قاتل 

ويقلل الذكاء عند األطفال ويؤدي إىل ختلف عقلي ويرتاكم يف العظام ويف اخلاليا، 

 خصوصا خاليا الكلي واملخ بل ومجيع خاليا األعضاء البشرية بل واحليوانية.

لتأثري السليب ، أما ان يتخلص من جرعة معينة من الرصاصوميكن للجسم البشري أ

فيكون من تراكم الرصاص خصوصا يف العظام والكلى ومظاهر هذا الرتاكم اللثة 

 الزرقاء.

، وأثبتت البحوث اليت أجرتها القة مباشرة بني التلوث والسرطانوقد وجد العلماء ع

جمموعة من العلماء من ثالث دول ) الواليات املتحدة ، بولندا ، والسويد( إن هناك صلة 

 بني تلوث اهلواء واإلصابة بالسرطان. مباشرة

وقد درس هؤالء العلماء حاالت أشخاص يعيشون يف مناطق خمتلفة من بولندا 

وقسموهم إىل جمموعتني : األوىل يعيش أفرادها يف بلدة ) جليفيس( يف منطقة شديدة 

التلوث يف مشال سيليفيا، أما اجملموعة الثانية فيعيش أفرادها يف منطقة ) ماهيال 

 بورالسك( اليت يقل فيها التلوث مبعدل عشرات املرات عن مثيله يف املنطقة الصناعية.

ولدى فحص جينات أفراد اجملموعتني حبثا عن إشارات تدل على إصابتهم بأضرار اكتشف 

 العلماء وجود املادة الكيميائية اليت تسبب السرطان واملوجد يف اهلواء امللوث.

 

 



 
 

29 

 

 

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(

 

 2014   ديوان احملاسبة - دولة الكويت

 

 :ثاني أكسيد الكربونتلوث اهلواء اجلوي بغاز  -2

ينتج غاز أكسيد الكربون عن احرتاق املواد العضوية يف اهلواء مثل اخلشب والورق 

والفحم والبرتول والغاز الطبيعي ، وقد زادت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون يف اهلواء 

يف اجلوي نتيجة الزيادة اهلائلة يف استخدام الوقود ، والزيادة من هذا الغاز متتص وتذوب 

وتقل نسبة هذا الغاز يف  الغازمياه البحر وتساهم النباتات يف امتصاص جزء كبري من هذا 

اهلواء اجلوي يف فصل الربيع نظرا لزيادة عمليات التمثيل الضوئي يف النباتات وتزداد يف 

فصل الشتاء وتزداد النسبة أيضا من عام إىل آخر ، وبسبب قطع األشجار وإزالة الغابات وزيادة 

اهرة التصحر تزداد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون يف اهلواء اجلوي والذي يذوب يف ظ

املياه مكونا محض الكربونيك الذي يتفاعل مع املكونات القلوية للقشرة األرضية 

 ويكون مركبات مثل كربونات الكالسيوم يف قيعان البحار واحمليطات.

 وارتفاع درجة احلرارة:العالقة بني زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون  -3

من املعروف إن غاز أكسيد الكربون غاز شفاف بالنسبة للضوء املرئي واألشعة فوق 

البنفسجية ولذلك مير فيه ضوء الشمس بسهولة تامة ليصل إىل األرض وعندما ترتفع 

درجة حرارة سطح األرض حتت وطأة أشعة الشمس ينبعث من سطح األرض بعض 

ر من خالل الطبقات الدنيا من الغالف اجلوي ونظرًا ألن هذه اإلشعاعات احلرارية لتم

اإلشعاعات احلرارية تكون موجاتها أطول من موجات الضوء املرئي املعتاد ويقع أغلبها يف 

نطاق األشعة حتت احلمراء ذات املوجات الطويلة فإن هذه اإلشعاعات ال تستطيع أن متر 

يات هذا الغاز بامتصاصها ويرتتب على ذلك خالل غاز ثاني أكسيد الكربون بل تقوم جزئ

أن الغاز يقوم حبجز جزء من الطاقة احلرارية املنبعثة من سطح األرض ، وحتتفظ بها داخل 

الغالف اجلوي ومينع بذلك تبدد حرارة األرض يف الفضاء ونظرا ألن درجة حرارة سطح 

أشعة الشمس ومقدار األرض هى حمطة التزان دقيق بني مقدار مايقع على هذا السطح من 

ما ينعكس منها ويتشتت يف الفضاء وعلى هذا األساس فزيادة نسبة غاز ثاني أكسيد 
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الكربون يف اجلو تؤدي إىل امتصاص زيادة من إشعاعات احلرارية املنعكسة من سطح 

 األرض واالحتفاظ بها تؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة اجلو عن املعدل الطبيعي.

درجة احلرارة مبقدار درجتني أو ثالث درجات يف نصف القرن ومن املتوقع زيادة 

احلالي )إن شاء اهلل سبحانه وتعالي ( وسيؤدي ذلك إىل انصهار جزء من طبقات اجلليد اليت 

تغطي القطبني الشمالي واجلنوبي لألرض مما يؤدي إىل ارتفاع مستوى سطح املاء يف البحار 

 حواف القارات مبا عليها من مدن ومنشآت. واحمليطات ويؤدي ذلك إىل إغراق كثري من

 تلوث اهلواء اجلوي بغاز ثاني أكسيد الكربيت:  -4

ينتج غاز ثاني أكسيد الكربيت من احرتاق أنواع الوقود مثل الفحم والبرتول والغاز 

الطبيعي وينطلق هذا الغاز مصاحبا لغاز ثاني أكسيد الكربون وينتج أيضا كناتج 

ثل استخالص الفلزات كما ينتج من الرباكني مثل بركان ثانوي من بعض الصناعات م

 مليون طن من محض الكربيتيك يف اهلواء اجلوي كل عام. 5اتنا يف أوروبا والذي يطلق 

ويعترب غاز ثاني أكسيد الكربيت غاز محضي أكال من أخطر عناصر تلوث اهلواء 

غاز ثاني أكسيد  ، ويتحددل حمطات القوى واملنشآت الصناعيةاجلوي فوق املدن وحو

الكربيت حتت ظروف خاصة باألكسجني يف اهلواء اجلوي معطيا غاز آخر هو ثالثا 

أكسيد الكربيتيك الذي ينتشر يف اهلواء اجلوي يف صورة رذاذ على سطح األرض مع مياه 

األمطار ) يسمى باألمطار احلامضية( فيلوث الرتبة واإلنهاء والبحريات ويؤدي إىل اإلخالل 

 ن الطبيعي ويضر حبياة الكائنات احلياة مبا فيها اإلنسان.بالتواز

وتتسبب زيادة هذا الغاز يف اهلواء اجلوي يف حدوث أضرار بالغة منها تأكل أحجار 

املباني بسرعة وصدأ املعادن وعندما خيتلط هذا الغاز بالضباب والدخان فوق املدن فإنه 

عض املصابني بالتأثري على اجلهاز يسبب أضرارا بالغة بسكانها وقد يؤدي إىل وفاة ب

 التنفسي.

ونظرًا خلطورة هذا الغاز على صحة اإلنسان واحليوان وآثاره الضارة اليت يسببها للبيئة 

فقد وضعت الكثري من الدول والقوانني اليت حتدد نسبة الكربيت املسموح بها يف خمتلف 



 
 

31 

 

 

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(

 

 2014   ديوان احملاسبة - دولة الكويت

يض نسبة هذا الغاز اليت تتصاعد أنواع الوقود من الفحم إىل املازوت واجلازولني وذلك لتخف

 يوميا دون انقطاع إىل اهلواء اجلوي عند احرتاق هذه األنواع من الوقود.

 تلوث اهلواء اجلوي بأكسيد النيرتوجني: -5

تتكون أكاسيد النيرتوجني من احتاد غاز النيرتوجني بغاز األكسجني وتوجد هذه 

كسيد النيرتيك وحتتوي أغلب الغازات يف صور عدة أهمها أكسيد النيرتوجني وثاني أ

أنواع الوقود على نسبة صغرية من املركبات العضوية احملتوية على النيرتوجني وعند 

إحراق هذه األنواع مثل املازوت أو الفحم يف املصانع وحمطات القوى تنتج بعض هذه 

األكاسيد كما يتكون غاز ثاني أكسيد النيرتوجيك عند إحرتاق مقطرات البرتول مثل 

سوالر واجلاوزلني يف حمركات السيارات، وال ينحصر تلوث اهلواء اجلوي يف الطبقات ال

الدنيا من الغالف اجلوي وهي الطبقات القريبة من األرض وذلك ألن اهلواء عبارة عن خليط 

من الغازات دائمة احلركة وبداخله تيارات كثرية صاعدة وهابطة تؤدي إىل خلط 

والدليل على ذلك وجود حبوب اللقاح يف عينات اهلواء اجلوي طبقات اهلواء يف حدود معينة 

اليت أخذت من ارتفاعات شاهقة من الطبقات العليا للغالف اجلوي والبد أن تكون تيارات 

 اهلواء اجلوي الصاعدة قد محلت هذه احلبوب إىل تلك الطبقات.

 أثر تلوث اهلواء اجلوي على طبقة األوزون: -6

املختلفة سابقة الذكر وخاصة أكاسيد النيرتوجني  عندما تصل أكاسيد الغازات

إىل طبقة األوزون املوجودة يف طبقات اجلو العليا واليت حتمي سطح الكرة األرضية من 

، وحتدث هذه األكاسيد ضررا لطبقة ة فوق البنفسجية اآلتية من الشمسأضرار األشع

 األوزون وتؤدي إىل تفكك هذا الغاز.

ى الكلوروفلوروكربونات واليت حتتوي على ذرات من كما توجد غازات أخرى تسم

الكلور والفلور تسبب ضررا بالغا بل تدمر طبقة األوزون، ومن اجلدير بالذكر انه عندما 

تتالمس جزئيات أكاسيد النيرتوجني مع جزئيات األوزون حيدث بينها تفاعل كيميائي 

ني مرة أخرى كما يؤدي إىل تفكيك جزئيات األوزون وحتويلها إىل جزئيات أكسج

 توضح املعادلة التالية:
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 ثاني أكسيد النيرتيك + أكسجني. أكاسيد النيرتيك + أوزون 

ويالحظ أن هذا التفاعل ال يؤدي إىل اختفاء أكاسيد النيرتوجني بل تتحول يف هذا 

التفاعل إىل أحد هذه األكاسيد وهو ثاني أكسيد النتريويك وبذلك يستمر فعل هذه 

 فرتة طويلة.األكاسيد 

 (2/1/1الشرحية )

 ثانيا : تلوث املياه العذبة :

تعترب أنهاار العا  أحد املصااادر األساااسااية للمياه العذبة وازدياد تلوث جيعل هذه    

األنهاار يف خطر كبري على امليااه العاذباة اليت يشااربها اإلنسااان واحليوان كما أن أنواعا      

كاااثااارية مااان األمسااااك  

تعيش والكائنات احلياة اليت 

فيهاا تكون معرضاااة خلطر  

االنقراض وحيدث ذلك بسبب 

تعادياات اإلنسااان على هذه   

األنااهااار وإقااامااة الساااادود   

واخلزاناات عليهاا وشااق الرتع والقنوات مماا يؤثر على جمااريهاا ويغري البيئاة الطبيعياة        

 والتوازن البيولوجي هلذه األنهار ألنها أنظمة بيئية متكاملة.

أخريا هيئة احلفاظ على الطبيعة يف أمريكا الشمالية  ويف دراسة علمية قامت بها

من احليوانات الرخوية يف  %76على الكائنات املعرضة لالنقراض يف هذه األنهار أظهرت أن 

من األنواع املختلفة لألمساك  %4من أنواعها تعرضت لالنقراض فعال وان  %51خطر شديد و

من الربمائيات اليت تعيش على  %6ان منها معرض خلطر لالنقراض و %67انقرضت بالفعل و

معرض للخطر، أما بالنسبة ألنواع االستكوزا املختلفة  %62سواحل األنهار قد انقرضت و

معرض خلطر االنقراض ، إن إقامة السدود والقناطر واخلزانات على  %74أنقرض و  %5فإن 

يد الكهرباء عن عاما وكذلك انتشار تول 21األنهار نتيجة للتقدم اهليدروكهربائي منذ 

 طريق السدود أخل بالتوازن البيئي.
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وقد توسعت دول العا  يف إنشاء السدود واخلزانات بأحجام خمتلفة من أجل التحكم 

يف الفيضانات وختزين املياه وتوليد الكهرباء دون دراسة وافيه لآلثار البيئية اجلانبية هلذه 

قيمت يف مجيع أحناء العا  مئات اآلالف ، السدود ، وقد بلغ عدد السدود واخلزانات اليت أ

ولقد أدت هذه السدود إىل منافع كثرية ولكنها أخلت كثريا بالنظام البيئي جملاري األنهار 

املقامة عليها فهذه السدود هلا أثار بيولوجية ضارة تشمل منوا واضمحالال لبعض األنواع 

ا يؤثر على الثروة السمكية النباتية والطحالب طبقا للظروف البيئية يف املنطقة مم

 لألنهار والبحريات حيث أنها تعترب مصدرا للغذاء الرئيسي.

كما إنها تضم مياه البحريات والسدود وبعض األماكن اليت تسكنها احليوانات 

الربية أو تنمو فيها النباتات أو تعيش فيها الطيور النادرة مما يؤثر على التنوع البيولوجي 

لسدود هلا أثار طبيعية اخري منها تكوين رسوبيات النهر امام السد يف للمنطقة، كما أن ا

حبريته كما يؤدي هذا الرتسب اىل حرمان النهر خلف السد من رسوبيات هلا تأثريات مهمة 

على النهر على جانبيه وعند مصاباته، هذا عالوة على تأثري السدود على تغيري درجة 

و الكائنات الطبيعية للمياه والرواسب واملواد الغذائية حرارة مياه األنهار مما يؤثر على من

 لألمساك مما يؤثر تأثريا سلبيا على الكائنات احلية.

مس األمساك اليت تعيش يف املياه العذبة يف األنهار والبحريات انقرضت او أصبحت أن ُخ

 األمساك.ت الطبيعية املغذية هلذه مهددة باالنقراض نتيجة تالشي احليوانات والنباتا
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 ثالثا : تلوث املياه البحرية بالبرتول:

تعترب ظاهرة تلوث مياه البحار واحمليطات بزيت البرتول من مشاكل التلوث احلديثة 

اليت   تظهر إال يف النصف الثاني 

من القرن العشاارين بعاد زياادة   

اسااااتااخاارا  الااباارتول وزيااادة   

استخدامه أيضا ومن أهم مظاهر 

النوع من التلوث : تلوث مياه هاذا  

كثري من املصااايف وتلوث رمال 

 الشواطئ يف كثري من املدن الساحلية.

 أسباب تلوث البحار واحمليطات بزيت البرتول :

 وقوع حوادث البواخر والناقالت البرتولية. .5

 وقوع حوادث تسرب البرتول أثناء عمليات حفر اآلبار. .5

 اورة للشواطئ.تسرب زيت البرتول من بعض اآلبار اجمل .6

 تلف خطوط األنابيب اليت تنقل البرتول من منابعه إىل شواطئ البحار واحمليطات. .4

 إلقاء مياه التوازن من ناقالت البرتول يف البحر. .2

يؤدي تلوث مياه البحار واحمليطات باملخلفات البرتولية إىل أحداث أضرار بالغة 

للكائنات احلية اليت تعيش يف هذه املناطق وعند وقوع أحد هذه احلوادث فإن زيت البرتول 

، ويغطي مساحات شاسعة وتساعد األموا  على سطح مياه البحار أو احمليطاتينتشر 

تشار وتساعد الرياح على محل املواد املتطايرة لتلوث املناطق القوية والرياح على هذا االن

 احمليطة من اليابسة.

ومن املعروف إن زيت البرتول ال يذوب يف املاء غري أن الطبقة املالمسة لسطح املياه تكون 

مستحلبا تتعلق به رقائق الزيت الصغري واليت تعمل فيما بعد لتلوث األعماق املختلفة من 

األجزاء الثقيلة من زيت البرتول فتتحول بالتدر  إىل كتل سوداء صغرية متفاوتة  املياه ، أما
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األحجام تسمى كرات القار واليت تنتج من أكسدة بقايا البرتول الثقيلة بأكسجني اهلواء 

اجلوي املالمس وحتمل األموا  هذه الكرات لتنشرها يف كثري من األماكن والشواطئ أما 

إىل األعماق ملوثا قاع البحار واحمليطات والكائنات احلية اليت الثقيل منها فقد يغوص 

ملليغرامات  51تعيش يف األعماق وقد بلغت نسبة الكرات السوداء يف مياه البحر املتوسط 

يف املرت املربع من سطح املاء. ومن اجلدير بالذكر انه يصحب تلوث املياه بزيت البرتول نوع 

يميائي وذلك ألن طبقة البرتول اليت تغطي سطح املاء آخر من التلوث يشبه التلوث الك

تصبح بعد انتشارها رقيقة مما يؤدي إىل حدوث تفاعل كيميائي ضوئي يشرتك فيه 

كل من أشعة الشمس وأكسجني اهلواء وحيفزه بعض الفلزات الثقيلة املوجودة يف 

أكسد بعض املستحلبات املتكونة من اختالط الزيت باملاء وينتج من هذا التفاعل ت

 السالسل اهليدروجينية.

 التخلص من التلوث باملخلفات البرتولية:

توجد عدة طرق للتخلص من بقع الزيت الكبرية اليت تتسرب فوق سطح البحار 

 واحمليطات السابقة الذكر.

A.  وحتويلها إىل  اهليدروكربوناتتقوم بعض أنواع البكرتيا بتحليل جزئيات

جزئيات صغرية سهلة الذوبان يف املاء إال أن هذه الطريقة بطيئة جدا وال ميكن 

 االعتماد عليها.

B.  ميكن التخلص من هذه البقعة بأحراقها وقد تواجه هذه الطريقة بعض الصعوبات

ألن املياه تربد طبقة البرتول الطافية فوقها ومتنع اشتعاهلا باإلضافة إىل خطورة هذه 

 طريقة على البيئة من تلوث وقتل الكائنات احلية اليت تعيش يف هذه املنطقة.ال

C.  استخدام املنظفات الصناعية اليت تساعد على انتشار الزيت يف املاء حيث تكون هذه

املنظفات مع الزيت مستحلبا ينتشر يف مياه البحر وبذلك ختتفي بقعة البرتول 

 الطافية بعد فرتة قصرية.

D. واسطة حواجز طافية تقلل من املساحة اليت تغطيها من املاء وميكن جيمع البرتول ب

 امتصاصه تدرجييا.
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E.   استخدام ريش الطيور الذي يعلق البرتول وجيتمع به بطريقة مكثفة جلمعه من

 على سطح املاء.

 

 (4/1/1الشرحية )

 رابعا : تلوث الرتبة:

 التلوث باملبيدات: -1

بأنواعها العديدة اليت تصاايب كثريا من تسااتخادم املبيادات يف مكاافحاة اآلفات     

احملاصاايل الزراعية سااواء كانت حشاارات أو فطريات أو قوارض ويف القنوات املائية حيث   

تسااتخادم أيضاااا للتخلص من   

احلشااائش املاائياة السااطحية    

املغمورة ويف الوقت نفسااه جيب 

أن تااتخااذ اإلجراءات الوقااائيااة 

الكافية حلماية العاملني أثناء 

 يدات.استخدام املب

 

و يف ماء الري أو أومن اخلطورة أنه ال يتم متابعة مايتبقى من هذه املبيدات يف الرتبة 

 الشرب الذي تسقى به حماصيل الغالل أو البقول أو الثمار وغريها.

وهلذه السموم خطورة كبرية يف البيئات احمليطة بنا وذلك بسبب الرتاكيز العالية 

نها ترتاكم يف جسم احليوان أو النباتات وتأخذ وقتا من هذه املبيدات وحتى املنخفضة م

طويال للتحلل بيولوجيا وتشمل هذه املبيدات مايقتل احليوانات والنباتات وعلى هذا 

األساس يوجد يف أجسامها بقايا كل أنواع املبيدات من : مبيدات حشرية ، ومبيدات 

ش ومبيدات الديدان، ومن أهم القوارض، مبيدات القواقع، مبيدات الفطريات، مبيدات احلشائ

وهو من أشهر املبيدات املعروفة وميس د.د.ت وهو من  نالكلور هيدروكربوهذه املبيدات 

املبيدات الواسعة االنتشار ومن أهم تطبيقات هذه املواد السامة  إنها تستخدم بهدف حتسني 

وختليص البيئة احمليطة من اآلفات واألمراض اليت تسببها ويستخدم مبيد الا د.د.ت يف 
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ال املالريا ومرض النوم يف الدول احلارة مقاومة احلشرات اليت تسبب كثريا من األمراض مث

جائزة نوبل لتخليقه هلذا املبيد اهلام الذي أوقف  5545وقد نال العا  بول ميللر سنة 

 استعماله خلطورته.

وتستخدم الطائرات لرش املبيدات على جمال كبري ومساحات شاسعة تغطي البحار 

، وختزن املبيدات يف أجسام احليوانات مطارها هذه املبيدات عن طريق األواألنهار اليت تذهب إلي

 والنباتات واهلوائم عن طريق اإلمتصاص وتأخذ هذه السموم طريقها إىل السالسل الغذائية.

وبسبب تأثري هذا املبيد فان سالسل كاملة من الطيور البحرية تنقرض عشائرها ألن 

كها بسبب بيضها ميتص كمية من املبيد ألن قشرة هذه البيضة رقيقة ويقل مس

امتصاص املبيد جيال بعد جيل حتى يصبح البيض هشاً ويتهشم عندما جتلس الطيور عليه 

 لتحضنه قبل ان يفقس.

وحتسب كمية املبيد يف جسم اإلنسان طبقًا لكمية املبيد املنتشرة يف البيئة 

 ليونجزء يف امل 4احمليطة ففي أملانيا مثاًل متوسط كمية املبيد يف جسم اإلنسان تصل إىل 

، وهلذه األسباب منع استخدام هذا املبيد يف املقاومة مره عن ذلك 5.2ويف أمريكا تزيد 

واستبدل بطريقة املقاومة املتكاملة لآلفات واليت تشمل املقاومة البيولوجية باستخدام 

 البكترييا.

 التلوث باملخصبات الزراعية: -2

راعية على إنتا  احملاصيل الز يؤدي التلوث باملخصبات الزراعية إىل نقص قدرة الرتبة

، ونظرًا الزدياد الطلب على احملاصيل الزراعية على مستوى واليت يعتمد عليها اإلنسان

الكرة األرضية فقد دفع ذلك املزارعني إىل استخدام كثري من املخصبات الزراعية مثل 

 مركبات الفوسفات والنرتات لزيادة خصوبة الرتبة.

ويتبقى جزء كبري من هذه املخصبات يف الرتبة الزراعية الذي يعترب عامالً من عوامل 

تلوث الرتبة ويسبب كثريا من األضرار للبيئة احمليطة وعند ري الرتبة احملتوية على هذا 

القدر الزائد من املخصبات فإن جزءا منه يذوب يف مياه الري ويتم غسله يف الرتبة مبرور 

يف نهاية األمر إىل املياه اجلوفية يف باطن األرض ويرفع بذلك نسبة كل الوقت حتى يصل 
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من مركبات الفوسفات والنرتات يف هذه املياه وتقوم مياه األمطار بدور مهم يف هذه العملية 

 ، فهي حتمل معها بعض ماتبقي يف الرتبة من هذه املركبات إىل األنهار والبحريات.

 مركبات الفوسفات:

نسبة مركبات الفوسفات يف املياه إىل األضرار حبياة الكثري من تؤدي زيادة 

الكائنات احلية ويظهر ذلك من الدراسات اليت أجريت على مياه البحريات اليت تلوثت بتلك 

من هذه املركبات تصل إىل هذه البحريات عن طريق الصرف  %67املركبات ، فقد وجد أن 

 راضي الزراعية.مع مياه الصرف اآلتية من األ %45الصحي و

 مركبات النرتات :

يف بعض النباتات اليت تستخدم يف طعام  عاليةتوجد مركبات النرتات بنسبة 

اإلنسان باستخدامها كمادة حافظة يف حتضري وصناعة بعض األطعمة احملفوظة اليت 

يتناوهلا اإلنسان ويستخدم املزارعون كميات كبرية من النرتات لزيادة خصوبة الرتبة 

ى جزء كبري من النرتات يف الرتبة ، وتبلغ كمية النرتات اليت استخدمت لزيادة ويتبق

ماليني طن يف العا  وتبقى يف الرتبة حنو مليونني كل  5خصوبة الرتبة يف فرنسا حنو 

عام وحتمل مياه األمطار هذه املركبات املتبقية إىل املياه اجلوفية ومنها إىل األنهار والبحريات 

 من النرتات مثل أنواع البقول والفجل واجلزر وغريها. عاليةتزن النباتات نسبة وتلوثها، وخت

وقد تنبه العلماء إىل أن أيون النيرتيت هو األيون السام وأن اخلطورة احلقيقية ملركبات 

النرتات يف إن جزءًا منها يتحول إىل أيون النيرتيت وهذا األخري هو الذي يسبب كل الضرر 

 اإلنسان ويؤدي إىل تسمم الدم ويفضي أخريًا إىل الوفاة.ويفتك بصحة 

 (5/1/1الشرحية )

 :: التلوث الداخلي خامسا
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من  %61يقصااد بالتلوث الداخلي بالتلوث املوجود داخل املنازل حيث يقضااي الناس  

أوقاتهم داخل منازهلم واهلواء املوجود بها يلوث بغازات مثل ثاني أكساايد الكربون وثاني 

النيرتوجني الناجتة أكساايد 

مان املاواقاد عااميع أنواعهااا ،    

وتساابااب الغااازات الشااكوى   

الدائمة من العني واألنف وتهيج 

 احلنجرة واإلرهاق والصداع.

كما يقصد أيضا 

بالتلوث الداخلي ، عانب تلوث املنازل ، تلوث املكاتب ، وأماكن التجمع الداخلية وتزداد 

تزداد آثاره على صحة اإلنسان وخصوصُا صحة مشكلة التلوث الداخلي يوما بعد يوم و

املرأة والطفل ومن أبرز امللوثات املنتشرة يف اهلواء الداخلي غاز الفورمالدهيد باإلضافة إىل 

غاز ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيرتوجني والعوالق الصلبة وغاز الرادون وأول 

ن والفطريات اليت تنتج عن زيادة أكسيد الكربون واهليدروكربون رباعي احللقات والعف

 الرطوبة باألماكن املغلقة وتؤدي إىل أمراض اجلهاز التنفسي.

وينتج غاز الفورمالدهيد عن األخشاب املصنعة واملطلية بالغراء واملواد العازلة 

والسجائر ويسبب هذا الغاز مشاكل صحية يف العيون واجلهاز التنفسي ، كما يسبب 

مت التعرض إىل تركيزات عالية منه كما أنه يتسبب يف تشوهات الصداع والغثيان إذا 

كروموسومية كبرية بالنسبة لإلنسان واحليوان ، أما بالنسبة لغاز ثاني أكسيد 

النيرتوجني فينتج عن استخدام املواقد واملدافئ اليت تستخدم الغاز ومواقد الكريوسني 

يتسبب يف بعض أمراض اجلهاز  ويتسبب هذا الغاز يف حساسية العيون واألنف كما أنه

 التنفسي.

ومن امللوثات األخرى اجلسيمات العالقة اليت تنتج من عملية طهو الطعام واستخدام 

اخلشبية يف اآلرياف والقرى وتدخني السجائر واأليروسوالت وكذلك السجاد املصنع  داملواق

 من املطاط.
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ز التنفسي كما أنها تضعف ومن أكثر أجهزة اجلسم اليت تتأثر بهذه امللوثات اجلها

مناعة  جسم اإلنسان وينتج غاز الرادون من احلجارة واألمسنت والرتبة واملاء ويتسبب أيضا 

 يف أمراض اجلهاز التنفسي عندما يتعرض اإلنسان لرتكيزات كبرية منه.

املشع واليت تلتصق بدقائق الغبار  555وأحد مشتقات غاز الرادون هى رقائق البلونيوم 

ربة اليت تلوث اهلواء الداخلي للمنازل وعند استنشاقها تصل إىل الرئة وتعمل على واألت

كسر وتلف الشرائح احللزونية للحمض النووي الذي ترتكب منه اجلينات 

 والكروموسومات داخل اخللية.

أما غاز أول أكسيد الكربون فينتج من استخدام مواقد الفحم واخلشب والسجائر 

الكريوسني ويؤدي إىل الصلع والغثيان وضعف اإلدراك ويؤدي اىل واملدافئ مثل مدافئ 

 االختناق وإتالف الدماغ وأمراض القلب إذا مت استنشاقه برتكيزات مرتفعه.

وحتتا  معاجلة التلوث الداخلي هلواء املنازل واملكاتب واألماكن املغلقة اىل جهود 

ويستطيع املواطن العادي أن يقلل من  متضافرة من املسئولني واملواطنني والتوعية من اإلعالم

آثار هذه األنواع من التلوث عن طريق التهوية املستمرة وتأمني تدفق اهلواء النقي اىل البيوت 

 واملكاتب واستخدام مراوح شفط الدخان.

 (6/1/1الشرحية )

 : التلوث باإلشعاع: ساسا

اإلطالق ومن أهم أنواع يعترب التلوث اإلشعاعي من أخطر أنواع التلوث البيئي على 

 اإلشعاعات اليت تلوث البيئة كل من أشعة الف ، جاما، األشعة السينية والنيرتونات.

وعموما النشاط اإلشعاعي هو عبارة عن التغريات اليت حتدث ألنوية الذرات يف مواد 

معينة تعرف باملواد املشعة ، هذه التغريات ميكن أن حتدث يف الطبيعة وتسمى مبصادر 

 شعاع الطبيعية وميكن إن تكون صناعية .اإل
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بواسطة الكيميائي الفرنسي هنري  5557وقد اكتشافت هذه املواد املشعة يف عام  

بكيورل الاذي الحظ أن  

اليورانيوم يعطي إشعاعا 

خياارتق املااواد األخاارى   

ويااؤثاار عاالااى األلااواح   

 الفوتوغرافية.

 

 مصادر اإلشعاع الطبيعية: -1

بدء اخلليقة إىل اإلشعاعات الطبيعية اليت تسبب هلا تتعرض الكائنات احلية منذ 

طفرات طبيعية تظهر مبعدالت منخفضة جدا لكل عشرات بل ومئات األجيال والسبب هو 

اخنفاض كمية هذه اإلشعاعات وتتكون اإلشعاعات الطبيعية من اإلشعاعات الكونية 

الفا والكرتونات  واليت تصل من الفضاء اخلارجي على شكل بروتونات ونيرتونات وأشعة

وغريها وتنتج من أصطدم جزئيات دقيقة ذات طاقة مرتفعة من مكونات الغالف الغازي 

أو االنفجارات الشمسية وغريها ويتوقف مقدار هذه اإلشعاعات على طبيعة االرتفاع عن 

مستوى سطح البحر، واملوقع اجلغرايف ومن اجلدير بالذكر أن املسافرين جوا يتعرضون إىل 

 أكرب من اإلشعاعات الكونية. كميات

 إشعاعات القشرة األرضية: -2

وهى اإلشعاعات الطبيعية املوجودة يف الرتبة والصخور وحتتوى على تركيزات 

خمتلفة من هذه اإلشعاعات وختتلف اختالفا جغرافيا من حيث الرتكيز ففي بعض املناطق 

مرة عن معدل اإلشعاع  511إىل  51مثل الربازيل تعطي القشرة األرضية إشعاعات تزيد من 

يف املناطق األخرى من العا  وبعض مواد القشرة األرضية مثل الرمال واحلجارة واألتربة اليت 

حتتوي على تركيزات عالية من اإلشعاعات عندما تستخدم يف بناء املنازل والسدود تصبح 

 مصدرا لإلشعاعات ولذا يفضل استخدام األخشاب يف هذه األغراض.

 

 الوقود :
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تعترب عملية استخرا  البرتول والغاز الطبيعي واستعماالته كوقود أحد املصادر 

الرئيسية للخلفية اإلشعاعية الذرية يف املنطقة العربية .أن كمية املواد املشعة يف هذه 

املوارد الطبيعية غري معروف إال إن تقديرات غاز الرادون يف الواليات املتحدة األمريكية 

 بيكوكوري يف اللرت. 21إىل  51يف الغاز الطبيعي برتكيز يرتاوح مابني يشري إىل وجوده 

وحتتوى املياه املاحلة اليت تصاحب النفط املستخر  على تركيزات معينة من املواد 

املشعة، وعند ترسيب األمالح على جدران األنابيب واخلزانات تقوم شركة استخرا  البرتول 

أن األمالح املرتسبة يف األنابيب واخلزانات حتتوى على  بتنفيذ عمليات التنظيف ، ولقد وجد

مليون بيكوكوري يف الكيلو  56تراكيز من املواد املشعة مثل الراديوم اليت تصل إىل 

جرام الواحد ، لذلك فإن هذه الشركات عند قيامها بعمليات التنظيف تعتمد على إجراءات 

 اليت تتعامل مع املواد املشعة.وقائية مماثلة لإلجراءات اليت تعتمدها املعامل 

 اإلشعاعات الذاتية: -3

وهي إشعاعات مصدرها الغذاء الذي يأكله اإلنسان ويشربه واهلواء الذي يتنفسه 

 كما توضح األمثلة التالية:

 املشع بأخذه اإلنسان من غذائه النباتي. 54الكربون  -أ

 اء.يأخذه اإلنسان من الطعام وامل 565والثوريوم  557الراديوم  -ب

 يأخذه اإلنسان من منتجات األلبان. 41البوتاسيوم  - 

 وتؤثر هذه اإلشعاعات الذاتية على جسم اإلنسان وأجهزته الداخلية وعظامه.

 

 مصادر إشعاع الصناعية :

 وينتج من االستعماالت اليت يستخدمها اإلنسان:

من  54متتص الكربون يف تقدير عمر احليوانات والنباتات امليتة ألنها أثناء حياتها  -أ

تفقد هذه اإلشعاعات وبهذه  تالغالف اجلوي ، وعندما متوت هذه النباتات أو احليوانا

 سنة. 211111الطريقة ميكن تقدير عمر هذه الكائنات لا 

تستخدم املواد اإلشعاعية يف حفظ الغذاء بسبب أن هذه اإلشعاعات تقتل البكرتيا اليت  -ب

 تسبب فساده.
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 املواد املشعة يف طرق التشخيص والعال  يف الطب مثل أشعة أكس.تستخدم   - 

استخدام القنابل النووية يف احلرب مثل القنبلتني اللتني ألقيتا على مدينيت هريوشيما   -د

 556وأدت إىل قتل  562واليت احتوتا على اليوارنيوم   5542وجنازاكي يف اليابان سنة 

 ألف نسمة وتشويه مئة الف آخرين.

استخدام املفاعالت النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتسريب اإلشعاعات من هذه  - ها

املفاعالت كما حدث يف مفاعل تشرينوبل باكروانيا ) باالحتاد السوفييت السابق ( سنة 

نسمة وامتد تلوثه إىل مئات الكيلومرتات ووصل إىل بريطانيا  521وقتل فيه  5557

 لى احليوانات والنباتات.كلم وأثر ع 5111اليت تبعد 

استخدام املواد املشعة يف بعض البحوث العلمية والفيزيائية والكيماوية   -و

والبيولوجية والطب والصيدلة والزراعة يؤدي إىل كثري من املشكالت واألضرار 

 للعاملني يف هذه البحوث والبيئة أيضا.

 تأثري اإلشعاع على الكائنات احلية: -4

ع على الكاائناات احلياة على نوعية الكائن احلي ودرجة    يتوقف تاأثري اإلشااعاا  

اإلشااعااع والفرتة الزمنياة اليت يتعرض إليهاا وعمره فتتاأثر الكاائناات احلية يف املراحل       

اجلنينياة وقبل النضااو  باإلشااعاعات أكثر من الكائنات الكبرية وذلك نظرا لنشاااط    

اخلالياا وزياادة انقسااامها يف   

مراحال النمو وعندما يتعرض  

كائن احلي هلذه اإلشعاعات ال

حياادث تااغااري يف تاارتاايااب   

األمحاض األمينية اليت تكون 

املااادة الااوراثاايااة واألناازميااات  

 وينتج عن ذلك أضرار وراثية تنتقل من هذه الكائنات إىل األجيال اليت تليها.

ومن أشهر تأثريات اإلشعاعات على اإلنسان سرطان الدم والعقم وسرعة الشيخوخة، 

 عة ومقاومة األمراض.احلد من املنا
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راد لتعرضت  511أما يف احليوانات واحلشرات فلو تعرضت الشرائق لرتكيزات تبلغ 

راد ولكنها تصاب بالعقم  5111إىل  2111للخطر يف حني تتحمل احلشرة الناضجة مابني 

 ويستخدم ذلك يف مكافحة احلشرات بطريقة جعل الذكور أنصاف عقيمة.

إلشعاعات الذرية يف الدول النامية دون املستوى وأن اجلهات ومازالت طرق رصد التلوث با

الرمسية مطالبة باالهتمام برصد التلوث اإلشعاعي الذي تتزايد مصادره بزيادة التنمية 

واستخرا  النفط واستعماالته ونتيجة إلحرتاق آبار البرتول خالل احلروب اليت أضرمت يف 

 املنطقة اخلليجية.

 (7/1/1الشرحية )

 عرض فيلم 

 عن ظاهرة االحتباس احلراري ، مسبباتها ، واالثار املتوقعة الستمرار الظاهرة

 

 

 

 



 
 

45 

 

 

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(

 

 2014   ديوان احملاسبة - دولة الكويت

 

 

 

  



 
 

46 

 

 

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(

 

 2014   ديوان احملاسبة - دولة الكويت

 (8/1/1الشرحية )

 

 

 

 

 

 

 (9/1/1الشرحية )

 : االهتمام الدولي باملشاكل البيئية

كان ملؤمتر ريو دي جانريو آثر كبري يف حتول الفكر الرقابي حنو قضايا البيئة 

وزيادة االهتمام بها وحماولة وضع األطر الالزمة إلدرا  البيئة ضمن احملاور الرئيسية 

فلسفة  وبدأت تظهر تعريفات جديدة لعملية املراجعة البيئية تعكس املراجعة،ألهداف 

فأحد الكتاب يري أن املراجعة البيئية هي دراسة منهجية  ،التنمية املرتبطة بالبيئة

لعمليات وأساليب املنظمة السابقة واحلالياة ، من أجل حتديد املسئولية القانونية 
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احملتملة عن نظم إدارة البيئاة  والتحقق من تقديم مبادرات لتقليل نسبااة النفايات وتقييم 

نظمة . وبدأت اجلمعيات املهنية يف حتديد خماطر املواد  واملمارسات املنظمة وغري امل

 .البيئيةمنظومة املراجعة 
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 معهد مؤسسة أحباث املدققني الداخليني

                                                       (Institute of Internal Auditors Research Foundation)  

 :يلي  اكمالبيئية، أنواع من أعمال املراجعة حدد املعهد 

  مراجعة االلتزامCompliance Audits،  وذلك لتقييم الوضع احلالي واجلهود اإلدارية

 وتعزيز اإلذعان وختفيض معدل املسئوليات القانونية واجلنائية للرافضني لالذعان.

  مراجعة نظم اإلدارة البيئيةEnvironmental Management System Audits ،

وأنها تعمل بشكل مناسب ملواجهة  املالئموذلك لتحديد ما إذا كانت يف الوضع 

 املخاطر البيئية احلالية واملستقبلية.

  املراجعة االنتقاليةTransitional Audits،  وذلك لتقييم املخاطر املتعلقة بالشراء

 والبيع العقاري.

  مراجعة املعاجلة والتخزين ووسائل التخلص من النفاياتTreatment ,Storage 

, and Disposal Facility Audits  وذلك لتقييم املسئوليات القانونية الكاملة ،

 واملتعلقة باملعاجلة والتخزين والتخلص من املواد اخلطرة.

  مراجعة الوقاية من التلوثPollution Prevention Audits  وذلك لتحديد جماالت ،

 تقليل التلوث.

 ئوليات القانونية للبيئة مراجعة مستحقات املسEnvironmental Liability 

Accrual Audits  وذلك لتقييم مدي مالئمة التكاليف املقادرة لإلصالحات ،

 البيئية.

  مراجعة املنتجاتProduct Audits 

، وذلاك لتحادياد مااا إذا كاااناات    

املاناتاجاات تتنااساااب مع أهااداف       

 السياسة البيئية .
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كذلك اهتمت املنظمات الدولية للمعايري بوضع معايري ونظم تهدف إىل  حتسني األداء 

البيئي ، ومما الشك فيه أن تلك املعايري كانت من العوامل اهلامة اليت ساعدت على تقدم 

  .املراجعة البيئية ووضع إطار خاص بها 

 االحتاد األوربي

العديد من النظم ذات العالقة  5551،  5551خالل الفرتة من االحتاد االوربي قدم  

مبادئ  5556، كما أصدر يف عام  5555بالبيئة ومت اإلعالن عن اآلثار البيئية للنفايات عام 

مبادرة االحتاد  5552، كما ظهر يف عام   The Polluter Paysخاصة بعواقب التلوث 

وهي خمطط تطوعي ساندته  (EMAS) بعنوان التنظيم واإلدارة وخمطط التدقيق 

احلكومة الربيطانية يهدف إىل حتسني األداء البيئي مع حتقيق الفوائد لكل من منظمات 

األعمال واملنظمات البيئية ، وقد تضمنت املبادرة ضرورة التزام منظمات األعمال بتأسيس 

 دورة املراجعة سياسات بيئية وبإجراء دراسات عن البيائة وتطوير نظم اإلدارة والدخاول يف

ومت اإلعالن عنه يف عام   BS7750 ومن املعايري اليت ظهرت أيضا املعيار الربيطاني  البيئية

وخيتص بأنظمة اإلدارة البيئية ويهدف إىل التأكد من االلتزام بالسياسات البيئية  5555

 وتتمثل املالمح األساسية للمعيار فيما يلي:.

 ة املقرتح يف خمتلف أنواع الوحدات االقتصادية ميكن تطبيق نظام اإلدارة البيئي

، ومن مزايا تطبيق هذا النظام هو ان ا احد وسائل حتسني األداء البيئيباعتباره

الوحدة االقتصادية ميكنها ان حتصل على شهادة تؤكد التنفيذ الفعال للنظام 

 .BSIوذلك من جهة حكومية وهي 
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 تتضمن مكونات النظام مما يلي:

  التمهيدي لكل املمارسات واإلجراءات اإلدارية البيئية املالية  البيئيإجراء الفحص

 بهدف تقييم فعالية األداء البيئي للوحدة االقتصادية.

  إعداد السياسة البيئية للوحدة االقتصادية واليت تعترب حمور االهتمام يف نظام

 اإلدارة البيئية.

  ضرورية لتحديد سلطات ومسئوليات حتديد اهلياكل التنظيمية واليت تعترب

 خمتلف األفراد.

  حتديد األهداف البيئية يف ضوء األوضاع احلالية والتشغيلية للوحدة االقتصادية

 .ةواملتطلبات والقانوني

 .إعداد برنامج لإلدارة البيئية بهدف حتقيق األهداف البيئية 

 .إعداد مستندات اإلدارة البيئية 

 بيئية.االحتفاظ بسجالت لإلدارة ال 

 .إعداد دليل لإلدارة البيئية لتوثيق السياسة البيئية وبرامج اإلدارة البيئية 

  تنفيذ الرقابة التشغيلية بهدف التعرف على مدي االلتزام باإلجراءات احملددة واختاذ

 اإلجراءات الصحيحة يف حالة عدم االلتزام بها.

 انت أنشطة اإلدارة مراجعة اإلدارة البيئية وذلك بهدف التعرف على ما إذا ك

متمشية مع برامج اإلدارة والقوانني البيئية وحتديد مدي فعالة نظام اإلدارة يف 

 للوحدة االقتصادية. ةحتقيق السياسة البيئي

 Eco)حول املراجعة االقتصادية   (Ec Directive)كما أن دليل اللجنة األوربية 

Audit) نظم من خالل كافة الدول  قد جعل املراجعة البيئية إجراء تطوعيا ولكنه

 ها املشاركة فيما يلي:ياألعضاء ، وحني تقرر املنظمات التسجيل يف هذا النظام فعل
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  القيام مبراجعة بيئية شاملة لألنشطة والتأثريات والضوابط اخلاصة بها وتشتمل

، طاقاة، املواد األولية، االقتصاد واختيار البعض املوضوعات التالية: اإلدارة على

 اختيار عمليات اإلنتا .

 . إعداد تفاصيل منقحة للسياسة والربامج واألنشطة البيئية 

  يه حتديد األهداف وخلفية ، يتم فوفق قوانني املراجعة االقتصاديةإعداد بيان

، وصف ألنشطة وأهداف وخطط توي هذا البيان على سبيل املثال، وحياملوضوع

 ذات الصلة.وسياسة املنظمة وتقييم للمواضيع البيئية 

 وتقدميه للسلطة املختصة.التحقق من صحة البيان ، 

 

كما اهتمت األمم املتحدة بالبيئة وقدمت برنامج رصد األرض واملعلومات واإلنذار 

املبكر ، وهو يهتم بشئون البيئة سوءا على املستوي القطري أو اإلقليمي أو الدولي ، وميارس 

 التالية:هذا الربنامج من خالل املنظومة 

 نظام الرصد العاملي للبيئة(GEMS)  . 

 النظام الدولي للمعلومات البيئية (INFOTERRA) . 

  سجل للموارد الكيميائية احملتملة(IRPTC) . 

 قاعدة بيانات املوارد العاملية(IRDB)   . 
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  منظمة املعايري الدولية 

 International Organization for أمااا ماانااظاامااة املااعااايااري الاادولاايااة    

Standardization (ISO) فلها نشاط وتواجد ملموس بالنسبة للبيئة(Lawrence B. 

Cahill, 1996)  بتشااكيل جلنة جديدة  5556، فقد قامت عام(TC207)   وذلك بعد

،  (SAGE)حول البيئة  اإلساارتاتيجيةدراسااة دامت عامني أجرتها اجملموعة االسااتشااارية 

وذلك بهدف تطوير األدوات والنظم البيئية وذلك لتعزيز قدرة املنظمات على حتقيق وقياس 

ومت إنشاااء  التطورات يف األداء البيئي وباالتالي تسااهيل العملية التجارية وإزالة معوقاتها. 

وجلنة املراجعة البيئية  (EMS) جلاان فرعياة عاديادة منهاا جلناة نظم اإلدارة البيئياة        

(EA)    ك جلناة تقييم األداء البيئي  وكاذلا(EPE)    املعاايري الرمسية   امااISO 14000  

وهو خاص بأنظمة اإلدارة البيئية " مواصاافات   ISO 14001-2004ويتوافر منها حاليا يف 

 ISOوهو مرشااد عاام للمبادئ وتقنيات الدعم ،    ISO 14004،  لالسااتخادام مع مرشااد 

، كذلك  (EMS)على نظم اإلدارة البيئية  وهو خااص باالقواعد العامة للتدقيق    14010

وهو خاص بإجراءات التدقيق على نظم اإلدارة البيئية ، باإلضااافة إىل   ISO 14011يوجد 

ISO 14012    .خاص بغازات  2006-14064، وهو خااص مبعيار كفاءة مراجعي البيئة

ر ومبااادئ ، إطاا  –اإلدارة البيئياة تقييم دورة حيااة    2006-14040االحتبااس احلراري ،  

 خااص القيااس الكمي واإلفصاااح عن انبعااثاات الغازات الدفينة وإزالتها.     14065-2007

ضاارورية للمنظمات إلعطائها ميزة   ISO 9000ويالحظ أناه كماا أصاابحات معايري    

تنافسااية ، فمن املتوقع أن 

 ISOتصااابااح مااعااايااري  

للبيئااة هااامااة   14000

وضاارورياة لالمنظمااات    

 .لضمان استمرارها
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 األمم املتحدة للبيئة برنامج 

هو جهاة النشااااط املعل باالبيئاة والتاابع      (UNEP) رناامج األمم املتحادة للبيئاة   ب

يف  مؤمتر األمم املتحدة لبيئة اإلنسااان وقت انعقاد الربنامج، أنشاائ األمم املتحدة ملنظمة

ويااقااع مااقااره يف  5565ماان عااام يف يااوناايااو  بااالساااويااد  كااهااو سااااتااو ماادياانااة

ولدي الربنامج سااتة مكاتب إقليمية يف مناطق خمتلفة من  كينيا يف نريوبي مدينة

 .العا 

على حنو  البيئة برنامج األمم املتحدة للبيئة تأساس لتشجيع قيام شراكات لرعاية 

يتيح لألمم والشااعوب حتسااني نوعياة حياتها دون إضاارار بنوعية حياة األجيال املقبلة،    

 املااؤمتااراتكاامااا يااقااياام 

الاادولاايااة والاافااعااالاايااات   

يااوم الاابااياائااة      مااثاال 

من  يويون 5 يف الاعااملي  

 .كل عام

 

 :وأولوياته الرئيسية تشمل

  لدي الربنامج نظام الرصد والتقييم واإلنذار املبكر يف جمال البيئة حول العا. 

 تشجيع النشاط البيئي حول العا  وزيادة الوعي اجملتمعي بالقضايا البيئية. 

 تبادل املعلومات عن التكنولوجيات السليمة بيئيا وإتاحتها للجميع. 

  املشورة التقنية والقانونية واملؤسساتية للحكومات واملنظمات اإلقليميةتقديم 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
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 :5156-5151عن الفرتة من  للربنامجستة من اجملاالت ذات األولوية هناك 

 تغري املناخ ؛ 

 الكوارث والنزاعات ؛ 

 إدارة النظم اإليكولوجية ؛ 

 اإلدارة البيئية ؛ 

 املواد الضارة والنفايات اخلطرة ؛ 

  االستهالك واإلنتا  املستدامة. -استخدام املوارد كفاءة 

 

 :املتحدة لألمممبادرات أخري 

 :55جدول أعمال القرن 

هى خطة العمل الشاملة للبيئة والتنمية املستدامة والتى  55جدول أعمال القرن 

دولة فى مؤمتر قمة األرض )مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية  565أقرتها أكثر من 

 .5555، ريودجانريو ، الربازيل ، يونيو 

 .: مؤمتر القمة العاملي حول التنمية املستدامة 5115جوها نسرب  

 .5115فى جوهانسرب  عنوب افريقيا فى سبتمرب الذي عقد مؤمتر قمة األرض 

 .إتفاقية إطار األمم املتحدة حول التغري املناخي

إتفاقية إطار األمم املتحدة 

حااول الااتغري املناااخي هو اساام  

مجيع  يفاتفااقية تتناول الدول  

أحناء العا  من خالهلا القضااايا 

احمليطة بارتفاع احلرارة العاملي . 
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 .ويقدم موقع إتفاقية إطار األمم املتحدة موارد وأخبار وبيانات ومعلومات شاملة

 :املرفق العاملي للبيئة

الدولي ومتويل إجراءات تناول أربعة  تأسس املرفق العاملي للبيئة خللق التعاون

تهديدات حادة للبيئة العاملية وهي: فقدان التنوع البيولوجي والتغري املناخي وتدهور جودة 

املياه الدولية ونفاذ األوزون . املرفق العاملي للبيئة مت اعادة تنظيمه بعد مؤمتر قمة األرض فى 

 .مجيع أحناء العا  يفريودوجانريو خلدمة املصاحل البيئية للشعوب 

 :اإلمنائيوحدة البيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة 

تقدم وحدة البيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة االمنائي ومكتب تنسيق الشئون 

يبها كوارث بيئية مثل احلوادث الصناعية تص اليتاالنسانية املساعدة العملية للدول 

والتسربات الكيميائية والبرتولية وحرائق الغابات والفيضانات وحاالت  والتكنولوجية

 .حتدث فجأه وتضر بالبيئة وصحة االنسان واملصلحة العامة اليتاألخرى  الطوارئ

 :ةقاعدة بيانات املواقع األرضية لرصد النظم اإليكولوجي

قاعدة بيانات املواقع األرضية لرصد النظم اإليكولوجية هو دليل دولي للمواقع 

تقوم بالرصد األرضي واألنشطة البحثية وتقدم قاعدة البيانات معلومات  اليتوالشبكات 

ميكن أن ختدم كل من اجملتمع  اليتالرصد األرضي طويل املدى  يفحول " من وماذا او أين " 

 .العلمي وصانعي السياسة

 :واملفوضية األوروبية اإلمنائيمبادرة الفقر والبيئة لربنامج األمم املتحدة 

مبادرة مشرتكة حول الفقر  يفيشارك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملفوضية األوروبية 

والبيئة تهدف إىل حتديد توصيات ملموسة للسياسة وإجراءات عملية ختاطب اهلموم 

 .الدول النامية يفالبيئية للفقراء 

 

http://www.gefweb.org/
http://www.reliefweb.int/ocha_ol/index.html
http://www.undp.org/seed/pei/


 
 

56 

 

 

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(

 

 2014   ديوان احملاسبة - دولة الكويت

 (12/1/1الشرحية )

 :منظمة االنتوساي

إىل واليت تهدف جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية، أنشااأت منظمة االنتوساااي  

الدول األعضاء يف اجملموعة والدول غري األعضاء يف اجملموعة التابعني لألجهزة مسااعدة  

العليا للرقابة واحملاساابة على حتسااني اسااتعمال الساالطة الرقابية واألدوات الرقابية يف    

ميادان الساايااسااات الرامياة إىل محاية البيئة. ويرتكز اهتمام جمموعة العمل املعنية     

ت الرقابة واملراجعة املشارتكة اخلاصة بالسياسات والقضايا  بالرقابة البيئية على عمليا

الاابيئيااة اليت تقوم بهااا 

األجهزة العلياا للرقابة  

واحملااسااباة وكاذلك    

على مراقباة ومراجعة  

االتافااقاياات الاابيئيااة     

 .الدولية

 
يف مؤمتر إنكوساي الرابع عشر الذي انعقد يف واشنطن، وقد نشأت فكرة اجملموعة 

أبدى أعضاء منظمة إنتوساي اهتمامًا حيث ، 5555ر/تشرين األول دي.سي. يف شهر أكتوب

كبريًا لألدوار واألنشطة اليت تقوم بها األجهزة العليا للرقابة واحملاسبة يف جمال الرقابة 

البيئية. ومت طرح فكرة إنشاء جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية ومتت املوافقة 

إنتوساي إىل اختاذ اخلطوات الالزمة إلنشاء جمموعة  عليها. وبعد ذلك بادر جملس إدارة

العمل حتت رئاسة ديوان احملاسبة هلولندا، الذي أعد بدوره صالحيات جمموعة العمل 

واقف جملس إدارة إنتوساي يف فيينا على  5556املعنية بالرقابة البيئية. ويف شهر مايو/أيار 

موعة العمل املعنية بالرقابة البيئية. هذه الصالحيات، اليت تشكل املبادئ التوجيهية جمل

وتهدف جمموعة العمل إىل مساعدة الدول األعضاء يف اجملموعة والدول غري األعضاء يف 
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اجملموعة التابعني لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة على حتسني استعمال السلطة 

 .لبيئةالرقابية واألدوات الرقابية يف ميدان السياسات الرامية إىل محاية ا

، 5115انتهت مدة رئاسة ديوان احملاسبة اهلولندي جملموعة العمل يف شهر أكتوبر 

ويف ذلك الوقت ُأسندت إىل مكتب املراقب العام لكندا مهمة رئاسة جمموعة العمل. 

وكان املوضوع احملوري جملموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية أثناء رئاسة هولندا هلذه 

ياه العذبة". ويف مؤمتر إنكوساي السابع عشر الذي انعقد يف أكتوبر اجملموعة هو "امل

، وافقت جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية على صالحية جديدة لألنشطة 5115

. وكجزء من هذه الصالحية اجلديدة، متت إضافة موضوع "النفايات" 5115-14لفرتة 

 .كموضوع ثان

 55 جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية كان عدد الدول األعضااء األصليني يف 

دولة،  42دولاة، وارتفع عادد األعضاااء منذ نشااأة اجملموعة ليصاال اآلن إىل ما يزيد عن     

، أنشأت كل منظمة 5111لتصبح بذلك أكرب جمموعة عمل يف إنتوساي. وبنهاية سنة 

إقليمية لإلنتوسااي، أفروساي  

وأرابوساي وأوروساي وسباسال 

جمموعاة عمل  وأوالساايفس 

إقااليميااة معنيااة بااالرقااابااة 

الابايائاياة. وتااعااتاارب الاالغااة      

اإلجنليزياة اللغااة الرمسيااة  

 .جملموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية

 :من أجل القيام باملهام املنوطة بها، تقوم جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية مبا يلي

  قضايا خاصة متعلقة بالرقابة مساعدة األجهزة العليا للرقابة واحملاسبة على فهم

 البيئية فهمًا أفضل؛

 تسهيل تبادل املعلومات واخلربات بني األجهزة العليا للرقابة واحملاسبة؛ و 

 نشر املبادئ التوجيهية ومعلومات أخرى لكي تستعملها هذه األجهزة. 
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 وقد صدر عن اللجنة االصدارات التالية:
1. Auditing Forests: Guidance for Supreme Audit Institutions 2010   
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2. Auditing Mining: Guidance for Supreme Audit Institutions 2010   

3. Auditing Sustainable Energy: Guidance for Supreme Audit 
Institutions 

2010   

4. Auditing Sustainable Fisheries Management: Guidance for 
Supreme Audit Institutions 

2010   

5. Auditing the Government Response to Climate Change: 
Guidance for Supreme Audit Institutions 

2010   

6. Environmental Accounting: Current Status and Options for 
SAIs 

2010   

7. Auditing Biodiversity: Guidance for Supreme Audit 
Institutions 

2007  pdf (838 kB) 

8. Cooperation Between SAIs: Tips and Examples for 
Cooperative Audits 

2007   

9. The World Summit on Sustainable Development: An Audit 
Guide for Supreme Audit Institutions 

2007   

10. Evolution and Trends in Environmental Auditing 2007   

11. Towards Auditing Waste Management (Paper with pictures) 2004   

12. Towards Auditing Waste Management (Paper without pictures) 2004  pdf (2.4 MB)  

13. Auditing Water Issues: Experiences of Supreme Audit 
Institutions 

2004  pdf (2.7 MB)  

14. Environmental Audit & Regularity Auditing 2004  pdf (851 kB) 

15. Sustainable Development: The Role of Supreme Audit 
Institutions 

2004  pdf (1.6 MB)  

16. The Audit of International Environmental Accords 2001   

17. Guidance on Conducting Audits of Activities with an 
Environmental Perspective 

2001  pdf (1.5 MB)  

18. Study on Natural Resource Accounting 1998   

19. How SAIs May Co-operate on the Audit of International 
Environmental Accords 

1998  
 

 

http://www.environmental-auditing.org/LinkClick.aspx?fileticket=8TbNNKDqih4%3d&tabid=128&mid=568
http://www.environmental-auditing.org/LinkClick.aspx?fileticket=qwjjxSv5e3k%3d&tabid=128&mid=568
http://www.environmental-auditing.org/LinkClick.aspx?fileticket=qydVEf2jPNw%3d&tabid=128&mid=568
http://www.environmental-auditing.org/LinkClick.aspx?fileticket=WVeOIMHMPpk%3d&tabid=128&mid=568
http://www.environmental-auditing.org/LinkClick.aspx?fileticket=mTh2jGDSdL0%3d&tabid=128&mid=568
http://www.environmental-auditing.org/LinkClick.aspx?fileticket=GjlXzbxB8ow%3d&tabid=128&mid=568
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 :املرجع

 United Nations Environment Programmer Medium-term Strategy 
2010–2013 
Environment for Development 

  5112البيئي ، اهليئة العامة للبيئة ، الكويت ،  واإلعالماالسرتاتيجية العربية للتوعية. 

  اتفاقية استكهو  بشأن امللوثات العضوية الثابتة. 

  5112اتفاقية روتردام. 

  ، يف ظل االجتاه املتنامي لدعم قضايا ، إطار مقرتح ملراجعة قضايا البيئة أمين الغباري

 .5556، جملة كلية التجارة ، جامعة عني مشس،  التنمية املستدامة
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 اليوم األول 

 املشاكل البيئة وجتارب األجهزة العليا يف الرقابة البيئية

 (1/2اجللسة التدريبية الثانية )

 اهتمام االجهزة العليا للرقابة باملراجعة البيئية

 

 اهلدف من اجللسة :

يف نهاية اجللسة يتعرف املشاركني على دور االجهزة العليا للرقابة يف ممارسة 

يف مؤمتر االنتوساي  5991الرقابة البيئية ، وتطورها منذ اعتماد الرقابة البيئية عام 

، وكذا رأي االجهزة الرقابة واالنتوساي يف كيفية ممارسة بالقاهرةاخلامس عشر 

 .الرقابة البيئية

 (1/1/2الشرحية )

 تعريف البيئة:

البيئة هي احمليط احليوي الذي يشمل الكائنات احلية من إنسان وحيوان ونبات 

وكل ما حييط بها من هواء 

وماء وتربة وما حتتويه من 

مواد صلبة أو غازية أو 

ت آإشعاعات طبيعية واملنش

الثابتة واملتحركة اليت 

 يقيمها اإلنسان.

واستنزاف املوارد الطبيعية إىل تزايد االهتمام ولقد أدى تدهور األوضاع البيئية 

تكثيف اجلهود التنفيذية والرقابية  وإىلني الوطين واإلقليمي يباملشكلة علي املستو

يف حماولة للحد من املشكلة وإجياد احللول اجلذرية هلا خاصة وأن هناك تزايد لآلثار 

 السلبية للنمو االقتصادي على البيئة واليت منها ما يلي:
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  أضرار تتعلق بالصحة العامة واليت من نتيجتها حدوث خسائر يف الناتج االقتصادي

 نتيجة ارتفاع األمراض واخنفاض اإلنتاجية .

 نتيجة حليواني ويتسبب عنها خسائر ماليةأضرار تصيب الغطاء النباتي وا ،

اخنفاض اإلنتاج الزراعي واحليواني وتدهور وجفاف الزراعات بسبب تزايد 

 يف اجلو.األكسيد 

  أضرار تصيب املوارد ويتسبب عنها خسائر مالية نتيجة تدمري للموارد من خالل

استنزافها، وذلك يتطلب أعباء مالية إضافية عند التخلص من النفايات وتقليل 

  .األضرار

املشكلة االقتصادية وذلك  حدهويف املقابل فان زيادة تلوث البيئة يؤدي إىل زيادة 

 من زاويتني:

  تلوث البيئة يف ختفيض كمية املوارد االقتصادية املتاحة للوفاء يساهم

 باحتياجات اجملتمع عن طريق:

 لبعض املوارد االقتصادية أو تعطيل استغالهلا. األخالقيالتدمري غري  -

احلد من القدرة اإلنتاجية للبعض اآلخر من املوارد االقتصادية وينتج عن ذلك  -

واخلدمات الالزمة إلشباع احلاجات نقص الكمية املعروضة من السلع 

 اإلنسانية.

        يساهم تلوث البيئة يف تعدد احلاجات نتيجةة لظهةور حاجةات جديةدة البةد مةن

إشباعها ليس بهدف 

حتقيةةق الرفاهيةةة  

 وإمنةةااالقتصةةادية 

بهةةةةةدف تقليةةةةةل 

املعاناة مثةل زيةادة   

النفقةةات الصةةحية 
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منها أن أمكةن ذلةك وغريهةا    الالزمة لعالج األمراض الناجتة عن التلوث أو الوقاية 

من أنواع النفقات الالزمة للتكيةف مةع الةتغريات الةيت تطةرأ علةي البيئةة نتيجةة         

 للتلوث.

وبذلك أصبحت الضغوط متزايدة على القائمني بالعمل الرقابي للدخول يف جماالت 

شطة   البيئية للتحقق من فعالية اإلدارة البيئية يف تنفيذ السياسات والربامج واألن الرقابة

البيئية ذات التأثري املباشر يف برامج التنمية املستدامة ، ومت حتديد اإلطار العام من خالل 

البيئية عالية التقنية لتحديد ما إذا كانت الرقابات  الرقابة ، فهناك ني أساسيينيمستو

، وهذا  هناك التزام بالقوانني واللوائح والنظم البيئية وانوالفحوص الفنية املناسبة قد متت 

اجلانب من مراجعة البيئة عادة ما يتم من خالل جهاز متخصص يف اجلانب الفين ومنفصل 

عن جهاز الرقابة األعلى ملراجعة البيئة ، وعادة يكون تدخل اجلهاز األعلى للرقابة 

 الرقابةة تفي مبعايري يالبيئ الرقابةملراجعة أعمال املراجعني لتحديد ما إذا كانت أعمال 

 العادية . املهنية

، وهذا اجلانب ميثل رة البيئية وأنظمة املعلومات بهاهناك أيضا مراجعة ملمارسات اإلدا

، وتعتمد درجة اليا بعض األجهزة العليا للرقابةمنط مراجعة البيئة الذي تنفذه ح

، إضافة الدولتلك على مدى تقدم النظم والتشريعات البيئية ب الرقابةلتعمق يف عملية ا

ة، يالبيئ الرقابةملدي تقدم اجلهاز األعلى يف توفري الكوادر املتخصصة القادرة على تنفيذ 

 والتفاعل معها. الرقابةلتقبل نتائج  الرقابةإضافة إىل تهيئة اجلهات اخلاضعة لعملية 

 

 (2/1/2الشرحية )

 البيئية الرقابةتعريف 

البيئية على " أنها عبارة عن  الرقابة عرفت وكالة محاية البيئة األمريكية

موضوعي منظم ، دوري وموثق للممارسات البيئية للمنشأة للتحقق من الوفاء  فحص

 . البيئية اليت تفرضها القوانني املنظمة للبيئة وسياسات املنشأة باملتطلبات

ياسات ة هي املنهج اخلاص مبراجعة السيالبيئ الرقابةأحد األجهزة الرقابية أن  ىوير

املالية ومراجعة كفاءة واقتصاد  الرقابة، والذي يشمل والربامج واألنشطة البيئية
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، وذلك بهدف فحص مدى االلتزام الفعلي هذه السياسات والربامج واألنشطة وفعالية

 ،الرقابةبتطبيق القوانني واللوائح اليت حتكم األنشطة والربامج البيئية باجلهة حمل 

، يف صحة ودقة البيانات اخلاصة بهااملالية وإبداء الرأي والتأكد من سالمة التصرفات 

ومبدي الكفاءة واالقتصاد والفعالية يف حتقيق السياسات والربامج واألنشطة البيئية 

 . وأعداد تقرير بذلك

ة هي تقييم منظم لتحديد ما إذا يالبيئ الرقابةأحد األجهزة الرقابية أن  ىكما ير

بتنفيذ جيد للسياسة والربامج واملتطلبات البيئية كانت السلطات العامة قد قامت 

املتبعة وما إذا كانت اإلجنازات البيئية تتم طبقا للقانون واألحكام واملواصفات الوطنية 

 وااللتزامات الدولية.

 :البيئية كما يلي الرقابةبينما جاء تعريف االنكوساى إلطار 

وإمنا هلا أطر التعريف، هكذا طرح اليوجد حتى اآلن تعريف واضح للرقابة البيئية 

قدمت  1005، بعد ذلك ويف سنة إطارا تعريفيا للرقابة البيئية 5991اعالن القاهرة سنة 

جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية لالنتوساي إطارا تعريفيا أكثر تفصيال يف 

 الدليل الذي وضعته دليل إجراء الرقابة من منظور البيئة :

 البيئية الرقابة املالية ورقابة االمتثال واألداء. تشمل الرقابة 

  تقوم الرقابة املالية البيئية عادة بتقييم ما إذا كانت البيانات املالية للحكومة

 تأخذ بعني االعتبار التكاليف وااللتزامات البيئية.

  تقوم رقابة االمتثال البيئية بتقييم مدى االلتزام بالقوانني واألنظمة والسياسات

 بيئية.ال

  تقوم رقابة األداء البيئية عادة بتقييم مدى حتقيق أهداف احلكومة يف جمال

 البيئة وكفاءة احلكومة يف معاجلة املشاكل البيئية وتكاليفها.

 الدالئل الرئيسية للرقابة البيئية:

تعترب الدالئل الصادرة عن جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية من أهم الوثائق 

 ة لألجهزة العليا للرقابة يف هذا اجملال.التوجيهي
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  5991الدراسة احملاسبية للموارد الطبيعية. 

  كيفية إجراء التعاون بني األجهزة العليا للرقابة واحملاسبة للرقابة على

 .5991االتفاقيات البيئية الدولية 

  1005الدليل على إجراء الرقابة من منظور البيئة. 

  1005الدولية للبيئة الرقابة على االتفاقيات. 

  1002الرقابة البيئية ورقابة االمتثال. 

  1002جتارب األجهزة العليا للرقابة  –الرقابة على البيئة املائية. 

  1002جتارب األجهزة العليا للرقابة  –الرقابة على النفايات الصلبة. 

  1002التنمية املستدامة ، مسؤولية األجهزة العليا للرقابة. 

 1002جتارب األجهزة العليا للرقابة  –التنوع البيولوجي  الرقابة على. 

  دليل الرقابة لألجهزة العليا للرقابة  –مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

1002. 

  األفكار الرئيسية واألمثلة للرقابة  –التعاون بني األجهزة العليا للرقابة واحملاسبة

 .1002التعاونية 

 1002ة البيئية التطور والتوجيه للرقاب. 
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 فيما يلي : أحد األجهزة الرقابية أن أهداف الرقابة البيئية تتمثل ىوتر

  تشجيع قيام نظام إداري بيئي كفء ورشيد لوكاالت محاية البيئة وذلك

 بأولوية إنشاء اهليئات البيئية إلدارة املسطحات اخلضراء .

 وتوفري محاية ومعاجلة التلوث الصناعي  ةحتسني نظام وإجراءات إدارة البيئ

 . ةوالتحسني الشامل للبيئة املدنية ومحاية البيئ

  حث اإلدارات املختصة التابعة جمللس الدولة واحلكومات لتأدية مسئولياتها يف

 محاية البيئة واملساعدة يف حتسني التشريع اخلاص حبماية البيئة .

  تدعيم التنمية احلقيقية عن

املوارد الطبيعية طريق إدارة 

والثقافية واملادية واضعني يف 

االعتبار احتياجات أجيال 

 احلاضر واملستقبل .

 
 
 
 

 

 :البيئية تهدف إىل الرقابةمنها أن  بالنظر إىل التعريفات السابقة يفهم

 فحص وتقييم موضوعي ودوري لألداء البيئي للمنظمة.  

  التحقق من الوفاء باملتطلبات أو االلتزامات البيئية اليت تفرضها القوانني أو الناجتة

 عن سلوك إرادي للمنظمة 

  التقرير عن األداء البيئي إىل األطراف ذوي العالقة 

 االهداف والربامج واخلطط باملعايري و ومقارنتهالفعلي  ذتقييم التنفيفحص و

  .املناسب ومعاجلتها التبليغ عن االحنرافات يف الوقتو

 او ختفيف آثارها إلزالتهااالستعداد نبؤ باملخاطر البيئية احملتملة والت.  
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 ما إذا كانت اساليب الرقابة ساعد على ن فاعلية نظام االدارة البيئية والتأكد م

  اكتشاف وتفادي االحنرافات.

 (3/1/2الشرحية )

  البيئية بالرقابةأسباب االهتمام : 

يف نشةأة   أثةرت أن هنةاك جممةوعتني مةن الضةغوط      (Maltby1995 ) ويرى مالتيب

الضةغوط املباشةرة الةيت تشةجع      وتطور الرقابة البيئية وتشجيع املنشآت على تبنيهةا  وهةي  

املتمثلة يف التهديدات والفرص  بوضوح على إدخال الرقابة البيئية، والضغوط غري املباشرة

واملشرعني، وضرورة إدخةال الرقابةة    واملنافسني اليت يظهرها الوعي البيئي بني املستهلكني

البيئيةةةة وأن تتحةةةرك يف اجتةةةاه 

للجمهور عن األمور  اإلفصاح العام

البيئيةةةة، وكةةةذلك الضةةةغوط   

القانونيةةة، حيةةث أن شةةئت جهةةات 

القةةدرة والسةةلطة  قانونيةةة هلةةا

لتحصةةيل تكةةاليف التلةةوث مةةن 

 .مسببيه

املستوى العاملي يف  بالبيئة علىاالهتمام  االهتمام بالرقابة البيئية يعكس ان  

األوزون، وظاهرة  العقود الثالثة املاضية بشكل كبري ألسباب عدة منها: ظهور ثقب

البيئية مثل: انفجار مفاعل تشرينوبل يف  وحدوث بعض احلوادث االحتباس احلراري،

ات املنظمة العاملية للمواصفات القياسية ذ االحتاد السوفييت، باإلضافة الي إصدارات

بالرقابة  وما تضمنه هذا اإلصدار من معايري خاصة(5200العالقة بالبيئة )أيزو 

 (TC207 ) ومعايري كفاءة مراجعي البيئة حيث تبنت جلنة البيئيةإعداد مقرتحات

املعايري والنشرات احملاسبية ذات العالقة  وصدور العديد من، للمعايري البيئية الدولية 

 الصادر عن جملس معايري التقارير املالية قائمة معايريمبوضوع البيئة ومن ذلك: 

 .املالية احملاسبة
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 ان هناك ضغوط متزايدة على الوحدات االقتصادية من جانب أطراف متعددة من 

 :أجل حتسني ومراجعة أدائها البيئي وهذه األطراف هي

  : املستهلكون 

اجلمعيات اليت حتتهم على البيئي لذي املستهلكني من خالل  إن تزايد الوعي  

تسبب أضرار للبيئة ، أصبح له تأثري قوي يف أسواق االستهالك  استخدام املنتجات اليت ال

األساسية اليت أدت إىل اهتمام الوحدات االقتصادية بالقضايا  ويعترب من العوامل

تها يف السوق وبالتالي اخلروج ال تتعرض إىل فقدان حص البيئية بطريقة جدية حتى

 .نهائيًا السوق نم

  :املساهمون واملستثمرون

إىل زيادة  إن املستثمرين أصبح لديهم اقتناع بأن املمارسة البيئية السيئة قد تؤدي  

مما أدى إىل ظهور  االلتزامات وبالتالي املخاطر مما يؤدي إىل ختفيض األرباح أو انتفائها ،

شأنها احلصول على  اخلضراء اليت منما يعرف باالستثمارات األخالقية أو االستثمارات 

 .عائد مالئم دون إحلاق الضرر بالبيئة

  :قوانني محاية البيئة

للتأثريات السالبة ألنشطة الوحدات االقتصادية فقد مت اختاذ إجراءات دولية  نتيجة  

البيئة وقد اهتمت األمم املتحدة بتحقيق هذا اهلدف من خالل برنامج عاملي  حلماية

عالقة طيبة ووثيقة  إن الوقت قد حان إلجياد وجاء فيه 5911يف العام  شامل انطلق

إىل صدور العديد  بني التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة ، هذا وقد أدى ذلك

من املؤمترات  من القوانني والسياسات البيئية يف كثري من الدول جتاوبًا مع الكثري

  .الدولية اليت عقدت باخلصوص

 :املقرضون 

الةيت قةد تتعةرض هلةا البنةوك تعةديل يف        لقةد ترتةب علةى تزايةد املخةاطر البيئيةة        

املقرضني يضعون شروطًا لطةاليب االئتمةان    سياساتها االئتمانية حيث أصبح العديد من

كما أنها تطلب منهم معلومات ، ثالث ، ضرورة تنفيذ مراجعة بيئية بواسطة طرفمنها
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، والتةةأثريات البيئيةةة علةةى أرباحهةةا  ،الرأمساليةةة البيئيةةةاملصةةروفات  تتعلةةق ططةةط

البيئيةة احملتملةة والقةدرة علةى التعامةل مةع املشةكالت البيئيةة احلاليةة           االلتزامات

  .من املعلومات املالية باإلضافة إىل ما توفره القوائم واملستقبلية

  مجاعة الضغط البيئي 

 لتشكيل وسيلة ضغط فعالة علةى  تكمن قوة اجلماعات البيئية يف االحتاد معًا

الوحةةةةةدات االقتصةةةةةادية 

واحلكومةةةةات طصةةةةوص 

أن  كمةا  .قضةايا معينةة  

هةةةذه اجلماعةةةات تسةةةاهم   

وبدرجة كبرية يف توجيه 

نظةةةةةر وسةةةةةائل اإلعةةةةةالم 

الوحدات االقتصادية الةيت تسةبب إضةرار للبيئةة لغةرض مقاطعةة        واملستهلكني إىل

 .منتجاتها

 (4/1/2الشرحية )

 :بكفاءةالبيئية  الرقابةتنفيذ  املشاكل اليت تعرتض

 يقابلها عدم اتساق يف السياسات هددات البيئية بالتداخل والتعقيداتسام امل ،

البيئية ،  ووجود كثري من السياسات اليت تغفل البعد البيئي ، مما يصعب حتديد 

 مراكز املسئولية.

  البيئية ، خاصة وان  الرقابةعدم وجود معايري مقبولة ميكن تطبيقها يف عملية

هناك اتفاق عام بني األجهزة العليا للرقابة على أن إجراء عمليات الرقابة البيئية 

، وتنبثق هذه املخاطر من أن غياب معايري أداء معرتف بهاظل حمفوف باملخاطر يف 

 سيتم ن املعايري اليتأاجلهاز األعلى للرقابة يتعني عليه أن يقرر بنفسه بش

وبالتالي فان كل من السلطة التشريعية واجلهات ، تقييم األداءاعتمادها يف 

مما قد يؤثر على ، وا النتائج اليت مت التوصل إليهااخلاضعة للمراجعة قد ال يقبل
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 مصداقية تلك األجهزة الرقابية.

  عدم وضوح املستهدف أو األداء املتوقع من بعض السياسات احلكومية البيئية مما

 كم على األداء بطريقة ال تتوافق مع نوايا احلكومات .إىل احتمال احل يؤدي 

  ، أن بعض املؤشرات الزالت وعدم توافر بعض املؤشرات اخلاصة بالرقابة على التلوث

حتت اإلعداد ، كمةا أن هنةاك   

اخةةةتالف يف وجهةةةات النظةةةر  

ن مةةا هةةو سةةليم   أاملهنيةةة بشةة 

 ومالئم بيئيا. 

 
 

  التعبري عنها بوحدات نقدية ،  أوصعوبة قياس النفقات والعوائد البيئية كميا

 مما يؤدى  إىل صعوبة مراجعتها. 

  عدم توافر معلومات كافية عن األراضي امللوثة ، ميكن من خالهلا التعرف على

األمالك اليت تشكل خطرا على الصحة واليت تسبب نقل امللوثات إىل األغذية 

األمالك اليت تسبب مسئوليات قانونية بسبب عدم اإلذعان ملتطلبات  واملياه، كذلك

 الصحة العامة والبيئة.

 ئة على كافة املستويات عدم توافر الكفاءات الالزمة للقيام مبراجعة البي

، األمر الذي يؤدى إلي االعتماد على عمل املتخصصني من خارج والقطاعات

 اطر نتيجة التزاماتهم اإليديولوجية .األجهزة الرقابية ، وما يتضمنه ذلك من خم

  صعوبة حتديد القيمة االقتصادية للخسائر اليت من احملتمل أن تتحملها الدولة

 نتيجة ملا قد حتدثه بعض املشروعات من آثار سلبية على البيئة.

  صعوبة حتديد األثر البيئي املتوقع حدوثه من تنفيذ بعض املشروعات سواء كان

 األجلهذا األثر إجيابيا أو سلبيا ، كذلك صعوبة حتديد مدي هذا األثر يف 

 الطويل.
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          عدم توافر نظم شةاملة ومتكاملةة للمعلومةات البيئيةة لةدي بعةض الةدول ، ممةا

يشةةةةكل عائقةةةةا أمةةةةام 

األجهةةةزة الرقابيةةةة بتلةةةك 

دول لتنفيةةةةذ بةةةةرامج الةةةة

 مراجعة ناجحة. 

 

 
كما أن احملاور الرئيسية للمراجعة البيئية اليت ميكن أن حتقق أهدافها ميكن أن 

 ترتكز على املراجعات التالية: 

احملاسبية املتعارف عليها إىل جانب  ئوذلك للتحقق من االلتزام باملباد  : املالية الرقابة

 ، وذلك عند إعداد وعرض البيانات املالية.البيئيةلنظم املرتبطة باحملاسبة ا

وذلك للتحقق مما إذا كانت اإلجنازات البيئية قد متت طبقا للقوانني  : مراجعة االلتزام

واللوائح والنظم السارية اخلاصة بالبيئة وبدون تعارض مع االتفاقيات 

 الدولية املوقعة.

الكفاءة والفعالية الذي مت به تنفيذ وذلك للتحقق من مدى االقتصاد و : مراجعة األداء

 السياسات والربامج واألنشطة البيئية.  

 (5/1/2الشرحية )

 :ممارسة الرقابة البيئية

 الرقابة علي البيئة بأحد األسلوبني التاليني : متارس

  أن متارس كنوع من الرقابة املتخصصة بنشاط محاية البيئة ، حيث أن هذا النوع

 اجلوانب الفنية ، إضافة للجوانب املالية واالقتصادية. من الرقابة يشتمل علي

   البيئية،  أن متارس يف جمري العمل الرقابي الشامل بصيغة الكشف عن األضرار
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وفحص مدي كفاية اإلفصاح واإلبالغ عنها يف التقارير السنوية اليت تعدها 

 اإلدارات. 

بي متخصص تتكامل فيةه  ممارسة النوع األول ، قد يتطلب إجياد فريق عمل رقا إن

 (صحية ، هندسة ، كيماوية ، اقتصةادية ، ماليةة  )الختصاصات ذات العالقة البيئية ا

أمةا النةوع     ،وهو ما يراه الباحث مناسبا ملمارسة الرقابة البيئية بفعالية وحتقيق أهدافها

الثاني فقد يغطي نقص اخلةربة الفنيةة فيهةا مةن خةالل االسةتعانة باالستشةاريني عةن         

ق التعاقد لفرتة حمددة من الوقت وميكن األجهزة الرقابيةة العليةا البةدء بةه عنةد      طري

ة ، علةى أن يكةون   ية البيئ الرقابةة املتخصصة لةديها للوفةاء مبتطلبةات     درنقص الكوا

البيئية باسةتخدام األسةلوب األول ، مةع ضةرورة جتةب       الرقابةهدفها هو الوصول ملمارسة 

خماطر االعتماد على االستشاريني 

نتيجة التزاماتهم اإليديولوجيةة ،  

 وذلك من خالل ما يلي:

  عقةةةةد اتفاقيةةةةات باملهةةةةام

احملةةةةددة الةةةةيت سةةةةيقوم   

 بتنفيذها االستشاريني.

 يف األنشطة اليت يقوم بها االستشاريني ، وليكون عن  االمكان االشرتاك قدر

 طريق األشراف.

 از األعلى ينوي اجله اليت التاختيار مستشارين ذوي خلفيات خمتلفة للمجا

 بيئيا. اللرقابة مراجعته

  اختيار املستشارين الذين مل يسبق هلم العمل باجلهات املطلوب مراجعتها، وإبالغ

 مت التعاقد معهم. نتلك اجلهات باملستشارين الذي

  يقوم اجلهاز األعلى للرقابة بتقييم أراء املستشارين بصورة شاملة ، وكذلك
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 . ذات العالقة بالبيئة الجتماعية واألخالقيةاجلوانب السياسية واالقتصادية وا

ن رئيسيني ، األول خاص بتحديد أنواع يعلى عنصرالبيئية  الرقابةإطار يرتكز 

البيئية ، مع حتديد ألهم  الرقابةاملراجعات البيئية اليت ميكن ممارستها للوفاء بأهداف 

املوضوعات اليت جيب التعرض هلا بالفحص والتقييم من خالل كل مراجعة على حدة ، 

أما الثاني فيتضمن املعايري اليت ميكن االستناد إليها يف تقييم األداء البيئي واليت ترجع 

إىل عملية أهميتها إىل أنها تعترب األساس للحصول على أدلة اإلثبات وإضافة املصداقية 

 :    لإلطارعرض يلي البيئية وما تتوصل إلية من نتائج ، وفيما  الرقابة

 (6/1/2الشرحية )

 : أنواع املراجعات البيئية

  جيوز للجهاز الرقابي ان يقوم بعمليات رقابة بيئية يف نطاق صالحياته تنفيذا لعمليات

لعمليات رقابة على األداء كما رقابة نظامية )الرقابة على املالية وعلى املطابقة( او 

 .حتّددها املعايري الرقابية لإلنتوساي

 : Financial Auditsاملالية  الرقابة

تعين مبدى االمتثال للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها يف قيد وتصنيف وتبويب 

آخر  ىمبعن أو وتلخيص العمليات املالية املتعلقة بهذا النوع من املصروفات واإليرادات ،

التأكد من أن التكاليف وااللتزامات ) شاملة االلتزامات الطارئة ( واألصول املتعلقة 

، وان التكلفة البيئية للجهة تعكس باعتدال يئة قد مت حتديدها ووضع قيمة هلابالب

نتائج االلتزامات الواجبة على اجلهة وإعداد تقارير عنها طبقا للقواعد احملاسبية 

 املتعارف عليها. 

 : املالية البيئية ، جيب أن ميتد فحص األجهزة العليا للرقابة إىل ما يلي الرقابةويف جمال 

 .مراجعة التصرفات املالية يف االعتمادات اليت مت رصدها لتنفيذ برامج محاية البيئة 

  التحقق من تبويب ومعاجلة املصروفات واألصول واملطلوبات ذات العالقة باألنشطة

 عايري احملاسبية املقبولة واإلفصاح املالئم عنها يف البيانات املالية.البيئية مبوجب امل
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  مراجعة املبالغ احملصلة نتيجة العقوبات واملخالفات املرتتبة عن خمالفة أحكام قوانني

 البيئة.

  ألغراض محاية البيئة. ختصيصهامراجعة اإلعانات واهلبات واملساعدات اليت يتم 

 تضمنة تكاليف بيئية للتأكد من أنها تعرب بوضوح عن مراجعة القوائم املالية امل

 املركز املالي ، ونتائج األعمال.

  ،مراجعة العقود املرتبطة بأعمال بيئية ، وعلى األخص عروض العطاءات ، التسعري

 االلتزام بشروط التعاقد ، انتهاء التعاقد. 

  وأنشطة مرتبطة مراجعة نظم الرقابة الداخلية للجهات املسئولة عن تنفيذ برامج

 بالبيئة وخاصة اإلجراءات والنظم املرتبطة باحملاسبة البيئية.

 : Compliance Auditsمراجعة االلتزام  

وتعين رقابة املشروعية ، التحقق مما إذا كانت اإلجنازات البيئية تتم طبقا للقوانني 

 واللوائح السارية اخلاصة بالبيئة، ويف ذلك ميكن الرتكيز على ما يلي:

  مراجعة الكيفية اليت مت بها منح الرتاخيص لألمور املتعلقة بالبيئة من حيث مدي

 مطابقتها للقوانني واللوائح النافذة.

  مراجعة مدي االلتزام بالقوانني السارية يف شان محاية البيئة ، سواء املرتبطة باهلواء

ت الغذائية وعمليات اجلوي أو محاية البحار واألنهار والثروة البحرية أو محاية املنتجا

 التصنيع أو محاية احلياة الربية.

 .مراجعة مدي االلتزام باملعايري القياسية الوطنية والعاملية السارية 

 .مراجعة مدي االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات الدولية يف جمال محاية البيئة 

  اإلشعاعات املؤينة مراجعة مدي االلتزام بالقوانني الصادرة يف شان تنظيم استعمال

 والوقاية من أخطارها.
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 (7/1/2الشرحية )

 : Performance Auditsمراجعة األداء 

تهدف مراجعة األداء املرتبط بالبيئة إىل تقييم منظم الستخدام وإدارة األموال 

 املخصصة واألصول العامة فيما يتعلق باملهمة واملوارد املستخدمة والنتائج احملققة.

التأكيد على أهمية تركيز عمليات الفحص على الوكاالت أو  ويف ذلك ميكن

، مع الرتكيز على ى ذات املسئولية البيئية اهلامةالوزارات احلكومية الكرب

 : املوضوعات الرئيسية التالية

جيوز غالبا تصنيف الرقابة على األداء املرّكزة على البيئة باعتبارها واحدا من مخسة 

 :امناط رقابية ممّيزة هي
الرقابةةةةةة علةةةةةى املتابعةةةةةة    .5

احلكومية لاللتزام بةالقوانني  

 البيئية 

الرقابةةةةة علةةةةى اداء الةةةةربامج  .1

 احلكومية املتعلقة بالبيئة 

 الرقابة على أثر الربامج احلكومية األخرى على البيئة  .3

 الرقابة على األنظمة اإلدارية البيئية  .2

 .تقييم السياسات والربامج البيئية املقرتحة .1

 إجراء عند همراعا جيب اليت واالعتبارات األنواع هلذه تفصيلي استعراض يلي وفيما

  :منها نوع كل

 البيئية:الرقابة على املتابعة احلكومية لاللتزام بالقوانني  .1
 أخرى حكومية تنفيذية هيئة أي أو البيئة إدارة تتوىل البلدان من كثري يف 

 العام القطاعني وحدات قبل من تنفذ البيئية القوانني أن من التحقق مسئولية

 . مناسب بشكل واخلاص

 تنظيم مسئوليات متارس اليت والتنفيذية احلكومية اإلدارات بعض هناك أيضًا 
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 . الزراعة وزارة ، وزارة املواصالت مثل معني بيئي

 ممارسة يف اجلهات هذه جناح مدى فحص غالبًا هو الرقابي اجلهاز دور 

 . البيئية اتهمسئوليا

 الرقابة معايري بوضوح البيئية بالقوانني اإللتزام تراقب اليت األنظمة رقابة تتميز 

 يف احلكومية اإلدارة أداء لتقييم منهجية يطور للرقابة اجلهازاألعلى فإن ولذا

 .املعايري تلك مقابل

 متوفرة تكون قد الرقابي اجلهاز واستنتاجات املراجعة نتائج تدعم اليت البيانات 

 جتمع قد اهلامة املعلومات من كثري فإن الغالب ويف ، مركزي بشكل بيسر

 . احلكومية وغري احلكومية اجلهات من عدد من خمتلفة مواقع من

 أن الرقابي للجهاز املفيد من يكون قد فإنه املستخدمة الطريقة كانت أيًا 

 تلك أهمية وتربز ، منهجيته على للرقابة اخلاضعة اجلهة موافقة على حيصل

 إنتقاد خطر من تقلل املوافقة فإن وكذلك املعقدة الرقابة عمليات يف املوافقة

 .تقدميها عند النتائج

 عند مركزية بيانات قاعدة من معلومات إستخدام الرقابي للجهاز ميكن 

 التصحيحية املقاييس فعالية تقييم عند أو باملتطلبات النظامية اإللتزام تقييم

 . وحتليل البيانات مجع يف واملال للجهد توفرًيا وذلك

 جودة مستوى على فقط تكون املعلومات قواعد من املستمدة اإلستنتاجات 

 اإللتزام بيانات أن يدرك أن الرقابي اجلهاز على فيجب نفسها ولذلك املعلومات

 حداثة بسبب البلدان من كثري يف عرضة للخطأ تكون البيئية بالقوانني

 . اجملال هذا يف نسبيًا التنظيمية اجلهود

 املتخذ اإلجراء وفعالية املشكلة أبعاد لفهم معلومات إىل حيتاج الرقابي اجلهاز 

 . ملراقبتها
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 األعلى اجلهاز لتقرير الرئيسية الرسالة يصبح قد موثوقا بيئية بيانات غياب أن 

 . للرقابة

  :الرقابة على اداء الربامج احلكومية املتعلقة بالبيئة

 احلكومة تنفذها اليت النشاطات أو الربامج :البيئية احلكومية بالربامج يقصد -

 قد واألنشطة الربامج وهذه البيئة وحتسني محاية هو األساسي غرضها ويكون

 : منها يكون

برنامج  لديها يكون عندما بالبيئة خاص إهتمام هلا حكومية إدارة مسئولية - أ

 . بالبيئة أهمية ذات مواقع على للمحافظة

 أساليب لتبين املزارعني مساعدة برنامج : املثال سبيل على الزراعة إدارة مسئولية - ب

 . التلوث من تقلل أن شأنه من

 وقد السنوية احلكومة وخطط تقارير من إنطالقًا البيئية الربامج حتديد كنمي -

 هذا مثل غياب ويف ، واحد وتقرير خمطط يف احلكومة براجمها البيئية جتمع

 البيئية والربامج السياسات يف إبالغ يساعد أن الرقابي للجهاز ميكن املخطط

 البيئة تؤثر على اليت اهلامة البيئية املسائل يف النظر خالل من فعاًل املوجودة

 . دراستها أجل من ابه قائمة وإعداد احلكومة أقامتها اليت الربامج وحتديد

 باألمور املتعلقة البيئية اإلتفاقيات حتديد املفيد من أنه الرقابي اجلهاز جيد قد -

 احلكومة وضعتها اليت الربامج حتديد ثم ومن ، عليها احلكومة وقعت اليت البيئية

 . ذلك لتنفيذ

 أن الرقةةابي اجلهةةاز علةى  -

 عمليةةة بإختيةةار يعةةتين

 مةن  برنةامج  علةى  الرقابةة 

 املتعلقة احلكومية الربامج

 جماهلةا  بالبيئةة وبتحديةد  
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هةذه   وأهميةة  الرقابةة  عمليةة  تواجةه  أن ميكةن  اليت األداء خماطر اإلعتبار يف آخًذا

 مةن  متمكنةاً  يكةون  أن املةدقق  على فإن الغرض وهلذا ، للرقابة وقابليتها املخاطر

 . لتحقيقها املستخدمة واألدوات الربنامج أهداف

 :يلي مبا اإلهتمام للرقابة األعلى اجلهاز على جيب الرقابية للعمليات التخطيط عند -

 وأهمية املوارد احلسبان يف آخًذا ، احلكومي النشاط أو الربنامج وأهمية املخاطر 

 . املتوقعة اآلثار ، حجم البيئية املشكلة

 احملققة أو املتوقعة النشاط أو للربنامج الكلية النتائج. 

 املسةتخدمة  املةوارد  وتكون كبرًيا النشاط أو للربنامج احملتمل األثر يكون عندما -

 يف النشةاط  أو الربنةامج  فعاليةة  إىل الرقابةة  نطةاق  يوجةه  املناسةب أن  مةن  فإن قليلة

 املمارسات يف اإلقتصاد إىل موجهًا نطاق الرقابة يكون أن من بداًل األثر ذلك حتقيق

 نطةاق  من الرقابة جهاز يضيق وقد .املوارد تلك إستخدام كفاءة أو املوظفة اإلدارية

 بصدد ليست املخططة أهدافها أن على دليل يتوفر اليت االتجملا على ليقتصر تدقيقه

 . التحقيق

 تةوفر  إمكانيةة  توضةح  سةوف  الرقابةة  عملية وأسلوب بالنطاق املتعلقة اإلعتبارات  -

 وهنا ، نظامية ملتطلبات خاضع غري الربنامج يكون عندما خصوصًا التدقيق معايري

 أو إداريةة  ممارسةة  أفضل مع الربنامج ترتيبات ملقارنة طرق الرقابي اجلهاز حيدد قد

 آخةر  مكةان  أي أو البلةد  يف نفةس  مماثلةة  بيئيةة  لةربامج  املسةتخدمة  املمارسات مع

 أهدافه يف مقابل الربنامج إجنازات عن التقرير للرقابة األعلى للجهاز ميكن وأيضًا

 .اخلرباء قبل من موضوعة أهداف أية أو

 لتةوفر  خةاص  إهتمةام  يةولي  أن الرقابة عملية إختيار عند الرقابي اجلهاز على جيب -

 فعاليةة  حةول  إسةتنتاجات  إىل الوصةول  أجل من ةوموثوق صلة وذات كافية بيانات

 .الربنامج

 :تكون آثاًرا تستهدف قد البيئية الربامج بأن يدرك أن جيب املدقق  -
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 تكون عندما كبرًيا أثًرا هلا ولكنها مبفردها تكون عندما ضيق نطاق ذات 

 .مرتاكمة

  ملحوظ أثر هلا ليكون طوياًل وقتًا تستغرق . 

  أثر هلا اليت النشاطات وبعض الطقس حالة مثل هامة خارجية بعوامل تتأثر 

 .تهاذا البيئة على أيضًا

 :الرقابة على أثر الربامج احلكومية األخرى على البيئة .2
 البيئةة  علةى  تةؤثر  ( األخةرى  النشةاطات  كافةة  شةأن  انهشأ ) احلكومية النشاطات -

 تنفةذ  الةيت  املنطقة على اتهإنعكاسا أو املوارد إستخدام خالل من بأخرى أو بطريقة

 . فيها

 سةلبية  اآلثار تلك تكون وقد ، البيئة على هامة آثار هلا احلكومية الربامج بعض -

 البيئةة  علةى  الطةرق  لبنةاء  الثانويةة  اآلثار مثل ) مقصودة غري أو مقصودة إجيابية أو

 .  (البيئة على العسكرية النشاطات وآثار

 أداء على للرقابة الواسع النطاق من كجزء إبرازها ميكن للنشاطات البيئية اآلثار

 . البيئية اآلثار على تركز كدراسة ضيق بشكل حيدد أو احلكومة

 بأي يستأنس أن الرقابي اجلهاز يستطيع البيئة على احلكومة نشاطات آثار لتحديد -

 قامت اليت اإللتزامات من

 احلكومةةةة ابهةةة

 اآلثةار  تلةك  لتحديةد 

 هذه وأخذ هلا بالنسبة

 عند اإلعتبار يف اآلثار

 . سياستها مةتقيي

 
 

 إن انفسةه  احلكومةة  جتريةه  الةذي  التقيةيم  من تبدأ أن جيب الرقابي اجلهاز رقابة  -
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 : يلي ما دقة يراجع قد الرقابي فاجلهاز ولذلك احملتملة، البيئية لآلثار وجد

 األساسية وظروفه وبيئته النشاط أو الربنامج وصف . 

 حتديدها مت اليت البيئية اآلثار نطاق إكتمال . 

 املتوقع انهووز احملتملة اآلثار لتقييم املستخدمة البيانات . 

 اآلثار تلك ومواجهة لقياس إقرتاحات أي . 

 مةن  البيئةة  علةى  احلكةومي  النشاط آثار إختيار يف بذاته الرقابي اجلهاز يرغب قد -

 . فوائدها أو تكلفتها على تصنف قيمة أي أو احملتملة قيمتها حيث

 .املستخدمة التقييم منهجيات حتديد يف تساعد البحوث وأدبيات اخلرباء مناقشة إن -

 رأي إسةتطالع  املفيد من يكون قد ، البيئية اآلثار تقييم إمكانية عدم حالة يف  -

 املتخصصني األكادمييني وكذلك البيئية باألمور املهتمني أو بالنشاط  املتأثرة اجلهات

 . العالقة ذات التقييم منهجيات يف

 تكون سوف اليت البيانات هي ما البداية من إعتباره يف يأخذ أن الرقابي اجلهاز على -

 أجةرت  قةد  احلكومةة  تكةون  وعنةدما  ، احلكومية النشاطات آثار لقياس متاحة

 إجةراء  عنةد  املتاحةة  البيانةات  حتديةد  الرقابي اجلهاز على فإن البيئية لآلثار تقييمًا

 البيانةات  هذه حتديد غياب ويف ، أخرى إضافية بيانات جلمع خطط أية أو التقييم

 واملوثةوق  واملناسةبة  الكافيةة  املعلومةات  توفري يف يفكر أن الرقابي اجلهاز على فإن

 .ابه

 على الثانوية اآلثار ذات احلكومية النشاطات على البيئية القوانني تطبيق يتم قد  -

 باألنظمة اإللتزام مراقبة عن املسئولة احلكومية اإلدارة فإن احلالة هذه ويف البيئة

 ذلك ومع الرقابة، جهاز وليس اإللتزام ذلك إلختيار الرئيسية املسئولية تتحمل البيئية

 مةع  بإتفةاق  األنظمةة  ضوء على اإللتزام تدقيق املناسب من أنه الرقابي اجلهاز يرى قد

 . املنظمة اجلهة



 

 

 

79 

 

 

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 فقد اإلهتمام حمل النشاطات على كامل حنو على البيئية القوانني تنطبق ال عندما -

 تةدرس  أن فيجةب  ذلةك  ومةع  ، مناسب كأساس القوانني تلك الرقابي اجلهاز يستخدم

  عناية بكل الطريقة هذه صحة

 علةى  التةأثري  مةن  تقلةل  أو تكةافح  اليت اإلجراءات البداية منذ احلكومة حتدد قد -

 اإلجراءات هذه كانت إن ينظر أن ميكن الرقابي اجلهاز فإن املنطلق هذا ومن البيئة

 يف تتسبب ال نهاوأ متاحة تقنية أساليب أفضل أو املمارسات ألفضل وفقًا وضعت قد

 هو ما ذلك حتقق عدم حالة ويف املقصود، الوقائي األثر أحدثت قد مفرطة تكاليف

 . احلكومة إختذته الذي اإلجراء

 :يلي ما الرقابي اجلهاز يراجع قد هامة الوقائية اإلجراءات كون حالة ويف
 اإلجراءات . 

  العالقة ذوي للعاملني التدريب . 

  اإلجراءات إختيار تكرار . 

 (.الطاقة خدمات – املوردين) الثالث الطرف مع الالزمة للرتتيبات حتديث حصول 

 سةوف  فإنةه  البيئيةة  اآلثةار  علةى  تركةز  ضةيقة  بدراسة الرقابي اجلهاز يقوم عندما -

 مقابةل  يف اآلثار هذه عن منصف رأي تقديم كيفية يف بدقة التفكري إىل حيتاج

  .للربنامج الرئيسي اهلدف وفوائد تكاليف

 :الرقابة على األنظمة اإلدارية البيئية

 لتحسني منظمة سياسات تضع اتهأ من للتأكد بيئية إدارة أنظمة املنظمات تنشئ  -

 . السياسات تلك أهداف حتقيق بصدد وأنها مستمرة بصفة البيئي األداء

 تةدقيق  خيتةار  أن يسةتطيع  فإنه األداء رقابة صالحية ميلك الرقابي اجلهاز كان إذا -

 . احلكومية اإلدارية البيئية األنظمة

 وضع بشأن املوجودة احلكومية البيئية السياسة حيدد أن الرقابي اجلهاز على جيب -

 خةالل  بيئةة  إدارة أنظمةة  إنشةاء  األنظمةة  تتطلةب  البلةدان  بعض ، يف األنظمة تلك
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 بتلةك  اإللتةزام  مةن  للتأكةد  احلكومةة  فةإن آليةة   احلةاالت  هةذه  ويف ، احلكومةة 

 إعتبةاره  يف ذلةك  أن يأخةذ  الرقابي اجلهاز وعلى ، مسبقًا معدة تكون قد املتطلبات

 . تدقيقه ختطيط عند

 قد الرقابي اجلهاز فإن حكومية بيئية إدارة أنظمة لوضع متطلبات وجود عدم عند -

 : أجل من مستقل بشكل أو احلكومة مع يعمل

 تدرجيية بصورة األنظمة إدخال مدى معرفة . 

  األنظمة هلذه األنسب النموذج حتديد . 

 ميكن اليت الفوائد تقييم 

 وضةع  من عليها احلصول

 . األنظمة تلك

 
 
 
 
 يركةز  قةد  أو واحةدة  إلدارة البيئيةة  اإلدارة أنظمة كامل الرقابي اجلهاز يدقق قد -

 اليت املنظمات أو الوكاالت أو اإلدارات من عدد نطاق على أكثر أو واحد عنصر على

 . لرقابته ختضع

 الةذي  احملتمةل  األثةر  يزن أن الرقابي اجلهاز على جيب الرقابة نطاق حتديد إطار يف -

 علةى  اإلدارات بعةض  أثةر  حملدوديةة  وذلك ، تكافحه أن أنظمته اإلدارية من يتوقع

 واخلةاص  الرقابةة  مةن  النةوع  هةذا  يف . حجمهةا اإلداري  كةرب  مةن  الةرغم  على البيئة

 أنظمة تقوم بإدخال الدولية املنظمات أن جند البيئية اإلدارية األنظمة على بالرقابة

 بصةورة  البيئةي  األداء لتحسةني  منظمة سياسات تضع نهاأ من للتأكد للبيئة إدارية

 الدوليةة  اهليئةة  املنظمةات  تلةك  ومةن  السياسةات  تلةك  حتقيةق  بصةدد  مستمرة وأنهةا 

 International. ألنظمةة  الةدولي  املعيةار  أصةدرت  جنيف والةيت  ومقرها للمواصفات
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Organization for Standardization ISO  هةذا  52005 ) رقةم  البيئيةة  )اإلدارة 

 املعيار ذلك خطته يف وضع قد البيئة ورقابة إلدارة األوروبي االحتاد أن إىل باإلضافة

 ومنهةا  لةه  داعمةة  دوليةة  معةايري  وضةع  قةد  انه اىل باإلضافة ايري اهلامةاملع كأحد

 لالنكواسةي  ٥١ ال املةؤمتر  خةالل  مت . كما 52051رقم واملعيار 52050 ) رقم املعيار

 معتمةدة  هيئةات  لتصةبح  األجهزة الرقابية تسعى ان املناسب غري من انه على االتفاق

 الرقةابي إلجةراء   للجهةاز  صةالحية  توفر حالة يف لكن ، التطوعية اخلطط إطار يف

 ) بشي .البيئية اإلدارية األنظمة على برقابة القيام باستطاعته فإن األداء على رقابة

ISO  البيئيةة  اإلدارة ألنظمةة  الةدولي  املعيةار  تنةاول  يةتم  فسةوف  املنطلةق  هذا ومن ( 

 .الرئيسية وعناصره نشأته وأسباب مفهومه على للتعرف وذلك التفصيل من 52005

 
 :املقرتحة والسياسات الربامج تقييم

 يف العليا الرقابة أجهزة ألن كبرية وخماطر حتديات التقييم من النوع هذا يتضمن -

 احلاالت يف خرباء إستخدام منها ويتطلب التقييم هلذا الالزمة املهارات متلك ال الغالب

 . جمديًا ذلك كان إذا املطلوبةة

  :األخطار تلك من للتقليل التالية البدائل يراعي قد الرقابي اجلهاز - 

  األحكام إصدار من بداًل فعلية معلومات يوفر . 

  اخلرباء بني التوافق حيدد . 

  أخرى منظمات ات بهقام اليت التحليالت تقييم . 

 مقبول غري اخلطر أن رأى إذا الطلب رفض . 

 
 (8/1/2الشرحية )

 البيئية:الرقابة معايري ومقاييس 

أن وجود واستخدام معايري ومقاييس للحكم على املسئوليات املرتبطة بالبيئة 

عنصر أساسي يف مراجعة البيئة ، فهذه املعايري واملقاييس هي أساس تقييم أدلة إثبات 
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واستنتاج نتائج األداء ، ملا كانت املعايري أهم أدوات التطبيق العملي ، فانه جيب  الرقابة

فة الظروف البيئية احمليطة ، فال يكفي أن تكون املعايري عند إعدادها مراعاة كا

متسقة منطقيا وإمنا جيب أن تكون مالئمة لواقع التطبيق العملي وما قد يفرضه هذا 

الواقع من اعتبارات اقتصادية وسياسية واجتماعية أو نظامية ،  ونظرا لتغري الظروف 

للمعايري صفة الثبات أو عمومية  البيئية من وقت ألخر ، فانه من املتوقع أن ال تكون

االستخدام ، فاملعايري اقل ثباتا من املبادئ ، كما أنها حمدودة االستخدام مبدى متاثل 

العوامل البيئية. ونتيجة للربط بني املعايري وبني االعتبارات البيئية جند أن عملية بناء 

ة ، ومن ثم ميكن أن املعايري تعترب عملية مستمرة أي أن املعايري ذات طبيعة تطوري

ة الواجب توافرها يف املعايري يتتغري مع مرور الوقت وهناك بعض املقومات الرئيس

 كما يلي : احملاسبية

 : Relevancyاملالئمة  .1

املعايري مع األهداف  مالئمة ىمبعن

إىل حتقيقها حبيث  الرقابةاليت تصبو 

يتم صياغة املعايري يف ضوء أهداف 

، وما تسعي إىل توفريه من  الرقابة

معلومات لتلبية احتياجات املستفيدين 

منها ، والشك أن هذا املفهوم يرتبط 

 .الرقابةباإلطار الفكري لنظرية 

 :  Acceptabilityالقبول  .2

قبول املعايري من جانب املستخدمني هلا واملستفيدين بها واملتأثرين مةن األطةراف ذات   

، والشك أن العام أو التعارف على استخدامها ي حيقق هلا القبولالعالقة بها ، وهو األمر الذ

هذه اخلاصية ترتبط بعوامل عديدة مثةل سةهولة فهةم املعةايري ومرونتهةا واالتسةاق بةني        

 بعضها البعض.
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 : Suability املوائمة .3

جيب أن تكون املعايري انعكاسا للظروف البيئية اليت تنطلق منها ، حبيث 

بالظروف واالعتبارات البيئية السائدة يف اجملتمع الذي تطبق ترتبط هذه املعايري 

 فيه.

 Environmentalالبيئية  الرقابةسبق فان معايري تقييم األداء اخلاصة بوبناًء على ما 

Standards :ميكن أن تنقسم إلي ما يلي 

  املعايري العامةGeneral Standards. 

  املعايري الفنيةTechnical Standards. 

 لكل جمموعة من تلك املعايري لتحديد حمتوياتها: عرضوفيما يلي 

 :أ : املعايري العامة

          ميكن االسرتشاد ببعض املعايري العامة التالية واليت ميكن عن طريقها تقييم

 السياسات البيئية:

 .مدي العدالة يف توزيع تكلفة مراقبة التلوث أو احلد منه 

  اإلجراءات والقواعد املتبعة يف تطبيق السياسة البيئية.مدي الوضوح وبساطة 

 .مدي إمكانية مراقبة ومتابعة اإلجراءات املتعلقة بالسياسة البيئية 

  إىل أي مدي ميكن لألجهزة البيئية املختصة عرض وتوضيح عدم الكفاءة

 والقصور يف حتقيق األهداف البيئية. 

  واخلاص يف تطبيق نظم إدارة البيئة مدي كفاءة خرباء البيئة يف القطاعني العام

 والثغرات اليت جيب جتنبها.

 : ب : املعايري الفنية

وتتمثل يف املواصفات واملقاييس الفنية اليت جيب االلتزام بها سواء من جانب 
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القطاعات احلكومية أو من جانب القطاع اخلاص ، وذلك عند القيام بتنفيذ املشروعات أو 

إدارتها ، واليت يكون عادة مصدرها  منظمة الصحة العامليةة ، وبرنامج األمم املتحدة 

، ومعايري املنظمة الدولية للمعايري ، واالحتاد الدولي  للتنمية، وبرامج األمم املتحدة للبيئة 

الطبيعة ، إضافة للمواصفات واملقاييس الصادرة عن الوكاالت الوطنيةة سواء تلك لصون 

 : املهتمة بشئون البيئة أو معايري اجلودة ، وتشتمل تلك املعايري علي ما يلي

وتشةةمل احلةةدود  Environmental Technical Standardsمعةةايري فنيةةة بيئيةةة  -

، الضوضةاء ، النفايةات ، اآلثةار البيئيةة     املسموح بها لكل من التلوث اجلوي وعرب احلةدود  

 اخل.…للمشروعات ، البقع النفطية، جودة املاء

 .Product Standardsمواصفات املنتجات ونوعيتها  -

 Standards For Fixedمواصةةفات الرتكيبةةات الثابتةةة والتجهيةةزات والتوصةةيالت  -

Installation. 

طريق التعاقد معهم ، مع وتستخدم هذه املعايري بواسطة مستشارين متخصصني عن 

ضرورة وجود حدود قصوى ودنيا لتلك املعايري ، وذلك الختالف السمات الوطنية املميزة 

 للسياسات البيئة لكل دولة طبقا لدرجة التقدم اليت وصلت إليها.

البيئية خلصوصيتها ، إضافة إىل  الرقابةوتعد هذه املعايري ضرورة وأساسية لعملية 

معايري العمل امليداني ومعايري إعداد التقارير للمراجعة املالية املتعارف املعايري العامة و

بطريقة فعالة، وميكن االستعانة سواء  الرقابةعليها ، واليت تعد األساس لتنفيذ عملية 

باملعايري الوطنية الصادرة يف هذا الشان أو بعض اجلهات الكربى املتخصصة يف هذا اجملال 

أو  AICPAأو املعهد األمريكي للمحاسبني القانونني  IFACسبني لمحال كاالحتاد الدولي

 .CICA املعهد الكندي للمحاسبني القانونيني 

 

 

 



 

 

 

85 

 

 

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 عند استخدام تلك املعايري بصفة عامة البد من مراعاة ما يلي:و

 بالنسبة للمعايري العامة : 

البيئية ، فإنها  الرقابةلي واخلربة املطلوبة يف عملية مفيما يتعلق بالتأهيل الع 

ختتلف إىل حد كبري عما هو مطلوب للمراجعة املالية التقليدية ، فالبد أن يكون 

معرفة ومهارات مقبولة يف جمال البيئة ، إضافة للمعرفة  الرقابةللقائمني على عملية 

الكفاءة  على إىل متطلبات التعلم املستمر للمحافظةوواملهارات املطلوبة للمراجعة املالية 

ملهنية املطلوبة يف ظل التغريات املستمرة نتيجة التقدم التكنولوجي والذي ينعكس ا

أما فيما يتعلق باملعايري اخلاصة باالستقالل ومراعاة  ،على البيئة واملمارسات اليت تتم بها

 البيئية. الرقابةالسلوك املهين والدقة يف األداء فهي عناصر ضرورية للقيام ب

 (9/1/2الشرحية )

 سبة ملعايري العمل امليدانيبالن : 

 الرقابةتستخدم هذه املعايري وما يرتبط بها من إجراءات ، كما مت حتديدها يف جمال 

البيئية دون أي تعديالت عليها إال فيما يتعلق  الرقابةاملالية كأساس للعمل امليداني يف 

 باإلجراءات فقط.

 بالنسبة ملعايري إعداد التقرير : 

البيئية عن تلك اليت  الرقابةاليت تتوصل إليها عمليات الفحص اخلاصة بختتلف النتائج 

املالية ، لذلك فالبد من وجود بعض املعايري اإلضافية واليت  الرقابةيتوصل إليها عن طريق 

تتالءم مع الطبيعة املميزة جملاالت الفحص والتقييم والنتائج املتوقعة للمراجعة البيئية ، 

 وذلك كما يلي:

 ن يشتمل التقرير على:جيب أ 

  وصف كامل وحمدد لألنشطة البيئية وما يتعلق بها من بيانات واليت خضعت

 لعملية الفحص والتقييم. 

  البيئية وما يرتبط منها من إجراءات واليت وجدت  الرقابةاإلشارة إىل معايري تقييم
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 البيئية وإجراء التقييم لإلدارة البيئية.  الرقابةمالئمة للقيام بعملية 

 :جيب أن يقسم التقرير إىل األقسام الرئيسية التالية 

، متضمنا اجملاالت البيئية الرقابةيشتمل على وصف لطبيعة وهدف : القسم األول 

واألنشطة اليت خضعت لعملية الفحص والتقييم ، مع أهمية اإلفصاح عن 

 مل يتم مراجعتها.اجملاالت ذات العالقة واليت 

،  الرقابةمل على املعايري اليت وجدها املراجع مالءمة للقيام بعملية تيش: القسم الثاني 

، وذلك بارة معايري مراجعة متعارف عليهاوهنا يراعي عدم استخدام ع

 جلهة معينة. الرقابةألنها معايري يري املراجع مالءمتها لعملية 

ما قدم  الشخصي من املراجع ألداء اإلدارة يف ضوءمل على احلكم تيش: القسم الثالث 

 من قرائن وأدلة إثبات.

 عملية الفحص والتقييم .لمل على النتائج األساسية تيش: القسم الرابع  

القصور يف نظم اإلدارة البيئية واليت ظهرت خالل  أوجهمل على تيش: القسم اخلامس 

ك القصور ، كما يشتمل عملية الفحص والتقييم ، واآلثار املرتتبة عن ذل

هذا القسم على اقرتاحات املراجع ملعاجلة نواحي القصور باإلدارة البيئية 

 وتالفيها مستقبال.  

 (11/1/2الشرحية )

 :ميكن تطبيقها يف نطاق عملية رقابية على البيئة اليتعامة العايري امل

)املالية واملطابقة( تنسحب الرقابة احلكومية يف كافة جماالتها ة رقابة النظامية  .5

 .ورقابة األداء ة كذلك على الرقابة البيئية

اثناء عملية الرقابة على البيانات املالية ميكن ان تشمل القضايا البيئية املسائل  .1

  :التالية

 .املبادرات من اجل منع حصول ضرر للبيئة ، او احلد منه ، او معاجلته 

 احلفاظ على املوارد املتجددة وغري املتجددة. 
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 نتائج خرق القوانني واللوائح املتعلقة بالبيئة. 

 نتائج الدين البديل املفروض من قبل الدولة. 

جيوز ان تتعلق رقابة املطابقة املتصلة بالقضايا البيئية بتوفري الضمان بأن النشاطات  .3

املستويني  احلكومية جتري طبقا للقوانني واملعايري والسياسات البيئية املناسبة على

 والدولي )حيثما انطبق ذلك(. الوطين

 

 (11/1/2الشرحية )

 :ميكن ان تشمل الرقابة على األداء املتعلق بالنشاطات البيئية املسائل التالية .5

 مدرجة يف  التأكد من ان مؤشرات األداء املتصل بالبيئة )عندما كانت هذه املؤشرات

 اخلاضعة للرقابة.تقارير املساءلة العمومية( تعكس بصورة منصفة أداء اهليئة 

 التأكد من ان الربامج البيئية تنّفذ بطريقة اقتصادية وبفعالية وكفاءة.  

على األجهزة الرقابية ومدققيها وغريهم من منّفذي العمليات الرقابية على البيئة ان  .1

 األقل عن املستوى التالي من اخلربة واملمّيزات : يربهنوا على

  الرقابة والقدرة على تنفيذ العملياتاملعرفة الكافية جبميع جوانب. 

 الرقابية املتعلقة باملالية واملطابقة واألداء. 

 املعرفة الكافية بالرقابة البيئية نتيجة للتدريب والتجربة العملية. 

 وغري منحازة مستقلة مراقبة. 

 عالقات إنسانية ومهارات تواصل مالئمة. 

لتطوير التقديرات احملاسبية ملساعدة جيوز إشراك اختصاصيني يف املراحل املختلفة  .3

 :اإلدارة ، وميكن ان يشمل ذلك ما يلي

 حتديد احلاالت اليت تستوجب التقديرات. 

 مجع البيانات الضرورية العتمادها يف إعداد التقديرات. 
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 افرتاضات طصوص النتيجة األكثر احتماال وضع. 

  العمل العالجي   حتديد مبلغ تقديري ما )وقد يشمل ذلك مثال حتديد تكاليف

 .املخطط له من قبل اهليئة اخلاضعة للرقابة( واعتبار كشف البيانات املالية

على املدقق واجلهاز الرقابي ان ميارسا العناية واالهتمام الالزمني عند االلتزام مبعايري  .2

اإلنتوساي الرقابية ويشمل ذلك العناية الالزمة يف حتديد األدّلة ومجعها وتقييمها ويف 

 والتوصيات. داد التقارير حول النتائج واالستنتاجاتإع

ينطبق هذا املعيار كذلك على الرقابة البيئية وقد يشّكل صعوبات خاصة عند إرساء  .1

 معايري طصوص األدّلة الرقابية املقبولة تعتمدها النتائج واالستنتاجات والتوصيات.

 .وظفني ذوي مؤهالت مناسبةعلى اجلهاز الرقابي ان يتبنى سياسات وإجراءات النتداب م .6

على اجلهاز ان يتبنى سياسات وإجراءات لتطوير وتدريب موظفي اجلهاز مبا ميكّنهم من  .2

 أداء مهامهم بصورة فعالة ولتحديد اسس ترقية املدققني وغريهم من املوظفني.

على اجلهاز ان يتبنى سياسات وإجراءات إلعداد كتّيبات وغريها من األدّلة والتوجيهات  .1

 .كتوبة طصوص القيام بالعمليات الرقابيةامل

على اجلهاز ان يتبنى سياسات وإجراءات لدعم املهارات واخلربة املتوفرة يف اجلهاز ولتحديد  .9

املهارات غري املتوفرة ، وتوزيع املهارات توزيعا جّيدا على املهمات الرقابية وتوفري العدد 

ية ، وتوفري التخطيط واإلشراف الكايف من االشخاص بالنسبة اىل العملية الرقاب

 املالئمني لتحقيق أهدافه على املستوى املطلوب من العناية الالزمة واالهتمام.

على اجلهاز ان يتبنى سياسات وإجراءات ملراجعة فعالية وكفاءة معايري وإجراءات اجلهاز  .50

 .الداخلية

على املدقق ان خيطط للعملية الرقابية بطريقة تضمن تنفيذ عملية رقابية ذات جودة  .55
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 .عالية بصورة اقتصادية وكافية وفعالة ويف الوقت املناسب

ينبغي اإلشراف بالطريقة املناسبة على عمل موظفي الرقابة يف كل مستويات  .51

املوّثق من قبل احد كبار العملية الرقابية ويف كل مراحلها ، وينبغي مراجعة العمل 

 .املوظفني الرقابيني

عند حتديد نطاق العملية الرقابية وجماهلا على املدقق ان يدرس ويقّيم موثوقية  .53

 ة.املراقبة الداخلي

عند تنفيذ العمليات الرقابية ينبغي اختبار مدى االلتزام بالقوانني والنظم املالئمة ،  .52

رقابية الضمان املعقول للكشف عن األخطاء وينبغي ان توّفر اخلطوات واإلجراءات ال

واملخالفات واألعمال غري الشرعية واليت ميكن ان تؤثر بصورة جوهرية ومباشرة على 

 .البيانات املالية

ينبغي احلصول على األدلة املقبولة واملالئمة واملعقولة لدعم حكم املدقق واستنتاجاته  .51

 ة.رقابطصوص التنظيم او النشاط او الوظيفة موضع ال

على املدققني ان يقوموا بتحليل البيانات املالية للتأكد من أنه وقع االلتزام باملعايري  .56

 ة.احملاسبية املقبولة واخلاصة بإعداد التقارير والبيانات املالي

على املدقق ان يعّد يف نهاية كل عملية رقابية رأيا او تقريرا كتابيا ، حسب ما هو  .52

يف شكل مناسب ، وينبغي ان يكون حمتوى هذا الرأي او مناسب ، يعرض فيه النتائج 

التقرير سهل الفهم وان ال يشوبه غموض او التباس وان يتضمن فقط املعلومات املدّعمة 

 باألدلة املقبولة وذات العالقة وان يكون مستقال وموضوعيا ومنصفا وبّناء.

ابيا ، وجيوز ان يكون فيما يتعلق بالرقابات النظامية على املدقق ان يعّد تقريرا كت .51

ويتعلق باختبارات  هذا التقرير جزءا من التقرير املتعلق بالبيانات املالية او منفصال عنه
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مع القوانني والنظم املالئمة. وينبغي ان ينص التقرير على تأكيد إجيابي  املطابقة

طصوص تلك البنود اليت مت اختبارها من اجل املطابقة وتأكيد سليب طصوص تلك 

 .لبنود اليت مل يتم اختبارهاا

ويرجع القرار يف نهاية األمر اىل اجلهاز الذي ينتمي اليه املدقق طصوص اإلجراء الذي  .59

 ينبغي اختاذه حول ممارسات االحتيال او املخالفات اخلطرة اليت يكتشفها املدقق.

ة وفيما يتعلق بعمليات رقابة األداء ينبغي ان يتضمن التقرير كل احلاالت اهلام .10

 .املتعلقة بعدم املطابقة واليت هلا صلة وثيقة بأهداف العملية الرقابية

 (12/1/2الشرحية )

 : خماطر الرقابة البيئية

اخلطر اخلاص الذي يواجهه اجلهاز الرقابي عند القيام بعملية رقابة بيئية يتمثل يف ان  .5

 املقاييس اليت استعملها:

 ال تنطبق. 

 او غري مناسبة. 

 و منحازة. 

انتقاد اجلهاز الرقابي على أي من هذه األسس ميكن ان يصدر عن عدد من اجلهات ، إن  .1

علما بأن اجلهات األكثر احتماال هي اهليئة اخلاضعة للرقابة او االشخاص الذين هلم 

 مصلحة مهنية يف موضوع العملية الرقابية.

ل بطبيعة احلال إن أفضل رد على االنتقادات الصادرة عن اهليئة اخلاضعة للرقابة يتمث  .3

يف احلصول على موافقة هذه اهليئة على املقاييس قبل الشروع يف عملية الرقابة ، 

لكن عندما يسعى اجلهاز الرقابي اىل احلصول على املوافقة فإن عليه ان يتأكد من انه 

ال يضع استقالله موضع ريبة نتيجة اغفال او تعديل للمقاييس مبا يتعارض مع يعتربه 

 مناسبا. 
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 (13/1/2الشرحية )

 : نقاش حول امكانية االلتزام باملعايري العامة ، واملخاطر ذات الصلة
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: املراجع  

 ، 1001املراجعة البيئية ، ديوان املراقبة العامة ، اململكة العربية السعودية. 

 ، يف ظل االجتاه املتنامي لدعم  إطار مقرتح ملراجعة قضايا البيئة  امين الغباري

 .5992جملة كلية التجارة ، جامعة عني مشس،  ، قضايا التنمية املستدامة

  ،1002البيئة والرقابة النظامية ، االنتوساي. 

 
- Evolution and Trends in Environmental Auditing, INTOSAI Working Group on 

Environmental Auditing (WGEA).,2007. 
- Accountability for Environmental Concerns, Managerial Auditing Journal, MCB 

University, England, Vol.10, No.8, 1995. 
- Awasthi, Environment Issues in Audit, Asan Journal of Government Audit, 

1990. 
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 اليوم األول

 املشاكل البيئة وجتارب األجهزة العليا يف الرقابة البيئية

 (1/3اجللسة التدريبية الثالثة )

 مستجدات الرقابة البيئية واملعايري ذات العالقة

  

 (1/1/3الشرحية )

  التدريبية:اهلدف من اجللسة 

يف نهاية اجللسة يتمكن املشاركني من التعرف على خماطر الفساد واالحتيال ذات 

من خالل االجهزة  االصلة مبجاالت املوارد الطبيعية والبيئية وأهميته التصدي هلا رقابي

 العليا للرقابة.

 (2/1/3الشرحية )

 :البيئيةو إدارة املوارد الطبيعية و تيالمعلومات أساسية عن الفساد و االح .1

 نشرها  كمكن أن يكون للفساد فقا للعديد من الدراسات و التقارير اليت متو

  إىل ة تأثريات سلبية عديدة و متنوعة االحتيال يف قطاعات املوارد الطبيعية و البيئيو

 جانب إىل تأثريات اقتصادية و اجتماعية  و تكاليف سياسية . 

للفساد و االحتيال و اليت يتم  –العامة و احملددة  –هنالك العديد من التعاريف 

ً  . و تعكس هذه التعاريف الكثرية و املتنوعة الطرق املختلفة  استخدامها حاليا

 لتصورات األفراد املتعلقة بالفساد و االحتيال . 

 :ة خماطر الفساد و االحتيال املرتبطة بضعف عمليات الرقابة الداخلي .2

االحتيال ات ملنع / لتفادي حاالت الفساد وكمكن للمدققني اختاذ العديد من اإلجراء

و ذلك من خالل معاجلة  –و غريها من القطاعات  –ضمن قطاع املوارد الطبيعية و البيئية 

عمليات التدقيق الضعيفة . و استناداً  على الصالحيات املمنوحة جلهاز الرقابة األعلى 

من خالل اتباع بعض من الطرق دمج املخاطر املرتبطة بعمليات التدقيق  املعين   كمكن

 الداخلي الضعيفة مع عمليات التدقيق البيئية وإدارة املوارد الطبيعية . 
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( باعتبارها جزء من األسئلة  iوبشكل خاص   كمكن معاجلة هذه املخاطر ) 

( من خالل دجمها  ii  و ) األساسية اليت يتم طرحها يف أثناء اجراء عمليات التدقيق 

كأسئلة واردة يف عمليات التدقيق و لكن يف مستويات أقل يف هيكل أسئلة 

( اعتبارها كجزء من األسئلة املطروحة يف االستبيانات iiiالتدقيق   أو من خالل ) 

املالئمة لكل من أجهزة   واألشكالاخلاصة أو املقابالت النوعية  ) أو غريها من الطرق 

الرقابة العليا  فريق التدقيق ( . و استناداً  على الصالحيات املمنوحة   كمكن للعديد 

من أجهزة الرقابة العليا و االكتفاء بتقديم تقارير حول نواحي الضعف يف عمليات 

 التدقيق الداخلي و االنتهاء من عمليات التدقيق يف هذه املرحلة .

 (3/1/3الشرحية )

 :تقييم خماطر الفساد واالحتيال ذات الصلة مبجاالت املوارد الطبيعية والبيئية  .3

بعد رصد وتقديم   - التاليةفإن اخلطوة   الصالحيات املمنوحة للمدققني اىلاستناداً  

تتلخص يف اجراء عمليات تقييم   -تقارير بنواحي الضعف يف عمليات التدقيق الداخلي 

يشري هذا األمر على خماطر االحتيال و الفساد . وللمخاطر و اليت تركز و بشكل خاص 

إىل نطاق أوسع لعمليات التدقيق و اليت فيها تعترب عمليات التدقيق الداخلي أحد اجلوانب 

 ثة أجزاء رئيسيةثالو الذي مت ترتيبه حبيث يتكون من   اليت يتم أخذه بعني االعتبار. 

  :كما يلي

ً  : وصف لتشكيل فريق تقييم املخاطر . عادة ما تتخل عمليات تقييم و متابعة  أوال

عمليات و كمكن اعتبار  املخاوف خماطر االحتيال والفساد العديد من األمور و 

أو استشارة اخلرباء اخلارجيني  احملتملة فريق التدقيق كأحد املناهج  تشكيل

و بغض النظر عن طرق تشكيل فرق   بآخر.الذين كمكنهم املساهمة بشكل أو 

إىل جانب غريها من األمور  –كمكن جملاالت االختصاص التالية  اخلرباء التدقيق أو 

  املعنية:أن تدعم العمليات  –

  وتدقيق تدقيق األداء  التدقيق:كافة التخصصات الثالث الرئيسية لعمليات

 والتدقيق املالي.  االلتزام

  واالحتيال.التدقيق الداخلي  

  والبيئية املعنية.معارف خاصة بقطاعي املوارد الطبيعية 
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  القانونية.األمور  

هذه  وكمكن حتديدثانياً  : مناقشة بعض العوامل اهلامة يف عمليات حتديد املخاطر . 

  التالية:سئلة العوامل من خالل اإلجابة على األ

ً  والبيئية أموراهل تعترب سلسلة قيم املوارد الطبيعية  –أين كمكن البحث  (1

  واالحتيال؟كمكن فيها البحث عن الفساد 

 فيها؟ ينبغي التحقيق واالحتيال اليتماهي أنواع الفساد  (2

 واالحتيال؟اإلجراءات ذات الصلة بالفساد  كيفية اختاذ (3

 حمتملة؟رية ما كمكن اعتباره كإشارات حتذي (4

 املخاطر؟مع هذه  املتخذة للتعاملما هي اإلجراءات  (5

باإلضافة  املخطط  ويف هذاعلى تقديم خمطط لتقييم املخاطر .  اجلزء: يعمل هذا  ثالثاً 

ينبغي على املدققني ان يكونوا قادرين على   5 – 1اىل العوامل املرتبطة باملخاطر 

 تقديم:

ابهم جلرائم االحتيال أو أو ارتك قيام االفرادحتمالية او إمكانية التقييم  (1

  الفساد.

 واالحتيال املعنية./ عمليات الفساد  احملتملة جلرائمو م لآلثار املرتتبةتقيي (2

 .واالثار املرتتبةاحتمالية إمكانية وقوع الفساد  لتقييمترتيب األولويات وفقا  (3

يف عمليات التقييم إجراءات التدقيق احملتملة ملتابعة املخاطر ذات األولوية  (4

 املتخذه.

 (4/1/3الشرحية )

 :التدقيق املقرتحة يف سيناريوهات خمتارة  وإجراءات اإلشارات التحذيرية  .4

 وذلك يفسيناريوهات خمتلفة حول عمليات / جرائم االحتيال والفساد  5 يتم تقديم

باإلضافة اىل اإلشارات التحذيرية احملتملة  والبيئية قطاعي املوارد الطبيعية 

على تقديم  واليت تعمل املطروحة  وتتألف السيناريوهات املقرتحة. وإجراءات التدقيق

  رئيسية:أجزاء  3من  القيم املراحل او العمليات املختلفة يف سلسة 

(i . وصف خمتصر هلذه السيناريوهات ) 
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(ii قائمة باإلشارات التحذيرية )واالحتيال املرتبطةمؤشرات الفساد  لة احملتم 

 سبيل املثال: املعنية. علىبالسيناريوهات 

  بالشفافية.القرارات املتخذة بطريقة ال تتسم  

  بالعمليات.مؤشرات / عالمات للثراء الغري مشروع ضمن األفراد املعنني 

   . " نصائح من اطراف / اشخاص جمهولني " تفيد بأن هنالك خطأ ما 

  / مفهومة.غري أسباب  ومن مشرتيات باهظة الثمن صفقات 

  املشاريع.ضمانات مقدمة قبل او فور استالم تطبيقات  

  ( تقارير من االعالم و منظمات اجملتمع املدنيCSOs : على سبيل املثال )  التدهور

البيئي  و اآلثار الصحية الضارة ضمن جمال املناطق احمليطة مبيناء انتاج املواد 

 .  الكيميائية

(iii قائمة بإجراءات التدقيق احملتملة ) على األمور  املثال على سبيل  تتضمن قد واليت

 التالية:

  الوثائق.حتليل 

  والقوانني واإلجراءات عمليات تدقيق االلتزام للتحقق من مدى االمتثال لألسس

 . املوضوعة

  احلصول على معلومات خاصة  وذلك بغرضالبحث يف السجالت التجارية

 اجلهات. والشركات وغريها منباألدوار والعالقات ما بني األفراد 

  وذلك التقارير اإلعالمية ... إخل  السجالت  وغريها من أخرى البحث عن مصادر

  مشروعة.العثور على مؤشرات للثراء بطرق غري  بغرض

  / و   دقيقةمقابالت سرية 

 /املريبة. يف املدفوعات حتليل املعامالت للبحث عن 

 املخاطر كمكنستكون يف اقرتاح إجراءات التدقيق احملتملة ملتابعة هذه  اخلطوة التالية

املعيار ( من 98احلصول على املزيد من املعلومات و التفاصيل يف الفقرة رقم )

من املعيار  33 – 29  و الفقرة رقم  ISSAI 4200ألجهزة الرقابة العليا  الدولي
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ISSAI 1240  على تفويضات  ذلك . ومع  ً يتم اختاذ هذه اإلجراءات استنادا

  املعين.الرقابة  وصالحيات جهاز

كمكن اعتبار هذه  التدقيق بعمليات  وللمراحل املتعلقةاستناداً  لظروف معينة 

اإلجراءات كجزء من عملية التدقيق البيئي املعين أو الذي يتعني االضطالع به بشكل 

ألمر للمخاطر املتعلقة بالفساد و مع ذلك عندما يأتي ا األحوال حال من و بأي  منفصل.

بسبب العناية املهنية و اخذ احليطة و احلذر اللذان جيب ممارستهما يف االحتيال  وو

( من املعيار الدولي ألجهزة 4.4الرجوع إىل الفقرة رقم ) التدقيق عمليات  كافة مراحل

غريها من الرجوع إىل املستشار القانوني و يعين كذلك وهذا.  ISSAI 300الرقابة العليا 

أثناء التعامل مع املخاطر  السرية يفحتري  ومن الضروري الضرورة.التدابري الالزمة عند 

 اليت مت حتديدها و / أو جتدر اإلشارة كذلك إىل حاالت االشتباه بوقوع االحتيال او الفساد. 

 والفساد يفقوع حاالت االحتيال يف حال مت التأكد من و ذلك  وعالوة على

ينبغي اإلشارة إىل اإلجراءات  جنائية جرائم  وانطوائها علىالقضايا املعنية بالبحث 

تقارير مبثل هذه األمور حيث  وقت تقديمكيفية و واملتبعة يفاملوضوعة / املوصوفة 

لذلك من   العام.ختتلف هذه األمور إىل حد كبري باختالف أجهزة الرقابة العليا يف أحناء 

املهم جداً  أن يكون املدققني على دراية تامة واطالع بكافة إجراءات التدقيق املطبقة 

وكنتيجة هلذه  للرقابة.الفساد يف مكاتبهم العليا االحتيال ويف حاالت وقوع 

هذا اجلانب من عمليات التدقيق وذلك يف  يتم معاجلةوبشكل خاص مل  االختالفات 

  . يت سيتم عرضها الحقاً السيناريوهات ال

واالحتيال وذلك سيناريوهات خمتلفة حلاالت الفساد  5تقديم  املثالعلى سبيل 

حيث يتم وصف لإلشارات التحذيرية  والبيئية.ضمن قطاعي املوارد الطبيعية  من

اليت تعمل على متثيل خمتلف املراحل  السيناريوهات تعنى  احملتملة. وإجراءات التدقيق

 التالية:باملواضيع  القيم ات من ضمن سلسلة او العملي

 ( العمليات التشريعية ذات الصلة بـ " تبادل األراضي "    1)  

  الفحم يف عمليات استخراج  نظام الشراء(  2) 

 ( خمصصات املنح العامة لعمليات زراعة األشجار   3) 
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(  الشروع / البدء و املوافقة و التصديق على املشروع و ذلك من باتباع آلية التنمية   4)  

 ( اخلالية من التحفظات و  CDMالنظيفة ) 

 ( إدارة إيرادات النفط .  5) 

اإلشـــارات  وقـد تكون  عـامـة   على عنـاصــر   كـافـة الســينـاريوهـات    حتتوي 

 مثل: وحاالت منعات أخرى صــلة بقطا املوصــوفة ذات وإجراءات التدقيقالتحـذيرية  

 ذلك وبســبب الطابعإدارة املياه والتنوع البيولوجي. عالوة على  األمساك مصــايد  الغابات 

 والبيئية.كمكن تطبيق هذه السيناريوهات خارج نطاقي املوارد الطبيعية  العام 

 األحداث السيناريوهات على تقديم نسخة مفرتضة لكيفية سري  وتعمل هذه

 األمور.اليت يتم اختيارها وفقاً  هلذه  وإجراءات التدقيق اإلشارات التحذيرية باإلضافة إىل

 من ذلك تأتي هذه السيناريوهات على شكل أحداث حقيقية. وعليه وعلى الرغم

 (5/1/3الشرحية )

 :( : عملية التشريع ذات الصلة بـ " تبادل األراضي " 1السيناريو رقم ) 

حلاالت االحتيال والفساد احملتملة ذات الصلة بعمليات يأتي هذا السيناريو وفقاُ  

ع تلك اململوكة للقطاع اخلاص التشريع املتعلقة بتبادل األراضي اململوكة للدولة م

على تقديم التربعات  Cو  Bو   A / املنتجعاتتبادل األراضي " ( . يعمل مطوري العقارات   )"

) حتويالت إىل حسابات بنكية سرية   أموال نقدية و منح ... إخل ( لتحالفات األحزاب 

يف األنشطة  أخرى إىل جانب أمور  التربعات . و يتم استخدام هذه   Fو  Eو  Dالسياسية 

قنوات / املرتبطة بفرز األصوات و شراء املواد اخلاصة باحلملة االنتخابية إىل جانب شراء 

موجات بث على اإلذاعة ) الراديو ( والتلفزيون . باإلضافة إىل تلقي بعض من أعضاء الربملان 

 (MPsاملعنيني ) يعمل أعضاء الربملان من اجملاميع  باملقابل ) ملبالغ خاصة ( من الشركات . و

D, E , F يالت على استخدام صالحياتهم و التأثري على اجلهات املعنية لوضع بعض التعد

 القانونية و اليت مت تقدكمها للربملان . 

تعمل التعديالت املقرتحة على اتاحة إعفاءات ضريبية كبرية لألشخاص 

العاملني على تطوير منتجعات التزجل وبيع الغابات اململوكة للدولة وذلك من دون 

إىل جانب استخدام بنود معينة يف اتفاقيات  معتمدة تربيرات مالئمة او مقاييس 

باإلضافة إىل التعديالت املقرتحة  احملمية.باملناطق  الدولية املتعلقةااللتزامات البيئية 
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أشهر قبل البدء يف تنفيذ عمليات حظر /  وذلك لعدةلتقديم ما يسمى بـ " فرتة السماح " 

  مستقبلية.وهذا األمر له أن يتيح إمكانية عقد اتفاقيات تبادل  الغابات منع تبادل 

 (6/1/3الشرحية )

  :احملتملةاإلشارات التحذيرية 

  شاكلة:كمكن أن تأتي اإلشارات التحذيرية يف هذا السيناريو على 

a)  إجرائية:إشارات حتذيرية 

  طرحه يف اجللسة األخرية للسنه  والذي متالعرض املقدم بشأن القانون املعين

 و املعنية 

  االعداد للعرض املقدم يف فرتة زمنيه قصرية جداً    و 

  و الذي يتناول أسلوب يفتقر للشفافية بشكل كبري و من دون   -العرض املعد

 -أيه استشارات أو نقاشات يف الربملان أو إصدارات على املوقع اإللكرتوني للربملان 

 و الذي يعترب أكثر عرضة للفساد .

b)  : إشارات حتذيرية مرتبطة بنتائج التعديالت املقرتحة 

 أتى  والذي بدورهت املتعلقة بتبادل األراضي اندفاع مفاجئ يف االتفاقيا

  املقرتحة التعديالت  طرحها يفكنتيجة لفرتة السماح اليت مت 

  اغالق منتجعات التزجل  –الزيادة يف عمليات بيع أراضي الغابات املناسبة لـ / انهاء

 . C أو   A    B التابعة / اململوكة لـ 

  تعترب الشركاتA    B    C   مدرجة بصفة عامة من ضمن املستفيدين من

 عمليات تبادل األراضي و / أو عمليات البيع   

 أي الغابات   -جملاالت املعنية تعديل القواعد واللوائح املتعلقة باستخدام ا

ً  / أو بفرتة  –األراضي  املصنفة كأمالك حتت عمليات تطوير عقارية  و فوارا

ات اليت مت تنفيذها ) اليت تنطوي على تواطؤ مع وجيزة بعد التعامل مع / أو املبيع

 السلطات احمللية (   و 
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  ضمن اتفاقية االلتزامات  والواردة  منفقدان اجملاالت املعنية  البعيد على املدى

  الدولية.البيئية 

c)   : إشارات حتذيرية مرتبطة بالتربعات 

  اخلاصة بـ  –و املصروفات / النفقات  –زيادة غري مربرة يف أنشطة التسويقD وE  

    F و 

  األصوات تقارير حول عمليات شراء  

  ( عالمات / دالالت حول الثراء الغري مشروع و ذلك ما بني أعضاء الربملانMPs  من )

D   أوE  أوF  و   

 ( أعضاء الربملانMPs  )  و عوائلهم / أصدقائهم كزوار متكررين يف املنتجعات

 .   Cو / أو   A   Bاململوكة لـ 

 (7/1/3الشرحية )

 احملتملة:إجراءات التدقيق 

وذلك  أدناه كمكن تنفيذ إجراءات التدقيق املعتادة والواردة  السيناريو يف هذا 

  املعين:استناداً  على تفويضات وصالحيات جهاز الرقابة األعلى 

  الصلة التحليالت القانونية و اليت تركز على النتائج املرتتبة للتشريعات ذات 

 واللوائح و اإلجراءات املتعلقة بطرف من األطراف املعنية و التمويل االعالمي  

  سجالت اإلفصاح  الربملانية حتليل الوثائق اخلاصة بالتقارير ذات الصلة باإلجراءات

و ذلك بغرض التحقق من  –ق الرمسية ذات الصلة عن األصول و غريها من الوثائ

  شاذة إمكانية ورود / وقوع حاالت 

  مقابالت منتظمة / " رمسية " مع ممثلني اإليرادات الربملانية ـ و ممثلني لسلطات

مسؤولة عن االشراف على أطراف / أنظمة متويل التسويق ) يف حال عدم  ممارسة 

لسلطات مسؤولة عن إدارة    و ممثلني لى بذاته (قبل جهاز الرقابة األعاالشراف  من 

االستعالم عن ما اذا كان هنالك عمليات أنظمة تبادل األراضي ... إخل و ذلك بغرض 

 أي أخطاء / عيوب واضحة يف العمليات ذات الصلة   
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  بغرض وذلك السياسية  واخلاصة باألطرافحتليل تقارير عمليات التدقيق املالية

 و  الواضحة التحقق من العيوب / األخطاء 

  كانت هنالك  إذاعمليات تدقيق االلتزام لإلجراءات الربملانية وذلك بغرض معرفة ما

  الصلة.أيه خمالفات للقواعد اإلجرائية ذات 

ً  على الصالحيات و التفويضات  اخلاصة جبهاز الرقابة األعلى املعين   قد  استنادا

 تتخلل إجراءات التدقيق االضافية األمور التالية : 

  املستفيدين من عمليات  وذلك لتحديدعمليات البحث يف سجالت األمالك العامة

كمكن القيام  مماثلة يف حال عدم امتالك الدولة املعنية لسجالت  األراضي.تبادل 

ليات تبادل األراضي و / أو بيع الغابات من خالل بفحص السجالت املوضوعة حول عم

 ذاتها.قد تعمل على تقديم املعلومات  واليت بدورهاأجهزة الدولة ذات الصلة 

التكميلية / اإلضافية تقارير إعالمية او تقارير من منظمات  وتتضمن املعلومات

  معينة.اجملتمع املدني واليت صيغت حول عميات تبادل أو بيع 

 دانية تتضمن عمليات استخدام أنظمة املعلومات اجليوغرافية / تقنية دراسات مي-     

نظام حتديد املواقع العاملية و ذلك للعمل على التوضيح و التحقق من املناطق اليت 

   تبادهلا فعلياً  كمكن ان يتم بيعها أو

  مشابهه مقارنة قيم املناطق اليت مت تبادهلا / بيعها من قبل احلكومات مقابل أراضي

احلصول على تقاييم مستقلة لقيمة  ذلك ً عن  أو بدال احلرة.مت بيعها يف السوق 

  املعنية.األراضي 

  عمليات البحث يف سجالت العمل وذلك بغرض احلصول على معلومات تتعلق

و ذلك باعتبارها  السياسية باألدوار والعالقات ما بني األفراد  و الشركات و األطراف 

 (    Cمن إمكانيات تضارب املصاحل احملتملة ) انظر يف امللحق  كطريقة للتحقق

  والتقارير اإلعالمية ... إخل و ذلك بغرض البحث  األخرى عمليات البحث يف السجالت

 .  MPsعن عالمات الثراء الغري مشروع من ضمن أعضاء الربملان 

  مؤشرات حمتملة  بغرض التوصل اىل أيهوذلك  وبيانات املعامالتالبحث يف اإليرادات

 للمخالفات.
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  مصادر من  الربملان وبالغة الدقة مع املصادر وثيقة الصلة من ضمن  سرية ومقابالت

خارج / داخل احلكومة و ذلك بغرض احلصول على املعلومات اليت قد ال كمكن 

 االعتيادية.احلصول عليها من خالل املقابالت 

 (9/1/3الشرحية )

 تعريفات مرتبطة باملوضوع:

 :الرشوة

لغرض هذا الدليل  فان الرشوة تشري إىل إعطاء وعد بتقديم او إعطاء أموال او 

او يف  ية منافع أخرى  ملسئول حكومي سواء كان مسئول حملي او اجنيبآخدمات او 

منظمة حكومية عاملية  وذلك إلقناعه او إلقناعها للقيام بشيء ما يف املقابل. وتشري 

أيضا اىل القيام بالتحريض. وهذا عندما يقوم املسئول احلكومي بطلب األموال او 

املناصب إىل اعالها  ومن  أصغرمن املمكن ان تقع الرشوة من واخلدمات او املنافع...أخل. 

من "املبالغ البسيطة" اىل الدفعات السرية الضخمة بدء بط بكل شيء املمكن ان ترت

  فان الرشوة هي UNODC ركمةملخدرات واجلاملعين باوفقا ملكتب األمم املتحدة و للغاية.

ما يتم ربطها  أكثراشكال الفساد شيوعا. وأيضا  فان الرشوة هي  أكثرعلى األرجح 

 ديدين.مبصطلح "الفساد" أوال وأخريا من قبل الع

 م  فان الرشوة كمكن ان تقسركمةملخدرات واجلاملعين باوفقا ملكتب األمم املتحدة 

التفاصيل عن نوعني منهما  حيث انها حتدد  ونذكر فيما يلياىل انوع خمتلفة حمددة. 

 "املناطق الرمادية" بني السلوك املقبول والغري مقبول واالجرامي.

الل النفوذ". وهذا عندما يقوم العاملون باحلكومة : ما يطلق عليه "استغالنوع االول هو

للوصول  لديهم يتاالفضلية البانتهاز  احلكومينيوالسياسيني او املسئولني 

نفوذهم على صناع القرار باحلكومة. وفقا ملكتب استغالل لصناع القرار او 

  جيب التفرقة بني استغالل UNODCاالمم املتحدة املعين باملخدرات واجلركمة 

لنفوذ والضغط "اللوبي" املشروع او التأييد السياسي. غري ان  الفروق بني ما هو ا

مبهم.  وأحيانا دائمًاواضحاً مقبول وما هو غري شرعي او غري مقبول  ليس وشرعي 

سلسلة طويلة متتد من الضغط املقبول اىل السلوك  لديهاستغالل النفوذ إن 

 االجرامي.
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هو: تقديم او قبول هدايا غري مناسبة  البقشيش  اخلدمات  او العموالت.  النوع الثاني

ت مجاعات الضغط او قدم إذااالمثلة ومن وهذا امر اساسي الستغالل النفوذ. 

مثل  –املنتخبني سئولني املمنافع متنوعة للمسئولني احلكوميني او  تعرض

استخدام نفوذهم يف مقابل  –الوجبات والتسلية والرحالت واهلدايا االخرى 

ذكور سابقا  او من اجل عميله هلدية او اخلدمة املالسياسي ملصلحة مقدم ا

او عميلته. يوضح مكتب االمم املتحدة املعين باملخدرات واجلركمة بان هذه 

املنافع الغري مناسبة من الصعب متييزها عن الرشوة  حيث دائما ما تنشأ الروابط 

  فان املفهوم عن ما حيدد بانه هدية مقبولة بني املنافع والنتائج. ومع ذلك

دفعات  ...اخل خيتلف بشكل كبري جدا بني الثقافات املختلفة. وومناسبة  

 بالتالي  قد يكون من الصعب معاجلته. وهذا الشكل من اشكال الرشوة  

 :االختالس

قبل املمتلكات  او اي اصول عامة اخرى من او هذا هو االختالس او سرقة األموال  

املسئولني احلكوميني والذين ال حيق هلم احلصول على هذه األصول  ولكن مت ائتمانهم 

عليها من خالل منصبهم او تعيينهم. وترتبط "السرقة" مع االختالس ايضا  ولكن هلا معنى 

اوسع من االختالس  حيث ان السرقة تتضمن ايضا سرقة املمتلكات واالصول االخرى اليت 

 الشخص املعين. مل يعهد بها اىل

 :االبتزاز

على عكس الرشوة  فان االبتزاز ينطوي على احلصول على التعاون باستخدام 

حوافز سلبية مثل التهديد بكشف معلومات مضرة  او التهديد باستخدام العنف. وتبعا 

حلالة معينة  يستطيع مسئولي احلكومة واملوظفني احلكوميني ارتكاب االبتزاز او 

له. ويف بعض احلاالت فان الفرق بني الرشوة واالبتزاز قد يكون  ان يكونوا ضحية

كمية االكراه املرتبط به. وجيدر اإلشارة اىل انه عند قبول املسئول احلكومي للرشوة  

 لالبتزاز. أكثرفانه يصبح عرضة 

 :التزوير والغش الدولي

امتيازات وهذا يشري إىل إعطاء او استالم معلومات مضللة او كاذبة للحصول على 

غري عادلة او غري قانونية. وعلى عكس االبتزاز  فان التزوير والغش الدولي يستخدم حلث 
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للتخلي عنها طوعا. من  –ويقصد الدولة  –صاحب املال او املمتلكات او األصول األخرى 

املمكن ارتكابها بشكل داخلي )على سبيل املثال  عندما يتم إنشاء نفقات مصطنعة( 

)على سبيل املثال  عندما يقوم االفراد او اجملموعات او الشركات وبشكل خارجي 

باستالم أموال عامة على أسس زائفة(. هذا النوع من سوء استخدام األموال العامة و/أو 

 املنصب هو غالبا األكثر ارتباطا مبصطلح "االحتيال".

 :التعسف يف استعمال السلطة التقديرية

املكلف بها لتحقيق مكاسب شخصية قد سوء استخدام السلطة التقديرية 

يكون مرتبط بالعديد من حاالت االحتيال والفساد يف القطاع احلكومي. على سبيل 

املثال  املسئول احلكومي املسئول عن الشراء احلكومي قد يستغل سلطته التقديرية 

وذلك لشراء السلع واخلدمات من شركة له مصلحة فيها او بااللتفاف على القوانني 

املعايري املتعلقة باستخدام مناطق معينة. النتيجة النهائية لألفعال هذه هي ان قيمة و

ممتلكاتهم الشخصية تزداد. هذا النوع من االحتيال والفساد كثريا ما يرتبط 

بالبريوقراطية اليت فيها احلرية التقديرية للشخص كبرية وهيكل الرقابة واملسائلة 

ات معقدة بشكل كبري جدا لدرجة انها تقلل من فعالية ضعيفة  و/أو القوانني واإلجراء

 الرقابة الداخلية وآليات املسائلة املطبقة.

 :احملاباة  والواسطة واحملسوبية

بشكل عام  هذا النوع من االحتيال والفساد يرتبط ايضا بإساءة استخدام السلطة 

املصلحة الشخصية التقديرية. غري ان  هذا النوع من سوء االستخدام ال حيصل بسبب 

للمسئول احلكومي املعين  ولكن ملصلحة األقارب واالصدقاء والقبيلة او أعضاء 

العشرية  الزمالء أعضاء احلزب ..اخل. على سبيل املثال  قد يرتبط باستغالل السلطة 

بغض النظر عن مؤهالتهم املوضوعية  –والنفوذ للحصول على الوظائف واملناصب لألقرباء 

قارب(. وفقا ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلركمة  فان هناك العديد )حماباة األ

من الدول اليت مل جترم القيام باحملاباة والواسطة واحملسوبية. وبالتالي  مماثال الستغالل 

النفوذ وتقديم او قبول اهلدايا الغري مناسبة ...اخل  فان هذا النوع من االحتيال والفساد كمثل 

 اطق الرمادية" بني ما هو سلوك مقبول وغري مقبول واجرامي."املن
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 :املساهمات السياسية الغري الئقة

هي إىل حد ما مثل احملاوالت األخرى للتأثري على القرارات السياسية والقرارات 

األخرى املهمة من قبل مسئولي احلكومة  فان التربعات او املساهمات األخرى املقدمة 

لألحزاب السياسية تتم على سلسلة طويلة مستمرة. هذه السلسلة ترتاوح من املساهمات 

 على قرارات حمددة من قبل حزب او أعضائه بالوقت احلالي املشروعة اىل حماوالت التأثري

او مستقبليا. وبسبب كثرة املناطق الرمادية  فان هذا النوع من االحتيال والفساد اثبت 

الطرق ملنع االستخدام الغري الئق للمساهمات  أحدباملمارسة انه من الصعب التعامل معه. 

ة هي وضع متطلبات شفافة لإلفصاح  حتى السياسية ولوضع درجة من املسائلة السياسي

يتمكن اجلمهور من معرفة من هو املتربع واملتلقي. وأسلوب اخر هو اشرتاط حد أقصى 

 حلجم املساهمات من املتربعني االفراد.

 
 املراجع :

INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA),Addressing Fraud 
and Corruption Issues when Audit Environmental and Natural Resource 
Management: Guidance for Supreme Audit Institutions,2013. 
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 اليوم الثاني

 الرقابة البيئية وعالقتها بالتغري املناخي والتنمية املستدامة

 (2/1اجللسة التدريبية األولي )

 الرقابة البيئية والتغري املناخي

 
 من اجللسة : فاهلد

التغري املناخي ، وكيفية قيام االجهزة  و ماهيتعرف املشاركني يف نهاية اجللسة على  

العليا للرقابة بدورها يف رقابة سياسات احلكومات بشأن تنفيذ االتفاقيات والتكيف مع 

التغري املناخي، اضافة لتجارب بعض االجهزة الرقابية العليا يف شأن الرقابة على 

 ملناخي.موضوعات ختص التغري ا

 :اجلزء االول : التعرف على التغري املناخي 

 (1/2/1الشرحية )

 : مقدمة

  يواجهها العاا  واوال تار،اه،     اليتتعترب قضية تغري املناخ من أخطر التحديات البيئية

تهات    الايت كما تعد أيضًا حتاديا أساسايا لعملياة التنمياة املساتدامة، تلام التنمياة        

بتحقياااااااب اجلوانااااااا  

االقتصادية واالجتماعية 

 البيئاايدون إغفااال البعااد 

حفاظااااًا علااااى املااااوارد   

الطبيعية خلدماة أهاداف   

التنمية احلاضارة، وأيضاًا   

احملافظة على املوارد الطبيعية خلدمة أجيال املستقبل، وهى التنمية التى حترض على 

 تحقيب أهدافها. العدالة االجتماعية والتى حتل  شعوب العا  كله ب
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 تشري الدراسات إىل أن تغري املناخ الناج  عن ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية، هو 

احمليط بالكرة  اجلويالغالف  يفنتيجة لزيادة تركيزات غازات االحتباس احلرارى 

بالنسبة لغاز  %03تركيزات تلم الغازات بلغت  يفاألرضية، حيث الحظ العلماء زيادة 

بالنسبة لغاز امليثان خالل املائة سنة املاضية، ومن  %033الكربون، و أكسيد ثاني

 ( هوالطبيعيالغاز  -البرتول -)الفح  األحفورياملعروف أن حرق كافة أشكال الوقود 

أكسيد الكربون، كما أن بعض األنشطة  ثانيإلنبعاثات غاز  الرئيسياملصدر 

، وقد أدى اجلوياز امليثان للغالف إلنبعاثات غ أساسيمصدر  هيالزراعية واحليوانية 

درجة  3.0زيادة تركيز تلم الغازات إىل ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية بنسبة 

، وتنبئ النماذج الرياضية 0603مئوية منذ بدأت عمليات القياس هلذه الغازات عام 

توقيع اآلثار الناشئة عن ارتفاع درجة حرارة األرض بآثار بيئية  يفاملستخدمة 

 درجات احلرارة إىل التأثري على النحو يفواقتصادية مدمرة حيث سيؤدى هذا االرتفاع 

سوف يتأثر توزيع املوارد  وبالتاليالسائد لتوزيع األمطار فوق سطح كوك  األرض، 

 بعض املناوب أو يفالعا ، وسوف تكون النتيجة، إما فيضانات عالية مدمرة  يفاملائية 

ذوبان  يفمناوب أخرى، كما يتسب  ارتفاع درجة احلرارة  يفموجات جفاف مهلكه 

مما يؤدى إىل ارتفاع سطح البحر، حيث تتعرض مناوب  الشماليالقط   يفاجلليد 

العا  إىل الغرق، كما تتعدد أشكال تلم التهديدات اخلطرية  يفمنخفضة كثرية 

 ضروب احلياة وسبلها. وشتى احليويعلى الزراعة والثروة املائية والصحة العامة والتنوع 

 : املناخيمفهوم ظاهرة التغري 

  للحرارة على سطح هذا الكوك ، لكن ال تصل كل  األصلياملصدر  هيالشمس

 يف 52إىل سطح األرض، إذ ينعكس حنو اجلويتسقط على الغالف  اليتأشعة الشمس 

الغالف  يفأخرى  ةاملائ يف 50من هذه األشعة إىل الفضاء، ويت  امتصاص حنو ةاملائ

 اجلويفقط من أشعة الشمس خترتق الغالف  ةاملائ يف 25نفسه، وهذا معناه أن  اجلوي

ينعكس عائدًا  ةاملائ يف 0لتصل إىل سطح األرض، ومن هذه النسبة األخرية جند أن 

( 0سطح األرض ومياه البحر ليدفئها ) يف( ةاملائ يف 60)  الباقيإىل الفضاء، بينما ميتص 
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اكتسبتها على شكل أشعة  اليتح الدافئة بدورها الطاقة احلرارية وتشع هذه األسط

حتت محراء ذات موجات وويلة ونظرًا ألن اهلواء حيتوى على بعض الغازات برتكيزات 

أوكسيد الكربون وامليثان وخبار املاء(، من خواصها عدم السماح  ثانيشحيحة ) مثل 

تباس هذه األشعة داخل الغالف بنفاذ األشعة حتت احلمراء، فإن هذا يؤدى إىل اح

تأثري  أو Global Warmingاحلرارى"  االحتباس، وتعرف هذه الظاهرة باس  "اجلوي

، ولواله Climate Change املناخيالتغري  أو Green House Effectالدفيئة 

 أي، احلاليدرجة مئوية عن مستواها  00درجة حرارة سطح األرض مبقدار  الخنفضت

 هلبطت على دون نقطة جتمد املياه، وألصبحت احلياة على سطح األرض مستحيلة. 

  وقد شغل موضوع تغري املناخ بال علماء اجليولوجيا واجلغرافيا الطبيعية واألرصاد

 . 0795وغريه  أكثر من قرن ونصف مضى، وليس فقط بعد مؤمتر أستوكهو  عام 

   املشكالت البيئية األخرى بأنها عاملية الطبع، تتميز ظاهرة التغريات املناخية عن معظ

حيث أنها تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العا  أمجع، فقاد   التأكاد مان    

على الكرة األرضاية ككال، حياث     السطحيدرجات حرارة اهلواء  يفاإلزدياد املطرد 

 العاااامليإزداد املتوساااط 

مبعدل يرتاوح مبتوسط 

من الدرجة خاالل   3.0

 نة املاضية. املائة س

 

 

 

 

  ( أكدت دراسات اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتغريات املناخيةIPCC )

International Program on climate change  يفأن هذا االرتفاع املستمر 

لدرجة احلرارة سوف يؤدى إىل العديد من املشاكل اخلطرية على  العاملياملتوسط 

 احلياة على كوك  األرض. 
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 املاضية واحلالية لغازات الدفيئة وعليها  االنبعاثاتاألول عن  لهو املسئول الصناعية الدو

على الدول النامية تطوير بنيتها  ينبغياملبادرة بتقليل أثر ظاهرة تغري املناخ، كما 

االقتصادية واالجتماعية، علما بأن نسبة اإلنبعاثات منها ستتضاعف عند حتويلها إىل 

 دول صناعية.

  يفالتساب    يف  يكان هلاا دور كابري     الايت  العرباي إن الدول النامية ومنها دول الوون 

ظاهرة االحتباس احلرارى، سيتعني على الكثري منها دفع مثن ما اقرتفه األغنيااء، حياث   

سيقع أعباء الاتغريات  

على أكتاف الفقاراء  

والضااااااعفاء قباااااال 

 يفغريهااا ، فاااالفرد  

دول الشمال يساتهلم  

ثااال حاواىل عشاارة أم 

 الايت املوارد الطبيعياة  

 يفيستهلكها الفرد 

 ( 5دول اجلنوب.)

 

 (5/5/0الشرحية )

 الغازات املسببة لظاهرة التغري املناخى: 

  وتتوقااف الرئيساايأوكساايد الكربااون غاااز االحتباااس احلاارارى    ثااانييعتاارب غاااز ،

اهلواء على الكميات املنبعثة من نشاوات اإلنسان، خاصة احرتاق الوقود  يفتركيزاته 

( وصاناعة األننات وإزالاة النباتاات، خاصاة      الطبيعاي احلفرى ) الفح  والبرتول والغاز 

تعترب خمزنا هائاًل للكربون، إذ ُيقادر أن أشاجار الغاباات تثبات      اليتالغابات االستوائية 

اليوم، وإزالتها يعنى إما حتويل األرض إىل حالاة   يفبع املرت املر يفكج / كربون  5حنو

زراعتها مبحاصيل حقلية ذات قادرة تثبيات أقال )نصاف كيلاوجرام(       بور أو قاحلة أو
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حتلل بفعال الكائناات الدقيقاة، وفاى      يت  إزالتها حترق أو اليتكما أن معظ  األشجار 

أوكسايد   ثانيات أكسيد الكربون، كما تتوقف تركيز ثانيكلتا احلالتني تنتج 

علاى   النبااتي البحار وفى الغطااء   يفاهلواء على معدالت إزالته وامتصاصه  يفالكربون 

 يفحتاد  توازناا    والايت  –سطح األرض، فيما يعرف بالدورة اجليوكيميائية للكربون 

اهلااواء،  يفتركياازات الكربااون  

ولقد أوضحت الدراساات املختلفاة   

أن هاذا التاوازن قاد اختال نتيجااة     

عصر  ففيلنشاط اإلنسان املتزايد، 

 – 0923مااا قباال الصااناعة ) عااام  

 ثاااني( كااان تركيااز غاااز 0633

اهلاااواء  يفأوكسااايد الكرباااون 

 املليون.  يفجزءًا  006فكان  5333عام  يفاملليون حجما، أما  يفجزءًا  563حنو

 العا  عام  يف اجلويالغالف  يفانبعثت  اليتأوكسيد الكربون  ثانيكمية  وتقدر

ث  إىل  0723عام  يفمليون ون  2700مليون ون، ارتفعت إىل  0703بنحو 0733

، وتعترب 0777عام  يفمليون ون  50095ووصلت إىل  0792 يفمليون ون  00735

أوكسيد  ثانينبعاثات إ إمجالياملائة من  يف 23الدول املتقدمة مسئولة عن حنو

املائة من  يف 56الكربون )الواليات املتحدة األمريكية وحدها مسئولة عن حنو

( وروسيا %6) األوروبي( ودول االحتاد %00.5العا ، تليها الصني ) يفاإلنبعاثات  إمجالي

املائة فقط من  يف 0.6عن  لفهو مسئوككل  العربي(، أما العا  %2( واليابان )9%)

 (. 0العا  ) يفأوكسيد الكربون  ثانيإنبعاثات  إمجالي

  أوكسيد الكربون، هناك عدة غازات أخرى هلا خصائص  ثانيباإلضافة إىل غاز

 يفاالحتباس احلرارى، وأه  هذه الغازات امليثان الذى يتكون من تفاعالت ميكروبية 

جار والنباتات وتربية احليوانات اجملرتة ومن حرق الكتلة احليوية ) األش حقول األرز

الغالف  يفوخملفات احليوانات(. ويقدر أن تركيزات امليثان 
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، 5333عام  يف 0923إىل حنو 0633عام  يفاملليار  يفجزء  933قد ارتفعت من  اجلوي

أوكسيد  ثانيمليون ون  0063حنو 0777العا  عام  يفوكانت إنبعاثات امليثان 

املائة من هذه اإلنبعاثات والواليات  يف 02كربون مكافئ، وتعترب الصني مسئولة عن 

 يف 0.9ككل مسئول عن  العربياملائة )العا   يف 00املتحدة األمريكية عن

 (0)املائة(.

   يفويعترب غاز أوكسيد النيرتوز، الذى يتكون أيضًا من تفاعالت ميكروبية حتد 

قد  اجلويالف الغ يفاملياه والرتبة، من غازات االحتباس احلرارى، ويقدر أن تركيزاته 

، 5333املليار عام  يفأجزاء  030إىل حنو 0633املليار عام  يفجزءًا  593ارتفعت من 

 ثانيمليون ون  0293حنو 0777العا  عام  يفوكانت إنبعاثات أوكسيد النيرتوز 

املائة من هذه  يف 02أوكسيد كربون مكافئ، وكانت الصني مسئولة عن 

املائة )العا  العربي ككل  يف 00.5والواليات املتحدة األمريكية عن  اإلنبعاثات

( وجبان  هذه الغازات هناك جمموعة غازات 0املائة( ) يف 6.0مسئول عن 

توقف انتاجها  واليتتآكل وبقة األوزون(  يفتتسب   اليتالكلوروفلوروكربون )

 معظ  الدول وبقا لربوتوكول مونرتيال.  يفواستخدامها 

 االحتباس احلرارى على كمية الغاز  يفوقف مساهمة كل من هذه الغازات وتت

، ووول فرتة بقائه )عمره(، وقوته اجلويالغالف  يف النهائياملنبعثة، وتركيزه 

اإلشعاعية، وهذا يعنى أن القدرة على التدفئة العاملية ختتلف من غاز إىل أخر، ويعترب 

التدفئة، مقارنة بالوزن نفسه من امليثان  يف أوكسيد الكربون أقل الغازات تأثريًا ثاني

سنة مثاًل(، ولكن ألن  033أو 23النيرتوز على مدى فرتة زمنية متساوية ) أوكسيد أو

العا  تفوق كميات مجيع غازات  يفأوكسيد الكربون املنبعثة  ثانيكمية 

 املية. التدفئة الع يفالفاعل  الرئيسي يعد الغاز  االحتباس احلرارى األخرى، فهو
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 (3/2/1الشرحية )

 دالئل ارتفاع درجة احلرارة فى العا : 

  حيث أنه من املتعذر إجراء دراسة مباشرة للتأثري الناج  عن تراك  غازات االحتباس

، فقد وضعت خالل العقدين املاضيني وائفة من النماذج اجلويالغالف  يفاحلرارى 

تضاعفت تركيزات  احلديثة أنه لو الرياضية للتنبؤ مبا قد حيد  وأوضحت النماذج

عصر ما قبل الصناعة،  يفعن معدهلا  اجلويالغالف  يفأكسيد الكربون  ثانيغاز 

إىل ارتفاع  وبالتاليفإن هذا سوف يؤدى إىل رفع درجة احلرارة على سطح األرض، 

 مستوى سطح البحر، مع وجود اختالفات اقليمية. 

  أثار عدد متزايد من العلماء الشم

 الاااايتصااااالحية النماااااذج   يف

اساااتخدمت لتقااادير ارتفاعاااات 

درجات احلرارة، حيث أن معظمها 

جتاهل اآلثار املرتتبة على وجاود  

خباااار املااااء والغباااار وأكاسااايد 

 يفخفاض درجاات احلارارة، فماثاًل      اهلواء، فكل منها له أثره على رفاع أو  يفالكربيت 

كون حول األرض حزام عاريض  ت 0770أعقاب ثورة بركان بيناتوبوفى الفيليبني عام 

املائة من ساطح   يف 63من الغبار الناع  ورذاذ حامض الكربيتيم وغطى هذا احلزام حنو

 األرض، وقدرت الدراسات العلمية أنه نتيجة لاذلم ساوف تانخفض درجاة حارارة اجلاو      

درجة مئوية ملدة ترتاوح من عاامني إىل سساة أعاوام، والواقاع أن درجاات       3.2مبعدل 

، وباإلضافة إىل ذلم ذكر بعض 0775عام  يفجلت إخنفاضا مبثل هذا املعدل احلرارة س

استخدمت جتاهلت بعض الظواهر الطبيعية، فمثاًل هناك تغريات  اليتالعلماء أن النماذج 

 يفبعض املناوب نتيجة للتغريات  يفدرجات احلرارة ومعدالت سقوط األمطار حتد   يف

 (0عاما. ) 00تستمر عادة ما يقرب من  اليتنشاط الشمس خالل دورة الشمس 
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  توصل  اليتاالستنتاجات  يفولعل ما يؤكد عدم التيقن الناتج من هذه النماذج التناقض

التقيي  األول الذى أعده الفريب  ففي(، IPCCاملعنى بتغري املناخ ) احلكوميإليها الفريب 

الغالف  يفبون أوكسيد الكر ثاني، خلص إىل أنه إذا تضاعفت كمية غاز 0773 يف

العا   يفعصر ما قبل الصناعة، فسوف ترتفع درجة احلرارة  يفعن مستواها  اجلوي

 احلكوميذكر الفريب  0772عام  الثانيدرجة مئوية وفى التقيي   6.2إىل  0.2بنحو

التقيي  الثالث  يفدرجة مئوية ولكن  0.2-0أن معدل ارتفاع درجة احلرارة سيكون 

 يفاملائة أن ارتفاع درجة احلرارة سيكون  يف 73اك احتمال ( ذكر أن هن5333عام )

 ( 0. )5033-0773درجة مئوية خالل الفرتة  2.6 – 0.6حدود 

  أن  املاضيالعا  خالل القرن  يفتوضح التحليالت التفصيلية لدرجات احلرارة املسجلة

وسط درجة مئوية )مت 3.6 – 3.6العا  قد ارتفع مبعدل  يفمتوسط درجة احلرارة 

املعنى بتغري املناخ أن هذه الزيادة تتفب  احلكوميدرجة( وقد أوضح الفريب  3.0

املستقبل، وأن هذا  يفاستخدمت الستشراف ارتفاع احلرارة  اليتونتائج النماذج الرياضية 

دليل على أن التدفئة العاملية قد بدأت، ولكن هناك عددًا من العلماء يرون أن هذه 

حدود التغريات الطبيعية للمناخ، خاصة وأن التحليل املفصل لدرجات  يف هيالزيادة 

احلرارة  يف عامليكان هناك اخنفاض  0793 – 0763احلرارة أوضح أنه خالل الفرتة 

 (. 0درجة مئوية ) 3.5مبقدار 

  كان معدل 5333عام  يفاملعنى بتغري املناخ الصادر  احلكوميوبقًا لتقرير الفريب ،

 أيأكرب من  الشمالينصف الكرة األرضية  يفل القرن العشرين الدفء ومدته خال

 (0عقود القرن. ) أدفأ وقت مضى خالل األلف عام األخرية، وكان عقد التسعينات هو

 (4/2/1الشرحية )

 اآلثار النامجة عن ارتفاع درجة احلرارة فى العا : 

  املعنى بتغري املناخ أن ارتفاع درجة حرارة اجلو احلكومييوضح تقرير الفريب 

ستصحبه تغريات مناخية سيكون هلا أثر كبري على النظ  البيئية على سطح األرض، 
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يرى البعض أنها قد تكون مفيدة ويرى البعض اآلخر أنها ستكون ضارة، فمثاًل بينما 

دهور إنتاجيته، قد تزيد إنتاجية بعض الغابات واحملاصيل، فإن البعض اآلخر قد تت

العا ، فإنها  يفبعض املناوب  يفكذلم بينما قد تزيد األمطار )وكذلم مصادر املياه( 

مسببة  –املناوب القاحلة وشبه القاحلة  يفخاصة  –بعض املناوب األخرى  يفقد تشح 

 ( 5موارد املياه. ) يفمشاكل كبرية 

    سانتيمرتا خاالل    66إىل  7من ناحية أخرى قد يؤدى ارتفاع مستوى ساطح البحار بنحاو

إىل غرق بعض اجلزر املنخفضة واملناوب السااحلية، مماا سايؤدى     5033 – 0773الفرتة 

اهلناد   ففاي إىل تشريد املاليني من البشر وإىل خسائر اقتصاادية واجتماعياة فادحاة،    

من املناوب الساحلية سوف تتعرض للغرق، مماا   كيلومرت مربع 2933مثاًل قدر أن حنو 

ملياار دوالر،   23ماليني شخص وإىل خسائر مادياة قادرت بنحاو    9.0سيؤدى إىل هجرة 

 بنحاو  5393قد تنج  عن ارتفاع سطح البحر حبلول عاام   اليتوفى فيتنام قدرت اخلسائر 

دوالر، ولكاان  ملياااري

بعااااااااض العلماااااااااء 

ذلاام  يفيشااككون 

ويوضااااااحون ان مااااااا 

إخنفاااض  هااوساايحد  

مستوى سطح البحار   يف

وإحتمال حدو  عصار  

 ( 5جديد. ) جليدي

  أن التغريات املناخية  5333عام  يفاملعنى بتغري املناخ  احلكوميأوضح الفريب

تداعياتها من قارة إىل أخرى، ومن منطقة إىل أخرى داخل القارة  يفاحملتملة ستختلف 

 نفسها. 

 اجلنوبيالقارة بصورة عامة، وفى اجلزء  يفاف أفريقيا، يتوقع زيادة ظاهرة اجلف يف 

                     منها بصورة خاصة، مصحوبًا بظاهرة التقلبات اجلوية املعروفة باس   الشرقي
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شرق  يف( بينما تزداد معدالت سقوط األمطار على اجلبال العالية 0) ENSO اإلنزو

املناوب الساحلية  يفأفريقيا وفى اجلزء األوسط الواقع على خط االستواء من القارة. أما 

فسوف يؤدى إرتفاع مستوى سطح البحر إىل غمر أجزاء كبرية من املناوب الساحلية 

مشال أفريقيا، وخاصة مشال دلتا النيل، وفى اجلزء األوسط من غرب  يفاملنخفضة 

الزراعية واملنشآت املختلفة،  األراضيفقدان مساحات من  أفريقيا، وسينتج عن هذا

كما سيؤدى أيضًا إىل التأثري على إنتاجية األرض الزراعية اجملاورة، لزيادة ارتفاع 

 منسوب املياه املاحلة. 

  عمومها قاحلة قليلة  يفوفى غرب أسيا والشرق األوسط، من املتوقع أن تظل املنطقة

املناوب اجلافة بالتغريات املناخية  يفالنظ  االيكولوجية  سوف ال تتأثر أياألمطار، 

املناوب شبه اجلافة فسيكون التأثري وفيفا خاصة بالنسبة  يفبشكل كبري، أما 

لتوزيع ونوعية النباتات، 

ومن ناحية أخرى سوف 

 يفتؤدى الزيادة الطفيفة 

 اليتكمية األمطار 

حتسني الرتبة الزراعية 

 عدة مناوب.  يف

 

 وروبا، من املتوقع أن يزداد معدل سقوط األمطار مشال وغرب أوروباا ماع إحتمااالت    وفى أ

حدو  فيضانات، أما جنوب القارة وشرقها، فسوف يتعرضاان لقلاة ساقوط األمطاار ماع      

 يفاحتماااااالت اجلفاااااف 

بعاااض املنااااوب، وساااوف  

 يفيااؤدى االرتفاااع العااام  

درجااة احلاارارة وإرتفاااع   

مسااتوى البحاار إىل غاارق   
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غرب أوروبا ومشاهلا، مع التعرض ملوجات حاارة   يفلساحلية املنخفضة، خاصة األجزاء ا

 تؤثر على الزراعات ومعدالت إنتاج احملاصيل. 

 (والزراعة 6وخالصة ما سبب أن للتغريات املناخية آثارًا عديدة على األنظمة البيئية )

 .وكل مظاهر النشاط البشرى احليويوالتنوع 

 (5املناوب القطبية وآثاره حمليا وعامليا: ) ذوبان اجلليد فى

  تعد البيئات القطبية من أكثر املناوب نظافة وبها مساحات شاسعة   ميسها التلف

وأنهار جليدية،  جليديبها قصرية وبها جليد حبرى وغطاء  بشكل نسبى، مواس  النمو

الطبيعية احلية  دائمة التجمد، هذه البيئات غنية باملوارد واألراضيوسهول التندرا، 

العا ، منها على سبيل املثال مصايد األناك، والبرتول  لباقيوغري احلية ذات األهمية 

 والغاز.

  تعترب املناوب القطبية مؤشرات هامة حلالة رفاهة البيئة، وهذه املناوب حيوية

، والتيارات اجلويكل أحناء العا  ذات الصلة باحمليط  يفحتد   اليتللعمليات 

، لذا فإن البيولوجيوالتنوع  العاملياهلوائية، والتيارات والدورات البحرية، وكذا املناخ 

 أماكن أخرى على الكوك .  يفالبيئة القطبية سوف حتد  تغريات  يفالتغريات 

  الناتج عن ظاهرة الدفيئة سيزداد حدة  العامليإىل أن اإلحرتار  العامليتشري مناذج املناخ

ملناوب القطبية، مع ما يرتت  على ذلم من مضاعفات بيئية واقتصادية ا يف

 كل أحناء العا .  يفواجتماعية وثقافية وسياسية خطرية 

  ثالثة أضعاف  أجزاء من املناوب القطبية مبعدل ضعفني أو يفحيد  اإلحرتار بالفعل

كن توجد ، لالشماليمنطقة القط   يف، وأغل  هذه املناوب تقع العاملياملتوسط 

شبه جزيرة  هيدرجة احلرارة  يفاألنرتكتيكا تشهد ارتفاعا  يفمنطقة واحدة 

 االنرتكتيكا. 

  املنطقة القطبية الشمالية عبارة عن حميط متجمد جزئيا، حتيط به مناظر وبيعية

، واألرض دائمة التجمد، مغطاة بسهول املوني اجلليديوهى متنوعة متأثرة بالغطاء 

)  البحريالروبة والغابات، ويغطى اجلليد  واألراضيالتندرا 
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ويشمل جليد حبرى متعدد السنوات، وجليد حبرى قدي ، وجليد حبرى عمره عام 

مليون كيلومرت مربع من احمليط  02إىل  9.2واحد، وجليد حبرى متكون حديثا( من 

وح أمتار، وأثناء فصل الصيف ترتا 0املتوسط حواىل  يف، ويبلغ نكه الشمالياملتجمد 

 يف، وتعد الصفيحة اجلليدية %02إىل  03ال يغطيها اجلليد بني  اليتاملساحة 

من  %03املنطقة القطبية الشمالية، وتشكل  يفجرينالند أكرب كتلة جليدية 

منطقة  يفالعا ، وإذا حد  وذاب كل اجلليد  يفإحتياوات املياه العذبة  إمجالي

أمتار، وإذا حد   9حميطات العا  مبعدل  يفجرينالند، سوف يرتفع منسوب البحر 

املنطقة القطبية الشمالية فسيؤثر بدون شم على النظام  يفذوبان اجلليد 

واألنواع الرئيسية النباتية واحليوانية، والعديد منها ميثل أهمية  األيكولوجي

 كربى للثقافات احمللية وثقافات السكان األصليني وإقتصادياته .

 (5/2/1الشرحية )

  معاهدة تغري املناخ وبروتوكول كيتو:

 املناخ نتيجة  يفاملتزايد بقضية احتمال حدو  تغريات  العامليضوء االهتمام  يف

قد تنتج عن زيادة إنبعاثات غازات اإلحتباس احلرارى،   التوقيع  اليتللتدفئة العاملية 

مؤمتر األم  املتحدة للبيئة  على املعاهدة اإلوارية الدولية لتغري املناخ أثناء إنعقاد

، وتهدف املعاهدة أساسا إىل " تثبيت 0775عام  ريودى جانريو يفوالتنمية )قمة األرض( 

عند مستوى ال حيد  تداخاًل مع  اجلويالغالف  يفتركيزات غازات اإلحتباس احلرارى 

  مع نظ  املناخ، وأن يتحقب ذلم خالل فرتة زمنية تسمح للنظ  االيكولوجية بالتأقل

سياسات وإجراءات  بتبينتغري املناخ" وقد التزمت الدول املتقدمة ودول وسط وشرق أوروبا 

 5333حبلول عام  0773خلفض إنبعاثات غازات اإلحتباس احلرارى منها إىل مستويات 

  العليا ملراجعة  ةهو السلطصدقت عليها(  اليتيعترب " مؤمتر أوراف املعاهدة )األوراف

عقد اجتماعات سنوية ملؤمتر األوراف للمتابعة واختاذ القرارات تنفيذها، وتقرر 

وجد أنه من  0772برلني عام  يفالالزمة، وفى االجتماع األول ملؤمتر األوراف الذى عقد 



 
 

/2  118  

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب 

 

 2102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

االتفاق على التزامات جديدة للحد من إنبعاثات غازات اإلحتباس احلرارى بعد  الضروري

  إقرار  0779 يفباليابان  كيوتو يفد ، وفى االجتماع الثالث الذى عق5333سنة 

إنبعاثات غازات  إمجالي"بروتوكول كيوتو"، الذى يلزم الدول الصناعية خبفض 

، حبلول 0773املائة على األقل حتت مستويات  يف 2االحتباس احلرارى منها بنسبة 

كما حدد الربوتوكول ثال  آليات ملساعدة األوراف على خفض  5305 – 5336

اإلنبعاثات، وآلية التنفيذ  يفوهى: آلية التنمية النظيفة، نظام االجتار  اانبعاثاته

 املشرتك. 

   يفأعمال مؤمتر األوراف إىل التعجل  يفولقد أدت اهلرولة وغلبة السياسة على العل 

( مما أدى إىل ارتباك واسع خاصة مع غموض ورق التنفيذ 0إقرار بروتوكول كيوتو)

مواقف الدول، خاصة بني الدول النامية  يفهناك خالفات واضحة  0776فمنذ 

نص عليها الربوتوكول. باإلضافة إىل ذلم أبدت  اليتواملتقدمة، حول تفاصيل اآلليات 

يتوقع  اليت  حيدد التزامات للدول النامية، بعض الدول حتفظات على الربوتوكول ألنه 

عام  يفاملائة من إنبعاثات غازات اإلحتباس احلرارى  يف 62أن تكون مسئولة عن 

، كذلم وضح أن الربوتوكول يشجع، بطريب غري مباشر، على نقل بعض 5303

تصدر عنها تركيزات عالية من غازات اإلحتباس احلرارى،  اليتاألنشطة االقتصادية، 

اإلنبعاثات  يفإىل الدول النامية، وتثري كل من آلية التنمية النظيفة ونظام اإلجتار 

حتقيب أهداف  يفالعديد من التساؤالت، خاصة بالنسبة جلدوى هذه اآلليات 

الربوتوكول، فمثاًل وجد أنه أرخص لدولة متقدمة أن تشرتى حصة من الكربون من 

يفة حتس  هلا ضمن التزاماتها املنصوص عليها دولة نامية حتت ستار آلية التنمية النظ

الربوتوكول، عن أن تقوم خبفض هذه احلصة من أراضيها، واخلوف هنا هو، أن الدول  يف

ستحدد سعر ون الكربون، وختضع عمليات الشراء والبيع للعوامل  اليت هياملتقدمة 

 السياسية واالسرتاتيجية. 
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 : دة اإلوارية بشأن تغري املناخااللتزامات مبوج  اتفاقية األم  املتح

  إوار عام حتدد اتفاقية األم  املتحدة اإلوارية بشأن تغري املناخ إوارًا عامًا للجهود

الدولية الرامية إىل التصدي للتحدي الذي ميثله تغري املناخ. وتنص االتفاقية على أن 

هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي عند 

ضرر بالنظام املناخي. وحتظى االتفاقية بعضوية عاملية  مستوى حيول دون إحلاق

بلدًا قد صدَّق عليها. وهذه البلدان  070كان  5339تقريبًا؛ فحتى حزيران/ يونيه 

 يشار إليها باس  "أوراف االتفاقية". 

  اإلبالغ عن االنبعاثات. اتفقت األوراف يف االتفاقية على عدد من االلتزامات للتصدي

إذ جي  على مجيع األوراف أن تعد وبصفة دورية تقريرًا يسمى "البالغات  لتغري املناخ.

الوونية". وهذه البالغات الوونية جي  أن حتتوي على معلومات عن انبعاثات غازات 

االحتباس احلراري يف ذلم الطرف وأن تصف اخلطوات اليت اختذها وما يعتزم اختاذه من 

 خطوات لتنفيذ االتفاقية. 

 ونية. تقتضي االتفاقية من مجيع األوراف تنفيذ برامج وتدابري وونية الربامج الو

للتحك  يف انبعاثات غازات االحنباس احلراري والتكيف مع تأثريات تغري املناخ. 

واتفقت األوراف أيضًا على تشجيع استحدا  واستخدام تكنولوجيات ال تلحب ضررًا 

ملناخ وتأثرياته؛ واإلدارة املستدامة للغابات باملناخ؛ والتثقيف والتوعية العامة بشأن تغري ا

وغريها من النظ  اإليكولوجية اليت ميكن أن تؤدي إىل إزالة غازات االحتباس احلراري 

 من الغالف اجلوي، والتعاون مع األوراف األخرى يف هذه األمور. 

  التزامات البلدان الصناعية. تقع التزامات إضافية على عاتب البلدان الصناعية، اليت

تسمى أوراف املرفب األول مبوج  االتفاقية. وهذه األوراف اتفقت أصاًل على االضطالع 

بسياسات وتدابري بهدف حمدد هو إعادة حج  انبعاثاتها من غازات االحتباس احلراري إىل 

. وجي  أيضًا على األوراف 5333حبلول عام  0773ت عليها يف عام املستويات اليت كان

املدرجة يف املرفب األول تقدي  بالغات وونية أكثر تواترًا وجي  أن تقدم على حدة 

 تقارير سنوية عن انبعاثاتها الوونية من غازات االحتباس احلراري. 
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 اليت تسمى األوراف  تبادل التكنولوجيات. جي  أيضًا على البلدان املتقدمة األغنى(

املدرجة يف املرفب الثاني( بتشجيع وتيسري نقل التكنولوجيات غري الضارة باملناخ إىل 

البلدان النامية وإىل البلدان اليت متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال. وجي  أيضًا أن تقدم 

يئة موارد مالية ملساعدة البلدان النامية على تنفيذ التزاماتها عن وريب مرفب الب

العاملية، الذي ميثل اآللية املالية لالتفاقية، عن وريب القنوات الثنائية أو القنوات 

 األخرى املتعددة األوراف. 

 االلتزامات مبوج  بروتوكول كيوتو. 

  مع  0779تثبيت مستويات غازات االحتباس احلراري. يتقاس  بروتوكول كيوتو لعام

يت انبعا  غازات االحتباس احلراري يف الغالف االتفاقية هدفها النهائي املتمثل يف تثب

اجلوي عند مستوى حيول دون حدو  تداخل خطري مع النظام املناخي. وسعيًا إىل 

حتقيب هذا اهلدف، يعزز بروتوكول كيوتو وحيسن الكثري من االلتزامات املوجودة 

يف فعاًل مبوج  االتفاقية. وباستطاعة أوراف االتفاقية فقط أن تصبح أورافًا 

 الربوتوكول. 

  وجود أهداف ملزمة للبلدان املتقدمة. على الرغ  من موافقة مجيع األوراف على زيادة

املضي قدمًا يف تنفيذ التزاماتها القائمة مبوج  االتفاقية، أخذت األوراف املدرجة يف 

املرفب األول فقط على عاتقها التزامًا بتحقيب أهداف جديدة لنظ  الربوتوكول. وقد 

ت هذه األوراف، حتديدًا، على أهداف ملزمة بشأن االنبعاثات خالل الفرتة الزمنية وافق

 . 5305حتى عام  5336املمتدة من عام 

  أدوات جديدة للحد من االنبعاثات. مبساعدة البلدان الصناعية يف حتقيب أهدافها

كيوتو امللزمة، وتشجيعًا للتنمية املستدامة يف البلدان النامية، اعتمد بروتوكول 

 ثال  آليا مبتكرة ا هي آلية التنمية النظيفة، والتنفيذ املشرتك، واالجتار باالنبعاثات. 

  رصد االمتثال. دعمًا لتنفيذ هذه اآلليات، وتشجيعًا المتثال األوراف املدرجة يف املرفب

األول لألهداف املتعلقة باالنبعاثات منها، عزز بروتوكول كيوتو إجراءات اإلبالغ 

عراض اخلاصة باالتفاقية وأوجد نظامًا لقواعد بيانات إلكرتونية، تسمى واالست
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"السجالت الوونية"، لرصد املعامالت مبوج  آلية كيوتو. وأنشأ أيضًا جلنة لالمتثال، 

 لديها سلطة حتديد وتطبيب عواق  عدم االمتثال. 

 (6/2/1الشرحية )

 نتيجة تغري املناخ: العربيتواجه الوون  اليتالتهديدات 

، بناًء اآلتي يفنتيجة تغري املناخ  العربيتواجه العا   اليتميكن حتديد التهديدات 

 على السيناريوهات العاملية املختلفة: 

  ( ارتفاع مستوى سطح البحر مما يعرض مساحات متفاوتة من سواحل البحر املتوسط

إلحتماالت الغرق مما  العربيليج خاصة الدلتا املصرية(، وسواحل البحر األمحر، واخل

 ، وسهول زراعية، ومدن مأهولة بالسكان.أراضييهدد فقدان 

  توزيع أحزمة املطر كميا ومكانيا مما يؤدى إىل تذبذب مياه األمطار  يفإختالل

 مياه األنهار فيما بني جفاف وفيضانات شديدة. يفوتغري 

  العربيدول الوون  يفللحبوب  القوميالناتج  يفإحتمال حدو  إخنفاض . 

  .زيادة الضغط على مصادر املياه وزيادة معدل اإلستهالك خاصة الزراعة والصناعة 

  للمحاصيل الزراعية.  اجلغرايفخريطة التوزيع  يفتغري 

  .تأثريات سلبية على الزراعات اهلامشية، وزيادة معدالت التصحر 

  .زيادة اإلحتياج اىل املاء 

 عة نتيجة تغري معدالت وأوقات موجات احلرارة. تأثريات سلبية على الزرا 

  .تأثريات اجتماعية واقتصادية مصاحبة 

  املناوب  يف الرعيالرتبة وتقلل من امكانية  تأكلزيادة احلرارة تزيد من معدالت

 اهلامشية. 

  األراضيمتلح  ةالرتبة وزياد يفوتغلغل املياه املاحلة  الشواوئزيادة معدالت حنر 

 فاع مستوى املياه اجلوفية بها.الساحلية وإرت
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  املناوب الساحلية. يفنتيجة تغري األنظمة االيكولوجية  السمكيتأثر اإلنتاج 

  التأثريات الصحية الناجتة عن نقص املياه وإرتفاع احلرارة والرووبة وزيادة شدة املوجات

 احلرة والباردة. 

  .سرعة تدهور اآلثار وتآكلها عند احلرارة العالية والظروف اجلوية املتغرية 

  الصاحلة لإلرتياد سوف يوثر سلبا على اخلدمات السياحية مما يؤدى  الشواوئنقص

 نقص معدالت السياحة وزيادة معدالت البطالة.  وبالتاليإىل سرعة تدهورها، 

  املنازل يفزيادة الضغط على الطاقة للتربيد . 

  (.العاليالتأثري على الطاقة املولدة من السدود ) السد 

  زيادة درجات احلرارة وزيادة حدة مناوب الضغط املنخفض تودى اىل زيادة معدالت

 (.إجيابيسرعة الرياح مما يؤدى إىل إستغالل واقة الرياح والطاقة الشمسية )

  بعد إحنسار ضغوط اقتصادية واجتماعية على اجملتمعات السكانية الساحلية

 أجزاء منها نتيجة إرتفاع مستوى سطح البحر.

  .زيادة االتربة املنقولة بالرياح وإرتفاع حدة العواصف 

  التسوناميلظاهرة  العربيتعرض أجزاء من الوون . 

   بسب  زيادة حاالت عدم االستقرار.  اجلويزيادة نوبات التلو 

  ادة األتربة املنقولة بالرياح. معدالت التلو  بسب  املوجات احلارة، وزي يفزيادة 

  .هجرة العمالة الزراعية والصيادين 

  السياسي االستقرار زيادة البطالة تؤدى إىل عدم . 

  أو زيادة الضغط على املناوب العشوائية ألنها أكثر املناوب تأثرًا بزيادة قوة الرياح

 اجلفاف.  تأو نوبا لالسيو

  األوفالزيادة درجات احلرارة ترفع معدالت الوفيات عند. 

  زيادة معدالت الرووبة يزيد الشعور بعدم االرتياح ويقلل كفاءة العمال واإلنتاج

 السكنية.  املبانيويقلل من السياحة وعمر 
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  ىيوثر علزيادة قوة هبوب الرياح وإرتفاع احلرارة يزيد من معدالت وجود األتربة مما 

املناوب الريفية  يفلكهربائية وقد يزيد من معدالت حدو  احلرائب األجهزة ا

 والعشوائية وقد يزيد من حواد  الطرق. 

  تأثريات صحية نتيجة احلرارة املرتفعة وإحتمال انتشار أمراض باملناوب املدارية

 )كاملالريا( وأمرض أخرى. 

 ( انتشار ظاهرة ابيضاضbleaching الشعاب املرجانية املوجودة )  .بالبحر األمحر 

 (7/2/1الشرحية )

 : املناخيقضية التغري  يف العربيدور دول الوون 

  اهلدف النهائي التفاقية األم  املتحدة اإلوارية بشان تغري املناخ هو تثبيت تراكيز

غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى حيول دون تدخل خطري من جان  اإلنسان 

يف النظام املناخي ، بناء على ذلم فان مجيع الدول األوراف ومنها الدول العربية مطالبة 

إىل ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة وحتسني كفاءة خمازن  الراميةببذل اجلهود 

 ب من االتفاقية. 0-6غازات الدفيئة وذلم حس  املادة 

  مبا أن تغري املناخ مشكلة دولية ، فإنها حتتاج إىل حلول دولية تأخذ بعني االعتبار

 وخاصة مبدأ "املسؤوليات 0775املبادئ اليت   االتفاق عليها يف إعالن ريو عام 

املشرتكة ولكن املتباينة" ، هذا املبدأ يشري إىل أن الدول املتقدمة النمو ، املسئولة 

تار،يا عن النسبة الكربى من االنبعاثات الرتاكمية لغازات الدفيئة ، جي  أن تقود 

اجلهد املطلوب يف ختفيض االنبعاثات ، وذلم بسب  قدراتها التكنولوجية واملالية 

 ما يفمطلوب من الدول النامية ومنها الدول العربية إن تبذل أفضل  األعلى ، ويف املقابل

استطاعتها من جهود لتبين نشاوات تنموية تستهلم كميات أقل من الطاقة واملياه 

 واملواد اخلام وتنتج كميات اقل من املخلفات.

  يشري مصطلح " التخفيف " إىل اجلهود املبذولة من اجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة

واحتجاز هذه الغازات ، من خالل تغريات يف إدارة األراضي مثل التشجري أو احتجاز ثاني 
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أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية العميقة ، تتضمن السياسات 

خلفض انبعاثات غازات الدفيئة حتسني كفاءة الطاقة لتقليل  ةواإلجراءات املطلوب

استهالكها لكل وحدة من الناتج االقتصادي ، والتحول إىل أنواع من الوقود خالية من 

الكربون أو قليلة الكربون مثل التحول من النفط إىل الغاز الطبيعي واستخدام مصادر 

ادر الطاقة املتجددة كالطاقة الطاقة املتجددة إىل الغاز الطبيعي واستخدام مص

 الشمسية وواقة الرياح.

 (8/2/1الشرحية )

 (: 4) املناخياحلد من آثار التغري  يفميكن االستفادة منها  اليتجتارب بعض الدول 

  واقة  تحنو سياساوورت أملانيا تشريعات اقتصادية وبيئة جديدة لدع  التوجه

أكسيد الكربون، ووضعت أملانيا هدفا رئيسيا هلا  ثانيمستدامة وتقليص إنبعاثات 

بروتوكول  يفوهى النسبة املطلوبة  %52إنبعاثات الكربون بنسبة  صهو تقلي

كانت أملانيا قد متكنت من حتقيب  5335، وفى نهاية عام 5332حبلول عام  كيوتو

ى الطريب الصحيح لبلوغ اهلدف، وذلم باالعتماد عل يفأنها  أي %06تقلص بنسبة 

تقنيات الطاقة املتجددة، ووضعت تشريعات وقوانني لدع  الطاقة املتجددة وتوفري 

حوافز ملنتجيها ومستهلكيها، ووضع ضرائ  تصاعدية على الوقود والطاقة 

عنها  واالستعاضة 5352الكربونية، كما قررت إنهاء خدمات املفاعالت النووية عام 

 الطاقة الشمسية والكتلة احلية. مبصادر الطاقة املتجددة مثل واقة الرياح و

  وتصبح  5303ختطط ألن تستغنى عن النفط والفح  حبلول عام  اإلسكندنافيةالدول

 تعتمد على واقة اهليدروجني.  اليتالعا   يفالبلدان األوىل 

   العاصمة، بالطاقة  مبانيالبالد وكل  مبانيمن  %73أيسلندا تدفئة  يفتت                   

 من الطاقة.  %53حرارية بينما توفر الكهرباء املائية  –اجليو

  اعتمدت الربازيل على تطوير واقة الكتلة احليوية وتنويع مصادر الطاقة وحتسن

خالل السنوات  %03تقليل إنبعاثات الكربون بنسبة  يفالعامة، مما ساه   كفاءتها
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للغابات  احلكومة باستمرار التحطي  حهو ناالعشر املاضية لكن املشكلة 

 االستوائية، والذى يؤدى إىل ضعف إنبعاثات الكربون مقارنة بقطاع الطاقة. 

  السكاني نسبة النمو يفقلصت الصني إبنعاثات الكربون، نتيجة اإلخنفاض الكبري ،

إعادة زراعة الغابات  يف، وبذل جهود الطبيعيمن الفح  إىل الغاز  التدرجييوالتحول 

 العقد األخري. يفمليون ون سنويا  523ربون مبعدل وقد   تقليل إنبعاثات الك

 املاضيالعقد  يفاملتجددة  ةحنو الطاقاهلند ساه  إعادة تأهيل قطاع الطاقة والتحول  يف 

 مليون ون. 052إىل إخنفاض إنبعاثات الكربون مبعدل 

  كانت أول دولة كبرية منتجة للنفط تصادق على بروتوكول  واليتاملكسيم

ت بتقليل نسبة إزالة الغابات والتحول إىل الطاقة املتجددة، وزيادة كيوتو، فقد بدأ

 أي %2إستخدام الطاقة، مما أدى إىل ختفيض إنبعاثات الكربون بنسبة  يفالكفاءة 

 مليون ون سنويًا.  02حواىل 

 يفلقطاع الطاقة من الفح ، مما ساه   احلكوميجنوب أفريقيا،   تقليص الدع   يف 

 . %2الكربون بنسبة  تقليل إنبعاثات

 العا ، ساهمت سياسات حتديث  يفتعترب من أكثر أسواق الطاقة منوا  واليتتركيا  يف

، وبالتحديد من 0777حتى عام  %03تقليل إنبعاثات الكربون بنسبة  يفقطاع الطاقة 

ختفيض إنبعاثات  يفاملكسيم وجنوب أفريقيا(  –اهلند  –فإن جناح هذه الدول ) الصني 

 السنة، يعترب إجنازا كبريًا.  يفمليون ون  632ن مبا معدله الكربو
 

 :اجلزء الثاني : معايري التدقيب اخلاصة بسياسة التغري املناخي

لثالثة أنواع من املعايري املناسبة للتدقيب على سياسة التغري  اجلزءسيت  التطرق يف هذا 

 املناخي، و هي: 

  االتفاقيات الدوليةInternational Agreements. 

 معايري احلوكمة اجليدة Criteria for good Governance . 
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 معايري اإلدارة اجليدة Criteria for good Management . 

 (9/2/1الشرحية )

 UNFCCCاالتفاقيات الدولية: اتفاقية إوار األم  املتحدة حول التغريات املناخية  أوال :

 :بروتوكول كيوتو و

International agreements: UNFCCC and the Kyoto Protocol 

 

 تعترب اتفاقية إوار األم  املتحدة حول التغريات املناخية( UNFCCC)  United 

Nations Framework Convention on Climate Change  الرد األساسي

الدولي لظاهرة التغري املناخي حيث تضع هذه االتفاقية و بروتوكول كيوتو على 

عاتب األوراف عددًا من االلتزامات إذ يتوج  علينا البحث عن معايري تدقيب مناسبة يف 

 ظل وجود مثل هذه االتفاقيات. 

  إنUNFCCC فها" إذ يتوج  مبنية على مبدأ "املسئوليات املشرتكة بالرغ  من اختال

على الدول الصناعية أو املتقدمة "املبادرة" باحلد من انبعا  الغازات الدفيئة بشرية 

املنشأ على املدى البعيد. و قد   وصف األوراف املشاركني يف االتفاقيات يف اجلدول 

0.0 . 
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 الجدول أطراف المرفق األول و المرفق الثاني 

Annex I and Annex II Parties 
 اف املدرجة يف املرفب األول عبارة عن الدول اليت تنتمي يف عضويتها ملنظمة األور

إىل جان  بعض الدول ذات  0775يف عام  OECDالتعاون و التنمية االقتصادية 

 . EITاالقتصاديات االنتقالية 

  األوراف املدرجة يف املرفب الثاني عبارة عن جمموعات فرعية لدول املرفب األول

 . EITدون الدول ذات  OECDوتتضمن أعضاء يف 

  األوراف غري املدرجة ضمن املرفب األول هي مجيع الدول األخرى و اليت هي ورف يف

UNFCCC  غريها من الدول خاصة تلم وتتضمن كذلم الدول األقل تطورًا و

 احلساسة للتأثريات املتنوعة للتغري املناخي. 

  إدراج أوراف املرفب األول و أوراف املرفب الثاني يف االتفاقية ) يرجى االوالع على  

 ( و يت  استخدام التصنيف ذاته لألوراف يف بروتوكول كيوتو. 5و  0امللحب 

  الدول اليت صنفتها اتفاقيةUNFCCC  دول ذات اقتصاديات قيد االنتقال هي إىل

بيالروس و بلغاريا و كرواتيا و استونيا و التفيا و لتوانيا و رومانيا و روسيا االحتادية 

 و سلوفانيا و أوكرانيا. 

 

يقع على عاتب أوراف املرفب األول املزيد من املسئوليات عن غريها من األوراف غري 

 املدرجة يف املرفب األول: 

 يتوج  على األوراف مساعدة الدول النامية يف االمتثال اللتزاماتها. : 1

: يتوج  عليها اختاذ اخلطوات األوىل جتاه التقليل من انبعا  الغازات الدفيئة )   إدراج 5

 .هذه النقطة كذلم يف بروتوكول كيوتو( 

  لدولة ما أو تعترب االلتزامات اليت تفرضها االتفاقية ذات وبيعة عامة فهي ليست خاصة

حيث أن هذه  UNFCCCفرتة زمنية معينة. و يشرتط إعداد التقارير و تسليمها ألمانة 
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االتفاقية تضع القواعد املطلوبة لتوقيت تسلي  البالغات الوونية جلميع أوراف املرفب 

األول و األوراف غري املدرجة فيه و جرد نتائج ما يت  تسليمه من قبل أوراف املرفب األول 

 ملا هو موضح أدناه.  وفقًا

  تنطبب أهداف خفض االنبعا  اليت حددها بروتوكول كيوتو على مجيع أوراف

املرفب األول املصدقني على االتفاق إذ حيدد الربوتوكول أهداف خفض االنبعا  لكل 

ورف و قد   وضع ذلم بناًء على إوار زمين معني: تسري فرتة االلتزام األوىل ما بني 

فقًا للربوتوكول، فإن األوراف اليت ال متتثل بتطبيب التزاماتها خالل ، وو5336-5303

 الفرتة الزمنية احملددة فإنها ستتعرض لعقوبة اقتصادية. 

  يصف القس  التالي االلتزامات احملددة من قبل كل من االتفاقية و الربتوكول ومدى

تكنولوجيا عمليات التخفيف و الارتباوها بعمليات الرصد واإلبالغ والتكيف و

 التمويل و البحث العلمي. و

 التزامات عمليات التخفيف  -1

Mitigation commitments 

تلتزم مجيع األوراف مبوجا  االتفااق بتابين بارامج حتتاوي علاى إجاراءات خاصاة         

بتخفيف الغازات الدفيئة بشرية املنشأ و تعزيز و احلفاظ على استخدام املصاارف. و يقاع   

على عاتب الدول املتقدمة املزيد من االلتزامات عان غريهاا فيماا يتعلاب بتابين سياساات       

 ممارسات حتاد مان انبعاا  الغاازات الدفيئاة بشارية       التخفيف مما يبني تفوقها يف تبين

 املنشأ. 

يتوج  على مجياع األواراف وضاع و تنفياذ و نشار و حتاديث الاربامج احمللياة ) أو         

اإلقليمية إذا دعت احلاجة( و اليت تتضمن إجراءات خاصة بتخفياف الاتغري املنااخي    

 ها ب و 0الفقرة  6عن وريب معاجلة االنبعا  "االتفاقية"، البند 

يعترب هدفًا وويل األجل، فإن بروتوكول كيوتو يارتبط   UNFCCCفيما أن هدف 
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بهدف قصري املدى قابل للقياس. إذ يتضمن الربوتوكول جمموعة من األهداف اخلاصاة  

باحلد من االنبعا  و اليت   ختصيصها بصورة قانونية للدول الصناعية و يصال جمماوع   

علاى األقال مان مساتويات      %2األهداف اخلاصة بأوراف املرفب األول الخنفااض يصال لاا    

. و بهذا يفرض الربوتوكول أهاداف ختفايض   5305-5336و ذلم يف الفرتة ما بني  0773

ميكن لألوراف املدرجة ضمن املرفاب األول حصارها،  ) يرجاى االواالع علاى اجلادول       

0.0 ) 

ألوراف املرفب األول )بالنسابة املئوياة(    5305-5336أهداف خفض االنبعا   0.0اجلدول 

 .) يرجى االوالع على اجلدول يف النص األصلي( –
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 : استخدام أدوات السياسة احمللية 

The use of national policy measures 

لكي يت  حتقيب أهداف خفض االنبعا  ، يلزم بروتوكول كيوتو أوراف املرفب األول 

 بتطبيب عدد من اإلجراءات و السياسات احمللية مبا يف ذلم: 

  زيادة كفاءة الطاقة. 

  محاية و تعزيز املصارف اخلاصة بالغازات الدفيئة. 

  تشجيع استخدام أنواع مستدامة من الزراعة. 

  تطوير تقنيات جديدة. 

 التخلص تدرجييًا من النقص املوجود يف قطاعات انبعا  الغازات الدفيئة.  

  احلد من انبعا  الغازات الدفيئة من قطاع النقل. 

  احلد من انبعا  غاز امليثان. 

وج  على أوراف املرفب األول التعاون حنو حتسني فعالية هذه السياساات و اإلجاراءات   يت

كما و يتوج  عليها السعي لتنفيذها بصورة تقلل من تأثرياتهاا علاى غريهاا مان األواراف      

 خاصًة الدول احلساسة لتأثريات التغري املناخي. 

 (11/2/1الشرحية )

 :استخدام أدوات السياسة الدولية 

The use of international policy instruments 

حتى تت  املساهمة بتلبية التكاليف الفعالة اخلاصة بالربوتوكول، يسمح باستخدام 

أدوات السياسة االقتصادية الدولية. و تعرف هذه األدوات بشكل عام أنها تلم اآلليات املرناة  

 . Joint Implementation (JI)تتضمن آلية التنفيذ املشرتك  و اليت 

 Clean Development Mechanism   (CDM) آلياة التنمياة النظيفاة   

بالفائض من حصص التخفيض. و تعين اآللياات املرناة أناه ميكان أن يكاون       التجارةو

النبعا  الغازات الدفيئة قيمة اقتصادية و عادًة ما تكون هذه 
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القيمة بصورة ون واحد من ثاني أكسد الكربون أو ما يعادله ) يرجى االواالع علاى   

يف الفصل الثااني( و حيادد الساوق ساعر الطان الواحاد مان ثااني أكسايد           5.0اجلدول 

الكربون إذ يعترب اساتخدام هاذه اآللياات أمارًا ووعياا إال أناه و يف حاال قاررت الدولاة          

 جراءات و القوانني املستخدمة كمعايري رقابية. استخدامها فإنه عليها إتباع بعض اإل

ميكن استخدام اآلليات لتنفيذ أهداف ختفيض االنبعاا  إال أناه ميكنهاا إكماال     

اإلجراءات الداخلية فقط و يت  متابعة تنفيذ الدولة للربوتوكول من خالل فرع اإلنفاذ 

يف النص األصلي( و يشار  00التابع للجنة االمتثال )يرجى االوالع على تذييل الصفحة 

 سلطات جزائية.  أن فرع اإلنفاذ ال يتمتع بأي

إن الغرض من آلية التنمية النظيفة هي مساعدة األوراف غاري املادرجني يف املرفاب األول    

بتحقيب التنمية املستدامة و املشاركة بتحقياب اهلادف األناى للمعاهادة و كاذلم      

مساعدة أوراف املرفب األول يف االمتثال لشروط و التزاماته  جتااه خفاض اإلنبعاا  وفقاًا     

 . (05) االتفاقية البند  0للبند 

أواراف املرفاب األول ضامن بروتوكاول      CDMميكن نظام آليات التنمياة النظيفاة   

كيوتو من االستثمار يف املشاريع اليت من شأنها التقليل من انبعا  الغازات الدفيئاة و املتوقاع   

ن العائد مساهمتها يف تطوير األوراف من الدولة النامية. و اذ حيصلون على اعتمادات تكو

. و حيب لألوراف املمولة و املستلمة (CER)على استثماره  يف ختفيض االنبعاثات املعتمدة 

أن تتخذ قراراتها خبصوص كيفية مشااركتها لالعتماادات اخلاصاة باملشاروع. و ميكان      

لألوراف استخدام االعتمادات ملوازنة انبعاثات الغازات الدفيئة اخلاصة بها و حفظها للفارتات  

 CDMحقة أو بيعها. ووفقًا للربوتوكول، فإن التنمية املستدامة عبارة عن أحاد أهاداف   الال

 اللتزاماتها. املرفب األول يف حتقيب االمتثال إىل جان  مساعدة أوراف 

جي  أن يكون املشروع مؤهاًل للتسجيل و احلصول على االعتمادات إذ يات  تنظاي    
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هو عبارة عن جملس دولي حتت مظلة األما    و  التنفيذي CDM سهذه العملية من قبل جمل

فإناه جيا  أن حيصال علاى      CDMاملتحدة. و ليكون املشروع مؤهاًل للتساجيل كمشاروع   

موافقة اجلهة التشغيلية املعنية يف الدولة املستضيفة و املختارة من قبل اجمللس التنفياذي  

 على املشروع. 

 بواسطة اجمللس التنفيذي تشمل:   CDMالشروط الواج  توافرها للتسجيل يف مشروع 

Conditions that must be fulfilled to be registered as a CDM 

project by the Executive Board include: 

  املوافقة و التأكيد أن املشروع يتوافب مع معايري الدولة لالستدامة من خالل السلطة

 .الوونية املعنية يف الدولة املستضيفة

  يكون املشروع "مضافًا" مما يعين .جي  أن 

  جي  أن يكون االستثمار يف مشروعCDM  إضافيًا للتمويل والتزامات نقل

 .التكنولوجيا يف أوراف املرفب األول

  لن يكون مشروعCDM مرحبًا دون استثمار أوراف املرفب األول 

  جي  أن يكون إمجالي انبعا  الغازات الدفيئة بعد مشروعCDM  فرتات أقل عنه يف

 .املسجل CDMعدم استخدام مشروع 

 املشاركة التطوعية من قبل األوراف تتضمن ما يلي: 

 5%  منCER  اجملمعة تذه  لصاحل صندوق التكيف.  

حتى يت  التأكيد على  انتهاء الربنامج ينبغي من مطور املشروع قيااس مادى اخنفااض    

و بعاد ذلام يات      قا  مساتقل.  االنبعا  و جي  أن يت  التعرف على االخنفاض من خاالل مرا 

من قبل اجمللس التنفيذي و يت  نقله من املشاريع إىل أصحاب املشروع )  (CER)إصدار اعتماد 

 املستثمر(.

حياث تاوفر فرصاة لادول أواراف       CDMبنفس أسالوب   (JI)تعمل آلية التنفيذ املشرتك 

املرفب األول الستثمار التكلفة بفعالية يف دولة أخرى. و ماع هاذا،   
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إن كل من الادول املمولاة و املساتلمة تعتارب أواراف املرفاب األول ملتزماة         (JI)ن آلية تضم

وحدات ختفايض االنبعاا      (JI)بأهداف ختفيض االنبعا  ضمن االتفاقية.  و حيدد مشروع 

ERU . 

و مع هذا، هناك نوع آخر من االعتمااد تناتج ضامن اآللياات املرناة و هاو وحادات اإلزالاة         

(RMU)          هذه الوحادات تناتج علاى أسااس نشااوات االساتخدام األرضاي و تغاري االساتخدام .

كإعادة التحريج. هذه النشاوات تسااه  بتخفياف الاتغري     (LULUCF)األرضي و احلراجة 

املناخي و بهذا ميكن أن يكون االعتماد وفقًا لقواعد معينة ميكن اساتخدامها لتحقياب   

 األهداف املوضوعة ضمن االتفاقية.

 

ميكن لألوراف املشاركة ضامن املرفاب ب املشااركة بتجاارة الفاائض مان حصاص         "

التخفيض  بهدف حتقيب التزاماتها.. و تعترب أي جتارة لنشاوات داخلية بغرض احلد مان  

 . 09الربوتوكول ، البند   -االنبعا  التزامات اخلفض" جتارة إضافية

 

ميكن تطبيب جتارة الفائض من حصص ختفيض االنبعا  وفقًا للربوتوكاول باني   

الدول.  و قد قامت بعض املناوب/الدول بوضع خمططات جتارة االنبعا  بصورة منفصلة و هي 

مرتبطة مبتطلبات كويوتو ) على سبيل املثال، خمطط نظام االحتاد األوروبي لتبادل حقوق 

يف القس  التالي. جتارة االنبعاا  ماا باني الادول قاد يكاون        االنبعا ، يرجى االوالع عليه

 أسلوبا لتطبيب التزامات الدولة ضمن االتفاقية.

ضمن الربوتوكول، هناك احتياوي من االنبعا  املساموح باه باني الادول بنااًء علاى       

و جيا  االنتبااه أن هاذه الوحادات تسامح مبخططاات جتاارة         AAUsتعيني وحدات الساماح  

هي ليست مشابهة لالعتماد الناتج عن النشاوات سالفة الاذكر. باالرغ  مان أن     االنبعا  ، و

عدد االعتماد أو املشروعات ميكن أال يت  حصره، و ميكان اساتخدامه لتنفياذ األهاداف ،     

 هناك ك  حمدود فقط من املسموحات يف خمططات جتارة االنبعا  أو ضمن الربوتوكول.
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تساهيل عملياات جتاارة االنبعاا  ماع الادول       يت  إعداد خمططاات جتاارة االنبعاا  ل   

األخاارى و بااني الشااركات. يف العااادة، ياات  تأساايس مثاال هااذه املخططااات وفقااًا للقااانون و  

التشريعات احمللية. كما و ميكن أن تتضمن القواعد املوضوعة ضمن التشاريع املاذكور   

 شرووًا للتمييز و الرقابة.

هاو أحاد األمثلاة ملخططاات      EUETSنظام االحتاد األوروبي لتبادل حقاوق االنبعاا      

جتارة االنبعا . عن وريب وضع سقف إلمجالي انبعا  الغازات الدفيئة يف االحتاد األوروبي، 

هناك عدد مستجي  من بدالت االنبعا  يت  توزيعها بني الادول. و حتصال الشاركات ) إماا     

اد( على بدالت االنبعا  وفقًا حلقائب تار،ية خاصة باالنبعاا  فيهاا.   جمانًا أو عن وريب املز

خلفض االنبعا  من خالل وضع قيمة مالية للحصول على حب إواالق وان    EU-ETSيهدف 

و مشاتقاته و القياام بالعملياات التجارياة الصاحيحة       -واحد من ثااني أكسايد الكرباون   

غازات دفيئة أقال مان املساموح بياع     لضمان فعالية التكلفة. ميكن للشركات اليت تبعث 

فائض البدالت. و بالعكس، الشركات اليت تبعث الغاازات الدفيئاة أكثار مماا يسامح هلاا       

البدالت يتوج  عليها شراء البدالت. تبلغ الشركات سلطاتها احمللية حتاى يات  التعارف أن    

 بدالت االنبعا  يت  استخدامها أو خفض االنبعا  قد بدأ العمل فيه.

 (11/2/1ة )الشرحي

 : التزامات الرصد و اإلبالغ  عن عمليات التخفيف

Monitoring and reporting commitments for mitigation 

يلتزم مجيع األوراف بتقدي  بالغات وونية تتضمن معلومات حول انبعا  الغازات الدفيئة 

األول تقادي  جارد    و إزالتها و نشاوات التنفيذ. جي  كذلم على األوراف املدرجة يف املرفب

 سنوي للغازات الدفيئة.
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مجيع األوراف )ملزمة( بتطاوير و حتاديث بشاكل دوري و نشار و تاوفري جاردًا حملياًا        

النبعا  الغازات الدفيئة بشرية املنشأ و ترتيبها حبس  مصادرها و ورق إزالتها عن وريب 

، 6االتفاقياة، البناد   مصارف مجيع الغازات الدفيئة و ذلم باستخدام منهجيات خمتلفة ) 

 .أ(0الفقرة 

 

وضعت كل من االتفاقية و الربوتوكول أنظمة خاصة بالرصد و اإلباالغ. يتوجا    

اإليفاء مبتطلبات إعداد التقاارير املنصاوص عليهاا يف االتفاقياة بينماا       فاألوراعلى مجيع 

تنحصر عملية إعداد التقارير وفقًا لربوتوكول كيوتو علاى األواراف املدرجاة يف املرفاب     

األول و املربمني لالتفاقية. و من متطلبات إعداد التقارير وفقًا لالتفاقياة أن يكاون منهجهاا    

و اخلاصة بعمليات جرد الغازات الدفيئة  (IPCC)كومية للمناخ مبين على أدلة اللجنة احل

(. تاوفر األدلاة إرشاادات منهجياة     5330و أدلة املمارسات اجليادة )  إصادار آخار األدلاة يف     

 مفصلة و حمددة جلميع القطاعات باإلضافة إىل بعض املبادئ العامة.

 : متطلبات اإلبالغ –األوراف املدرجة يف املرفب األول 

Annex I Parties reporting requirements 

من املتطلبات أن تقوم األوراف املدرجة يف املرفب األول بتسلي  بالغات وونية و نتائج 

 عمليات جرد سنوية ألمانة االتفاقية و هي ختضع فيما بعد للمراجعات الفنية و العميقة.

يتوجاا  تساالي  البالغااات و فيمااا يتعلااب باااألوراف املدرجااة يف املرفااب األول، فإنااه 

الوونية خالل فرتة ستة شهور بعد إبرام الطرف لالتفاق و يلتزم بتساليمها فيماا بعاد كال     

 أربعة سنوات.

يتوج  على األواراف املدرجاة ضامن املرفاب األول أن تقادم نتاائج اجلارد السانوية         

 املصارف. لالنبعا  الغازات الدفيئة بشرية املنشأ من خالل املصادر و إزالتها عن وريب
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يضع بروتوكول كيوتو نظام حماسبة و إعداد تقارير أكثر مشواًل من االتفاقية. و قد 

  وضع نظام حماسبة بروتوكول كيوتو لضمان االلتزام بتنفيذ أهداف خفاض االنبعاا  و   

 تطبيب اآلليات املرنة. و يشتمل هذا النظام على ما يلي:

  الغازات الدفيئةأنظمة حملية خاصة بتقيي  انبعا  و إزالة 

 متطلبات إعداد التقارير ) البالغات الوونية و التقارير السنوية( و إجراءات املراجعة 

 جلنة االمتثال 

يتوجاا  علااى مجيااع األوااراف امللحقااة يف املرفااب األول وضااع سااجالت وونيااة خاصااة 

عامالت. يف وحدات االنبعا  القابلة للتداول. و حتتفظ أمانة االتفاقية بسجالت امل حبيازتها

 إذ يت  الرجوع إىل هذه السجالت لتأكيد عمليات وحدات االنبعا  القابلة للتداول.

يقرر فرع اإلنفاذ اخلااص بلجناة االمتثاال فماا لاو كاان الطارف موافياًا لشاروط إعاداد           

التقارير و منهجيات الربوتوكول و تنفيذ الطرف اللتزاماته جتاه االنبعاا . يف حاال إخفااق    

اإليفاااء مبتطلبااات إعااداد التقااارير فااإن ذلاام قااد يتسااب  باسااتبعاده عاان  أحااد األوااراف ب

 املشاركة يف آليات كيوتو.

 مبزيد من التفاصيل.  UNFCCCامللحب جا يصف عملية استعراض 
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 : متطلبات اإلبالغ لألوراف غري املدرجة يف املرفب األول

Non-Annex I Parties reporting requirements 

متطلبات اإلبالغ اخلاصة باألوراف غاري املدرجاة يف املرفاب األول تتضامن اعتباارات      

خاصة بوضع املوارد اخلاص بها إىل جان  أي مساعدات مالية يت  استالمها من أوراف 

املرفب الثاني. يستحب تسلي  البالغاات الوونياة األوىل مان أواراف املرفاب األول بعاد       

عاهدة أو ثالثة سنوات بعد أن تكون املصادر املالياة  ثالثة سنوات من برم الطرف للم

 متاحة. ليست هذه األوراف حباجة لتسلي  نتائج جرد سنوية.

 (12/2/1الشرحية )

 : التزامات التكيف

Adaptation commitments 

 

يتوج  على مجيع األوراف التكيف بشكل مناس  مع التغري املناخي و التعااون يف  

 مع اآلثار املرتتبة على التغري املناخي. اإلعداد لعمليات التكيف

و يتوج  على مجيع األوراف مبا يف ذلم األوراف غري املدرجة يف املرفاب األول إعاداد   

خطط للنشاوات اليت تستهدف التكيف مع اآلثار املتنوعة للتغري املنااخي )االتفاقياة،   

 (2و  0، الفقرات ا6البند 

لقاة باالتكيف ماع الاتغري املنااخي دولياًا أقال يف        تعترب االلتزامات باالتفاقيات املتع

العدد و التخصص عن تلم املتعلقة بعمليات التخفيف. ليس هناك التزاماات قانونياة علاى    

األوراف األعضاء يف االتفاقية جتربه  علاى التكياف.  و ماع هاذا، فاإن املسااعدات تقادم        

للتكياف. تركاز خطاط     للدول النامية و ذلم استعدادًا لتطبياب بارامج العمال الوونياة    

العمل هذه على احتياجات التكيف الفورية و توفر توجيهات حول التكياف مان خاالل    

و هاو ميكان اعتبااره هيكال عمال       UNFCCCبرنامج عمل نريوبي و الذي أنشأ مان قبال   
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 مناس  لوضع أسس املمارسات اجليدة السرتاتيجيات التكيف الوونية.

األواراف و قيااس تاأثريات الاتغري املنااخي و      يهدف برنامج عمل نريوبي لتطاوير فها    

حساسية الدول ملثل هذه التأثريات. و قد ميكنه  هذا بالقيام بقرارات صحيحة و إجاراءات  

تكيف عملية. و من اإلجراءات األساسية حتى اآلن التأثري و قياس التأثر و مجع املعلوماات  

أن تبنى اسرتاتيجيات التكيف و التحليل و إعداد النماذج و قياس عمليات التكيف. جي  

اجتماعية ثابتاة إىل جانا  ضارورة وجاود     -بناًء على تقييمات علمية و فنية و اقتصادية

 خربة ذات صلة )داخلية أو فيما لو دعت احلاجة من دول آخري(.

تلتزم أوراف املرفب الثاني بتوفري املساعدة املالياة إلعاناة الادول النامياة يف اإلعاداد      

ف. و قد   تأسيس ثالثة صناديب هلذا الغرض : صندوق التكياف ضامن   لعمليات التكي

بروتوكول كيوتو و صندوق التغري املنااخي اخلااص و صاندوق الادول األقال منااًء ضامن        

 االتفاقية.

 (13/2/1الشرحية )

 : التزامات التكنولوجيا و التمويل و البحث

Commitments on technology, funding and research 

 :تطوير و نقل التكنولوجيا 

Development and transfer of technology 

 

يتوج  على مجيع األوراف التعاون يف تنمية و تطبيب و نشر مبا يف ذلم نقال وساائل   

التكنولوجيااا و املمارسااات و العمليااات الاايت حتكاا  و تقلاال أو متنااع انبعااا  الغااازات  

 جا( 0الفقرة  6 الدفيئة بشرية املنشأ. ) االتفاقية، البند

 

مجيع األوراف باملشاركة يف تطوير و نقل التكنولوجيا الايت مان    UNFCCCتلزم 

شاأنها الاتحك  بانبعاا  الغاازات الدفيئاة. إىل جانا  أناه ميكان للادول املتقدماة اخاذ            
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خطوات عملية للرتوياج و تساهيل و متويال وساائل التكنولوجياا الساليمة بيئياًا. و قاد         

تعاون الدول النامية و املتقدمة يف جعل وسائل التكنولوجيا متاحة أكدت على أهمية 

 بصورة واضحة أي جي  تعزيز قدرات الدول املستلمة يف استخدامها.

تعترب عمليات نقال و تطاوير وساائل التكنولوجياات املوضاوع األساساي يف اتفااق        

و ذلام  مراكش. و قد   إعاداد هيكال عمال للحصاول علاى "إجاراءات فعالاة و مفيادة"         

لإليفاااء مبتطلبااات التكنولوجيااا ضاامن االتفاااق. و يركااز هيكاال العماال علااى قياااس 

االحتياجات لوسائل التكنولوجيا و وضع نظام معلومات كايف و إزالة احلواجز اليت حتول 

 دون توصيل وسائل التكنولوجيا و بناء القدرات.

 : البحث العلمي

Scientific research 
 

تشجيع عمليات البحث العلمي و املالحظة  UNFCCCيتوج  على مجيع األوراف يف 

النظاميااة و تطااوير أرشاايف البيانااات مااع األخااذ باالعتبااار ضاارورة تقلياال الشااكوك  

 جا(0، الفقرة 6خبصوص تأثري التغري املناخي ) االتفاقية، البند 

واحاد، أحادهما هاو علا      يرتبط البحث العلمي جبانبني متصلني و خماتلفني يف آن  

املناخ و الذي يركز على فه  التغريات املناخية بينما اجلان  اآلخر هو العلوم البيئياة و الايت   

 تركز على قياس التأثريات و التغريات على النظامني االيكولوجي و البشري.

ويشاارتط البنااد اخلااامس ماان االتفاقيااة أن تقااوم األوااراف مبجموعااة ماان    كمااا 

فيما يتعلب بالبحث العلمي. يتضمن ذلم دع  و تطوير جهود  بالتزاماتهافاء النشاوات لإلي

احلكومااات الدوليااة يف تنفيااذ و قياااس و متوياال عمليااات البحااث و مجااع املعلومااات و    

تقوية اإلمكانياات و القادرات ذات الصالة. تعتارب هاذه       املالحظات املوضوعية إىل جان  

 حاجات الدول النامية.اجلهود مطلوبة عند األخذ باالعتبار 
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ثاني تقادي  ماوارد مالياة إضاافية     يتوج  على األوراف املتقدمة املندرجة يف املرفب ال

جديدة لتكبد كامل التكاليف املوافب عليها و الواقعة علاى عااتب أواراف الادول     و

 (0، الفقرة  6النامية يف االمتثال مع واجباته  ضمن االتفاقية ) االتفاقية، البند 

 

يت  إلزام أوراف املرفب الثاني بتوفري 

ة حتى يات   املساعدات املالية للدول النامي

خصوصًا يف الادول  إعانة الدول األوراف و

األقاال مناااًء و اجلاازر الصااغرية يف تنميااة  

و بااذلم جياا  إنشاااء صااناديب  أوضاااعه  

إضاااافية. ميكااان أن تقااادم  جديااادة و

 صورة مساعدات تنموية.األموال إما عن وريب قنوات متعددة األوراف أو ب

 (14/2/1الشرحية )

 : 2012اتفاقيات كوبنهاجن واتفاقيات التغري املناخي العاملي بعد 

The Copenhagen Accords and global climate change agreements after 
2012 

حتت رعاية اليونيسيف للتوصل التفاقية دولية لاللتزامات  تتستمر املفاوضا

املناخية القادمة. ولقد جرت املفاوضات على مدى مسارين متوازيني ، أحده  هو متديد 

لربوتوكول كيوتو، أما اآلخر فيناقش معاهدة دولية جديدة حمتملة تشمل على 

. واملسار  ددة للدول الناميةالتزامات وويلة األمد واليت ميكن أن تشمل أيضا التزامات حم

اآلخر مشل أيضا وسائل سياسة وحوافز اجيابية تتعلب بالتقليل من االنبعاثات الناجتة عن 

وتطوير  يف الدول النامية ، باإلضافة لنشاط معزز للتأقل  مع التغري إزالة الغابات وتراجعها

 .5337ل التفاقية يف نهاية التقنية والتحول. وكال املسارين يهدفان للتوص
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، ولكنه  فشلوا يف التوصل 2119ديسمرب  يفوالتقى أعضاء املؤمتر يف كوبنهاجن 

 -التفاق على التزامات حمددة. ولكن، توصل غالبية األوراف التفاقية أكثر عمومية 

 وهي اتفاقية كوبنهاجن.

 وتشمل اتفاقية كوبنهاجن العناصر التالية :

The Copenhagen Accord includes the following elements: 
   العمل على احلد من ارتفاع احلرارة العاملية إلي درجتني سيليزية ، ولكن   يت

 حتديد املواعيد النهائية .

  للتوصل هلذا اهلدف وللتعاون على حتقيب األفضل يف  االنبعاثاتجي  قطع

سلمت الدول األوراف اجملدولة االنبعاثات الدولية والعاملية يف أسرع وقت ممكن. و 

. وتلم الدول 5303ويف مطلع  5353أهدافا لكمية انبعاثات حمددة يف  0يف امللحب 

سوف تسل  جمموعة نشاوات خمففة لالنبعاثات ليت   0الغري جمدولة يف امللحب 

 تنفيذها. وهذا النشاط تطوعي للدول األقل تطورا والدول يف اجلزر الصغرية.

 املتقدمة موارد مالية مناسبة، و متوقعة، ومستدمية وتقنية وبناء  سوف تقدم الدول

قدرة لدع  تنفيذ تبين النشاط يف الدول النامية. ووافقت الدول املتقدمة يف اتفاقية 

كوبنهاجن على تقدي  موارد إضافية جديدة، تشمل عل  احلراجة واالستثمارات 

دة اإلضافية متويل ما يقارب من خالل املؤسسات الدولية. وتشمل هذه املوارد اجلدي

، مع تقسي  التخصيص بالتوازن بني  5305 -5303بليون دوالر أمريكي للفرتة  03

بليون  033التأقل  والتخفيف من االنبعاثات. وسوف حتشد الدول املتقدمة معا مبلغ 

موجهة الحتياجات الدول النامية. باإلضافة  ملناقشة  5353دوالر سنويا منذ مطلع 

 ركة األعباء.مشا

  بإعداد التقارير على عمليات اجلرد  0امللحب  يفوسوف تقوم الدول الغري جمدولة

 احمللية ونشاوات احلد من االنبعاثات كل ثاني سنة من خالل التواصل احمللي.
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  يتبنى مجيع أعضاء اليونيسيف اتفاقية كوبنهاجن، ويستمر العمل للتوصل إىل 

االلتزامات املناخية القادمة. وقد ينتج عن مفاوضات التغري املناخي اتفاقية دولية على 

، والتزامات أكثر حتديدا لألوراف 0القادم التزامات أكثر صرامة للدول األوراف يف امللحب 

، والتزامات حمددة لتمويل وحتويل التقنية واليت جي  اعتبارها 0الغري جمدولني يف امللحب 

 التدقيب القادمة. كخاصية تدقيقية يف عمليات

 (15/2/1الشرحية )

 :  ثانيا : معايري احلوكمة اجليدة

Criteria for good governance 
يف هذا القس  ،سوف نقدم عناصر ذات صلة ميكن أن ختدم كحاالت اعتيادية 

ومعايري عند تدقيب احلك  الرشيد يف جمال التغري املناخي. و سوف يشكل تقدي  هذه 

 من التأقل  والتخفيف من االنبعاثات. اخلصائص مناذج لكل

وسيكون الرتكيز على العمليات واألنظمة العامة واليت تساه  يف احلك  الرشيد ، 

ومن ث  حتقب أهداف التغري املناخي. وهذه اخلصائص للحك  الرشيد هي أدوات تقيي  ذات 

يف فصول  6 و0صلة عند تدقيب مواضيع التخفيف والتأقل ، وفب ما هو موضح يف اخلطوات 

 .2و 6

 واجلهات العامة:ترتيبات املسائلة الفعالة بني اإلدارات احلكومية  -1

Effective accountability arrangements between government departments 
and public entities 

 
تشمل سياسة التغري املناخي جزء كبري من القطاعات مع احتمال ممكن لتعارض 

امله  جدا تنسيب اجلهود للتأكد من فعالية السياسة امجاال. وأحد  األهداف . لذلم من

خصائص التدقيب احملتملة هي ما إذا نظمت احلكومة عملها على التغري املناخي بطريقة 

 متكن من املسائلة الفعالة.

وأن متتلم  جي  على احلكومة أن تراجع جيدا األوراف واجلهات املشاركة، : أوال
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قة. والبد من توثيب اجراءات التنسيب وتأسيس منتدى لنقاش خريطة مسئولية موث

 العمل بني  القطاعات .

جي  أن تكون اجلهود ملختلف القطاعات والقائمني عليها مكملة لبعضها البعض : ثانيا

وغري متعارضة. وذلم يعنى بوجوب وجود تنسيب يف املمارسة وليس فقط على 

جناح مثل هذا التنسيب ، على سبيل املثال ، وهنالم العديد من املخاور  على  الورق.

لألهداف ال متتلم السلطة لتطبيب أدوات سياسة  كون  اجلهة املسئولة عن التوصل

مركزية. ولكن، من املعروف أن أفضل وريقة لتنسيب اجلهود سوف ختتلف بني 

 الدول املختلفة يف  مواضيع التغري املناخي  و القواعد السياسية .

 اختاذ القرار:الشفافية يف  -2

Transparency in decision-making 
إن الشفافية يف اختذ القرار مهمة، حيث أنها ستؤدي ملعاجلة مفتوحة. ويف حالة 

مناقشة السياسة بطريقة مفتوحة، من احملتمل أن تكون القرارات أفضل .فالشفافية 

اهتمامات العامة. متكن من فحص مدى التزام احلكومة بالقانون مع الوضع بعني االعتبار 

واالفتقار للشفافية حيتمل خطر حدو  االحتيال والفساد، وباألخص فيما يتعلب 

 باستخدام التقنيات املرنة.

 ل العامة ومشاركة أصحاب املصلحة:مش -3

Involving the public and engaging stakeholders 
 متتلم معرفة للنجاح يف سياسة التغيري املناخي، من الضروري مشل اجملموعات اليت

ذات صلة باإلضافة لتلم املتأثرة عند تنفيذ السياسات . وتعترب االتصاالت الفعالة مع 

 األوراف اخلارجية مهمة أيضا .
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 (16/2/1الشرحية )

 اإلدارة بواسطة األهداف والنتائج: -4

Management by objectives and results 
لتخفيف االنبعاثات، أو التأقل  مع إذا كانت دولتك  متتلم أهداف عاملية أو حملية 

هذه األهداف أو العلوم والتقنية ، فإن الوصول هلذه األهداف غالبا ما يعتمد على التنفيذ من 

قبل احلكومة املركزية و اإلقليمية و احمللية . ويعترب ذلم مهما بصفة خاصة يف سياق 

مشاركني ذوي عالقة التغري املناخي ألن املوضوع يف غاية التقعيد، ويوجد به عدة 

وقد يكون الربملان قد أعد متطلبات إلدارة احلكومة اليت تتطل  هذه . وقطاعات خمتلفة

 االهداف  لتديرها بواسطة األهداف والنتائج.

 ووبقا ملثل هذه املبادئ للحك  الرشيد، فإنه جي  على احلكومة القيام مبا يلي :

 . حتديد االهداف والنتائج املتوقعة 

Define objectives and expected results 
جي  على الوزارة املسئولة عن سياسة التغري املناخي أن توضح جيدا ما هو املتوقع من 

كل اجلهات احلكومية التابعة وغريها من الوزارات. وذلم يعين أن األهداف الكلية تعمل 

للقياس  يف مجيع القطاعات واملستويات. و جي  أن تكون األهداف حمددة ، وقابلة

وممكن احلصول عليها ، ذات صلة وذكية زمنيا .وجي  توضيح األهداف الوونية ، 

وأهداف القطاع واملؤشرات جلميع اجلهات العامة ذات الصلة وغريها من املستويات احلالية 

للحكومة و/أو اإلدارة . وقد يشمل ذلم معاهدات تقس  األهداف وتعهد بالواجبات 

 ات واألقالي  اليت قد تشكل دولة معينة.واملسئوليات بني الوالي

 تنفيذ. تتطوير اسرتاتيجيا 

Develop implementation strategies 
جي  أن تتأكد احلكومة بأن األهداف والنتائج املتوقعة سيت  حتقيقها، وبأن املوارد 

على استخدمت بفعالية، وبأن اجلهات املشاركة تلتزم بالقوانني ،و اللوائح واملعايري. وجي  

ضمن  ةالسلطات تطوير خطط وبرامج تصف التزاماتها و أهدافها ، وما هي املخاور املنطوي
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حتقيقها ، و ما هي النشاوات الضرورية للتأكد من القيام بالتزامها. و البد أن تكون هذه 

النشاوات ضرورية و مناسبة للغرض املعتزم. وذلم يعين بوجوب حتليل التكاليف 

 الوزارة املعنية إتباع اجلهات األخرى لتحقيب اهلدف اإلمجالي. والفوائد. وجي  على

 .تقدي  املعلومات احملتاجة لتقيي  الكفاءة وحتقيب اهلدف 

Provide the information needed to assess efficiency and goal achievement 
 جي  على احلكومة تقدي  املعلومات الضرورية الختاذ القرار الفعال. و تعترب

املعلومات املوثوقة مهمة يف مرحلة التخطيط ) قبل تنفيذ سياسات التغري املناخي( كما هو 

 احلال يف تقيي  فعالية التكلفة ألدوات السياسة املختارة.

جي  على احلكومة أن تراق  األداء للكشف ما إذا كانت التغيريات ضرورية 

كإلتزامات مبوج  االتفاقية  للتوصل إىل اهلدف اإلمجالي. وتؤسس الرقابة واإلبالغ

( .حي  أن تستخدم احلكومات النتائج من االتصاالت  0.0.5والربوتوكول ) أنظر للمادة 

الوونية مع سكرتارية اليونيسيف لتطوير السياسات ، وجي  أن تتوفر للعامة لتطوير 

 الشفافية.

لة. فالبد وال بد أن يكون جتميع املعلومات عملية مستمرة تتبع االجراءات الفعا

املعلومات املطلوبة متوفرة ( وزمنية ) هل تتواجد عند  هلللمعلومات أن تكون مناسبة) 

املعلومات ( ، هل هي دقيقة ) صحيحة ( ، قابلة للنفاذ    تتوفر أحدولبها؟ ( وجارية ) هل 

 إليها ) هل من السهل احلصول عليها من قبل األوراف ذات الصلة (.

  املالئمة.استخدام إدارة اخلطر 

Use appropriate risk-based management 
يف إدارة اخلطر، ميكن حتديد املخاور على أنها " احتمال حدو  شيء يؤثر على 

األهداف" . وتهدف إدارة اخلطر لتحقيب توازن بني اغتنام الفرص لألرباح أثناء تقليص 

ا هاما للحك  الرشيد اخلسائر. إنها تشكل جزءا حيويا من نشاط اإلدارة اجليدة وعنصر

 املشرتك. فإدارة اخلطر هي عملية مستمرة جي  جتديدها وحتديثها باستمرار.
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ويف سياسة املناخ، هنالم خطر عدم املنع أو اإلعداد آلثار التغري املناخي ، وعدم  

حتقيب األهداف، وعدم االستخدام الفعال للمال. وميكن إلدارة اخلطر أن تقلص خطر 

 ال.الفساد واالحتي

 (17/2/1الشرحية )

 :: أنظمة الرقابة الداخليةمعايري اإلدارة اجليدة ثالثا :

Criteria for good management: internal control systems 
يعترب نظام الرقابة الداخلية أداة تستخدمها اجلهات للرقابة  ولبدء نشاواتها ) على 

سبيل املثال، السياسات واإلجراءات( وذلم لتحقيب أهدافها . و ميكن لكل اجلهات املعنية ، 

احلكومية واخلاصة على سبيل املثال ، الشركات املشرتية أو اليت تقدم بدالت اإلنبعاثات ، 

 نظام رقابة داخلي.أن متتلم 

إن األهداف احملددة جيدا و القاعدة التنظيمية الفعالة عامالن مهمان لنظام رقابة 

داخلي فعال، فهي ميكنها املساهمة يف حتقيب األهداف عن وريب التأكد من عمل النظام 

 وفب ما هو معتزم .

األنتوساي وجمموعة خصائص التدقيب ألنظمة الرقابة الداخلية بناء على منوذج 

 هلا سسة عناصر:

The set of audit criteria for internal control systems is based on an 
INTOSAI model. The model has five components: 

 بيئة الرقابة. -1

Control  environment 
واملسئوليات أن تناس  التحديات  جي  على مجيع القواعد التنظيمية ، السلطات ،

 املشمولة يف تنظي  املخاور) متت مناقشة ذلم باختصار حتت فقرة احلك  الرشيد( .

 تقيي  اخلطر. -2

Risk assessment 
 .حتديد أهداف اجلهات وغاياتها 
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  حتديد املخاور: عناصر خارجية وداخلية ميكنها التأثري على حتقيب األهداف

 والغايات.

   جديتها وكيف تؤثر على حتقيب مراعاة املخاور وحتديد األولويات :وذلم حس

 األهداف والغايات.

 رقابة النشاوات . -3

Control activities 
  تأسيس نشاوات الرقابة ملواجهة املخاور و حتقيب أهداف اجلهة. وهي تشمل جماال 

واسعا من النشاوات، مثل التخويل وإجراءات املوافقة، وفصل الواجبات، والرقابة على 

لسجالت ، ومراجعة العمليات وغريها. وميكن للنشاوات الدخول على املوارد وا

التصحيحية أن تكمل نشاوات الرقابة ، وتعترب كل من نشاوات رقابة التحري واملنع 

 ضرورية.

 املعلومات واالتصال. -4

Information and communication 
 ال بد من توصيل املعلومات عن كيفية إدارة املخاور املوجودة ، وذلم للحصول على

 خلفية ميكن أن ينتج عنها إدارة اخلطر احلالي.

 .الرقابة -5

Monitoring 
إن عمليات الرقابة املستمرة تقي  ما إذا كانت النشاوات املنفذة تؤدي ألهداف 

 اجلهات احملددة. 

 (18/2/1الشرحية )

 :كيفية ختطيط عمليات رقابة التخفيف اجلزء الثالث :

How to plan mitigation audits 

عناصر تصمي  عمليات رقابة التخفيف، وتتبع قاعدتها اخلطوات  اجلزءيصف هذا 
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 السابب شرحها يف مقدمة هذا الدليل:

 .حتديد انبعاثات االحتباس احلراري 

 احلكومة يف التخفيف من التغري املناخي. فعل رد حتديد 

 .اختيار مواضيع التدقيب واألولويات 

 .تصمي  التدقيب 

1- Identify the GHG emissions 
2- Map the government’s response in mitigating climate change 
3- Choose audit topics and priorities 
4- Design the audit 

 : حتديد  غازات االحتباس احلراري.1اخلطوة 

Step 1: Identify the GHG emissions 
احلراري املاضية، اهلدف األساسي من هذه اخلطوة هو حتديد انبعاثات االحتباس 

واحلالية ، والقادمة يف دولتك ، وكيفية توزيع هذه االنبعاثات بواسطة القطاع. وهذه 

 املعلومات ضرورية ملعرفة ما إذا كان احلكومة ستويف بأهدافها اخلاصة باالنبعاثات.

تعترب بيانات االنبعاثات يف هاذه السانوات ضارورية لتحدياد املخااور يف اخلطاوة       و

أهدافها على املدى القصري والبعياد. واالسائلة    ستويفكانت السلطات  اما إذالثالثة ولتقيي  

الرئيسية املطروحة يف هذه اخلطاوة هاي   

األكثر صلة برقابة االلتازام واألداء والايت   

ثاات االحتبااس   بعاني االعتباار انبعا   تأخذ

احلااراري حتقيااب أهاادافها. و ماان األفضاال  

املااااليني ، الاااذهاب مباشااارة   للمااادققني

 .5للخطوة 
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 السؤال الرئيسي : ماهي االجتاهات االمجالية والتصورات لغازات االحتباس احلراري؟.

Key question: What are the overall trends and projections for 
GHG emissions? 
تعترب احلكومة مسئولة عن عمل جرد النبعاثات االحتباس احلراري وإزالتها. لذلم 

، فإنها 0، هي املكان األكثر حبثا عن املعلومات. فإذا كانت دولتك  يف جمموعة امللحب 

بتقارير سنويا عن خمزونها من االحتباس احلراري لليونيسيف. وعادة ما  باإلبالغملزمة 

ة من اجملموعات الغري تابعة للملحب االبالغ عن املخزون) انظر تشمل االتصاالت الووني

 (.0.0.5للجزء 

  الدول هي تلم املعدة اثات األكثر اعتمادا احلالية ملعظوتعترب بيانات االنبع

لليونيسيف. فهي قد تشمل على معلومات على اآلثار املقدرة ألدوات السياسة الفردية. وجي  

ات من املخزون املذكور ، أو عند الضرورة، االنتظار إىل أن تتوفر على املدقب استخدام املعلوم

أو عدم تفصيلها أو حتديثها بشكل  البيانات. ويف حالة عدم توصيل بيانات لليونيسيف،

كاف ، جي  على املدقب عندئذ البحث عن مصادر بيانات االنبعاثات. وميكن أن تتوفر 

يئات االحصاء العامة أو اخلاصة، ويف بعض ه البيانات يف اجلهات احلكومية العامة ،أو

احلاالت، ميكن أن تسجل البيانات وجتمع بواسطة منظمات دولية غري حكومية 

 ومؤسسات حبث.

وقد جيد املدقب أن البيانات احلديثة لالنبعاثات الفعلية غري متوفرة. عندئذ، 

رور (. وميكن ميكن تقدير االجتاهات مبساعدة املؤشرات ) على سبيل املثال، منو امل

للمختصني مساعدة املدقب يف تقرير ما إذا كانت البيانات معتمدة. وبناء على النتيجة 

املرغوبة ونطاق التدقيب ، ميكن للمدقب أن يفكر باالستفسار من املختصني للحصول 

على بيانات معتمدة أكثر الستخدامها يف تقرير التدقيب. وهنالم أيضا افتقار يف البيانات 

 الم شم  يف مدى اعتمادها، وهي ايضا نتيجة تدقيب هامة.أو هن
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لتحديد االنبعاثات االمجالية املاضية واإلزاالت، تكون التصاورات قيماة    باإلضافة

للغاية عند األخذ بعني االعتبار االجتاهات قصرية ووويلة األمد املتوقعة . فالتصاورات هاي   

تقديرات لالنبعاثات القادمة واإلزاالت املبنية على االنبعاثاات التار،ياة واإلزاالت. وتشامل    

اضات عن تغيريات يف النشاوات البشرية اليت تؤثر على االنبعاثاات مثال   التصورات ايضا افرت

 االقتصاااديالنمااو 

واسااتهالك الطاقااة 

املتزايد. ويف حالة 

عااااااادم تاااااااوفر 

سااااااااايناريوهات 

وونياااة، ميكااان 

أن  الرقااابيللجهاااز 

يسااتعني باملشااورة 

 املختصة.

 راري؟.السؤال الرئيسي: ماهي املصادر الرئيسية واملصارف لغازات االحتباس احل

Key question: What are the main sources and sinks of GHG 
emissions? 

 يفحتديد مساهمة كل قطاع  يفإن حتديد مصدر االنبعاثات ميكنه املساعدة 

. و  5.2االنبعاثات. والقطاع املساه  يف انبعاثات االحتباس احلراري موصوفة يف الشكل 

  تبنيها من  IPCC’sاملصادر املختلفة يف أدلة إبالغ تقدي  التعريفات املفصلة وتصنيف 

 6.0قبل اليونيسيف. و  ذكر امثلة على أنواع خمتلفة من املصادر واملصارف يف اجلدول 

 التالي: 
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 المصدر
المساوي لثاني أكسيد 

سنة  -الكربون 
 1991األساس 

المساوي لثاني 
أكسيد الكربون 

 الوقت الحالي -

المساوي لثاني 
-أكسيد الكربون 
 المدى القصير

المساوي لثاني 
 -أكسيد الكربون 
 المدى الطويل

     انتاج الطاقة
     النقل
     البناء

     الصناعة
     الزراعة
     الغابات
     النفايات

اجمالي انبعاثات 
 االحتباس الحراري 

    

 
األكثر أهمية ميكنه أن إن تقيي  ما هي قطاعات/ مصادر االنبعاثات يف بلدك  

يتصل بالتحليل القادم للمخاور املرتبطة بهذه املصادر/ القطاعات. فعلى سبيل املثال، قام 

اجلهاز الكندي برقابة التخفيف من االنبعاثات لقطاع الطاقة عن وريب تتبع العمل على 

ختيار قطاع التقليل من االحتباس احلراري املنبعث خالل انتاج الطاقة واستهالكها. و  ا

من انبعاثات االحتباس  %63الطاقة كمنتج للطاقة و  حساب االستهالك ألكثر من 

 احلراري يف كندا يف ذلم الوقت.

وتعترب الغابات يف غاية األهمية لتقليص تركيزات ثاني أكسيد الكربون 

حيث تعترب مصارف لرتكيزات ثاني أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي. وترى  العاملية،

ملعاهدة أن إزالة االنبعاثات بواسطة املصارف يف كل دولة هو جزء من جردها لغازات ا

 االحتباس احلراري، بينما   تأسيس قوانني حماسبة خاصة بربوتوكول كيوتو.
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وللغابات دور أساسي يف سياسة التغري املناخي: فهي احملتملة المتصاص وختزين 

كربون العاملية املتوقعة للنصف األول من هذا واحد من عشرة من انبعاثات ثاني أكسيد ال

أو  استنزافهاالقرن ضمن كتلتها احليوية، والرتبة ، واملنتجات. وعند إزالة الغابات ، 

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العاملي.  0من  0، فإنها تسه  يف ما يقارب من تدهورها

حمللية بصورة سلبية أو اجيابية لذلم يتصل صايف النمو أو التقليل من مساحة الغابات ا

 النبعاثات االحتباس احلراري.

وضمن جهود بعض املدققني لتخطيط مصادر االنبعاثات، فسوف يقومون بتحديد 

انبعاثات االحتباس احلراري من قطاع غابات كبري، مع العديد من خماور التدقيب ذات 

يب التخفيف من االنبعاثات يف مناوب بتدق الربازيليالصلة بها. فعلى سبيل املثال، قام اجلهاز 

 يفمن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون  %92الغابات. وقد   اختيار هذا املوضوع ألن 

 الربازيل أتت من تغري استخدام األرض والغابات.

 (19/2/1الشرحية )

 :تغري املناخ جتاه التخفيف من آثاراحلكومة  حتديد رد فعل:  2اخلطوة 

Step 2: Map the government response in mitigating climate 
change 

،  تأثريه على الدولة يةاحلصول على فه  واسع لتغري املناخ وكيف دقبجي  على امل

تغري املناخ ، وحتديد املخاور احملتملة املرتبطة وضوع من أجل فه  استجابة احلكومة مل

 .باألعمال احلكومية

كون يميكن لنهج واسع النطاق يشمل مجيع القطاعات يف مرحلة التخطيط أن 

تغري ب بعمليات التدقيب املرتبطة اجلهاز ليس على دراية تامةنقطة بداية مفيدة إذا كان 

 إسرتاتيجيةبالفعل  وضعت. وإذا كانت احلكومة قد بالتدقيب لقطاعات املعنيةوااملناخ 

مصادر أخرى  و  إدراج. الثانيةخطوة لبداية لميكن أن تكون نقطة  هنا شاملة،

 اجلوان اكتشاف العديد من  يساعد على فالتخطيط السلي . 6.5للمعلومات يف اإلوار 
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فاألسالي  املتبعة  ذلم،. ومع تكرار عمليات التدقيباحلاجة إىل مدى املعرضة للخطر ، و

 لمخاور.ع معرضا ليكون القطاعندما  دةكون مفيتأن ميكن القطاع  اليت تركز على

حتديد أكثر  للمدقبأسهل ميكن  التدقيب لعملية تخطيطالجلعل مرحلة 

خيار  أيضايف هذه اخلطوة. هناك  وكيفية إدارتهاالقطاعات ذات الصلة، وحتديد األهداف 

لدى  وجود النيةبني ت 5اخلطوة  يف حال أن األداة املناسبة للسياسات، أسلوب ثالث الختيار

 غري مباشرة من خالل أدوات سياسة معينة.الباشرة أو امل اآلثار لتخفيفاحلكومة 

دقب كوسايلة جلماع املعلوماات    املا ميكن الرد على أسئلة أساسية عادة مان قبال    

 احلكومة:املناسبة لفه  رد فعل 

Several key questions can be answered by the auditor as a 
way of collecting appropriate information for understanding the 
government’s response: 

 ؟لتخفيف اآلثار املرتتبة تزامات الدوليةلما هي اال .0

 غازات الدفيئة؟ال انبعا لتخفيف  الوونيةهداف األما هي  .2

 ، وما أدواره  ومسؤولياته ؟ املسئولةاهليئات العامة  ما هي .3

 غازات الدفيئة؟ال انبعا ما هي األدوات الرئيسية لسياسة احلد من  .2

1. What are the international mitigation commitments? 
2. What are the national targets for mitigating GHG emissions? 
3. Which are the relevant responsible public bodies, and what 

are their roles and responsibilities? 
4. What are the key policy instruments for reducing GHG 

emissions? 
 .؟اآلثار املرتتبة تخفيفلما هي االلتزامات الدولية  رئيسي:سؤال 

Key question: What are the international mitigation 
 commitments? 

االمتثاال اللتزاماات    التدقيب على مدىعند  الرئيسيةاملهمة  يه دولةحتديد التزامات ال

وميكاان  3.0.0يف القساا  موضااحة النبعاثااات لالتخفيااف الدوليااة. االلتزامااات الدوليااة   
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 تلخيصها على النحو التالي :

  غازات الدفيئة عند مستوى حيول دون التركيز  ثباتهدف االتفاقية هو حتقيب

 .تدخل خطري من جان  اإلنسان يف النظام املناخي

 غازات اللدول األكثر تقدما يف خفض أو تثبيت انبعا  لزم بروتوكول كيوتو اأ

 .5305-5336الدفيئة عند مستويات معينة خالل 

 زم أيضا كل دولة من الدول األعضاء ، تيلتزم االحتاد األوروبي ككل ، وتل

 6.0االحتاد األوروبي )انظر اإلوار واجلدول  مبوج  التزاماتنبعاثات االتخفيف ب

0.0.) 

  
 .غازات الدفيئة؟الوونية لتخفيف انبعا  الهداف األما هي  رئيسي:سؤال 

Key question: What are the national targets for mitigating 
GHG emissions? 

 دوهل خلاصة  بواإىل حتديد أهداف احلد من االنبعاثات ذات الصلة  حيتاج املدققني 

االمتثال ألهداف التخفيف. األهداف الوونية للحد من انبعا   التدقيب علىمن أجل 

 هاأهدافتكون  دولغازات الدفيئة قد تليب االلتزامات الدولية ، ويف بعض الال

األهداف اليت تشمل كال من املديني يف  وونية أكثر صرامة. وينبغي النظرال

األهداف اليت مراجعة خطط صعوبة النبعاثات ، على الرغ  من والبعيد لالقصري 

 تقدم على املدى البعيد.

 جي  أن القطاعات ذات الصلة؟ وفقا ملبادئ احلك  الرشيد علىاألهداف توزع  له ،

الحظ أن و(. 0.5لكل قطاع )انظر القس   وكميةتنفيذية  إىل أهدافاهلدف  وزعي

غازات الدفيئة ، مثل البلدك  قد يكون له أهداف أخرى أيضا تؤثر يف انبعا  

الطاقة واستخدام الوقود احليوي وسياسات إدارة الغابات وإدارة النفايات. ومن توفري 

بعضها  أو تكملتتعارض  والنظر إذا ما كانتاملفيد حتديد هذه األهداف األخرى 

 البعض.
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   فعالية  من أجل التدقيب علىالقطاعات ذات الصلة جمموعة أهداف حتديد جي

جهاز الرقابة األعلى اهلولندي بالتدقيب  وقد قام .وكفاءة أدوات السياسة العامة

. 5330تقرير يف عام ال نشر  خطة التجارة األوروبية وتنفيذها يف هولندا. و على

لحد من االنبعاثات جلميع لأهداف منفصلة  بتحديداحلكومة  حيث قامت

االمتثال )انظر  التدقيب على عايري يفامل يهاالقطاعات ذات الصلة ، واليت تنطبب عل

  (.A.3يف امللحب  التدقيب، ووصف  6.0شكل ال

  جتدر اإلشارة إىل أن عدم وجود هدف رني من أجل احلد من أو االلتزام الدولي ال

مدى جتاوب احلكومة مع تغري املناخ. غالبا  أن اجلهاز الرقابي ال ميكنه قياسيعين 

اليت ينصبها تحديات الما تكون هناك لوائح أخرى وقوانني تنص على كيفية إدارة 

 عمليات تدقيب الصيين ى جهاز الرقابة األعلىأجر املثال،. على سبيل املناخيالتغيري 

األهداف الوونية أو  التدقيب علىمن دون استناد  التأثريات تخفيفبعديدة تتعلب 

دارة وآثار اإلو  راجع التطبيب شانغهايبلدية كما أن مكت  تدقيب الدولية. 

سياسة الطاقة النظيفة ، ومساهمة تطبيقا لحرق الفح  ل ببدائاصة اخلصناديب ال

غازات الدفيئة. واستند المن سياسة الطاقة النظيفة البديلة يف احلد من انبعا  

، فضال عن وكمةقانوني ملنع التلو  وغريه من مبادئ احلونظام إوار  على التدقيب

 الطاقة.باللوائح ذات الصلة 

 .ذات الصلة ، وما هي أدواره  ومسؤولياته ؟ املسئولةما هي اهليئات العامة  سؤال رئيسي :

Which are the relevant responsible public bodies, and what 
are their roles and responsibilities? 

. يف هذه املسألة 0يف اخلطوة  موضحةغازات الدفيئة مساهمة القطاعات يف انبعا  ال

يف حتديد التدابري الرامية إىل احلد من هذه االنبعاثات ، فضال  املدقبرغ  يقد الرئيسية ، 

 األساسيني وحتديد أدواره  ومسؤولياته . سئولنيعن امل

 ةكفاءعلى الاحلكومة أن تنظ  نفسها ميكن أن تؤثر بقوة  ختتار فيهاالطريقة اليت 

دقب تفه  أدوار ومسؤوليات على املجي  احلد من تغري املناخ. بعندما يتعلب األمر  ةفعاليالو
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ومعاجلة  بالتدقيباهليئات العامة من أجل حتديد املخاور ، وورح األسئلة ذات الصلة 

ناضل من أجل فه  األدوار واملسؤوليات ، ميكن أن يعين أن ي دقب. وإذا كان املالتدقيبنتائج 

للحصول على  6.6وار استجابة احلكومة لتغري املناخ هو يف حد ذاته غري واضح )انظر اإل

اليت تسعى إىل معاجلة عدم وضوح األدوار واملسؤوليات(. قد  حول عمليات التدقيبمثال 

سه  عدم الوضوح يف عدم الكفاءة ويؤدي إىل الفشل يف حتقيب األهداف ، وميكن أن ي

 .موضوع للتدقيبتشكل 

 ات الدفيئة؟غازالسؤال رئيسي : ما هي أدوات السياسة الرئيسية للحد من انبعا  

What are the key policy instruments for reducing GHG 
emissions? 

تشمل أدوات السياسة العامة أدوات احلكومة على حد سواء بهدف ضمان اإلدارة 

جراءات للحد من اإلف ، وأدوات السياسات واألدوات الرامية إىل حتريم اهدالفعالة وحتقيب األ

  تغري املناخ.

ميكن استخدام هذه و. 0.5وصف العديد من معايري احلك  الرشيد يف القس    

نظ  لتطوير  تدارة قد وضعاإل تللمقارنة من أجل حتديد ما إذا كان قياساملعايري كم

 سياسات لتحقيب األهداف الوونية وااللتزامات الدولية.الوتقيي  وتنفيذ 

لة يف االسرتاتيجيات واخلطط السياسة ذات الصحول املعلومات  ىميكن العثور عل

تقارير الوونية عن التقدم الذي ميكن إثباته مبوج  الأو واالتصاالت ، الوونية

يعطي  4.5اإلوار . حول التغريات املناخيةاألم  املتحدة إوار بروتوكول كيوتو التفاقية 

ذات  ةالسياس أدوات حتديد يتمكن من خالهلا املدقب إسرتاتيجية وونيةمثاال على 

 الصلة.

 

 

 



 
 

/2  158  

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب 

 

 2102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 التأثرياتوونية خمتارة للتخفيف من  ةسياسأدوات اجلدول  

( أو احلد األدنى ةالتكنولوجي املعايري) التخفيفتكنولوجيات  األدواتهذه حتدد  النظ  واملعايري

التلو  )مستوى األداء( واليت هي ضرورية للحد من االنبعاثات.  إلنتاجمن املتطلبات 

والتكنولوجيا ، وخفض احلد األدنى من  البناء،قوانني ت، وتشمل التشريعا

 التلو  إلنتاجاملتطلبات 

 ا تقدمهودع  األسعار أو ما يعادهلا مم الضرائ ،وختفيض  املباشرة،املدفوعات  املنح واحلوافز

 لتنفيذ ممارسة أو تنفيذ عمل حمدد. جلهة من اجلهاتاحلكومة 

 ا.رغوب فيهاملغري  األنشطةضريبة تفرض على كل وحدة من  الضرائ  والرسوم

يتطل  ومن مصادر حمددة ، الصادرة ضع حدا على االنبعاثات الكلية ت هذه األداة تصاريح قابلة للتداول

على تصاريح املساواة الفعلية لالنبعاثات ، ويسمح لتداول  احلصولمن كل مصدر 

 .دوليةالوونية واالنبعاثات التصاريح لتكون من بني املصادر. وتشمل ال

اتفاق بني احلكومة وسلطة واحدة أو أكثر بهدف حتقيب األهداف البيئية أو  االتفاقات الطوعية

كل االتفاقات ووعية ،  ت. ليسقواننيلتحسني األداء البيئي عالوة على االمتثال لل

اتفاق أو املشاركة يف بشمل املكافآت و / أو العقوبات املرتبطة ي هابعضإذ أن 

 .حتقيب االلتزامات

ملعلومات ذات الصلة عن ااملطلوب الكشف العلين من جان  الصناعة للمستهلكني  سياسات املعلومات

ونظ   قييماتبالبيئة بشكل عام. ويشمل ذلم وضع العالمات والربامج والت

 العام. والتدري  علوماتخيص. ويشمل أيضا التعلي  واملاالرت

التمويل احلكومي املباشر ب واملرتبطةاألنشطة الرامية إىل خفض االنبعاثات  البحث والتطوير

و / أو اهلياكل األساسية  التأثريات لتخفيف وسائل اهلادف إىل ابتكارواالستثمار 

املادية واالجتماعية. ومن األمثلة على ذلم اجلوائز واحلوافز للتقدم 

 .لتخفيفة لتقنيات حديثيتضمن تطوير واستخدام والتكنولوجي. 

السياساااااات الغاااااري  

 مناخية

سياسات أخرى ليست موجهة حتديدا إىل احلد من االنبعاثات ولكن قد يكون 

 هلا تأثريات هامة ذات الصلة باملناخ ، على سبيل املثال السياسة الزراعية.



 
 

/2  159  

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب 

 

 2102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (21/2/1الشرحية )

 : واألولويات التدقيب: اختيار مواضيع  3اخلطوة 

Step 3: Choose audit topics and priorities 
تخفيف الألولويات بني موضوعات ل هوحتديد املدقب حول اختيار يهذه اخلطوة ه

حتديد بالتالي ، و 5و  0ت  مجعها يف اخلطوتني يعن وريب حتليل املعلومات اليت  -ختلفة امل

 املخاور.

عملية لتحديد اجملاالت اليت التحليلية الراجعة املاختيار  ي عمليةتقيي  املخاور ه

التعرض للخطر أو حيث هناك فرص لتحسني األداء. حتليل املخاور  زدياد يفا يكون فيها

املطلوبة يف هذه اخلطوة تقوم على املخاور احملتملة املتصلة بالقضايا االقتصادية 

 .6.9وكفاءة وفعالية سياسات التخفيف. هذا املفهوم موضح يف اإلوار 

النظر يف املسائل الرئيسية التالية من أجل اختاذ قرار بب تقيي  املخاور وميكن للمدق

 بالتدقيب:بشأن املواضيع ذات الصلة 
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  حتليل املخاور(يف  فعاليةال؟ )املرجوةاألهداف هل يت  حتقيب 

 ( حتليل يف فعالية الهل هناك خماور تتعلب باستخدام أدوات السياسة العامة؟

 املخاور(

 حتليل املخاور( يف كفاءةالالطريب الصحيح؟ ) يفتسري احلكومة  له 

  املوارد املالية تشوبها أخطاء ؟ )الكفاءة يف حتليل املخاور(هل 

  هل تركز احلكومة على احلفاظ على اخنفاض التكاليف؟ )االقتصاد وحتليل

 املخاور(

• Are targets and objectives being achieved? (Effectiveness risk 
analysis) 

• Are there risks related to the use of policy instruments? 
(Effectiveness risk analysis) 

• Is the government doing things in the right way? (Efficiency risk 
analysis) 

• Are the financial resources misstated? (Efficiency risk analysis) 
• Does the government focus on keeping the costs low? (Economy 

risk analysis) 
على استعداد لتحديد  املدقب كونيبعد تقيي  وحتديد أولويات املخاور ، جي  أن 

 الشامل. التدقيبأهداف 

الكفاءة االقتصادية، فإنها قد يكون هلا أيضا والقضايا وفب إذا   حتديد املخاور 

املخاور عند عندها جي  إدراج لفعل ما حيد  تأثري على الفعالية. إذا كان هذا هو با

 (.6)يف اخلطوة التدقيب تصمي  عملية 

 (21/2/1الشرحية )

• How to plan adaptation audits 
Step 1: Get an overview of the country’s vulnerability to climate 

change 
 
What are the actual and potential impacts of climate change? 

What is the adaptive capacity? 
What is the vulnerability to climate change? 
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Key question: What are the actual and potential impacts of climate 
change? 
 
Key question: What is the adaptive capacity? 
 
Key question: What is the vulnerability to climate change? 
 
 

Step 2: Map the government’s response in adapting to climate 

change 
 
• What are the objectives and targets of adaptation policies? 

• What are the policy instruments for adaptation? 

• Who are the public players and what are their roles and responsibilities? 

 

Key question: What are the objectives and targets of adaptation 
policies? 
 
Key question: What are the policy instruments for adaptation? 
 
Key question: Who are the public-sector players and what are their 
roles and responsibilities? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Step 3: Choose audit topics and priorities 
• Has the government assessed the key vulnerabilities in a proper 

manner? (Efficiency risk analysis) 
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• Has the government developed an efficient overall plan or strategy? 

(Efficiency risk analysis) 

• Has the government addressed the need for climate change action 

in the most vulnerable sectors and areas? (Efficiency risk analysis) 

• Are the financial resources misstated? (Efficiency risk analysis) 

• What are the risks related to the results of government-led 

adaptation? (Effectiveness risk analysis) 

• Is the government focusing on keeping the costs of adaptation as 

low as possible? (Economy risk analysis). 

 
Step 4: Design the audit 
 
1. Have the responsible ministries identified the climate change-

related threats? 
2. Does the government have an overarching policy, plan or strategy 

in place? 
3. Is the governance of adaptation efficient? 
4. Are policy instruments effective? 
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 املراجع:

Auditing the Government Response to Climate Change Guidance for 
Supreme Audit Institutions ,INTOSAI , 2010. 
 

، العربيحممد حممد السيد ،التغريات املناخي وإحتماالت تأثرياتها املستقبلية على الوون 

 .2112بريوت 

المنشورات التقنية، مجلة البيئة والتنمية، لبنان، قضايا البيئة فى مئة سؤال وجواب،  : عصام الحناوى   (1)
 .2114بيروت، 

 أرنست أدولويشى  (2)
 فون فايتسكر

إدارة المناخ والتنمية المتوصلة، التحديات الكبرى، ترجمة مؤسسة فريد رش ايبرت،  :
 .1998القاهرة، 

، المجلس الوطنى للثقافة والفنون 242التصحر، سلسلة عالم المعرفة، الكتاب  : محمد عبدالفتاح القصاص  (3)
 . 1999واآلداب، الكويت، 

 .2113العولمة ومستقبل األرض، األردن، عمان، األهلية للنشر والتوزيع،  : باتر محمد على وردم  (4)
ذوبان الجليد .. موضوع ساخن، برنامج األمم المتحدة للبيئة، إصدارات يوم البيئة  : األمم المتحدة  (5)

 . 2117برنامج األمم المتحدة للبيئة نيروبى،  – 2117يونيو  5العالمى 
http:/www.unep.org/wed/2007/Arabic 

، برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2117يونيو  5حقائق قطبية، يوم البيئة العالمى  : األمم المتحدة  (6)
 . 2117نيروبى، 

برنامج األمم  2117يونيو  5رسالة القصر الملكى، أوسلو فى يوم البيئة العالمى  : األمم المتحدة  (7)
 .2117نيروبى، المتحدة للبيئة، 

تغير المناخ ... عالم ما بعد كيتو، محاضرة فى الملتقى اإلعالمى العربى األول للبيئة  : إبراهيم عبدالجليل  (8)
 . 2116-11-29- 27والتنمية المستدامة، القاهرة، 

جهاز شئون  –التغيرات المناخية وموقف مصر منها ، وزارة الدولة لشئون البيئة  : وزارة الدولة لشئون البيئة  (9)
 .2117البيئة،يونيو  

التنمية الشاملة للمدن العربية السياحية ذات التراث الحضارى، ورقة عمل األمانة  : جامعة الدول العربية  (11)
 . 1999-11-25-23الفنية للمجلس الوزارى العربى للسياحة، القاهرة، 

ويهدد مصر بهطول األمطار الحمضية،  تلوث الهواء يؤدى إلى زيادة قوة النوات : جريدة األهرام  (11)
 .2117فبراير  18جريدة األهرام، القاهرة، 

الدليل المرجعى للشباب العربى فى مجال الحفاظ على البيئة، إعداد د. محمد السيد  : جامعة الدول العربية  (12)
جميل لألمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، القاهرة، 

2115. 
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 –االتحاد العربى للشباب والبيئة  –التغيرات المناخية وتأثيراتها على التراث اإلنسانى  : محمد السيد جميل  (13)
 2117مايو -وجامعة الدول العربية

قضايا البيئة من خالل القرآن والسنة، من منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية   محمد السيد جميل  (14)
 .1999والعلوم والثقافة، أيسيسكو، 

التربية اإلسالمية ودورها فى تنمية الجوانب االجتماعية نحو غرس مفاهيم التنمية  : محمد السيد جميل  (15)
المستدامة من منظور إسالمى، المنتدى العالمى األول للبيئة من منظور إسالمى، 
الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، المملكة العربية السعودية، جدة، أكتوبر 

2111 . 
جهاز شئون البيئة، حلقة تشاور الجمعيات البيئية  –تغير المناخ فى مصر والعالم  : أسامة الخولى  (16)

 . 1995المصرية حول البرنامج المصرى الوطنى لتغير المناخ، القاهرة، يونيو 
حتماالت :                محمد محمد السيد  (17)  .2119تأثيراتها المستقبلية على الوطن العربى، بيروت  التغيرات المناخي وا 
 الخ ،لبرلمانالمعدة لالمقترحات والتقارير و القوانين واالستراتيجيات وخطط العمل ،   الوثائق الوطنية  (18)
 والخبراء المهمين المسئولينمقابالت مع   (19)
-http://www.ipcc.ch/pdf/assessment 13الفصل  الرابع،تقرير التقييم  الدولي،الفريق الحكومي   (21)

report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter13.pdf 
:  حول التغييرات المناخيةاألمم المتحدة  إطار التقارير الوطنية التفاقية  (21)

http://unfccc.int/national_reports/items/1408.php 
 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter13.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter13.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter13.pdf
http://unfccc.int/national_reports/items/1408.php
http://unfccc.int/national_reports/items/1408.php
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 اليوم الثاني

 الرقابة البيئية وعالقتها بالتغري املناخي والتنمية املستدامة

 (2/2اجللسة التدريبية الثانية )

 الرقابة البيئية والتنمية املستدامة

 

 اهلدف من اجللسة :

اجللسة من التعرف على مفهومة التنمية املستدامة يتمكن املشاركني ف نهاية  

، بدورها يف الرقابة على فية قيام االجهزة العليا للرقابةومكوناته االساسية، وكي

 اعمال التنمية املستدامة مع املوازنة بني األهداف االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

 (1/2/2الشرحية )

 : مقدمة عن االهتمام الدولي باملشاكل البيئية أوال :

 :االعرتاف باملشاكل البيئية اليت تواجه الكوكب – 1

إن العامل ال يبدوا أنه يتجه صوب مستقبل مستدام، وإمنا يف اجتاه جمموعة 

متنوعة من الكوارث البشرية والبيئية احملتملة. لكن منذ مؤمتر ستوكهومل املتعلق 

بأن مشكالت  ، بدأ العامل يعرتفالسبعيناتبالبيئة البشرية الذي انعقد يف بداية عقد 

البشري وال عن عملية التنمية االقتصادية بصورة  البيئة ال تنفصل عن مشكالت الرفاه

عامة، وأن كثريا من األشكال احلالية للتنمية تنحصر يف املوارد البيئية اليت يعتمد 

عليها معاش البشر ورفاهم يف آخر املطاف. وبهذا االعرتاف أنشأت األمم املتحدة اللجنة 

 ضايا والتقدم بتوصيات يف هذا الشأن.لدراسة هذه الق   العاملية املكلفة بالبيئة والتنمية

 :تعريف اللجنة العاملية للتنمية املستدامة – 2

مستقبلنا  "ويعترب أول من أشار إليه بشكل رمسي للتنمية املستدامة هو تقرير 

حيث تشكلت هذه  7891املشرتك " الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة عام 

 7891العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب/ كانون األول عام اللجنة بقرار من اجلمعية 

( شخصية من النخب السياسية  22برئاسة "برونتالند" رئيسة وزراء النرويج وعضوية ) 
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واالقتصادية احلاكمة يف العامل، وذلك بهدف مواصلة النمو االقتصادي العاملي دون 

وقد انتهت اللجنة " .صادي العاملياحلاجة إىل إجراء تغريات جذرية يف بنية النظام االقت

إىل "أن هناك حاجة إىل طريق جديد للتنمية، طريق يستديم التقدم البشري ال يف 

جمرد أماكن قليلة أو لبضع سنني قليلة، بل للكرة األرضية بأسرها وصوال إىل املستقبل 

ى تعمل عل 7891سنة  البعيد". والتنمية املستدامة حسب تعريف وضعته هذه اللجنة

"تلبية احتياجات احلاضر دون أن تؤدي إىل تدمري قدرة األجيال املقبلة على تلبية 

 احتياجاتها اخلاصة".

 وهنالك صنفني من التعاريف:

  الصنف األول: متثل تعاريف خمتصرة مسيت بالتعاريف األحادية للتنمية

  للشعارات وتفتقد للعمق العلمي والتحليلي ومنها: أقرباملستدامة، وهذه التعاريف 

 .التنمية املستدامة هي التنمية املتجددة والقابلة لالستمرار 

 .التنمية املستدامة هي التنمية اليت تتعارض مع البيئة 

 .التنمية املستدامة هي اليت تضع نهاية لعقلية ال نهائية املوارد الطبيعية 

 يف أكثر مشوال ومنها:أما الصنف الثاني: متثل تعار  

  هي التنمية اليت تفي باحتياجات احلاضر دون األضرار بقدرة أجيال املستقبل

على الوفاء باحتياجاتها اخلاصة، وهي تفرتض حفظ األصول الطبيعية 

 ألغراض النمو والتنمية يف املستقبل. 

  هي تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومتناغمة، تعين بتحسني نوعية

احلياة، مع محاية النظام احليوي. ـ هي التنمية اليت تقوم أساسا على وضع 

حوافز تقلل من التلوث وتقلل من حجم النفايات واملخلفات وتقلل من حجم 

الك املاء االستهالك الراهن للطاقة وتضع ضرائب حتد من اإلسراف يف استه

 واملوارد احليوية. 

  املختص بدراسة موضوع  7882وحصر تقرير املوارد العاملية الذي نشر عام
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( تعريف للتنمية املستدامة، ومت تصنيف  22التنمية املستدامة ما يقارب ) 

 كما يلي:

 :التعريفات ذات الطابع االقتصادي  

خفض عميق ومتواصل يف  متثل التنمية املستدامة لدول الشمال الصناعية، إجراء

استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية، وإحداث حتوالت جذرية يف األمناط احلياتية السائدة 

 يف االستهالك واإلنتاج، وامتناعها عن تصدير منوذجها الصناعي للعامل.

 :التعريفات ذات الطابع االجتماعي واإلنساني 

لنمو السكاني ووقف تدفق األفراد التنمية املستدامة تعين السعي من اجل استقرار ا

على املدن من خالل تطوير مستويات اخلدمات الصحية والتعليمية يف األرياف وحتقيق 

 قدر من املشاركة الشعبية يف التخطيط للتنمية. أكرب

وأكــد تقريــر "برونتالنــد" علــى االرتبــاط الونيــق بــني التنميــة االقتصــادية         

ــة،    ــى البيئ ــاا عل ــع احلف ــة م ــق   واالجتماعي ــة تطبي ــدم إمكاني ــر إىل ع ــار التقري وأش

ــثالث "      ــب ال ــة للجوان ــات التنمي ــة متطلب ــتدامة دون مالحظ ــة املس ــرتاتيجية للتنمي إس

 ." االقتصادية واالجتماعية والبيئة

 : القبول بفكرة التنمية املستدامة – 3 

وقد قبلت فكرة التنمية املستدامة بأوسع معانيها ومت إقرارها على صعيد واسع، إال 

أنه تبني أن ترمجة هذه الفكرة إىل أهداف وبرامج وسياسات عملية، يعترب مهمة 

أصعب، نظرا ألن األمم املتحدة ختضع لقوى رأمسالية ال ترى من مصلحتها التنازل عن منط 

م ذلك يعترب مؤمتر األمم املتحدة املتعلق بالبيئة والتنمية جهدا إنتاجها املدمر للبيئة. ورغ

ذو أهمية كبرية يف اجتاه االهتداء إىل 

أرضية مشرتكة بني املصاحل املتعارضة 

والشروع يف عملية التغيري اليت حتتاج 

 إليها التنمية املستدامة. 
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 1992مؤمتر ريو لسنة  – 4

بالربازيـل أول مـؤمتر     يف ريـو ذي جـنريو   7882وقد انعقد يف هذا اإلطار يف يونيـو  

دولـة   769عاملي حول البيئة والتنمية أطلـق عليـه تسـمية "قمـة األرض". وقـد حضـرته       

بينمــا ارتكــزت أهــم عــاوره علــى الــتغريات املناخيــة للكوكــب والتنــوع البيولــوجي  

ول أعمال بشأن محاية البيئة، كما مت توصـيف  ومحاية الغابات. وقد اعتمد املؤمتر جد

املرتتبة عن االستمرار يف تدمري البيئة. لكن رغم اهلالة    العواقب السياسية واالقتصادية

اإلعالمية الكبرية اليت أعطيت هلـذا املـؤمتر إال أن النتـائج احملسوسـة القاضـية  مايـة       

 ر البيئة كانت خجولة جدا. الطبيعة ومعاجلة املشاكل املتعددة املرتتبة عن تدهو

 2002قمة جوهانسبورغ لسنة  – 5

 وقـد فشـل   2222يف جنوب إفريقيا خالل شهر سـبتمرب   مؤمتر جوهانسبورغ  انعقد

وقـد  .7882يف محل الدول املتقدمة على تنفيذ الوعود املتفق عليها خالل قمة األرض سـنة  

 املستدامة: تناول املؤمتر املوضوعات التالية ذات العالقة بالتنمية

 الفقر على القضاء. 

 املستدامة غري واإلنتاج االستهالك أمناط تغيري. 

 واالجتماعية االقتصادية للتنمية الطبيعية املوارد قاعدة وإدارة محاية. 

 العوملة إىل يتحول عامل يف املستدامة التنمية. 

 املستدامة والتنمية الصحة. 

 النامية الصغرية اجلزرية الدول يف املستدامة التنمية. 

 (2/2/2الشرحية )

 مفهوم التنمية املستدامة:نانيا : 

 : التعريف املادي للتنمية املستدامة .1

رغبة من بعض املؤلفني يف جعل مفهوم التنمية املستدامة أقرب إىل التحديد، وضـعوا  

تعريفا ضيقا هلا ينصب على اجلوانب املادية للتنمية املسـتدامة. ويؤكـد هـؤالء املـؤلفني     

على ضرورة استخدام املوارد الطبيعية املتجددة بطريقـة ال تـؤدي إىل فنائهـا أو تـدهورها، أو     
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جدواها "املتجددة" بالنسبة لألجيال املقبلة. وذلك مع احملافظة على رصيد  تؤدي إىل تناقص

نابت بطريقة فعالة أو غري متناقص من املوارد الطبيعية مثل الرتبة واملياه اجلوفية والكتلة 

 البيولوجية. 

 :التعريفات االقتصادية .2

ثلـى للمـوارد   وتركز بعض التعريفات االقتصادية للتنمية املسـتدامة علـى اإلدارة امل  

الطبيعية، وذلك بالرتكيز على "احلصول على احلد األقصى من منافع التنمية االقتصادية، 

 بشرط احملافظة على خدمات املوارد الطبيعية ونوعيتها".

كمــا انصــبت تعريفــات اقتصــادية أخــرى علــى الفكــرة العريضــة القائلــة بــأن 

"استخدام املوارد اليوم ينبغي أال يقلل مـن الـدخل احلقيقـي يف املسـتقبل". وتقـف وراء هـذا       

املفهوم "الفكرة القائلة بأن القرارات احلاليـة ينبغـي أال تضـر بامكانيـات احملافظـة علـى       

أو حتسينها.. وهو ما يعـين أن نظمنـا االقتصـادية ينبغـي أن     مستويات املعيشة يف املستقبل 

 تدار  يث نعيش على أرباح مواردنا وحنتفظ بقاعدة األصول املادية وحنسنها".

               : اخللط بني النمو االقتصادي والتنمية .3

لكن هذه التعريفات اإلقتصادية ختلط بني التنمية االقتصادية والنمو االقتصـادي    

النمو االقتصادي على أنـه ضـروري للقضـاء علـى الفقـر وتوليـد املـوارد          ث يتم النظر إىلحي

وبالتـــالي   الالزمـــة للتنميـــة

للحيلولــــة دون مزيــــد مــــن 

ــن   ــة. لكـ ــدهور يف البيئـ التـ

ــة   القضــية هــي قضــية نوعي

النمو وكيفية توزيع منافعه 

ــع    ــة توس ــيجم جمــرد عملي ول

الرأمساليني. فالتنمية جيب أن تتضمن تنمية ك املالاقتصادي ال تستفيد منه سوى أقلية من 

 بشرية وبيئية شاملة والعمل على عاربة الفقر عرب إعادة توزيع الثروة.
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كما أن التنمية االقتصادية وإن كانت تراعي املعايري البيئية للموارد الطبيعية أو 

ن انهيـار البيئـة   تعمل على التقليص من إنتاج النفايات، فانها ال تكون كافية للحيلولة دو

يف األجل الطويل. فالقيود اليت تكبل السـلوك البشـري تسـري أيضـا: علـى كـرة أرضـية        

 عدودة ال ميكن أن ينمو سكانها بال نهاية.

 : مكانة اإلنسان ضمن التعاريف املقدمة بشأن التنمية املستدامة .4

ضـمن  ويشكل اإلنسان عور التعاريف املقدمة بشأن التنمية املسـتدامة حيـث تت  

تنمية بشرية تؤدي إىل حتسـني مسـتوى الرعايـة الصـحية والتعلـيم والرفـاه االجتمـاعي.        

بهـذه التنميـة البشـرية علـى اعتبـار أنهـا حامسـة بالنسـبة للتنميـة            اليوم وهناك اعرتاف

وبالنسبة للتثبيت املبكر للسكان. وحسب تعـبري تقريـر التنميـة البشـرية       االقتصادية

مم املتحدة اإلمنائي فان "الرجال والنسـاء واألطفـال ينبغـي أن يكونـوا     الصادر عن برنامج األ

فيــتم نسـج التنميــة حـول النـاا ولــيجم النـاا حــول التنميـة". وتؤكــد       –عـور االهتمـام   

تعريفات التنمية املستدامة بصورة متزايدة على أن التنمية ينبغي أن تكون باملشاركة، 

رارات الـيت تـؤنر يف حيـاتهم سياسـيا واقتصـاديا       يث يشارك الناا دميقراطيا يف صنع الق

 واجتماعيا وبيئيا.

 : مكانة التكنولوجيا يف تعريف التنمية املستدامة .5

كما أفاض بعض املؤلفني يف توسـيع تعريـف التنميـة املسـتدامة لتشـمل حتقيـق       

التحول السريع يف القاعدة التكنولوجية للحضارة الصناعية، وأشاروا إىل أن هناك حاجة 

ىل تكنولوجيا جديدة تكون أنظف وأكفأ وأقـدر علـى إنقـاذ املـوارد الطبيعيـة، حتـى       إ

يتسنى احلد من التلوث، واملساعدة على حتقيـق اسـتقرار املنـاو، واسـتيعاب النمـو يف عـدد       

 السكان ويف النشاط االقتصادي.

 : مكانة اإلنصاف يف تعريف التنمية املستدامة .6

والعنصر اهلـام الـذي تشـري إليـه خمتلـف تعريفـات التنميـة املسـتدامة هـو عنصـر           

اإلنصاف أو العدالة. فهناك نوعان من اإلنصاف هما إنصاف األجيال البشرية اليت مل تولد بعد، 

وهي اليت ال تؤخذ مصاحلها يف االعتبار عند وضـع التحلـيالت االقتصـادية و ال تراعـي قـوى      
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تعلـق نـن يعيشـون اليـوم والـذين      املصـاحل. أمـا اإلنصـاف الثـاني في    السوق املتوحشـة هـذه   

جيدون فرصا متسـاوية للحصـول علـى املـوارد الطبيعيـة أو علـى "اخلـريات" االجتماعيـة         ال

واالقتصادية. فالعامل يعيش منذ أواسط عقـد السـبعينات حتـت هيمنـة مطلقـة للرأمسـال       

اجلنوب ودول الشمال كمـا يكـرا هـذا     املالي العاملي الذي بكرا تفاوتا صارخا بني دول

التفاوت داخل نفجم الدول. لذلك فان التنمية املستدامة جيب أن تأخذ بعـني االعتبـار هـذين    

النوعني من اإلنصاف. لكن حتقق هذين النوعني مـن االنصـاف لـن يتـأتى يف اـل اهليمنـة       

الية أممية ميكن املطلقة للرأمسال املالي العاملي، وإمنا يتحقق حتت ضغط قوى شعبية عم

 من استعادة التوازن للعالقات االجتماعية الكونية.

 املساهمة يف وضع وتنفيذ إسرتاتيجية التنمية املستدامة: .7

الصـادر عـن مـؤمتر األمـم      agenda 21على توصيات جـدول أعمـال القـرن الــ      بناءًا

الوطنيـة   ا، وضعت جمموعة مـن البلـدان اسـرتاتيجياته   7882املتحدة للبيئة والتنمية لعام 

للتنمية املستدامة وتهدف هذه االسرتاتيجيات إىل إرساء مناهج موحدة ومتجانسة لتحقيـق  

 التنمية املستدامة وحتديد األهداف اليت تنص عليها االتفاقيات الوطنية.

، تتمثل مساهمة الرقابة البيئية يف وضع وتنفيذ إسرتاتيجية وقت احلالياليف 

 التنمية املستدامة يف اجملاالت التالية :

 ميكن لألجهزة العليـا للرقابـة الكشـف عـن االخـتالالت      من خالل الرقابة البيئية ،

كما ميكنها مـن خـالل تـدخالتها حتليـل      واملخاطر اليت تعرقل التنمية املستدامة ،

وتقيــيم هــذه االخــتالالت بشــكل يــوفر املعلومــات األساســية واملونــوق بهــا إلعــداد   

 اإلسرتاتيجية الوطنية املناسبة للتنمية املستدامة.

           ميكن للرقابـة البيئيـة مراجعـة ورصـد مـدى تنفيـذ السياسـات والـربامج املتعلقـة

تقيـــيم نتائجهـــا وتقـــديم توصـــيات مناســـبة باســـرتاتيجية التنميـــة املســـتدامة و

للحكومات وذلك من أجل حتسـني إسـرتاتيجية التنميـة املسـتدامة والسياسـات ذات      

 الصلة.

       ميكن للرقابة البيئية مراجعة ورصد مـدى تنفيـذ القـوانني املتعلقـة باسـرتاتيجية
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التنميـة املســتدامة وتصــحيو اخلروقــات والتصـرفات الباطلــة، كمــا ميكنهــا دعــم   

 عيل آلية املساءلة والقيام بهذه املساءلة عند الضرورة.وتف

     ،ميكن للرقابة البيئية تقديم اجلهود املبذولة حلماية البيئـة واألعمـال ذات الصـلة

 كما ميكنها املساهمة يف إنشاء وتطوير املنظومة اإلدارية البيئية.

 معلومـات   ، ميكـن لألجهـزة العليـا للرقابـة احلصـول علـى      من خالل الرقابة البيئية

، وميكـن لكـل حكومـة    بشأن التنمية املسـتدامة الوطنيـة   شاملة ذات مصداقية

للتنميــة املســتدامة مــن خــالل حتليــل هــذه  ةالوطنيــ اوضــع وحتســني اســرتاتيجياته

 املعلومات وأخذا بعني االعتبار اروفها وخصوصياتها الوطنية.

 تسهيل حتقيق أهداف التنمية املستدامة: .8

لتنمية املستدامة جمموعة من األهداف املتوخاة واملؤشرات لقياا تشمل إسرتاتيجية ا 

، وحيدد التنميـة املسـتدامة دور األجهـزة العليـا     هود املبذولة لتحقيق هذه األهدافنتائج اجل

للرقابة اجلوانب الثالث التاليـة لقيـام األجهـزة العليـا للرقابـة نراجعـة أهـداف ومؤشـرات         

 التنمية املستدامة:

 هداف من أجل التأكد من ما إذا كانـت األهـداف قابلـة للتنفيـذ وقائمـة      مراجعة األ

 على فهم جيد لإلشكاليات املطروحة وعلى البيانات واملعلومات الصحيحة.

 ملؤشرات واألهداف املرتبطـة  ا مراجعة مدى حتقيق األهداف وذلك من خالل املقارنة بني

 بها.

، تتمثل أولوية األجهزة العليا للرقابـة يف مراجعـة أهـداف التنميـة      يف الوقت احلالي 

املستدامة، من خالل الرقابة البيئية يف اجملاالت التاليـة التأكـد مـن مـا إذا كانـت أهـداف       

التنمية املستدامة تغطي اجملاالت احملورية للتنمية املستدامة، وإذا ما كانت هذه األهـداف  

ملطلوبة ، وترتبط مباشرة بأهداف ومؤشرات التنمية املسـتدامة  تعكجم االلتزامات الدولية ا

مقاييجم ناضـجة لتطـوير    تما توفرللحكومة ، ومبنية على أسجم واضحة وكافية ، وإذا 

املؤشرات وسقف زمين وخطة مناسبة للمراجعة ، ومـا إذا كـان هنـاك االتصـال املناسـب مـع       
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 على ضوء حجم املوارد.أصحاب الشأن الرئيسني ، وما إذا كانت اخلطة توضع 

ضمان حتقيق أهداف التنميـة املسـتدامة إال يف حالـة متاشـيها مـع قواعـد        نال ميك 

وتيــارات التقــدم االجتمــاعي والتنميــة االقتصــادية وتلبيتهــا حلاجــات التنميــة الوطنيــة  

 املستقبلية وخدمتها لتحقيق النتائج البعيدة املدى.

 الربامج مع متطلبات التنمية املستدامة:املساهمة يف ضمان جتاوب ختطيط وتنفيذ  .9

إن إسرتاتيجية التنمية املستدامة لن تكون فعالة إال من خالل وضع أهـداف عـددة    

وتنفيذها عرب خمططات ومشـاريع بعـد جتـاوب ختطيطهـا وتنفيـذ املشـاريع مـع متطلبـات         

 التنمية املستدامة شرطا مسبقا لضمان جناح إسرتاتيجية التنمية املستدامة.

 
يشري التنمية املستدامة دور األجهزة العليا للرقابة إىل أنه على األجهزة العليا للرقابة أن 

تأخذ يف االعتبار أنناء قيامها بعمليات الرقابة البيئية ومراجعة ختطيط وتنفيذ الربامج 

 ذات الصلة اجلوانب التالية:

     واسـتعمال املـوارد   مشاكل اإلدارة اخلضراء الناجتة عن اسـتخدام الطاقـة واسـتخراج

 املائية واستهالك واستخدام املوارد الطبيعية األخرى.

 .ما إذا كانت الربامج البيئية تستعمل العناصر البيئية كأساا لبلورة القرارات 

          مــا إذا كانــت الرقابــة البيئيــة تســاهم يف توســيع دائــرة املســائل االقتصــادية

 واالجتماعية املتعلقة بهذا املشروع.

            هل سـبق للجهـاز األعلـى للرقابـة يف بالدكـم أن قـام بالرقابـة علـى وضـع وتنفيـذ

 إسرتاتيجية التنمية املستدامة الوطنية؟.

           كيف يقـوم اجلهـاز األعلـى للرقابـة يف بالدكـم بالرقابـة علـى ختطـيط وتنفيـذ

 املشاريع املتعلقة بالتنمية املستدامة.

مساعدة احلكومات على تنفيذ التزامات مؤمتر القمة  جمال جديد للرقابة البيئية : .11

 العاملي للتنمية املستدامة:
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إن خمططي التنفيذ واإلعالن عن التنمية املستدامة الصادرين عن مؤمتر القمة 

الصادر عن  27الذين جاءا بعد جدول أعمال القرن الـ  2222العاملي للتنمية املستدامة عام 

أكدا جمددا على التزامات  agenda 21 7882والتنمية عام  مؤمتر األمم املتحدة للبيئة

دول العامل يف جمال التنمية املستدامة ومت تفويض جلنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

uncsd  نراجعة االلتزامات املذكورة أعاله ورفع تقارير املراجعة ، أما على املستوى الوطين

العليا للرقابة ملا هلا من استقاللية وشفافية وقدرة  فهناك آمال كبرية تعلق على األجهزة

على مساءلة احلكومة ونظرا لدورها الفعال يف تعزيز احلكامة الرشيدة يف ال تفاوت 

 األجهزة املكلفة برقابة وتقييم التزامات التنمية املستدامة من دولة إىل دولة أخرى.

 (3/2/2الشرحية )

 : أبعاد التنمية املستدامة 

واملالحظ من خالل التعريفات السابقة أن التنمية املستدامة تتضمن أبعادا متعددة 

تتداخل فيما بينها من شأن الرتكيز على معاجلتها إحراز تقدم ملموا يف حتقيق التنميـة  

املستهدفة، وميكن اإلشارة 

هنا إىل أربعة أبعاد حامسة 

ــن     ــي كــل م ــة ه ومتفاعل

ــادية  ــاد االقتصـــــ األبعـــــ

ــرية وال ــة والبشـــــ بيئيـــــ

 والتكنولوجية:

 : االبعاد االقتصادية

 : حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية – 1

فبالنسبة لألبعاد اإلقتصادية للتنمية املستدامة نالحظ أن سكان البلدان 

أضعاف   على مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العامل، قياسا  الصناعية يستغلون

ما يستخدمه سكان البلدان النامية. ومن ذلك مثال أن استهالك الطاقة النامجة عن النفط 

مرة، وهو يف بلدان منظمة  11والغاز والفحم هو يف الواليات املتحدة أعلى منه يف اهلند ب 
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" أعلى بعشر مرات يف املتوسط منه يف البلدان OCDE"التعاون والتنمية االقتصادية ال 

 النامية جمتمعة.

 :إيقاف تبديد املوارد الطبيعية – 2

فالتنمية املستدامة بالنسبة للبلدان الغنية تتلخص يف إجراء ختفيضات متواصلة  

من مستويات االستهالك املبددة للطاقة واملوارد الطبيعية وذلك عرب حتسني مستوى 

تغيري جذري يف أسلوب احلياة. وال بد يف هذه العملية من التأكد من  وإحداثالكفاءة 

عدم تصدير الضغوط البيئية إىل البلدان النامية. وتعين التنمية املستدامة أيضا تغيري 

أمناط االستهالك اليت تهدد التنوع البيولوجي يف البلدان األخرى دون ضرورة، كاستهالك 

 باالنقراض. احليوانية املهددةالدول املتقدمة للمنتجات 

 : مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معاجلته – 3

وتقع على البلـدان الصـناعية مسـؤولية خاصـة يف قيـادة التنميـة املسـتدامة، ألن        

وبالتـالي إسـهامها يف    –استهالكها املرتاكم يف املاضي من املوارد الطبيعيـة مثـل احملروقـات    

كان كبريا بدرجـة غـري متناسـبة. يضـاف إىل هـذا أن البلـدان        -مليمشكالت التلوث العا

الغنية لديها املوارد املالية والتقنية والبشرية الكفيلة بأن تضطلع بالصـدارة يف اسـتخدام   

تكنولوجيات أنظف وتستخدم املوارد بكثافة أقل، ويف القيام بتحويل اقتصـادياتها حنـو   

يف تهيئة أسباب ترمي إىل حتقيـق نـوع مـن املسـاواة     محاية النظم الطبيعية والعمل معها، و

واالشرتاكية للوصول إىل الفرص االقتصادية واخلـدمات االجتماعيـة داخـل جمتمعاتهـا.     

والصدارة تعين أيضا تـوفري املـوارد التقنيـة واملاليـة لتعزيـز للتنميـة املسـتدامة يف البلـدان         

 األرضية. باعتبار أن ذلك استثمار يف مستقبل الكرة  –األخرى 

 : تقليص تبعية البلدان النامية – 4

جانب من جوانب الروابط الدولية فيما بني البلدان الغنية والفقرية حيتاج إىل  ونـمة

دراسة دقيقـة. ذلـك أنـه بالقـدر الـذي يـنخفض بـه اسـتهالك املـوارد الطبيعيـة يف البلـدان            

الصناعية، يتباطأ منو صادرات هـذه املنتجـات مـن البلـدان الناميـة وتـنخفض أسـعار السـلع         
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حيرم البلدان النامية من إيرادات حتتـاج إليهـا احتياجـا ماسـا.     األساسية بدرجة أكرب، مما 

ومما يساعد على تعويض هذه اخلسائر، االنطالق من منط تنموي يقوم على االعتماد على 

الذات لتنمية القدرات الذاتية وتأمني االكتفاء الذاتي وبالتالي التوسع يف التعاون اإلقليمي، 

ناميـة، وحتقيـق اسـتثمارات ضـخمة يف رأا املـال البشـري،       ويف التجارة فيما بني البلـدان ال 

 والتوسع يف األخذ بالتكنولوجيات احملسنة.

 : الناميةالتنمية املستدامة لدى البلدان  – 5

تكـريجم املـوارد الطبيعيـة ألغـراض      الناميـة وتعين التنمية املسـتدامة يف البلـدان   

ني السريع، كقضية أخالقيـة، أمـر   التحسني املستمر يف مستويات املعيشة. ويعترب التحس

يف املائة من سكان العامل املعدمني يف الوقت احلالي. وحيقـق   22حاسم بالنسبة ألكثر من 

التخفيف من عبء الفقر املطلق نتائج عملية هامة بالنسـبة للتنميـة املسـتدامة، ألن هنـاك     

ف الناجم عن التـاري   روابط ونيقة بني الفقر وتدهور البيئة والنمو السريع للسكان والتخل

االســتعماري والتبعيــة املطلقــة للقــوى الرأمساليــة. أمــا الــذين ال تلبــى هلــم احتياجــاتهم    

األساسية، والذين رنا كان بقـائهم علـى قيـد احليـاة أمـرا مشـكوكا فيـه، فيصـعب أن         

نتصور بأنهم سيهتمون نستقبل كرتنا األرضية، وليجم هناك ما يدعوهم إىل تقـدير مـدى   

ــالحية ــرفاتهم  صـــ تصـــ

ــم    ــتدامة، كمــا أنه لالس

جينحون إىل االستزادة من 

األطفال يف عاولة لزيادة 

ــرة   ــة لألسـ ــوة العاملـ القـ

ولتــــــــــوفري األمــــــــــن 

 لشيخوختهم.

 

 : املساواة يف توزيع املوارد – 6

إن الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبء الفقر وحتسني مسـتويات املعيشـة أصـبحت    
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مسؤولية كل من البلـدان الغنيـة والفقـرية، وتعتـرب هـذه الوسـيلة، غايـة يف حـد ذاتهـا،          

وتتمثل يف جعل فرص احلصول على املـوارد واملنتجـات واخلـدمات فيمـا بـني مجيـع األفـراد        

داخل اجملتمع أقرب إىل املساواة. فالفرص غري املتساوية يف احلصول على التعليم واخلـدمات  

ألراضي واملوارد الطبيعية األخرى وعلى حرية االختيـار وغـري ذلـك مـن     االجتماعية وعلى ا

تسـاعد علـى تنشـيط     املسـاواة  فهـذه احلقوق السياسية، تشكل حاجزا هاما أمام التنمية. 

 التنمية والنمو االقتصادي الضروريني لتحسني مستويات املعيشة.

 : احلد من التفاوت يف املداخيل – 7

إذن احلــد مــن التفــاوت املتنــامي يف الــدخل ويف فــرص   فالتنميــة املســتدامة تعــين

احلصول على الرعاية الصحية يف البلدان الصناعية مثل الواليات املتحدة وإتاحة حيـازات  

األراضي الواسعة وغري املنتجة للفقـراء الـذين ال ميلكـون أرضـا يف منـاطق مثـل أمريكـا        

شأن بالنسبة لبالدنا  وكـذا تقـديم   اجلنوبية أو للمهندسني الزراعيني العاطلني كما هو ال

القـروض إىل القطاعــات االقتصــادية غــري الرمسيــة وإكســابها الشــرعية  وحتســني فــرص  

التعليم والرعاية الصحية بالنسبة للمـرأة يف كـل مكـان. وجتـب اإلشـارة إىل أن سياسـة       

ورا حتسني فرص احلصول على األراضي والتعليم وغري ذلك من اخلدمات االجتماعية لعبت د

حامسا يف حتفيز التنمية السريعة والنمـو يف اقتصـاديات النمـور اوسـيوية مثـل ماليزيـا       

 وكوريا اجلنوبية وتايوان. 

 : تقليص اإلنفاق العسكري – 8

كما أن التنميـة املسـتدامة جيـب أن تعـين يف مجيـع البلـدان حتويـل األمـوال مـن          

فـاق علـى احتياجـات التنميـة. ومـن      اإلنفاق على األغراض العسكرية وأمن الدولة إىل اإلن

شأن إعادة ختصيص ولو جزء صغري من املوارد املكرسة اون لألغراض العسـكرية اإلسـراع   

  .بالتنمية بشكل ملحوا
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 (4/2/2الشرحية )

 : األبعاد البشرية

 : تثبيت النمو الدميوغرايف – 1

وتعين التنمية املستدامة فيما باألبعاد البشرية العمل على حتقيق تقدم كـبري يف  

سبيل تثبيت منو السكان، وهو أمر بـدأ يكتسـي أهميـة بالغـة، لـيجم ألن النمـو املسـتمر        

للسكان لفرتة طويلة ونعدالت شبيهة باملعدالت احلالية أصبو أمـرا مسـتحيال اسـتحالة    

و السريع حيدث ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية وعلى واضحة فقط، بل كذلك ألن النم

  قدرة احلكومات على توفري اخلدمات. كما أن النمو السريع للسـكان يف بلـد أو منطقـة    

 ساكن.ما حيد من التنمية، ويقلص من قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة إلعالة كل 

 :مكانة احلجم النهائي للسكان – 2

يصل إليه السـكان يف الكـرة األرضـية أهميتـه أيضـا، ألن      وللحجم النهائي الذي 

حدود قدرة األرض علـى إعالـة احليـاة البشـرية غـري معروفـة بدقـة. وتـوحي اإلسـقاطات          

احلالية، يف ضوء االجتاهات احلاضـرة للخصـوبة، بـأن عـدد سـكان العـامل سيسـتقر عنـد         

. وضغط السـكان،  مليار نسمة، وهو أكثر من ضعف عدد السكان احلاليني 7716حوالي 

حتى باملستويات احلالية، هو عامل متنام من عوامل تدمري املساحات اخلضراء وتدهور الرتبة 

واإلفراط يف استغالل احلياة الربية واملوارد الطبيعية األخرى  ألن منو السكان يؤدي بهم إىل 

 األراضي احلدية، أو يتعني عليهم اإلفراط يف استخدام املوارد الطبيعية.

 : أهمية توزيع السكان – 3

ــاطق      ــيع املن ــة حنــو توس ــات احلالي ــه: فاالجتاه ــع الســكان أهميت ــا أن لتوزي كم

احلضــرية، والســيما تطــور املــدن 

ــة    ــب بيئيـ ــا عواقـ ــبرية هلـ الكـ

ــز   ــدن تقــوم برتكي ضــخمة. فامل

النفايــات واملــواد امللونــة فتتســبب 

يف كثري من األحيـان يف أوضـاع   

هلا خطورتهـا علـى النـاا وتـدمر     
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النظم الطبيعيـة احمليطـة بهـا. ومـن هنـا، فـان التنميـة املسـتدامة تعـين النهـوض بالتنميـة            

القروية النشيطة للمساعدة علـى إبطـاء حركـة اهلجـرة إىل املـدن، وتعـين اختـاذ تـدابري         

سياســية خاصــة مــن قبيــل اعتمــاد اإلصــالح الزراعــي واعتمــاد تكنولوجيــات تــؤدي إىل  

 ونار البيئية للتحضر.التقليص إىل احلد األدنى من ا

 : االستخدام الكامل للموارد البشرية – 4

كما تنطوي التنمية املستدامة على استخدام املـوارد البشـرية اسـتخداما كـامال،     

وذلك بتحسني التعليم واخلدمات الصحية وعاربة اجلوع. ومن املهم بصورة خاصة أن تصـل  

اخلدمات األساسية إىل الذين يعيشون يف فقـر مطلـق أو يف املنـاطق النائيـة  ومـن هنـا فـان        

ــين إ  ــة املســتدامة تع ــاء أوال    التنمي ــادة ختصيصــها لضــمان الوف ــوارد أو إع ــه امل ــادة توجي ع

باالحتياجات البشرية األساسية مثـل تعلـم القـراءة والكتابـة، وتـوفري الرعايـة الصـحية        

 األولية، واملياه النظيفة. 

ــين    ــتدامة تع ــة املس ــية  –والتنمي ــات األساس ــا وراء االحتياج ــاه   - فيم ــني الرف حتس

بتــدريب املــربني  -ثقــايف، واالســتثمار يف رأا املــال البشــرياالجتمــاعي، ومحايــة التنــوع ال

والعاملني يف الرعاية الصحية والفنيني والعلماء وغريهم من املتخصصني الذين تدعو إلـيهم  

 احلاجة الستمرار التنمية. 

 : الصحة والتعليم – 5

املسـتدامة.  نم إن التنمية البشرية تتفاعل تفاعال قويا مع األبعاد األخـرى للتنميـة   

من ذلك مثال أن السكان األصحاء الذين نـالوا مـن التغذيـة اجليـدة مـا يكفـيهم للعمـل،        

ووجود قوة العمل احلسنة التعليم، أمر يساعد على التنمية االقتصادية. ومن شأن التعلـيم  

أن يساعد املزارعني وغريهم من سكان البادية على محاية الغابات ومـوارد الرتبـة والتنـوع    

 ولوجي محاية أفضل.البي

 : أهمية دور املرأة – 6

ولدور املرأة أهمية خاصة. ففي كـثري مـن البلـدان الناميـة يقـوم النسـاء واألطفـال        

بالزراعات املعيشية، والرعي ومجع احلطب ونقل املـاء، وهـم يسـتخدمون معظـم طـاقتهم يف      
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املدبر األول للموارد والبيئـة  الطب ، ويعتنون بالبيئة املنزلية مباشرة. واملرأة بعبارة أخرى هي 

ومع ذلك فكثريا ما تلقـى صـحتها    - كما أنها هي أول من يقدم الرعاية لألطفال–يف املنزل 

وتعليمها اإلهمال الصارو مقارنة بصحة الرجال وتعلـيمهم. واملـرأة األكثـر تعليمـا، لـديها      

قـل يف  فرص أكـرب يف احلصـول علـى وسـائل منـع احلمـل، كمـا أن معـدالت خصـوبتها أ         

املتوسط، وأطفاهلا أكثر صحة. ومن شأن االستثمار يف صحة املرأة وتعليمها أن يعـود علـى   

 القابلية لالستدامة نزايا متعددة.

 : األسلوب الدميقراطي االشرتاكي يف احلكم – 7

نم إن التنمية املستدامة على املسـتوى السياسـي حتتـاج إىل مشـاركة مـن متسـهم       

هلذه القرارات وتنفيذها، وذلك لسبب عملي هو أن جهود التنمية الـيت  القرارات، يف التخطيط 

ال تشرك اجلماعات احمللية كثريا ما يصيبها اإلخفاق. لذلك فان اعتماد النمط الدميقراطي 

ــة البشــرية املســتدامة يف     االشــرتاكي يف احلكــم يشــكل القاعــدة األساســية للتنمي

 املستقبل.

 (5/2/2الشرحية )

 : البيئيةاألبعاد 

 : إتالف الرتبة، استعمال املبيدات، تدمري الغطاء النباتي واملصايد – 1

بالنسبة لألبعاد البيئيـة نالحـظ أن تعريـة الرتبـة وفقـدان إنتاجيتهـا يؤديـان إىل        

التقليص من غلتها، وخيرجان سنويا من دائرة اإلنتاج مساحات كبرية من األراضي الزراعية. 

خدام األمسدة ومبيدات احلشرات يؤدي إىل تلويـث امليـاه السـطحية    كما أن اإلفراط يف است

واملياه اجلوفية. أما الضغوط البشـرية واحليوانيـة، فانهـا تضـر بالغطـاء النبـاتي والغابـات أو        

تدمرهما. وهناك مصايد كثرية لألمساك يف املياه العذبة أو املياه البحرية جيري استغالهلا 

 أو أنها توشك أن تصبو كذلك. فعال نستويات غري مستدامة،

 : محاية املوارد الطبيعية – 2

والتنمية املستدامة حتتاج إىل محاية املوارد الطبيعية الالزمة إلنتاج املواد الغذائية 

ابتداء من محايـة الرتبـة إىل محايـة األراضـي املخصصـة لألشـجار وإىل محايـة        –والوقود 

بيـة احتياجـات السـكان اوخـذين يف التزايـد،      مع التوسع يف اإلنتاج لتل -مصايد األمساك
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وهذه األهداف حيتمل تضاربها، ومع ذلك فان الفشل يف صيانة املوارد الطبيعيـة الـيت تعتمـد    

هنا   عليها الزراعة كفيل  دوث نقص يف األغذية يف املستقبل. وتعين التنمية املستدامة

خداما أكثــر كفــاءة، وكــذلك اســتخدام األراضــي القابلــة للزراعــة وإمــدادات امليــاه اســت 

استحداث وتبين ممارسات وتكنولوجيـات زراعيـة عسـنة تزيـد الغلـة. وهـذا حيتـاج إىل        

اجتناب اإلسراف يف استخدام األمسدة الكيميائية واملبيدات حتى ال تؤدي إىل تدهور األنهر 

وهـذا يعـين   والبحريات، وتهدد احلياة الربية، وتلـوث األغذيـة البشـرية واإلمـدادات املائيـة.      

 استخدام الري استخداما حذرا، واجتناب متليو أراضي احملاصيل وتشبعها باملاء. 

 : صيانة املياه - 3

ويف بعض املناطق تقل إمدادات املياه، ويهدد السحب مـن األنهـار باسـتنفاد اإلمـدادات     

املتاحة، كما أن امليـاه اجلوفيـة يـتم ضـخها نعـدالت غـري مسـتدامة. كمـا أن النفايـات          

الصــناعية والزراعيــة والبشــرية تلــوث امليــاه الســطحية وامليــاه اجلوفيــة، وتهــدد الــبحريات 

ــد تق   ــبات يف كــل بل ــد      واملص ــع ح ــاه بوض ــيانة املي ــين ص ــتدامة تع ــة املس ــا. والتنمي ريب

لالستخدامات املبددة وحتسني كفاءة شبكات املياه. وهي تعين أيضا حتسـني نوعيـة امليـاه    

وقصر املسحوبات من املياه السطحية على معدل ال حيدث اضطرابا يف النظم اإليكولوجيـة  

 ملياه اجلوفية على معدل جتددها. اليت تعتمد على هذه املياه، وقصر املسحوبات من ا

 : تقليص مالجئ األنواع البيولوجية – 4

وهـي األراضـي الـيت مل تـدخل بعـد يف       –وتواصل مساحة األراضي القابلـة للزراعـة   

احليوانية والنباتية،  اخنفاضها، مما يقلص من املالجئ املتاحة لألنواع –االستخدام البشري 

شر إدارة مكتفة، أو اليت تستطيع العيش يف البيئة املستأنسة. باستثناء القلة اليت يديرها الب

وتتعرض الغابـات املداريـة والـنظم اإليكولوجيـة للشـعب املرجانيـة والغابـات السـاحلية         

وغريها من األراضي الرطبة وسواها مـن املالجـئ الفريـدة األخـرى لتـدمري سـريع، كمـا أن        

التسارع. والتنمية املستدامة يف هذا اجملال تعين انقراض األنواع احليوانية والنباتية آخذا يف 

أن يــتم صــيانة نــراء األرض يف التنــوع البيولــوجي لألجيــال املقبلــة، وذلــك بابطــاء عمليــات 

 وإن أمكن وقفها. –االنقراض وتدمري املالجئ والنظم اإليكولوجية بدرجة كبرية 
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 : محاية املناو من االحتباا احلراري – 5

ة تعين كذلك عدم املخاطرة باجراء تغـيريات كـبرية يف البيئـة    والتنمية املستدام

بزيادة مستوى سطو البحـر، أو تغـيري أمنـاط سـقوط األمطـار والغطـاء النبـاتي، أو         –العاملية 

يكون من شأنها إحداث تغيري يف الفرص املتاحة لألجيـال   –زيادة األشعة فوق البنفسجية 

اسـتقرار املنـاو، أو الـنظم اجلغرافيـة الفيزيائيـة       املقبلة. ويعين ذلـك احليلولـة دون زعزعـة   

 والبيولوجية أو تدمري طبقة األزون احلامية لألرض من جراء أفعال اإلنسان.

 (6/2/2الشرحية )

 :األبعاد التكنولوجية

        : يات أنظف يف املرافق الصناعيةاستعمال تكنولوج – 1

كثريا ما تؤدي املرافق الصناعية إىل تلويث ما حييط بها من هـواء وميـاه وأرض. ويف   

البلدان املتقدمة النمو، يتم احلد من تدفق النفايات وتنظيف التلوث بنفقات كبرية  أما يف 

الناميـة، فـان النفايـات     البلدان 

ــا ال    ــثري منهـ ــة يف كـ املتدفقـ

خيضع للرقابة إىل حد كـبري.  

التلوث نتيجـة ال   ومع هذا فليجم

ــاط     ــائج النش ــن نت ــا م ــر منه مف

الصناعي. وأمثال هذه النفايـات  

املتدفقة تكون نتيجة لتكنولوجيات تفتقر إىل الكفاءة أو لعمليات التبديد، وتكـون  

نتيجة أيضا لإلهمال واالفتقار إىل فرض العقوبات االقتصادية. وتعين التنمية املستدامة هنا 

وتقلص مـن اسـتهالك الطاقـة وغريهـا مـن املـوارد         نظف وأكفأالتحول إىل تكنولوجيات أ

الطبيعية إىل أدنى حد. وينبغي أن يتمثل اهلدف يف عمليات أو نظم تكنولوجية تتسـبب  

يف نفايات أو ملونات أقل يف املقام األول، وتعيد تدوير النفايـات داخليـا، وتعمـل مـع الـنظم      

تفي التكنولوجيات التقليدية بهـذه املعـايري    الطبيعية أو تساندها. ويف بعض احلاالت اليت

 فينبغي احملافظة عليها.
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 : األخذ بالتكنولوجيات احملسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة – 2

والتكنولوجيات املستخدمة اون يف البلدان النامية كثريا ما تكون أقل كفـاءة  

الصــناعية. والتنميــة وأكثــر تســببا يف التلــوث مــن التكنولوجيــات املتاحــة يف البلــدان  

املستدامة تعين اإلسراع باألخذ بالتكنولوجيـات احملسـنة، وكـذلك بالنصـوص القانونيـة      

سـواء   –اخلاصة بفرض العقوبات يف هذا اجملال وتطبيقها. ومن شـأن التعـاون التكنولـوجي    

الـذي  –باالستحداث أو التطويع لتكنولوجيات أنظف وأكفأ تناسب االحتياجـات احملليـة   

إىل سد الفجوة بني البلدان الصناعية والنامية أن يزيـد مـن اإلنتاجيـة االقتصـادية،     يهدف 

وحتـى تـنجو هـذه اجلهـود، فهـي        وأن حيول أيضا دون مزيد من التدهور يف نوعية البيئـة. 

حتتاج أيضا إىل استثمارات كبرية يف التعليم والتنمية البشرية، والسيما يف البلدان األشد 

لتكنولوجي يوضو التفاعل بـني األبعـاد االقتصـادية والبشـرية والبيئيـة      فقرا. والتعاون ا

 والتكنولوجية يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة.

 : احملروقات واالحتباا احلراري – 3

كما أن استخدام احملروقات يستدعي اهتماما خاصا ألنه مثال واضو على العمليات 

ستخراجها وإحراقها وطرح نفاياتها داخـل البيئـة،   الصناعية غري املغلقة. فاحملروقات جيري ا

فتصبو بسبب ذلك مصدرا رئيسيا لتلوت اهلواء يف املناطق العمرانية، ولألمطار احلمضية اليت 

تصيب مناطق كبرية، واالحتبـاا احلـراري الـذي يهـدد بـتغري املنـاو. واملسـتويات احلاليـة         

قدرة األرض على امتصاصها  وإذا كانـت  النبعاث الغازات احلرارية من أنشطة البشر تتجاوز 

اونار قد أصبحت خالل العقد األخري من القرن العشرين واضحة املعامل، فـان معظـم العلمـاء    

متفقون على أن أمثال هذه االنبعاث ال ميكن هلا أن تستمر إىل ما ال نهاية سواء باملسـتويات  

عاملي للمناو. وسيكون للتغيريات احلالية أو نستويات متزايدة، دون أن تتسبب يف احرتار 

ومستويات سـطو البحـر فيمـا      اليت ترتتب عن ذلك يف درجات احلرارة وأمناط سقوط األمطار

آنار مدمرة على النظم اإليكولوجية وعلى رفـاه   -والسيما إذا جرت التغيريات سريعا –بعد 

 لنظم الطبيعية.الناا ومعاشهم، والسيما بالنسبة ملن يعتمدون اعتمادا مباشرا على ا
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 : احلد من انبعاث الغازات – 4

وترمي التنمية املستدامة يف هذا اجملال إىل احلد مـن املعـدل العـاملي لزيـادة انبعـاث      

بصورة كبرية مـن اسـتخدام احملروقـات، وإجيـاد مصـادر       احلد  الغازات احلرارية. وذلك عرب

أخــرى للطاقــة إلمــداد اجملتمعــات 

الصناعية. وسـيكون مـن املـتعني    

علــى البلــدان الصــناعية أن تتخــذ 

اخلطـوات األوىل للحــد مـن انبعــاث   

نـــــاني أكســـــيد الكربـــــون   

واستحداث تكنولوجيات جديدة 

دادات من الطاقة غري احلرارية تكون الستخدام الطاقة احلرارية بكفاءة أكرب، وتوفري إم

مأمونة وتكون نفقتها عتملة. على أنه حتى تتوافر أمثال هذه التكنولوجيات، فالتنمية 

 املستدامة تعين استخدام احملروقات بأكفأ ما يستطاع يف مجيع البلدان.

 : ناألوزواحليلولة دون تدهور طبقة  – 5

والتنمية املستدامة تعين أيضا احليلولة دون تدهور طبقة األوزون احلامية لـألرض.  

ومتثل اإلجراءات اليت اختذت ملعاجلـة هـذه املشـكلة سـابقة مشـجعة: فاتفاقيـة كيوتـو        

، وتوضـو بـأن   نلـألوزو جاءت للمطالبة بالتخلص تـدرجييا مـن املـواد الكيميائيـة املهـددة      

ر البيئة العاملية هو أمر مستطاع. لكن تعنت الواليات املتحدة التعاون الدولي ملعاجلة خماط

األمريكية واعتدادها بأن قوتها أصبحت فوق إرادة اجملتمع الـدولي جعلـها تـرفض التوقيـع     

 على هذه االتفاقية ما دام أن ال أحدا يستطيع إجبارها على ذلك.

 

 : اخلالصة

حيتاج حتقيق هدف التنمية املستدامة إىل إحراز تقدم متـزامن يف أربعـة أبعـاد علـى     أوال : 

األقل، هي األبعاد االقتصـادية، والبشـرية والبيئيـة والتكنولوجيـة. وهنـاك ارتبـاط       

ونيق فيما بني هذه األبعاد املختلفة، واإلجراءات اليت تتخذ يف إحداها من شـأنها تعزيـز   

ومن ذلـك مـثال أن االسـتثمار الضـخم يف رأا املـال البشـري،       األهداف يف بعضها اوخر. 
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والسيما فيما بني الفقراء، يدعم اجلهود الرامية إىل اإلقالل من الفقـر، وإىل اإلسـراع يف   

تثبيت عدد السكان، وإىل تضييق الفوارق االقتصادية وإىل احليلولـة دون مزيـد مـن    

ــ   ــوارد، وإىل الســماح بالتنمي ــدهور لألراضــي وامل ــن  الت ــد م ــة واســتخدام مزي ة العاجل

 التكنولوجيات الناجعة يف مجيع البلدان.

االبتكار التكنولوجي هو يف حد ذاته موضوع عوري متباين اجلوانب. فاالستدامة نانيا : 

تتطلب تغيريا تكنولوجيا مستمرا يف البلدان الصناعية للحد من انبعاث الغازات ومن 

احدة من الناتج. كما يتطلب تغريا تكنولوجيـا  استخدام املوارد من حيث الوحدة الو

سريعا يف البلدان النامية، والسيما البلدان اوخذة بالتصنيع، لتفـادي تكـرار أخطـاء    

التنمية، وتفادي مضاعفة الضرر البيئي الذي أحدنته البلـدان الصـناعية. والتحسـني    

 د البيئة.التكنولوجي هو بدوره أمر هام يف التوفيق بني أهداف التنمية وقيو

 

 (7/2/2الشرحية )

 حتقيق التنمية املستدامة:متطلبات :  انالث

 نظام سياسي يؤمن نساهمة املواطنني وإشراكهم يف اختاذ القرارات املناسبة. .7

نظام اقتصادي قادر على توليد املعرفة التقنية وكفاءة إنتاجية ذاتية مبدئية على  .2

 قاعدة االستدامة الذاتية.

قادر على وضع احللول للمشاكل والتوترات النامجـة عـن عمليـات    نظام اجتماعي  .1

 التنمية.

ــجم        .4 ــى األس ــة عل ــدان احملافظ ــئوليات يف مي ــات واملس ــاجي حيــرتم الواجب ــام إنت نظ

 للتنمية. ةاأليكولوجي

 نظام إداري مرن قادر على التصحيو واإلصالح لألخطاء ذاتيا. .5

 ومة أو املعاقة.توافر العدالة للفئات االجتماعية احملتاجة واملرح .6

 توافر العدالة املستقبلية ولألجيال املتعاقبة  يث ال حيرموا من نروات الطبيعة. .1

 التعامل االجيابي مع البيئة. .9
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 توافر الكفاءة االقتصادية. .8

 القضاء على األمية واجلهل. .72

 (8/2/2الشرحية )

 كيف تؤنر التنمية املستدامة على األجهزة العليا للرقابة:رابعا : 

 صالحية اجلهاز األعلى للرقابة:

إن النطاق الواسع للتنمية املستدامة ، والسياسات واالسرتاتيجيات الناجتة عنه، يوفر 

جماال واسعا للرقابة ، ولبعض األجهزة العليا للرقابة صالحيات عددة فيما خيص بالتنمية 

املستدامة أو البيئة ، وبعضها لديه الصالحيات اليت تقتصر فقط على الرقابة املالية أو رقابة 

بقة ، يف حني متتد صالحية أجهزة أخرى تشمل رقابـة األداء أو الرقابـة الشـاملة. ، يف    املطا

حني يتطلب البعض اوخر أو يفـتو جمـاال أمـام إجـراء التـدقيق املسـبق أو تـدقيق املوازنـة ،         

وبعضها يكون مقتصرا على احلكومة الوطنية، يف حني قد متتد بعض الصـالحيات إىل  

 لية واملؤسسات اململوكة من قبل الدولة . احلكومات الوطنية واحمل

 جيب أن ختضع أعمال الرقابة على التنمية املستدامة للمعايري الرقابية املوجودة:

جيب أن تتبـع األعمـال الرقابيـة علـى التنميـة املسـتدامة مجيـع املعـايري املوجـودة          

علـى سـبيل املثـال تلـك املعـايري املؤسسـة مـن قبـل          املتبعة من قبل األجهزة العليـا للرقابـة ،  

األنتوساي أو أية معايري وطنية أخرى وعلى الـرغم مـن أن التنميـة املسـتدامة رنـا كانـت       

 أكثر تعقيدا من أية موضوعات رقابية أخرى.

املعايري ومقاييجم التقييم األخرى هي جوانب مهمة ، وأي عمل رقابي هو يف األسـاا  

جيب أن يكون عليه، وهذا األمر يبين على اتفـاق بشـأن املعـايري     جود مع مامقارنة ملا هو مو

بني املدققني واهليئات اخلاضعة للرقابة ، والعمالء الذي يعتمدون على املدققني يف احلصول 

على التأكيد ويف جمال التنمية املستدامة، فان مثل تلك املعـايري رنـا تنشـأ يف املعاهـدات     

، وبنود ووعود وتعهـدات الـربامج ، ومعـايري التشـغيل املتبنـاة مـن قبـل        والتشريعات الدولية 

اهليئات اخلاضعة للرقابة أو اإلجراءات واملمارسات املقبولة قبوال عامـا يف هيئـات أخـرى ذات    



 
 
 

 

/2 187 

 

 

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف 

 

 2102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

أنشطة مشابهة، وجيب أن تناقش هذه املقاييجم مع اهليئات اخلاضعة للرقابة ، ويتعني علـى  

دام املعـايري املعـدة أو املقبولـة مـن قبـل اهليئـات اخلاضـعة        املدققني كلما أمكـن ، اسـتخ  

 للرقابة نفسها.

 قضايا رقابية : اسرتاتيجيات التنمية املستدامة :

 .هل يوجد للحكومة خطة أو إسرتاتيجية تصف أهدافها بشكل واضو ؟ 

 .هل تتفق اإلسرتاتيجية مع االلتزامات الدولية للحكومة؟ 

 اليت يتعني استخدامها لتحقيق األهداف؟. هل حتدد بوضوح أدوات السياسة 

     هل يتم إعداد اإلسرتاتيجية واختيار أدوات السياسة على أسـاا املعلومـات اجلديـة

 جيب عمله؟. ن ماأبش

      هل يتم حتقيق عناصر التكامل لإلسرتاتيجية بشـكل حقيقـي ، ونـا يعكـجم

 اجملتمع والبيئة؟.التفاعل بني السياسات، والتوازن الذي جيب إحدانه بني االقتصاد و

 .هل حددت اإلسرتاتيجية أية عوائق أمام تنفيذها، داخلية كانت أم خارجية؟ 

 .هل متت ترمجة اإلسرتاتيجية ، إىل أبعد حد ممكن ، إىل أهداف وجداول زمنية؟ 

          عندما تقوم األجهـزة العليـا للرقابـة بفحـص امليزانيـات، مـاهي امليزانيـة اإلمجاليـة

 املخصصة للتنمية املستدامة وماهي حصة " املواضيع اخلضراء" من هذه امليزانية؟.

             هل قامـت احلكومـة بوضـع نظـام فعـال جلمـع املعلومـات لرفـع تقـارير عـن نتـائج

 االسرتاتيجيات املطبقة إىل الربملان؟.

 ــا باســرتاتيجيات التنميــة   هــ ل قامــت احلكومــة باجيــاد طريقــة إلعــالم مواطنيه

 املستدامة ، والتقدم الذي حترزه تلك االسرتاتيجيات؟.

      هــل قامــت احلكومــة بتطــوير أي نظــام لرصــد وتنســيق أنشــطة املنظمــات غــري

 احلكومية العاملة يف القضايا البيئية؟.
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 املستدامة:نطاق الرقابة على أهداف ومؤشرات التنمية 

تتيو األهداف واملؤشرات اجملال أمام األجهزة العليا للرقابة إلجراء الرقابة على نالث 

 عاور رئيسة هي:

  الرقابة على األهداف من أجل معرفة ما إذا كانت واقعية أو قد بينت على فهم ودليل

 جيب عمله. صحيو بشأن ما

 ة ومعقولة ، أو .الرقابة على املؤشرات ، ملعرفة ما إذا كانت مالئم 

 .الرقابة على التقدم الذي أحرز من خالل وضع املؤشرات مقابل األهداف 

، فقد حتتاج األجهزة العليا للرقابة إىل روع يف مراجعة األهداف واملؤشراتوقبل الش

، وضمن أسئلة الرقابة اليت ترغب بطرحها ضمان توفر اخلربة اليت متكنها من اإلجابة على

نطاق مراجعته ملدى مالئمة ومعقولية أية أهداف أو مؤشرات مت استخدامها ، حيتاج اجلهاز 

 األعلى للرقابة إىل وضع واستخدام املعايري الرقابية املالئمة.

 قد تكون الرقابة على املؤشرات أمرا يستحق الدراسة:

دام الكثري من عند األخذ بعني االعتبار مؤشرات التنمية ، فان باإلمكان استخ

املفاهيم املتعلقة باملعايري واملطبقة من قبل األجهزة العليا للرقابة يف قياا األداء ، ومع ذلك 

فهناك جوانب إضافية البد من أخذها بعني االعتبار، وبالنسبة للعديد من األنظمة 

ك فان الطبيعية على سبيل املثال فان قياا التقدم قد ال يكون مهمة بسيطة ، ولتوضيو ذل

قياا امللونات يف اجلو سوف تتأنر بشكل جوهري باملوقع الذي أخذ فيه القياا، وبالظروف 

اجلوية السائدة ، وندى جودة وفاعلية أجهزة القياا ، ومن الواضو بأنه إذا ما أريد رصد 

التقدم بشكل مالئم فالبد من إيالء أهمية الختيار أفضل الطرق لتتبع مسار التقدم ، ويف 

ت أخرى فقد ختضع الظاهرة املدروسة إىل نسبة بطيئة من التغيري وتبعا لذلك فان حاال

إعداد التقارير على مدى مخسة إىل عشر سنوات قد يكون مالئما ، ويتعني على األجهزة 

العليا للرقابة أن تكون على وعى بتلك اجلوانب العملية عند األخذ بعني االعتبار ملدى 

 قياا وترتيبات إعداد التقارير املستخدمة من قبل احلكومة.إمكانية االعتماد على ال
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ص املرغوب بها قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية باصدار قائمة مفيدة للخصائ

، واليت قد تأخذها األجهزة العليا للرقابة بعني االعتبار عند النظر إىل للتنمية املستدامة

 املؤشرات الوطنية.

 (9/2/2الشرحية )

 الرقابة على أنظمة اإلدارة البيئية: نطاق

 قد يتفحص اجلهاز األعلى للرقابة مدى تبين وتطبيق أنظمة اإلدارة البيئية.

ــة   ــة هــو عملي نظــام اإلدارة البيئي

دورية تشـمل التخطـيط ، والتنفيـذ ،    

ــني   ــة والتحســ ــص واملراجعــ والفحــ

املستدام ، وهكـذا فـان رقابـة اجلهـاز     

ى األعلــى للرقابــة ســوف ترتكــز علــ

العملية وليجم على النتيجـة، وسـوف   

تتضمن طبيعة األسئلة اليت قد ترغب 

األجهزة العليا للرقابة بطرحها مدى تبين اهليئات احلكومية ألنظمة اإلدارة البيئية ، وما إذا 

كانت املشاريع قد نفذت بشكل مالئم وماهي الـدروا الناشـئة عـن أعمـال الرقابـة علـى       

 األنظمة املوجودة حاليا.

 اختيار موضوعات للرقابة:

إن اختيار األعمال الرقابية اليت يتعني تنفيذها سيعتمد على املنهج املتبين من قبل 

األجهزة العليا للرقابة يف اختيارها لربناجمها الرقابي األوسع، ويف معظم احلاالت فان األعمال 

الرقابية اليت تركز على التنمية املستدامة جيب أن تتنافجم مع أفكار عن موضوعات 

لكسب مكان ضمن برامج وأولويات اجلهاز األعلى للرقابة، وحيتاج موضوع رقابية أخرى 

الدراسة تبعا لذلك ألن يكون قابال للرقابة ، وان يوفر قيمة مضافة ، وأن يعاجل قضايا 

 جوهرية وأن يكون قابال للتنفيذ ضمن فرتة عددة وضمن املوارد املتاحة.
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دية ، بل أهمية تأنري الربنامج رنا عكست أهمية املوضوع ليجم فقط القيمة النق

أيضا، على سبيل املثال قد تتضمن سياسة مكافحة التلوث أشكاال خمتلفة من أدوات 

السياسة مثل ، حوافز اقتصادية ،  وث ومبادرات تدريبية ، محالت تعليم عام ، وهيئات 

رط منظمة يتم إنشائها من أجل تنظم وترخيص ورقابة الشركات ، وقد اليكون هناك تو

 ألموال عامة ، ولكن تأنري السياسة ، أو فشل السياسة قد يكون عظيما.

، قد يكون من الضروري حتديد املنظمات اليت هي ة لبعض العمليات الرقابيةبالنسب

أساسية للحفاا على املوارد واستخدامها على حنو مستدام وذلك من أجل إعطاء أولوية 

فعل ذلك ديوان احملاسبة يف البريو يف عملياته لبعض اجملاالت يف عملية الرقابة ، وقد 

الرقابية ذات الرتكيز على املوارد الطبيعية وذلك باعداد عور الواائف واألنشطة 

للشركات اليت متلكها الدولة العاملة يف هذا امليدان مع استخدام هذه الطريقة النتقاء 

 املؤسسات اليت حتتاج إىل تقييم مفصل.

 (10/2/2الشرحية )

 تاج األجهزة العليا للرقابة ألن حتسن االختيار وان تركز على برامج أساسية:حت

إن املنهج املتبين من قبل األجهزة العليا للرقابة جيب أن ال خيتلف عن اإلجراءات اليت 

تستخدم يف العادة من قبل األجهزة العليا للرقابة يف اختيار املوضوعات لرقابة األداء ، ومع 

املوضوعات قد ترغب األجهزة العليا للرقابة يف تفحص عالقات الربط بني ذلك فعند حتديد 

كل برنامج واإلسرتاتيجية الكلية للحكومة، واألسئلة النموذجية اليت ميكن طرحها 

هي مبينة أدناه، وتلك األسئلة ال تهدف بالضرورة إىل بناء القاعدة للرقابة ولكن قد تساعد 

الفوائد املتوقعة من كل سياسة وبرنامج وأين ميكن أن اجلهاز األعلى للرقابة على فهم 

 توجد جوانب الضعف.

 حتديد النطاق وتصميم األعمال الرقابية على التنمية املستدامة:

بالنسبة ملعظم الربامج ، ستكون األجهزة العليا للرقابة قادرة على الوصول إىل حتديد 

مال أخرى لرقابة األداء، ومع ذلك فان للنطاق وتصميم للدراسة متاما مثلما تفعل مع أية أع
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قضايا من  ءالتنمية املستدامة تفرز بعض التحديات اخلاصة أمام املراقب، ويربز هذا اجلز

 املمكن أن يكون هلا عالقة خاصة بالرقابة يف حقل املراقبة.

 حتد منهجي:

جهزة العليا القرار بالنسبة لألجهزة العليا للرقابة هو حتديد إىل أي مدى يتعني على األ

 للرقابة أن تنظر يف املوازنة بني األهداف االقتصادية والبيئية واالجتماعية:

قد خيلق مفهوم التنمية املستدامة حتديات منهجية وحتليلية جديدة أمام األجهزة 

العليا للرقابة والقرار األساسي لتصميم الدراسة يف املستقبل سوف يكون إىل أي مدى 

للرقابة أو جيب عليها تفحص املوازنة بني األهداف االقتصادية  ميكن لألجهزة العليا

 والبيئية واالجتماعية.

بالنسبة لألجهزة العليا للرقابة اليت تفكر بالقيام نثل تلك األعمال الرقابية فان 

 الرتكيز جيب أن يكون على :

ابلة ما إذا كانت عالقات الربط بني القضايا االقتصادية والبيئية واالجتماعية ق .7

 للتحليل.

ما إذا كان اجلهاز األعلى للرقابة يف موقع يؤهله من التحقق بشأن مزايا أهداف  .2

 والذي قد ال يكون ضمن صالحيته. –السياسة 

 ما اذا كانت تتوفر لديه التجربة واخلربة ملعاجلة الدراسات األوسع نطاقا. .1

 

 (11/2/2الشرحية )

 بناء القدرة ضمن اجلهاز األعلى للرقابة:

هناك ست خطوات ميكن اختاذها من قبل األجهزة العليا للرقابة لتطوير قدراتها يف 

 هذا اجملال.

إن أجراء الرقابة على التنمية املستدامة يشكل حتديات منهجية ومفاهيمية جديدة 

أمام األجهزة العليا للرقابة ، وهناك العديد من األجهزة العليا للرقابة قد قامت بتنفيذ أعمال 
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رقابية على الربامج البيئية وتتحرك اون حنو التنمية املستدامة، ورنا متثل التحدي خالل 

السنوات املقبلة ، بالتوجه بشكل موسع حنو قضايا تتعدي احلدود التنظيمية، أو 

 التفحص بشكل أكرب للروابط بني القضايا االقتصادية والبيئية واإلجتماعية. 

ال هي انه جيب على اجلهاز األعلى للرقابة أن يتنزع والنقطة األساسية يف هذا اجمل

التوازن الصحيو ، ومن املهم أن يقوم اجلهاز األعلى للرقابة باتباع املنهج التدرجيي ، وان يتم 

 البدء بتنفيذ مهام رقابية عند كل مرحلة تنموية .

 اخلطوة األولي: حتديد الصالحية :

لرقابة الصالحية الكافية لتدقيق معظم يف معظم احلاالت يكون لألجهزة العليا ل

 جوانب التنمية املستدامة:

حيتاج اجلهاز األعلى للرقابة إىل مراجعة صالحيته اخلاصة من أجل حتديد ما اذا 

، ية املستدامة ، ويف معظم احلاالتكان ميلك صالحية تنفيذ أعمال رقابية يف حقل التنم

حيات لدراسة االقتصاد والفعالية والكفاءة سوف فان األجهزة العليا للرقابة اليت متلك الصال

 يكون لديها صالحيات كافية لفحص معظم جوانب التنمية املستدامة.

 ونقطة البداية بالنسبة ملعظم األجهزة العليا للرقابة هي تكوين فهم واضو للتنمية

، إذ ما كان حلكوماتها موقف بشأن التنمية املستدامة ومراجعة موقف حكومتها

تدامة، وبالنسبة ملعظم األجهزة العليا للرقابة، فسوف توفر أهداف السياسة اليت وضعتها املس

 احلكومة للتنمية املستدامة القاعدة اليت يتم على أساسها تقييم األداء.

 اخلطوة الثانية:  وضع اإلسرتاتيجية :

للجهاز األعلى للرقابة  اخلطوة التالية هي األخذ بعني االعتبار لالستجابة اإلسرتاتيجية

 بشان أجندة التنمية املستدامة.

ستجيب اخلطوة التالية هي دراسة ما إذا كانت إسرتاتيجية اجلهاز األعلى للرقابة ت

، واألسئلة اليت من أن تسأهلا األجهزة العليا للرقابة تتضمن لربنامج التنمية املستدامة

 مايلي:

 امة؟.ماهي أهداف الرقابة على التنمية املستد 
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 .ماهي أهم جماالت التنمية املستدامة اليت ينبغي أن ختضع لعملية الرقابة؟ 

 .ماهي القضايا املتعلقة بأعمال الرقابة على التنمية املستدامة؟ 

  ماهو النهج الذي جيب أن تتبعه عملية الرقابة خبصوص كل قضية من هذه

 القضايا؟.

 .هل هناك حاجة إىل التغيري التنظيمي ضمن اجلهاز األعلى للرقابة؟ 

  هل يوجد للجهاز األعلى للرقابة خربة مالئمة أم انه حيتاج إىل التفكري يف طلب

 االستعانة خبربات خارجية أو التفكري يف تطوير خربة داخلية خاصة به؟.

 اوخرين؟.ماهي العالقات اليت يتعني بناءها مع املراقبني التشريعيني  

 اخلطوة الثالثة : بناء القدرة واخلربة ضمن اجلهاز األعلى للرقابة:

يتعني على األجهزة العليا للرقابة تبين منهج رقابي يتالءم وخرباتهم واسرتاتيجياتهم 

 العامة واملوارد املتاحة هلم :

اتيجياتهم يتعني على األجهزة العليا للرقابة تبنى املنهج الرقابي الذي يتالءم واسرت

وخرباتهم واملوارد املتاحة هلم وكما هو مبني يف هذه الونيقة فان األعمال الرقابية املمكنة 

 يف أي مكان ضمن طيف واسع من التعقد التحليلي وامليتودولودجي.

وكلما أصبحت األجهزة العليا للرقابة أكثر نقة يف التعامل مع القضايا األكثر 

فحص مدى فعالية األعمال ذل املزيد من اجلهود لتعقيدا، كلما ازداد احتمال ب

، ويف مثل تلك احلاالت ، حتتاج األجهزة العليا للرقابة إىل االستفسار بشأن ما إذا احلكومية

كانت املنهجيات املستخدمة يف تنفيذ أعمال رقابة األداء تعترب مالئمة ، وتوفري الفريق 

ق تعيني خمتصني أو من خالل استخدام املختص هو أحد هذه الطرق، سواء مباشرة عن طري

مستشارين خارجيني يعتمد ذلك على الظروف احمللية. باإلضافة ذلك ، فقد حيتاج اجلهاز 

األعلى للرقابة إىل مراجعة براجمه التدريبية ، وإقامة عالقات متبادلة مع مراقبني قانونيني 

ني قدرة اجلهاز العلى للرقابة آخرين سواء على املستوى احمللي أو الدولي مما يساعد يف حتس

 على تنفيذ أعمال رقابية أكثر حتديا يف جمال الرقابة املستدامة .
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قام اجلهاز األعلى للرقابة الكندي مؤخرا بتوسيع نطـاق عملـه ليشـمل أعمـاال رقابيـة      

تهدف بصورة خاصة إىل مساعدة األجهـزة العليـا للرقابـة علـى حتسـني أدائهـم فقـد عمـل         

ى للرقابة الكندي على سـبيل املثـال علـى تنفيـذ     اجلهاز األعل

مبادرة بناء القدرة يف نواح مثل إعـداد التقـارير بشـأن األعمـال     

البيئية وكيفية تصـمينها يف عمليـة اختـاذ القـرارات ، وقـام      

بتنفيذ مشـروع بعنـوان " عاسـبة التنميـة املسـتدامة " وأحـد       

أهداف هذا املشروع هو تصـميم  

ــات اختــاذ  ــرار  منــاذج لعملي الق

ــن   ــيت ميكـــ ــة والـــ املدجمـــ

استخدامها بعد ذلك يف أعمـال  

ــدة   ــرامج معـ ــى بـ ــة علـ رقابيـ

ملمارسة التنمية املستدامة ومن 

أجل احلفاا على االسـتقاللية  

فقد ضمن اجلهاز األعلى للرقابة بأن أعضاء الفريق املنخرطون يف أعمال بناء القدرة سوف لن 

 ئج اليت ترفعها الدوائر إىل الربملان.يشاركوا بعد ذلك يف أعمال الرقابة النتا

 (12/2/2الشرحية )

 اخلطوة الرابعة : تنفيذ األعمال الرقابية:

خلطوات األربع املعتادة ألي رقابة اتتطلب أعمال الرقابة على قضايا التنمية املستدامة 

مثل إحداث  –ختطيط، إطار عمل ، إعداد تقارير ومراجعة رقابية، واألهداف الرئيسية 

 بقيت كما هي مل تتغري. –التأنري، تعزيز املساءلة واستخدام أفضل املمارسات 

 

 والعمل الرقابي الناجو غالبا ما جيعل يف طياته بعض األسئلة الرئيسة عن اإلدارة :

  شخص ما مسئول؟. هناكهل 
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  ومقاييجم أداء ، وأهداف  ختطيط مالئم يتضمن جداول أداء زمنية ،هناك هل يوجد

 ونتائج متوقعة؟.

 .هل يوجد لدى اهليئة خربة كافية جاهزة لتنفيذ املهام املوكلة إليها؟ 

 .ما مدى حسن عمل اهليئات املختلفة مع بعضهم البعض؟ 

  ، هل حتدد املسؤوليات بشكل واضو؟. وهل يتم إعداد التقارير بأسلوب واضو ، ومالئم

 ب وهل يتضمن نتائج؟.ومفهوم ، ويف الوقت املناس

  قياا مالئم للنتائج مقابل األهداف والغايات؟.هناك هل يوجد 

 .هل استخدمت املعلومات ذات العالقة من اجل اختاذ قرارات سليمة؟ 

  هل يوجد للهيئة ترتيبات مالئمة لتقييم مدى فعالية اإلجراءات وإذا كان األمر

 كذلك فماذا كانت النتائج.

 علم من اخلربة اخلاصة باجلهاز األعلى للرقابة ومن آخرين:اخلطوة اخلامسة : الت

تبادل اخلربات مع أجهزة عليا أخرى للرقابة من املمكن أن يسهم يف تبادل األفكار 

 واملضي جنبا إىل جنب مع التطورات.

من الواضو بأنه يوجد هنالك باستمرار جماالت للتحسني يف مثل هذا اجملال املتطور 

على التنمية املستدامة ومن املمكن أن يسهم تبادل اخلربات مع أجهزة عليا  ةمثل الرقاب

أخرى للرقابة يف تبادل األفكار واملضي جنبا إىل جنب مع التطورات احلديثة ، ويف كثري 

من مناطق العامل ، قام أعضاء االنتوساي بتشكيل جمموعات إقليمية بشأن الرقابة البيئية 

عليمية ، وقد تقوم تلك اجملموعات يبحث قضايا التنمية للمساهمة يف العملية الت

املستدامة ، وأينما كان ذلك جمديا، فال بد من تنفيذ الربامج التدريبية املشرتكة، ورنا 

على أساا إقليمي، ورنا كان باإلمكان أيضا تطوير قاعدة بيانات للمساهمة يف 

االلكرتوني جملموعة العمل من حتديد وتبادل تلك اخلربة املتخصصة واستخدام املوقع 

 املمكن أن يساعد األجهزة العليا للرقابة يف تبادل املعلومات.
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 اخلطوة السادسة : إحداث التأنري:

كما هو الشأن يف رقابات األداء األخرى ينبغي لألجهزة العليا للرقابة أن تتوفر على 

 ترتيبات ملتابعة التوصيات وتدوين التأنريات :

الذي يطرح نفسه هو هل " تقوم باحداث تأنري واألهم من ذلك هو هل تقوم إن السؤال 

باحداث التأنري الذي نريد "؟، وكما هو احلال بالنسبة ألشكال أخرى من رقابة الداء فانه 

 جيب أن يتوفر لألجهزة العليا للرقابة نظامًا ملتابعة توصياتها وتسجيل تأنرياتها.

بة الشاملة فعالة إال عندما توضع نتائجها يف متناول الشعب، ال تصبو رقابة األداء أو الرقا

واالتصال السليم واإلسرتاتيجية السليمة يعتربان أمران حامسان يف حتقيق النجاح وحيتاج 

اجلهاز األعلى للرقابة إىل تعزيز عالقاته مع وسائل اإلعالم واللجان التشريعية واحلكومة 

ال دائما ، فانه حيتاج أيضا إىل أن يدرا بعناية ما إذا واجملتمع بشكل عام ، ومثلما هو احل

 كانت الصيغ املستخدمة إلعداد التقرير تساعد أو تعيق نقل الرسالة.

 (13/2/2الشرحية )

 مناقشات حول ابعاد التنمية املستدامة بالدول العربية ودور االجهزة العليا للرقابة يف

 التحقق منها

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

/2 197 

 

 

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف 

 

 2102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 املراجع: 

 2222السالم أديب ، أبعاد التنمية املستدامة،  عبد. 

 أفريقيا،  جنوب ، جوهانسربغ، املستدامة للتنمية العاملي القمة مؤمتر تقرير

 2222 سبتمرب

  التنمية املستدامة : دور االجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة ، جمموعة

 .2224العمل املعنية بالرقابة البيئية التابعة لالنتوساي ، 

  ، 2228البيئة والتنمية املستدامة ، املؤمتر العشرون لالنكوساي ، بكني. 
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 اليوم الثاني

 الرقابة البيئية وعالقتها بالتغري املناخي والتنمية املستدامة

 (2/3اجللسة التدريبية الثالثة )

 الرقابة البيئية والطاقة املتجددة

 

 اهلدف من اجللسة :

أهم أشكال و تصنيف للطاقة ومصادرهايتعرف املشاركني يف نهاية اجللسة على  

، وكذا جهود التخفيف من تغري املناخ يف العامل  وكيفية االستفادة منها الطاقة املتجددة

 العربي واستخدام الطاقة املتجددة.

 

 :مقدمة

واستخدامها يف عندما عرف اإلنسان النار، عرف أول طريقة الستغالل الطاقة 

أغراضه احلياتية مثل طهي الطعام وتدفئة الكهف وإنارة الظالم، وهكذا كان  خمتلف

أول مصدر خارجي للطاقة؛ ثم تاله اخلشب وغريه من أدوات إشعال النار،  احلجر هو

  .الطاقة احلرارية واحلصول على

بطبيعتها قاصررة  والطاقة هي الوجه اآلخر ملوجودات الكون غري احلية، فاجلمادات 

تغيري حالتها دون مؤثر خارجي،  عن

وهررذا املررؤثر اخلررارجي هررو الطاقررة،  

تتبادهلرررا  فالطاقررة هرري مرررؤثرات  

األجسام املادية لتغيري حالتها، فمثال 

لتحريرررس جسرررم سررراكن ندفعررره  

طاقررة حركيررة،  فنعطيرره بررذلس

ولتسرررخني جسرررم نعطيررره طاقرررة   

حرارية، وجلعل اجلسم مرئيًا نسلط 

  .هكذا يه طاقة ضوئية،فنعط ضوءعليه 
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 (1/2/3الشرحية )

 : تعريف الطاقة

تعريف الطاقة بأنها القدرة على القيام بنشاط ما، وهناك صور عديدة  وميكن

أهمها يف احلرارة والضوء والصوت، وهناك أيضًا الطاقة امليكانيكية اليت  للطاقة يتمثل

تفاعالت كيميائية، وهناك اآلالت، والطاقة الكيميائية اليت تنتج من حدوث  تولدها

الكهربائية، والطاقة الكهرومائية، واحلركية، واإلشعاعية، والديناميكية،  الطاقة

كما ميكن حتويل الطاقة من صورة إىل أخرى، من طاقة كيميائية إىل طاقة  .والذرية

  .والكهربائية إىل حركية ضوئية مثاًل،

دوام، فالطاقة ال تفنى وال وكمية الطاقة املوجودة يف العامل ثابتة على ال

ولكنها تتحول من صورة إىل أخرى، وهلذا جند أن الطاقة هي قدرة املادة للقيام  تستحدث،

احلركة(، فالطاقة اليت يصاحبها حركة يطلق عليها طاقة حركية، والطاقة )بالشغل

  .بالوضع يطلق عليها طاقة كامنة اليت هلا صلة

 على مدى إمكانية جتدد تلس الطاقة وهناك تصنيف للطاقة ومصادرها يقوم

  :واستمراريتها، وهذا التصنيف يشمل

 الطاقة التقليدية أو املستنفذة: 

ألنها ال  وتشمل الفحم والبرتول واملعادن والغاز الطبيعي واملواد الكيميائية، وهي مستنفذة

  .ميكن صنعها ثانية أو تعويضها جمددًا يف زمن قصري

  النظيفة أو البديلةالطاقة املتجددة أو: 

الطاقة املتجددة نعين بها تلس املولدة من مصدر طبيعي غري تقليدي، مستمر ال ينضب، 

وحيتاج، فقط، إىل حتويله من طاقة طبيعية إىل أخرى يسهل استخدامها بوساطة 

وتشمل طاقة الرياح واهلواء والطاقة الشمسية وطاقة املياه أو األمواج  تقنيات العصر. 

  .اجلوفية يف باطن األرض وطاقة الكتلة احليوية، وهي طاقات ال تنضب والطاقة
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 (2/2/3الشرحية )

  :وكيفية االستفادة منها سنتعرف على أهم أشكال الطاقة املتجددة وفيما يلي

 :طاقة املياه -أ

طاقرة تردفق امليراه أو سرقوطها يف حالرة الشرالالت )مسراقط         تأتي الطاقة املائية من

يف  مررن تالطررم األمررواج  امليرراه(، أو

البحار، حيث تنشرأ األمرواج نتيجرة    

حلركة الرياح وفعلرها علرى ميراه    

والربحريات، ومرن    البحار واحمليطات

حركة األمرواج هرذه تنشرأ طاقرة     

ميكررن اسررتغالهلا، وحتويلررها إىل 

كهربائيررة، حيررث تنررتج   طاقررة

األمواج يف األحروال العاديرة طاقرة    

لكل مرت من الشاطئ يف املناطق متوسطة البعد عرن   وات كيلو 011إىل  01تقدر ما بني 

  .خط االستواء

 كذلس ميكن االستفادة من الطاقة املتولدة من حركات املد واجلزر يف املياه،

والسفلى  وأخريًا ميكن أيضًا االستفادة من الفارق يف درجات احلرارة بني الطبقتني العليا

  .ات مئويةدرج 01من املياه اليت ميكن أن يصل إىل فرق 

 ::(Biomass fuels) الكتلة احليوية طاقة-ب

 وهي الطاقة اليت تستمد من املواد العضوية كإحراق النباتات وعظام وخملفات

 احليوانات والنفايات واملخلفات الزراعية. والنباتات املستخدمة يف إنتاج طاقة الكتلة

 أو زيوتًا نباتية، أو خملفاتاحليوية ميكن أن تكون أشجارًا سريعة النمو، أو حبوبًا، 

 :زراعية، وهناك أساليب خمتلفة ملعاجلة أنواع الوقود احليوي، منها

  أن هذه العملية هلا  للطهي والتدفئة وإنتاج البخار غري ويستعمل :املباشراحلرق

  .ضئيلمردود حراري 
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  الفحم بدون أوكسجني إلنتاج :املباشراحلرق غري.  

  املنزلية كالتدفئة  غاز امليثان الذي يستخدم يف األعمال إلنتاج :التخمريطرق

  .والطهي واإلنارة

 احلل احلراري. 

 اخلاصة به مثل غاز  ويعطي كل أسلوب من األساليب السابقة منتوجاته.التقطري

واحدًا من  امليثان والكحول والبخار واألمسدة الكيماوية، ويعد غاز اإليثانول

من الكتلة احليوية وهو يستخرج بشكل رئيسي  أفضل أنواع الوقود املستخلصة

  .حماصيل الذرة وقصب السكر من

 :الطاقة اجلوفية -ج

 وهي طاقة احلرارة األرضية، حيث ُيستفاد من ارتفاع درجة احلرارة يف جوف األرض

 باستخراج هذه الطاقة وحتويلها إىل أشكال أخرى، ويف بعض مناطق الصدوع والتشققات

املياه اجلوفية عرب األرضية تتسرب 

الصررردوع والشرررقوق إىل أعمررراق   

 كرربرية ثيررث تالمررق منرراطق

شديدة السخونة فتسخن وتصعد 

إىل أعلررى فرروارة سرراخنة، وبعررض  

 هرذه الينرابيع يثرور ويهمرد عردة     

مرات يف السراعة وبعضرها يتردفق    

باستمرار وبشكل انسيابي حاماًل 

بذلس ما يطلق عليه الينابيع احلارة،  طبقات الصخور العميقة، ويظهر معه املعادن املذابة من

النوع من الينابيع لالستشفاء، باإلضافة إىل أن هناك مشراريع تقروم علرى     ويقصد الناس هذا

  .املياه املنطلقة من األرض يف توليد الكهرباء استغالل حرارة
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 (3/2/3الشرحية )

  :الرياح طاقة -د

اجلهود  النمو، حيث أسفرت اح جمااًل سريعالري أصبحت طاقة 0890يف مطلع عام 

والطموحات اليت بذلت خالل السبعينيات يف البحث والتطوير عن ثروة من الدراسات 

احلديثة اليت أثبتت أن طاقة الرياح مصدر عملي للكهرباء. إذ جيري اآلن تركيب أعداد 

على ضخمة من اآلالت اليت تعمل بالرياح يف كثري من البالد، للمرة األوىل، منذ ما يزيد 

 اخلمسني عامًا. 

وهلذه اآلالت سوق ضخمة تزداد منوًا يف املناطق النائية، حيث الكهرباء وقوى           

 الضخ اليت متد بها حمركات الديزل الشبكات الكهربائية الصغرية باهظة الثمن. 

، وآسيا، فمضخات الري اليت تعمل بالرياح تنتشر اآلن يف أسرتاليا، وأجزاء من أفريقيا          

وأمريكا الالتينية. ورمبا تستخدم الرياح، يف القريب العاجل، لتوليد الكهرباء يف املزارع 

 واملنازل بتكلفة أقل مما يتقاضاه مرفق الكهرباء احمللي. 

وقد يتطلب إسهام التوربينات الرحيية الكبرية بقسط وافر يف إمداد الطاقة العاملي           

هذه التوربينات ليست آالت بسيطة، حيث إنها تتضمن أعمااًل هندسية وقتًا أطول قلياًل. ف

متطورة، باإلضافة إىل نظم حتكم ترتكز على احلاسبات اإللكرتونية الدقيقة. وهناك 

شركات كثرية يف الواليات املتحدة األمريكية وبضعة بالد أخرى لديها برامج ثثية 

 لى هذا املصدر للطاقة. يف جمال طاقة الرياح، وخطط عديدة لالعتماد ع

إن الظروف مهيأة متامًا لكي تنتقل هذه التقنية سريعًا، من مرحليت البحث           

والتخطيط، إىل الواقع التجاري. وقد تتوافر قريبًا عشرات املاليني من التوربينات واملضخات 

عات من اآلالت الصغرية اليت تليب احتياجات مناطق العامل الريفية، ومن املمكن ربط جممو

الرحيية الكبرية بشبكات الكهرباء التابعة لشركات املنافع العامة. ويف خالل السنوات 

من احتياجاتها من  %01و %01األوىل هلذا القرن، ميكن لبالد كثرية أن حتصل على ما بني 

الكهرباء بتسخري طاقة الرياح. وسيكون لتقنية طاقة الرياح احلديثة، اليت تستغل هذا 

 صدر النظيف االقتصادي املتجدد للطاقة، مكانها يف عامل ما بعد النفط. امل
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 :تسخري الرياح 

من ضوء الشمق الساقط على سطح الكرة األرضية يتحول إىل  %0إن ما يقرب من          

طاقة حركة للرياح. وهذه كمية هائلة من الطاقة تزيد كثريًا على ما يستهلس من 

 لعامل يف أي سنة من السنني. الطاقة يف مجيع أحناء ا

وهناك ظاهرتان ميرتولوجيتان أساسيتان تتسببان يف اجلزء األعظم من رياح العامل.           

فينشأ منط ضخم لدوران اهلواء من سحب اهلواء القطيب البارد حنو املنطقتني املداريتني، ليحل 

. وتنشأ مناطق ضغط عاٍل حمل اهلواء األدفأ واألخف الذي يصعد ثم يتحرك حنو القطبني

ومناطق ضغط منخفض، وتعمل قوة دوران األرض على دوران اهلواء يف اجتاه حركة عقرب 

الساعة يف نصف الكرة اجلنوبي، ويف عكق اجتاه حركة عقرب الساعة مشال خط 

االستواء، وهذان اخلطان هما املسئوالن عن مسات الطقق الرئيسية كالرياح التجارية 

املناطق املدارية، والرياح الغربية السائدة يف املناطق املعتدلة الشمالية. والسبب املستمرة يف 

اآلخر للرياح البعيدة املدى، هو أن اهلواء الذي يعلو احمليطات ال يسخن بالقدر الذي يسخن 

به اهلواء الذي يعلو الرب. وتنشأ الرياح عندما يتدفق هواء احمليط البارد إىل الرب ليحل حمل 

 اء الدافئ الصاعد. اهلو

والنتيجة النهائية هي نظم للطقق غري مستقرة ودائمة التغري. إن طاقة ضوء           

الشمق احلرارية تتحول باستمرار إىل طاقة حركة للرياح. ولكن هذه الطاقة تتغري عن 

طريق االحتكاك مع سطح األرض ويف داخل الرياح ذاتها. وجزء صغري من طاقة الرياح هو 

ي ميكن االستفادة به فعاًل. فمعظم الرياح تهب يف االرتفاعات العالية أو فوق احمليطات، الذ

 وعلى ذلس فهي بعيدة املنال. 

وتسخري طاقة الرياح ليست فكرة جديدًة، فقد استخدمت يف السفن الشراعية.           

ميكانيكية  وظهرت بعدها طواحني اهلواء، وهي آالت تستلب طاقة الرياح، لتؤدي أعمااًل

متنوعة. وتظهر أول إشارة لطواحني اهلواء يف كتابات العرب يف العصور الوسطى، فقد 

وصفوا آالت رحيية بدائية يف فارس يف القرن السابع امليالدي. وقد ُطورت آالت مماثلة هلا يف 

 عام على األقل.  0111الصني، واستخدمت منذ 
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ا يف وقت ما قبل القرن الثاني عشر، وثلول القرن وُأدخلت طواحني اهلواء يف أورب          

اخلامق عشر وجدت أشكااًل متطورة من هذه التقنية يف مجيع أحناء أوربا، ويف هولندا بلغ 

والدامنارك اليت تفتقر  ،ألف آلة  00عدد اآلالت اليت كانت مستخدمة يف تلس احلقبة حنو 

املختلفة، ُأنتجت طواحني هواء حمسنة بدرجة عظيمة إىل الوقود احلفري احمللي بأنواعه 

، وثلول أواخر القرن 0811واستخدمتها لإلمداد بربع الطاقة الصناعية يف البلد يف عام

 التاسع عشر كان ما يقدر بستة ماليني مضخة مائية مستخدمة يف الواليات املتحدة. 

بعد إنتاج  0981 عام وقد أنتج مهندس يف الدامنارك آلة رحيية لتوليد الكهرباء يف          

الكهرباء بواسطة حمرك جتاري للمرة األوىل بوقت قصري. وظهرت سوق مزدهرة هلذه 

التوربينات الرحيية اجلديدة يف الدامنارك والواليات املتحدة األمريكية وبضعة بالد 

 أخرى خالل العشرينات والثالثينات من هذا القرن. 

وصمم الباحثون يف بريطانيا، والدامنارك، وفرنسا، واالحتاد السوفييت، والواليات           

مرتًا أو أكثر وقدرة كهربائية زادت  01املتحدة، وأملانيا توربينات رحيية بريش أقطارها 

 كيلووات.  011على 

ي خالل ويف الواليات املتحدة األمريكية طور توربني مسيث وبوتنام الرحي          

األربعينات،وكان منوذجًا لتقنية متقدمة للمشروعات البحثية خالل هذه احلقبة، 

كيلووات، وهذا  0021وكانت تديرها ريش ضخمة من الصلب الذي ال يصدأ، وقدرتها 

الرقم مل تصل إليه آلة أخرى حتى السبعينيات وتتسم اآلالت الرحيية اجليدة التصميم بقدر 

اعد على اقتناع الكثريين من العلماء واملهندسني بالنجاح العظيم من البساطة والدقة، س

 الذي تبشر به تقنيات الطاقة املتجددة. 

وتعتمد الطاقة املتاحة يف الرياح بصورة حامسة على سرعتها، حيث تتضاعف           

عة الطاقة إىل مثانية أمثاهلا كلما زادت سرعة الرياح إىل املثلني. واملتوسط السنوي لسر

مياًل يف الساعة يف  01الرياح يتفاوت من أقل من ستة أميال يف الساعة يف بضع مناطق، إىل 

مياًل يف الساعة يف 00بعض املناطق اجلبلية والساحلية. والسرعات اليت تبلغ أو تزيد على 

املتوسط وهي السرعات املناسبة لكي تكون اآللة الرحيية املولدة للكهرباء اقتصادية، 
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ن تتوافر يف مناطق واسعة. وتبلغ طاقة الرياح الكونية املتوقعة ما يعادل تقريبًا وميكن أ

مخسة أضعاف االستخدامات الكهربائية احلالية على مستوى العامل، وحيث إن القوى 

املتاح توليدها من الرياح ترتفع بارتفاع مكعب سرعة الرياح، لذلس فإن املناطق ذات الرياح 

 رًا كبريًا يف هذا اجملال. الشديدة سوف تشهد تطو

من  %6ويف الواليات املتحدة األمريكية ظهر أن توربينات الرياح اليت ركبت على           

من احتياجاتها من الكهرباء. وتكفي ثالث  %01مساحة األرض ميكن أن تفي مبا يوازي 

يتوقع واليات أمريكيةر هي نورث وساوث داكوتا، ووالية تكساس، ورغم أن أحدًا ال 

تنفيذ مثل هذه اخلطة، فمن الواقع أن القوى احملركة املولدة من الرياح سوف تصبح مكونًا 

 أساسيًا يف شبكة الكهرباء يف أمريكا الشمالية. 

 : الصعوبات اليت تواجه استخدام طاقة الرياح 

بصفة  الريح، مثلها مثل باقي أنواع الطاقات املتجددة، ال ميكن االعتماد عليها          

مستدمية،فأي بقعة على األرض قد تتعرض لرياح عاتية يف بعض األوقات، وقد تتوقف 

عندها الريح متامًا يف أوقات أخرى وللتغلب على مشكلة تذبذب الطاقة، نتيجة لتغري 

سرعة الريح، جيب أن يواكب برنامج إنشاء حمطات قوى تعمل بطاقة الريح برناجمًا آخر 

صورة طاقة كهربية يف بطاريات، أو طاقة ميكانيكية حلفظ الطاقة، إما على 

تستخدم يف رفع املياه إىل أعلى فوق جبل مثاًل، ثم إعادة استخدام هذه املياه يف توليد 

 الكهرباء عندما تضعف الرياح. 

 :اقتصاديات طاقة الريح، وبرامج بعض الدول من أجل استغالهلا 

ة بأحجام وأشكال كثرية، ويرتكز معظم تنتج التوربينات الرحيية الصغري          

 02النشاط اإلنتاجي على اآلالت اليت ميكنها توليد ما يتفاوت من كيلووات واحد إىل 

مرتًا. واملنزل األمريكي النموذجي الكائن يف منطقة 00كيلووات، وتقل أقطار رَيُشه عن 

صل على معظم مياًل يف الساعة، ميكن أن حي 00يزيد فيها متوسط سرعة الرياح على 

احتياجاته من الكهرباء باستخدام توربني رحيي ترتاوح قدرته بني ثالثة ومخسة 

كيلووات. وتتفاوت تكاليف نظام طاقة الرياح، الذي يعد للوفاء باحتياجات مثل هذا 
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 ألف دوالر أمريكي.  01املنزل، من مخسة آالف إىل 

وهو صغري ومتني، ويولد تيارًا مستمرًا وهناك توربني األماكن النائية النموذجي،           

ميكن اختزانه يف بطاريات، الستخدامه عندما ال تكون الرياح شديدة. وتستخدم اآلن 

ألف توربني رحيي يف األماكن النائية، يف نقط مراقبة احلرائق، واملطارات النائية،  01

سفن بعيدًا عن ساحل شيلي، واملزارع املنعزلة يف أسرتاليا، وعلى العوامات الطافية إلرشاد ال

 ويف األماكن املقامة بها األكواخ اجلبلية بسويسرا. 

وتوجد صناعات نشيطة للتوربينات الرحيية يف أسرتاليا والدامنارك وهولندا           

 والسويد والواليات املتحدة وبضعة بالد أخرى. 

والتوربينات الرحيية عادة أرخص يف االستخدام من املولدات اليت تعمل بالديزل،           

خاصة يف املناطق اليت تكون احلاجة فيها إىل الكهرباء قليلة جدًا. ومع هذا فإن هذه النظم 

 01الصغرية للطاقة الرحيية باهظة الثمن، فهي تولد الكهرباء بسعر يزيد كثريًا على 

يلووات ساعة ر أي أعلى كثريًا من سعر الكهرباء اليت تولد مركزيًا يف معظم سنتًا للك

البالد. وذلس؛ ألن الكهرباء اليت تولدها جيب أن ختزن يف بطاريات، وهذه عملية مرتفعة 

 التكلفة جدًا. 

 (4/2/3الشرحية )

 :الطاقة الشمسية -هر 

تعترب الطاقة الشمسرية مرن أهرم مروارد الطاقرة يف العرامل. وقرد ترأخر اسرتثمارها                    

الفعلي رغم من أهم مميزاتها إنها مصدر ال ينضب، وعلى سبيل املثال، فان اململكرة العربيرة   

السرررعودية وحررردها الررريت ال تزيرررد   

مسرراحتها علررى املليررون ميررل مربررع،   

تتلقى يوميًا اكثر مرن مائرة مليرون    

ة مرررررن الطاقرررررة كيلووات/سررررراع

الشمسررررية، أي مررررا يعررررادل قرررروة   

كهربائيررة مقرردارها أربعررة باليررني  
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ميجاوات، أو الطاقة احلرارية اليت تتولد من إنتاج عشررة مليرارات مرن الرباميرل النفطيرة يف      

 اليوم. 

 :نشأة استخدام الطاقة الشمسية وتطورها 

التاريخ، عندما استخدم ميتد تاريخ استخدام الطاقة الشمسية إىل عصر ما قبل           

ق. م استطاع ارمشيدس  000الرهبان األسطح املذهبة إلشعال ميزان املذبح، ويف عام 

Archimedes  أن حيرق األسطول الروماني وذلس برتكيز ضوء الشمق عليه من مسافة

م قام العامل ساملون دى كوكق 0602بعيدة مستخدمًا املرايا العاكسة، ويف عام 

Saomon De Caux  بتفسري ما يسمى "باملوتور الشمسي" وهي جمموعة من العدسات

موضوعة يف إطار معني مهمتها تركيز أشعة الشمق على إناء حمكم به ماء، وعندما 

 يسخن اهلواء داخل اإلناء يتمدد ويضغط على املاء ويدفعه فيخرج على شكل نافورة. 

أول فرن  George Buffnفن واخرتع العامل الفرنسي جورج لويق لكلريك بو          

متكن العامل الفلكي الفرنسي ج. كاسيين  0171مشسي لطهي الطعام. ويف عام 

Jacques Casseni  سم، مكنته من احلصول على 000من صناعة زجاج حارق قطرة

درجة حرارة زادت عن ألف درجة مئوية كانت كافية لصهر قضيب من احلديد خالل 

فرنًا مشسيًا مكنه من احلصول على درجة  La Voisier ثواني، وصمم العامل الفوزيية

، يف أملانيا، أول جتربة باستخدام Heinemannوهينمان  Stockْ م، وأجرى ستس 0161

 الطاقة الشمسية، لصهر السيليكون، والنحاس، واحلديد، واملنجنيز. 

حيث ُصممت شهد عامل جممعات الطاقة الشمسية تقدمًا ملحوظًا،  0912ويف عام           

 Abal Pifreاستطاع أبيل بيفر  0919ك وات من الكهرباء، ويف عام  0.2آلة خبارية تولد 

 0990ر  0997تشغيل ماكينة الطباعة اليت تعمل بالطاقة الشمسية، ويف الفرتة من 

دائرة إريكسون اليت تعمل باهلواء الساخن  Ericsonاخرتع العامل جون إريكسون 

 W.Adamsة إىل طاقة حركة، واستطاع العامل اإلجنليزي و.آدمز لتحويل الطاقة الشمسي

 ك وات. 0صنع غالية تعمل بالطاقة الشمسية تنتج 
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وكانت اآلالت الشمسية اليت اخرتعت يف الثمانينات من القرن التاسع عشر، تعمل           

لغيوم. ويف فقط يف وجود الشمق نهارًا، يف حني تتوقف عن العمل أثناء الليل ويف فرتات ا

على براءة اخرتاع آللة مشسية تعمل  M.L Severyحصل العامل م. ل. سيفرى  0980عام 

ساعة يف اليوم حيث ختزن الطاقة نهارًا يف بطاريات خاصة، لُتستخدم بعد غروب  07خالل 

 الشمق. 

إىل طريقة لتحويل الطاقة الشمسية إىل  Westonتوصل وستون  0999ويف عام           

ميكانيكية، باستخدام ما يسمى "باالزدواج احلراري" حيث ميكن توليد جهد بني  طاقة

نقط االتصال الساخنة الباردة بني معدنني خمتلفني كالنيكل واحلديد مثاًل، ويف عام 

جهاز ازدواج حراري لتوليد الكهرباء  H.C. Reaganصنع العامل هر. سي. رجيان  0981

 باستخدام الطاقة الشمسية. 

كيلووات  2ُأنتجت، يف سانت لويق بأمريكا، آلة مشسية تنتج  0817ويف عام           

أول آلة  Edward Wymanوإدوارد واميان  Boyleنفذ بويل  0812كهرباء، ويف عام 

 كيلووات من الكهرباء يف صحراء كاليفورنيا.  02مشسية تنتج 

كيلووات من  00سي ينتج استطاع فرانس شومان تشغيل نظام مش 0800ويف عام          

 الكهرباء وكان ذلس يعد مشروعًا اقتصاديًا. 

، بتنفيذ أكرب مشروع لضخ Boysوبويز  Shuman، اضطلع شومان 0800ويف عام           

كيلووات،  01ر72املياه يف العامل، وكان ذلس مبدينة املعادى مبصر، وقد انتج هذا املشروع 

ولكن هذا املشروع ُأهمل بسبب احلرب العاملية على مدى مخق ساعات تشغيل متصلة، 

 . 0802األوىل سنة

ويف خالل الثالثينيات، زاد االهتمام بالطاقة الشمسية، وخاصة يف جمال استخدامها           

لرت، حتى بلغ عدد السخانات الشعبية فوق أسطح  011ر011يف السخانات الشمسية بسعة 

ليابان. ويف منتصف الثالثينات ظهرت فكرة البطاريات با 0861املنازل ربع مليون وحدة عام 

 الشمسية. 
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 :حمطات توليد الكهرباء 

ميكن استخدام الطاقة الشمسية يف احلصول على خبار املاء الذي يستخدم يف           

تشغيل توربينات توليد الكهرباء. وترتكز أشعة الشمق على الغالية بطرق خمتلفة، 

 وميكن استخدام املرايا األسطوانية لرتكيز األشعة. 

وميكن تصميم حمطة كهربائية تغذي حيًا يتكون من ألف مسكن، ويتكون           

اجملمع يف هذه احلالة من حقل كبري من املرايا، متثل جمموعة تعكق أشعة الشمق 

 وتركزها على غالية كبرية موضوعة أعلى برج يسمى "برج القدرة". 

ياجات اليومية. ويستمر عمل من االحت %11وُتغذي احملطة املساكن ثوالي           

احملطة ملدة أربع ساعات، بعد توقف اجملمعات عن العمل عند غروب الشمق. ويقدر احتياج 

ك وات ساعة شهريًا. وبذلس يكون متوسط متطلبات احلي  0011املنزل العادي ثوالي 

 ميجاوات ساعة.  0.0ميجاوات ساعة ويف حاالت الذروة يرتفع الرقم ليصل إىل 0.0

 :وتورات الشمسية امل

يف بداية القرن العشرين امليالدي ُأنشئت شركة املوتورات الشمسية يف بوسطن،           

بالواليات املتحدة األمريكية، بغرض إنتاج آلة مشسية اقتصادية على نطاق جتاري، 

ملواجهة متطلبات الطاقة ملشاريع الري اجلديدة يف صحراء كاليفورنيا وأريزونا، حيث مل 

يكن البرتول قد اكتشف بعد بصورة واسعة. واستخدم املوتور لضخ املياه من اآلبار، وبلغت 

حصانًا، ومل يلق مشروع املوتورات الشمسية النجاح املرتقب، وقد اشرتت  02قوة املوتور 

احلكومة املصرية إحدى الوحدات وذلس لرتكيبها يف اخلرطوم بالسودان. كما طلبت 

 راء وحدتني، ومل تسوق الشركة أي وحدة يف الواليات املتحدة. حكومة جنوب أفريقيا ش

 :البطاريات الشمسية 

للتليفونات اكتشاف البطاريات  Bellبعد احلرب العاملية الثانية أعلنت شركة بل           

الشمسية، وقد ساعد ارتياد اآلفاق لعامل الفضاء على زيادة االهتمام بالبطاريات الشمسية. 

عددًا من البطاريات الشمسية  Vanguardمحل القمر الصناعي فان جارد  0828ويف عام 
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لتزويد حمطة الالسلكي بالطاقة الالزمة. وقد حققت وكالة أثاث الفضاء األمريكية 

"ناسا" خالل الستينيات، تطورات هائلة يف جماالت البطارية الشمسية لتوفري الطاقة 

وات ساعة / 77_00كمية من الطاقة مبعدل ملركبات الفضاء، وميكن للبطارية ختزين 

فولت  7وات بفرق جهد  002كجم من وزنها، ومتكنت وكالة ناسا من صنع بطارية سعتها 

دوالر لكل كيلووات ساعة. وكذا  1.0وقدرت التكاليف يف حدود  %0وكفاءتها 

كيلووات يف القسم النووي العام لشركة جنرال دينامكق 0أمكن ُصنع بطارية سعتها 

 ألمريكية. ا

 

 :أنواع البطاريات الشمسية 

 :بطارية السيليكون  .1

ُتعد بطاريات السيليكون أوسع البطاريات الشمسية استخدامًا وتطويرًا يف           

العامل، وُتصنع طبقًا لتقنية أنصاف املوصالت، ويعد عنصر السيليكون عنصرًا متزنًا 

كيماويًا، وميكن استخدامه يف صناعة بطاريات مشسية متتاز بطول عمرها، وإذا أرادت 

خدم هذه البطاريات يف توليد قدر من الكهرباء يفي الواليات املتحدة األمريكية أن تست

باحتياجاتها، فإنها حتتاج إىل حنو مليوني طن من فلز السيليكون، بينما، حاليًا، ال تنتج 

 طنًا فقط يف العام.  81سوى 

 :. بطارية كربيتيد الكاديوم 2

ُتستخدم ألغراض الفضاء، وهي حساسة جدًا لبخار املاء، ولذا جيب وضعها يف           

كبسوالت حمكمة، حتى ميكن استخدامها لألغراض األرضية؛ ونظرًا ألن الكاديوم له 

تأثري سام على اإلنسان، لذا يلزم احلرص أثناء تداول هذه البطاريات. ولذلس استخدم سيلنيد 

 بداًل من كربيتيد الكاديوم، ألنه أقل خطرًا. الزنس لصناعة هذه البطاريات، 

 . بطارية خارصينيد اجلاليوم: 3

متتاز هذه البطاريات بقدرتها الزائدة على امتصاص الفوتونات الضوئية، وميكن           

استخدامها يف درجات حرارة أعلى من تلس اليت تستخدم عندها بطاريات السيليكون أو 
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 م هذه البطاريات تقنيات متقدمة وطرقًا متعددة إلنتاجها. كربيتيد الكاديوم، وتستخد

 (5/2/3الشرحية )

 :خصائص وميزات الطاقة املتجددة 

 متوفرة يف معظم دول العامل. . 1

 واحتياجاتها.     . مصدر حملي ال ينتقل، ويتالءم مع واقع تنمية املناطق النائية والريفية 0

 . نظيفة وال تلوث البيئة، وحتافظ على الصحة العامة. 0

 . اقتصادية يف كثري من االستخدامات، وذات عائد اقتصادي كبري. 7

 . ضمان استمرار توافرها وبسعر مناسب وانتظامه. 2

 . ال حتدث أي ضوضاء، أو ترتك أي خملفات ضارة تسبب تلوث البيئة. 6

 ، وصناعيًا، وزراعيًا على طول البالد وعرضها. . حتقق تطورًا بيئيًا، واجتماعيًا1

 . تستخدم تقنيات غري معقدة وميكن تصنيعها حمليًا يف الدول النامية. 9

 

 :صور الطاقة املتجددة 

 . الطاقة الشمسية. 0

 . طاقة الرياح. 0

 . طاقة الكتلة احلية. 0

 . طاقة املساقط املائية. 7

 . طاقة حرارة باطن األرض. 2

 . طاقة حركة األمواج واملد واجلزر. 6

 . طاقة فرق درجات احلرارة يف أعماق احمليطات والبحار. 1
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 جهود التخفيف من تغري املناخ يف العامل العربي

 واستخدام الطاقة املتجددة 

 (6/2/3الشرحية )

تراكيز اهلدف النهائي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشان تغري املناخ هو تثبيت 

غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى حيول دون تدخل خطري من جانب اإلنسان يف 

النظام املناخي ، بناء على ذلس فان مجيع الدول األطراف ومنها الدول العربية مطالبة ببذل 

اجلهود الراميه إىل ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة وحتسني كفاءة خمازن غازات الدفيئة 

 ب من االتفاقية. 0-7حسب املادة وذلس 

مبا أن تغري املناخ مشكلة دولية ، فإنها حتتاج إىل حلول دولية تأخذ بعرني االعتبرار   

وخاصرة مبردأ "املسرؤوليات املشررتكة      0880املبادئ اليت مت االتفاق عليها يف إعالن ريو عرام  

، املسئولة تارخييا عن النسربة   ولكن املتباينة" ، هذا املبدأ يشري إىل أن الدول املتقدمة النمو

الكررربى مررن االنبعاثررات الرتاكميررة لغررازات الدفيئررة ، جيررب أن تقررود اجلهررد املطلرروب يف 

ختفيض االنبعاثات ، وذلس بسبب قدراتها التكنولوجية واملالية األعلى ، ويف املقابل مطلوب 

من الدول النامية ومنها 

الدول العربية إن تبذل 

 أفضل مايف استطاعتها

مررررن جهررررود لترررربين  

نشرررراطات تنمويررررة  

تستهلس كميات أقرل  

من الطاقة واملياه واملواد 

اخلام وتنتج كميرات  

 اقل من املخلفات.
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يشري مصطلح " التخفيف " إىل اجلهود املبذولة من اجل خفض انبعاثات غازات 

تجاز الدفيئة واحتجاز هذه الغازات ، من خالل تغريات يف إدارة األراضي مثل التشجري أو اح

ثاني أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية العميقة ، تتضمن 

خلفض انبعاثات غازات الدفيئة حتسني كفاءة الطاقة  ةالسياسات واإلجراءات املطلوب

لتقليل استهالكها لكل وحدة من الناتج االقتصادي ، والتحول إىل أنواع من الوقود خالية 

ن مثل التحول من النفط إىل الغاز الطبيعي واستخدام مصادر من الكربون أو قليلة الكربو

الطاقة املتجددة إىل الغاز الطبيعي واستخدام مصادر الطاقة املتجددة كالطاقة الشمسية 

 وطاقة الرياح.

يناقش هذا اجلزء اجلهود اليت تبذهلا الدول العربية للتخفيف من انبعاثات غازات 

لتخفيف هذه ال تندرج بالضرورة يف سياسات وطنية الدفيئة، وجدير بالذكر أن جهود ا

لتغري املناخ ، ولكن يف معظم احلاالت مت تبنيها لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية 

 وبيئية معينة.

يعتمد هذا اجلزء على مصدرين أساسيني للمعلومات هما التقارير الوطنية املقدمة 

التفاقية اإلطارية ، إضافة إىل من بعض الدول العربية كجزء من التزاماتها ضمن ا

دولة عربية بتقديم  07املعلومات املتاحة يف سياق املعرفة العامة ، حتى اآلن، قامت 

تقاريرها الوطنية األولية ، ومل تقم أية دولة بتقديم التقرير الثاني ، واهلدف من التقارير 

من أجل التخفيف من األولية أن تكون مصدرا للمعلومات حول اخلطوات اليت مت اختاذها 

انبعاثات غازات الدفيئة، ولكن حتى اآلن نادرا ما تضمنت هذه التقارير تقييما مفصال 

حول مشاريع ونشاطات التخفيف السابقة واحلالية بل تركز على املشاريع والنشاطات 

ر والربامج املقرتحة للمستقبل ، ومن بني التقارير األربعة عشر اليت متت دراستها، فان تقري

اململكة العربية السعودية هو الوحيد الذي ال يتضمن أي قسم عن التخفيف ومعظم 

 0881املعلومات الواردة يف التقارير األولية أصبحت اآلن قدمية وبعضها يعود إىل العام 

 .0111األردن أما أحدث هذه التقارير فهو الصادر عن اإلمارات العربية املتحدة 

األولية ، فان توثيق اجلهود العربية للتخفيف من  بعيدا عن التقارير الوطنية
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انبعاثات غازات فان توثيق اجلهود العربية للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة حمدد جدا 

وهلذا فمن احملتمل إن بعض النشاطات اجلارية حاليا أو املخطط هلا يف املستقبل قد مت 

قابل مت الرتكيز على الكثري من التجارب جتاوزها نظرا لغياب التوثيق واملعلومات ، ويف امل

 العربية يف جماالت التخفيف املختلفة حيثما كانت املعلومات متوفرة.

تبنى جملق الوزراء العربي املسئولني عن شئون البيئة يف الدورة التاسعة عشرة من 

عدة اإلعالن الوزاري العربي حول تغري املناخ ، الذي يشكل قا 0111تشرين األول أكتوبر 

للعمل املستقبلي ويعكق املوقف العربي يف التعامل مع قضايا تغري املناخ ، أشار اإلعالن 

إىل أن " برامج التخفيف سرتكز على إنتاج واستخدام الوقود األنظف وحتسني كفاءة 

استخدام الطاقة يف القطاعات املختلفة كافة ، وتنويع مصادر الطاقة وفقا للظروف 

عية السائدة، والتوسع يف استخدام تقنيات اإلنتاج األنظف والتقنيات االقتصادية واالجتما

الصديقة للبيئة ، والتوسع يف استخدام احلوافز االقتصادية لتشجيع استخدام املنتجات 

األكثر كفاءة ، واإلسراع يف االنتهاء من املفاوضات اجلارية يف منظمة التجارة العاملية 

 ميكن رفع أو ختفيض القيود اجلمركية عليها، لتحديد قوائم السلع البيئية اليت

( وحاليا يقوم جملق الوزراء camre,2007واالستفادة من جتارة الكربون وأسواقه ) 

العربي املسئولني عن شئون البيئة بقيادة جهود من أجل تطوير خطة عمل عربية حول 

 تغري املناخ.

 (7/2/3الشرحية )

 قطاع الطاقة العربي :

أدى قطاع الطاقة العربي وسيؤدي دائما دورا حيويا يف التنمية االقتصادية 

 0116بليون دوالر يف العام  708واالجتماعية يف املنطقة ، أن عائدات النفط اليت قدرت بنحو 

تعترب املصدر الرئيق للدخل يف معظم الدول العربية، خاصة يف منطقة اخلليج ، وحسب 

قرير االقتصادي العربي املوحد ، فان قطاعي النفط والغاز يشكالن املعلومات الواردة يف الت

من  %29من جممل الناتج القومي العربي، ويقدر التقرير إن الدول العربية حتتوي على  71%

 0116من االحتياطي العاملي من الغاز ، يف العام  % 01االحتياطي النفطي العاملي وحنو 
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 , lasمن انتاج الغاز )  %00مل انتاج النفط العاملي ومن جم %00ساهمت املنطقة يف انتاج 

2007 .) 

وتعتمد الدول العربية بشدة على النفط والغاز لتوفري احتياجاتها الداخلية من 

من جممل استهالك الطاقة يف العامل العربي ، ويبلغ  %81.2الطاقة ، حيث يساهمان يف 

طن من مكافئ النفط وهو  0.2و معدل مستوى استهالك الطاقة لكل فرد يف املنطقة حن

طن مكافئ نفط ( واهلند  0.0يرتاوح مابني مستوى استهالك بعض الدول النامية ) الصني 

طن مكافئ نفط ، وبعض الدول املتقدمة النمو مثل  0.0طن مكافئ نفط( والربازيل  1.2

طن  2.9طن مكافئ نفط وأسرتاليا  7.0طن مكافئ نفط واليابان  1.0الواليات املتحدة 

مكافئ نفط ، ولكن هناك تباينات كبرية يف استهالك الطاقة لكل فرد بني الدول 

العربية ، وهذا يعتمد بدوره على مستويات الدخل ومقاييق املعيشة ومستوى التحضر 

طن مكافئ نفط يف اليمن ،  1.00وكذلس الظروف املناخية ، حيث يرتاوح املعدل بني 

 (.iea , 2008طن مكافئ نفط يف قطر )  00.11

من  %72الصناعة هي أكثر القطاعات استهالكا للطاقة يف العامل العربي ، بنسبة 

ويتم استهالك النسبة الباقية من قبل  %00جممل االستهالك ، يليها قطاع النقل مبعدل 

والتجارة والزراعة ، هذا النمط من استهالك الطاقة حيدد املصادر  قطاعات اإلسكان

عاثات غازات الدفيئة ، ويف كثري من احلاالت حيدد األولويات املطلوبة من الرئيسية من انب

 السياسات واالجراءات للتخفيف من هذه االنبعاثات.

 (8/2/3الشرحية )

 إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة:

تتضمن اجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة تلس اليت ختفض االنبعاثات من 

النشاطات البشرية املختلفة ، وتلس اليت حتسن من قدرة خمازن الكربون ، أهم مصادر 

انبعاثات غازات الدفيئة هي قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة ، يف قطاع الطاقة تغطي 

ت كال من عنصري التزويد والطلب واالجراءات على مستوى اجراءات ختفيف االنبعاثا

التزويد تتضمن كفاءة الطاقة يف حمطات توليد الطاقة ومصايف البرتول واستخدام النظام 
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املزدوج للحرارة والطاقة إلنتاج الكهرباء واملياه والتحول من الوقود الكربوني إىل أمناط 

بكات كهربائية إقليمية  وتقليص خسائر أخرى من الوقود ، واسترياد الكهرباء عرب ش

 الطاقة يف النقل والتوزيع وإنتاج الطاقة باستخدام مصادر متجددة مثل الرياح والشمق.

وعلى مستوى الطلب فان اجراءات حتسني كفاءة الطاقة يف أكثر القطاعات 

ذات  استهالكا مثل الصناعة والنقل واإلسكان والقطاعات التجارية تتضمن أنظمة اإلنارة

الفعالية، وحتسني كفاءة التربيد وتطوير كفاءة االحرتاق واستعادة احلرارة الضائعة 

 والكثري من اإلجراءات األخرى.

هذه اإلجراءات تتضمن حتسني كفاءة الطاقة يف االقتصاد بشكل عام ، وتنويع 

ة مصادر واستخدامات الطاقة بعيدا عن الوقود األحفوري وتشجيع استخدام بدائل الطاق

املتجددة، لقد حددت التقارير الوطنية املختلفة قائمة يف املشاريع املقرتحة يف قطاعات 

تزويد الطاقة هذه املشاريع تتعلق بشكل رئيسي باإلنتاج األكثر كفاءة والتبين األوسع 

نطاقا للموارد املتجددة ، بعض املشايع املقرتحة تضمنت تقييم اإلمكانية الكامنة يف 

ل تكنولوجيا الطاقة الشمسية والفوتوفولطية والرياح وحتقيق السوق الستقبا

الالمركزية يف إنتاج الكهرباء عن طريق األنظمة الفوتوفولطية وتبين توسعة للدورة 

املركبة حملطات الطاقة الكهربائية احلرارية اليت تستخدم الغاز الطبيعي، وعلى سبيل 

عدد وحدات الطاقة املائية وتشجيع استخدام املثال، فان تقرير املغرب تضمن مشاريع لزيادة 

سخانات املياه الشمسية وإنتاج الطاقة من الرياح وحتليه املياه باستخدام طاقة الرياح ، أما 

وتقليل االنبعاثات  %21اجلزائر فقد عرضت مشاريع مقرتحة لتقليل احرتاق الغاز بنسبة 

بيب(. وتضمنت الئحة املشاريع املصرية اهلاربة من مرافق النفط والغاز )املصايف، خطوط األنا

 ميغاواط. 071والغاز الطبيعي بطاقة  ةأو حمطة مركبة من الطاقة احلرارية الشمسي

دولة عربية ، فان أهم اإلجراءات اليت مت  07بناء على التقارير الوطنية املقدمة من 

الطبخ وتكييف توثيقها ترتبط بتحسني كفاءة الطاقة الكهربائية يف اإلنارة والتربيد و

اهلواء وتطبيق برامج إدارة الطلب على الطاقة، بعض اإلجراءات األخرى اليت مت تضمينها يف 

البالغات ساهمت يف حتسني كفاءة وقود املركبات وتطوير أنظمة النقل العام، وسيتم 
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 واالجراءات بشكل تفصيلي. تشرح هذه السياسا

 (9/2/3الشرحية )

 قطاع النقل :

واإلجراءات اليت مت تطويرها من قبل الدول العربية إىل إنشاء أنظمة  تهدف السياسات

نقل مستدامة، وهي تتضمن تطوير خطط مشولية للنقل على الطرقات، وأنظمة جديدة 

إلدارة االزدحامات املرورية يف املدن لتقليل الوقت املهدور ، وحتسني البنيه التحتية للنقل، 

، وتطبيق عدة أمناط من غرامات الطرق ، والثين عن وقرض تعرفه وضرائب على السيارات 

استخدام املركبات اخلاصة ، والتحسني املتالزم ألنظمة النقل العام ، وصيانة املركبات أو 

 استبدال املركبات القدمية.

تتضمن اإلجراءات التكنولوجية إدخال بدائل للوقود أقل احتواء على الكربون 

الغاز الطبيعي املضغوط وغاز البرتول املسال، وإدخال مواصفات مثل السيارات العاملة على 

لالنبعاثات من املركبات ومواصفات اقتصادية للوقود، والتحول من الديزل إىل اجلر 

الكهربائي على مسارات القطارات، أما تأثري التطورات احلديثة يف تكنولوجيا املعلومات 

ختفيض الطلب على النقل وبالتالي انبعاثات  واالتصاالت يف املنطقة العربية ومساهمته يف

 غري مقدر حتى اآلن. لغازية الدفيئة ، فال يزا

استخدام وسائل النقل العام خيار واعد بشكل خاص، وقد بدأ تطبيقه بالفعل أو 

خيضع لالهتمام الدقيق يف العديد من املدن الرئيسية يف املنطقة ، لقد ساعد إنشاء نظام 

يف القاهرة على سبيل املثال يف ختفيف ملحوظ لالختناقات املرورية  القطارات حتت األرض

يف املدينة، وتوجد خطط إلنشاء أنظمة قطارات خفيفة قيد الدراسة يف دمشق وعمان 

واإلسكندرية ودبي واجلزائر واملغرب وتونق، وتشري التوقعات إىل انه يف حال حتسن 

تارون أستخدام النقل العام بدال من أنظمة النقل العام فإن الكثري من الناس سوف خي

( والتزال سياسات تطوير النقل العام وتشجيعه يف دول edcwa,2001السيارات اخلاصة )

 اخلليج العربي يف املهد حاليا.
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يف مصر تضمنت إجراءات ختفيف انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع النقل سياسات 

وتشجيع وسائل النقل العام الكفوءة  تهدف إىل إزالة املركبات القدمية عن الطرقات

وتوسعة نظام القطارات حتت األرض وإدخال أنواع وقود جديدة مثل الغاز الطبيعي املضغوط 

 والسيارات اهلجينة.

وبدأ حديثا تنفيذ برنامج للنقل العام مدعوم من مرفق البيئة العاملي يهدف إىل 

ضري، وتسهيل التحول النموذجي إدماج مبادئ التخطيط للنقل املستدام يف التخطيط احل

إىل أنواع أقل تلويثا من وسائل النقل العام، وتشجيع مرافق النقل غري اآللية يف املدن ذات 

احلجم املتوسط، وإدارة االزدحامات املرورية وإدارة الطلب على املرور لثين األفراد عن استخدام 

ة يف قطاع النقل يف البيان الوطين السيارات اخلاصة وقد مت حتديد اجراءات التخفيف التالي

 األول املقدم من مصر :

 حتسني صيانة املركبات وضبط حمركاتها. .0

 استخدام الغاز الطبيعي املضغوط كوقود للمركبات. .0

 وداخلها. نإعادة إدخال القطارات الكهربائية يف النقل مابني املد .0

 تكثيف استخدام أنظمة النقل النهري الرفيقة بالبيئة. .7

 طوط املرتو إىل املدن املطورة حديثا.توسعة خ .2

 abdelتشجيع مشاركة القطاع اخلاص يف متويل وغدارة خطوط املرتو اجلديدة ) .6

gelil.2008.) 

واحدة من اخلطوات األساسية يف عملية حتسني نظام النقل يف القاهرة هي إنشاء 

. الشبكة اليت يصل املرتو حتت األرض الذي يعترب األول من نوعه يف أفريقيا والشرق األوسط

كيلو مرتا تربط احملافظات اخلمق اليت تشكل منطقة القاهرة  60طوهلا إىل حنو 

 الكربى ، وهى القاهرة واجليزة والقليوبية وحلوان وستة أكتوبر.

بناء على البالغ الوطين األول لدولة اإلمارات العربية املتحدة ، فإن حجم التنقل 

ستمر بالنمو نتيجة زيادة السكان والتنمية االقتصادية، بالسيارات والشاحنات اخلفيفة ي

وميكن حتسني الكفاءة اإلمجالية ألنظمة نقل الركاب من خالل إجراءات حتد من 
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زيادة املسافات اليت تقطعها السيارات وتعتمد على استثمارات يف البنية التحية واستخدامات 

الضغط واالزدحامات املرورية ويف األراضي ، أحد هذه االستثمارات هو نظام مرتو خيفف 

الوقت نفسه يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة ، وقد حددت دبي احلاجة إىل نظام نقل من 

السكس احلديدية لتوفري املزيد من قدرة النقل وختفيف االزدحامات املرورية ودعم التطور 

( 0118سبتمرب املستمر يف املدينة ، وقد مت تدشني أول خط مرتو يف جيب يف أيلول )

 وسيكون نظام دبي احلضري للمرتو أول نظام من نوعه يف شبة اجلزيرة العربية.

يف األردن وبهدف حتسني كفاءة استخدام الوقود يف املركبات واملساعدة على إزالة 

السيارات غري الكفوءة عن الطرقات شجعت احلكومة مالكي سيارات التاكسي على 

خرى حديثة من خالل إعفاءات ضريبية ومجركية على استبدال السيارات القدمية بأ

السيارات اجلديدة، وباإلضافة إىل ذلس ، تفكر احلكومة بإدخال الباصات ذات الطبقتني 

إىل منطقة عمان الكربى وبقية البلديات لتقليل استهالك الوقود وحتقيق كفاءة أعلى 

اثات قطاع النقل يف األردن وخفض انبعاثات غازات الدفيئة ، إسرتاتيجية أخرى خلفض انبع

كانت حتسني إدارة املرور لتخفيف االزدحامات من خالل بناء اجلسور واألنفاق واإلشارات 

على السيارات اهلجينة كحافز  ةالضوئية اآللية ، كما أدخلت احلكومة إعفاءات ضريبي

 لتشجيع استخدامها.

قات املرورية هذه اإلجراءات كانت هلا تأثريات كبرية على ختفيف اإلختنا

وختفيض الوقت املهدور وبالتالي تقليل كثافة استهالك الطاقة يف قطاع النقل  ، وباإلضافة 

إىل ذلس تقر احلكومة باحلاجة إىل حتسني رئيسي يف أنظمة النقل على الطرقات. حتقق 

ذلس من خالل تأسيق صندوق لصيانة الطرقات عرب شراكة بني القطاعني اخلاص والعام 

ن رسوم استخدام الطرق، وبناء على املعلومات الواردة يف التقرير الوطين األول من ونظام م

األردن ، فإن " اإلنشاء السريع لسكة احلديد يف الشيدية يعترب حيويا ملستقبل قطاع 

السكس احلديدة، حيث تفكر احلكومة باستقطاب التمويل من القطاع اخلاص كجزء 

صيانة اخلاصة لقطاع اخلدمات سكس احلديد يف األردن " من اتفاقية االمتياز للتشغيل وال

. وتتضمن مشاريع االستثمار املقرتحة ذات األولوية يف قطاع النقل إعادة هيكلة النقل 
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العام وتطوير نظام لقطار خفيف ، وترى احلكومة أن جزءا كبريا من هذه املخططات سيتم 

 (.Jordan, 1997متويلها من القطاع احمللي واخلارجي .)

يف اليمن ، يشري التقرير الوطين األول إىل إمكانية تقليص استخدام الطاقة يف 

قطاع النقل من خالل جمموعة من اإلجراءات اليت تتضمن حتسني كفاءة الوقود ، وإلدارة 

املرور، وحتسني النقل البحري ، والتحول إىل وقود أقل احتواء على الكربون مثل غاز البرتول 

 (.yemen,2001يم )املسال، والتعل

وحددت إجراءات التخفيف املقرتحة يف السودان عدة جماالت ذات أولوية يف 

السياسات احلكومية ، ومنها تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ) الطرقات ، االتصاالت ، 

اخل(. وتشجيع النقل العام وحتسني التدفق املروري وتطبيق احلدود القصوى للسرعة 

 (.sudan.2003دية للوقود وتشجيع استرياد املركبات ذات الكفاءة )ومواصفات اقتصا

 (11/2/3الشرحية )

 القطاع الصناعي :

يعترب القطاع الصناعي من أكثر القطاعات استهالكا للطاقة يف العامل العربي ، 

وتعتمد معظم الدول العربية وخاصة تلس الغنية باملوارد اهليدروكربونيه )النفط والغاز( 

رئيسي على هذه املوارد لتزويد الطاقة لصناعتها ، حيث ازدهرت الصناعات ذات بشكل 

الكثافة الطاقوية العالية مثل مصايف البرتول واستخراج املعادن والكيماويات 

والبرتوكيماويات يف الدول املنتجة للنفط ، هذا التوجه كان عامليا أيضا منذ أزمة الطاقة 

من الناتج احمللى  %78.2ساهمت هذه الصناعات يف  0116عام ، ويف ال 0810األوىل يف العام 

( وبسبب األهمية املركزية هلذه الصناعات يف الناتج LAS,2007االمجالي للدول العربية )

اجمللي اإلمجالي واملستويات املنخفضة من كفاءة الطاقة والقدرة اإلنتاجية العالية 

يف دول جملق التعاون اخلليجي ، فإن حملطات التحلية القائمة على الوقود األحفوري 

كثافة الطاقة والكربون يف دول جملق التعاون اخلليجي تعترب عالية جدا حسب 

إىل  0112املواصفات العاملية ، وعلى سبيل املثال ، وصلت كثافة الطاقة يف البحرين عام 

طن  1.0طن مكافئ نفط لكل ألف دوالر ، وهو أكثر من ضعفي املعدل العاملي ) 1.11
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طن  1.00مكافئ نفط لكل ألف دوالر( وسبعة أضعاف كثافة الطاقة يف اليابان )

 مكافئ نفط لكل ألف دوالر(.

تتضمن انبعاثات غازات الدفيئة من الصناعات تلس النامجة عن حرق الوقود 

اإلحفوري واالنبعاثات غري املباشرة الناجتة عن استخدام الكهرباء واالنبعاثات املتعلقة 

واحلديد والفوالذ واإلمسنت والصناعات  مت صناعية حمددة مثل صهر األلومونيوبعمليا

 الغذائية.

إنها تعترب مناسبة عامليا من الناحية الفنية  اأثبتت بعض أنواع التكنولوجي

واالقتصادية من أجل حتسني كفاءة الطاقة يف القطاع الصناعي، هذه التكنولوجيا 

تتضمن ضبط العمليات الصناعية واستعادة احلرارة الضائعة وحتسني كفاءة احلرق 

لكفاءة العالية وأنظمة إدارة الطاقة والدورة املركبة للطاقة واحلرارة، واإلنارة ذات ا

واحملركات ذات الكفاءة العالية وغريها الكثري ، وقد تبنى العديد من الدول العربية 

وبنجاح برامج لتحسني كفاءة الطاقة يف القطاع الصناعي ، ومنها بناء القدرات الوطنية يف 

 تنفيذ ومراجعة حسابات الطاقة وتكنولوجيا كفاءة الطاقة.

جية مهمة مت تبنيها وتشجيعها على امتداد قطاعات تعترب كفاءة الطاقة إسرتاتي

االقتصاد املصري ، وبسبب احلالة احلرجة لقطاع الطاقة يف مصر واملستوى العالي من 

استهالك الطاقة وحمدودية املوارد الطاقوية ، من احليوي ترشيد الطاقة يف أكثر 

اني أكرب القطاعات القطاعات املستهلكة للطاقة ومنها القطاع الصناعي الذي يعترب ث

( ، وتتضمن اجراءات كفاءة الطاقة EEAA,1999من اجملموع ( ) %06استهالكا للطاقة )

يف القطاع الصناعي مراجعة حسابات الطاقة ، اليت أظهرت وجود معدل للرتشيد يصل إىل 

يف مصر خاصة يف القطاع الصناعي ، كما تتضمن هذه اإلجراءات حتسني كفاءة  02%

تعادة احلرارة الضائعة وحتسني عامل الطاقة وتطوير استخدامات أنظمة االحرتاق واس

 اإلنارة ذات الكفاءة.

يف األمارات العربية املتحدة، ساهمت االنبعاثات النامجة عن استهالك الكهرباء يف 

من كافة انبعاثات غازات الدفيئة من  قطاع الطاقة يف العام  %21القطاع الصناعي بنحو 
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أو  %02توقع أن يتم ختفيض استهالك الطاقة يف القطاع الصناعي بنحو ، ومن امل 0887

أكثر من عائد جيد من خالل تطبيق منظومة اجراءات ترشيد الطاقة يف احملركات 

الصناعية، هذه اإلجراءات تتضمن أحجاما مناسبة للمحركات من اجل االستجابة للطلب 

خرى مهمة حلفظ الطاقة هي واستخدام حمركات ذات كفاءة عالية ، إسرتاتيجية أ

تركيب حمركات متغرية السرعة يف التطبيقات اليت حتتاج إىل أمحال خمتلفة ، إضافة 

 (.UAE,2008إىل تقليص التسرب الناجم عن أنظمة اهلواء املضغوط والبخار العالي الضغط )

،  0110مليون دينار يف العام  911وصلت فاتورة الطاقة يف االقتصاد األردني إىل حنو 

(. هذا العبء NERC,2008من الصادرات )  %72من الناتج احمللي االمجالي و %00مايعادل 

يوضح احلاجة املاسة لتطوير وتنفيذ إسرتاتيجية لكفاءة الطاقة ، وتتضمن اإلسرتاتيجية 

املقرتحة عدة سياسات وإجراءات لتقليل استهالك الطاقة يف النشاطات الصناعية وحتسني 

 نارة واحملركات املتغرية السرعة واحملركات ذات الكفاءة.كفاءة أنظمة اإل

لبنان ليق دولة منتجة للطاقة ، وتصل نسبة الوقود االحفوري الذي يتم استرياده يف 

)  0117بليون دوالر يف العام  0.2من فاتورة الطاقة يف البالد ، وبلغت قيمتها  %81لبنان إىل 

من الناتج احمللي  %1.2لبنانية وما يعادل من اإلنفاق السنوي للحكومة ال %01حنو 

مليون طن من انبعاثات ثاني  02.0االمجالي(. كان استهالك الطاقة يف لبنان مسئوال عن 

ويعترب قطاع النقل اللبناني املستهلس األكرب للطاقة  0110اوكسيد الكربون يف العام 

 (. WRI , 1999)  0888من جممل استهالك الطاقة يف العام  %70ومثل حنو 

وبدعم من مرفق البيئة العاملي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ، بدأ  0110يف العام 

لبنان بتنفيذ مشروع خلفض انبعاثات غازات الدفيئة من خالل حتسني كفاءة الطاقة على 

مستوى الطلب عن طريق إنشاء املركز اللبناني لرتشيد الطاقة كمؤسسة متعددة األهداف 

ز بتنفيذ نشاطات إلزالة احلواجز أمام حتسني كفاءة الطاقة وتوفري خدمات ويقوم املرك

لكفاءة الطاقة للقطاعني العام واخلاص ، وسيكون هنالس نطاق واسع من النشاطات 

 تاملساندة منها الدعم التقين واحلوافز املالية ونشر املعلومات وبرامج التوعية وحتليل السياسا

ازات اليت حققها املركز حتى اآلن القيام مبراجعة حسابات وتطوير الربامج ، ومن االجن
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الطاقة وتوفري نشاطات التدريب والتوعية العامة وحشد متويل ملشاريع كفاءة الطاقة 

 (.LCECP,2008والطاقة املتجددة )

وتتضمن اجراءات تقليص انبعاثات غازات الدفيئة وحتسني كفاءة الطاقة اليت مت 

وطين األول للبنان احملركات ذات الكفاءة وحتسني كفاءة االحرتاق توثيقها يف التقرير ال

يف مراجل التسخني والتدفئة وحتسني كفاءة صناعة االمسنت ، ومبا أن صناعة االمسنت 

تعترب اكرب مصدر منفرد النبعاثات ثاني أكسيد الكربون يف لبنان ومستهلكا رئيسيا 

ين تضمنت تعديل عمليات اإلنتاج وحتسني للطاقة فان اجراءات التخفيف يف التقرير الوط

 (. LEBANON,1999كفاءة االحرتاق )

 (11/2/3الشرحية )

 قطاع البناء :

من  %06من االستهالك العاملي وحنو  %71تصل نسبة استهالك الطاقة يف األبنية إىل 

جممل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون النامجة عن الطاقة، نصف هذا االستهالك حيدث 

(، وبشكل PRICE ET AL.2005الدول الصناعية والنصف اآلخر يف بقية دول العامل )يف 

عام فإن هناك نوعني من االسرتاتيجيات مت استخدامها لتحسني كفاءة الطاقة يف قطاع البناء 

وبالتالي ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة، اإلسرتاتيجية األوىل هي حتسني أداء العوازل يف 

، أو كفاءة الطاقة ةسرتاتيجية معروفة باألبنية اخلضراء أو األبنية املستداماملباني، هذه اإل

يف األبنية، اإلسرتاتيجية الثانية هي حتسني كفاءة استخدام الطاقة لألجهزة املوجودة 

وغريها من  رداخل املباني، مثل األجهزة املنزلية وأنظمة اإلنارة والتكييف والكومبيوت

 .اا يشبههومالتجهيزات املكتبية  

استجابة للدوافع البيئية واالقتصادية والسوقية والتنظيمية احلديثة أصبحت 

مبادئ وتطبيقات األبنية اخلضراء تتمتع بالتشجيع حول العامل ، وقد طور جملق األبنية 

اخلضراء يف الواليات املتحدة نظاما لتصنيف وتقييم األبنية اخلضراء حتت اسم " القيادة يف 

ألف متخصص مهين يتمتع  21( وهناك اليوم أكثر من LEEDة والبيئة " )تصميم الطاق

( GBC( ، باإلضافة إىل ذلس فان اجمللق العاملي لألبنية اخلضراء )LEEDبالرتخيص من قبل )
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من جممل  %21هو احتاد للمجالق الوطنية ومتثل الدول األعضاء يف هذا اجمللق حنو 

ألف شركة ومنظمة حول العامل )  02وترتبط بنحو النشاطات العاملية يف قطاع البناء ، 

USGBC,2008.) 

يف  LEED تعترب اإلمارات العربية املتحدة دولة رائدة يف تطبيق نظام ترخيص 

بتأسيق جملق اإلمارات لألبنية اخلضراء الذي  0112األبنية اجلديدة ، وقد قامت يف العام 

( وتعمل EMURATES GBC,2008ه )من املتوقعان يكون منوذجا للدول العربية لتكرار

البحرين أيضا على حتقيق هذا اهلدف ، كما قامت عدة دول عربية بتطوير كودات 

 خاصة وبالطاقة يف تصميم األبنية.

 (12/2/3الشرحية )

 مدينة مصدر :

إحدى املبادرات الريادية يف اإلمارات العربية املتحدة هي إنشاء أول ملدينة يف العامل 

إنتاج الكربون وخالية من املخلفات والسيارات هي مدينة  مصدر يف إمارة أبو خالية من 

ألفا آخرين أثناء القيام  21الساكن وتستقبل  71ظيب مت ختطيط املدينة لكي تؤدى 

بأعماهلم ومن املتوقع هلا أن تكون منطقة حرة متخصصة ذات تكنولوجيا عالية 

ة مستقبلية وسيكون معهد مصدر شركة ومركز أثاث ذات رؤي 0211تستضيف حنو 

طالب ومدرس يف خريف  011للعلوم والتكنولوجيا أول الوافدين إىل املدينة ويستضيف 

، وستمنع السيارات من دخول املدينة، ويكون التنقل مقتصرا على أنظمة نقل عامة 0118

 سريعة أو شخصية تعتمد على طرق وسكس حديد تربط العاملني يف املدينة مع املواقع

األخرى خارجها، وسيتم إنشاء جدران حول املدينة لصد الرياح الصحراوية احلارة، وسوف 

يسمح غياب السيارات بإنشاء طرقات ضيقة ومظللة تساهم يف حتسني حركة اهلواء، 

وسيتم توجيه املدينة حنو اجلهة الشمالية  كما سيخفف من الطلب على مكيفات اهلواء ،

شمق املباشر على جوانب األبنية ونوافذها ، وسوف تقوم الشرقية لتخفيف حجم سطوع ال

على األسطح وغريها بإنتاج كميات كافية من الكهرباء  ةاأللواح والالقطات الشمسي

لتحقيق غالبية احتياجات املدينة وستزود املدينة باملياه من خالل حمطة حتليه تعمل 
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اليت تنمو خارج املدينة وداخلها على الطاقة الشمسية ، كما سيتم ري النباتات واحملاصيل 

باملياه الرمادية واملياه العادمة املعاجلة اليت تنتجها املدينة، ومن املتوقع اكتمال إنشاء 

( وقد مت اختيارها the economist, 2008)  0100مدينة مصدر وبداية عملها سنة 

حديثا، وهذا مؤخرا كي تستضيف الوكالة الدولية للطاقة املتجددة اليت مت إنشاؤها 

يعترب اجنازا جوهريا البو ظيب ، فللمرة األوىل تتمكن مدينة عربية من استضافة املقر 

 (.MASDAR,2009دولية .) ةالرئيسي ملنطق

وقررد مت ارجرراء االنتهرراء مررن 

املرحلة االولي من مشروع املدينرة  

مليررار دوالر  00والررذي يتكلررف  

علررى ان ينتهرري   0102حرريت عررام  

 .0102،  0101العمل بني عامي 

 

لقد أنشأت عدة دول عربية كودات خمتلفة لألبنية يف األردن وكجزء من 

اإلسرتاتيجية الوطنية لكفاءة الطاقة ، مت اإللزام بإدخال العزل احلراري يف املباني 

السكنية والتجارية يف بعض املناطق باإلضافة إىل أعداد كود لكفاءة الطاقة كجزء 

 ( .SHAIN ,2005من هذه اإلسرتاتيجية )

بعد جهود عديدة لتشجيع اهلندسة املعمارية اخلضراء من قبل العديد من 

املؤسسات املصرية ، طورت مصر كودات خاصة بكفاءة الطاقة يف املباني السكنية عام 

يتم تطبيقها بشكل طوعي ويف حال مت نقلها إىل مستوى اإللزام فمن املقدر أن  0110

من استهالك الطاقة يف املباني وثسب جوهوانغ  %01حنو  تساهم هذه الكودات يف توفري

هنالس القليل فقط من الدالئل على أن اجلهود السابقة قد جنحت يف تغيري تطبيقات  0110

تصميم املباني يف مصر حنو حتسني كفاءة الطاقة ومل يتم بعد تقييم مستوى إلزامية هذه 

 ألبنية.الكودات وتأثري تطبيقها على كفاءة الطاقة يف ا

يف لبنان يتم حاليا تطوير مواصفات للطاقة احلرارية يف األبنية بدعم من معهد 
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DDEME  يف فرنسا ، كما إن قانون البناء اللبناني يوفر حوافز اقتصادية لعمليات العزل

احلراري الطوعية يف املباني وبالرغم من ذلس وبسبب ضعف اإلطار التشريعي واملؤسسي 

ار الطاقة وغياب إسرتاتيجية وطنية ، فان الكثري من مشاريع كفاءة والدعم املقدم ألسع

الطاقة يف لبنان وخاصة املمولة من جهات داعمة من االحتاد األوروبي مل حتقق النجاح 

 (.MOURTADA,2008املطلوب )

يف سوريا يتم أيضا تطوير كود ممارسة للعزل احلراري يف األبنية، بهدف توفري 

ني حول مزايا العزل احلراري ي األبنية والتأثري على قرارات الشراء املعلومات للمستهلك

اخلاصة بالعزل احلراري، حيث توفر هذه املعايري املرجعية أفضل املمارسات اليت يتم التوصية 

 (.ZEIN,2005بها ملستويات العزل احلراري يف املباني اجليدة واحلالية )

من الطلب على الطاقة ، مت  %21 ويف الكويت ، حيث يستهلس التكييف املنزلي

تطوير كود من املعايري املرجعية لرتشيد استهالك الطاقة ووضع حدود قصوى الستهالك 

الكهرباء من قبل أنظمة التكييف املنزلي يف املباني  ويضع الكود شروطا إلجراءات 

 ترشيد استهالك الطاقة يف عدة أنواع من املباني.

املستدام لألبنية يف العامل الغربي اليزال يف مراحله  إن الوصول إىل حتقيق التصميم

األوىل من التطوير وهناك القليل املاضية متيز منط التحضر يف العامل العربي، وخاصة يف 

اخلليج بأمناط من اهلندسة املعمارية املستوردة من الغرف واليت تعترب بعيدة عن  ةمنطق

التناغم مع الظروف االجتماعية واجلغرافية واملناخية لعامل العربي، ناطحات السحاب اليت 

حتتوي على واجهات ذات مساحات كبرية من الزجاج وتتطلب مقدارا هائال من الكهرباء 

 كل املراكز احلضرية اجلديدة مثل دبي وأبو ظيب للتكييف أصبحت تشاهد يف

والدوحة وغريها، هذه األمناط املعمارية غري املستدامة للمباني السكنية والتجارية ، 

فضال عن كونها مستهلكة بشكل هائل للطاقة واملياه ، تساهم بشدة يف انبعاثات غازات 

 الدفيئة.

من قطاع األبنية واليت مت توثيقها يف اإلسرتاتيجية الثانية خلفض انبعاثات الدفيئة 

التقارير الوطنية تتضمن أنظمة اإلنارة ذات الكفاءة، وترخيص وتصنيف األجهزة املنزلية، 
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ونشر األفران احملسنة للطبخ يف املناطق الريفية، ولدى كل من لبنان وتونق واجلزائر 

 املنزلية.وسوريا ومصر مشاريع يف عدة مستويات من التطور لرتخيص األجهزة 

وجنحت احلكومة املصرية يف تطوير مواصفات لكفاءة الطاقة وتصنيفاتها يف 

األجهزة املنزلية الثالثة األكثر اخرتاقا للسوق ، وهى مكيفات اهلواء يف الغرف، والغساالت 

اآللية، والثالجات، وقد مت تطوير مواصفات كفاءة الطاقة هلذه األجهزة واملوافقة عليها من 

ئة املصرية العامة للمواصفات وضبط اجلودة ، وصدر قرار من وزير الصناعة يف قبل اهلي

يتعلق بالثالجات والغساالت واملربدات وأجهزة التكييف املنزلية ، لقد أصبح  0110العام 

لزاما على املصنعني احملليني ومستوردي هذه األجهزة حتقيق املواصفات املطلوبة باإلضافة 

 (.clasp,2008اءة الطاقة )إىل تطبيق تصنيفات كف

طورت تونق مؤخرا مواصفات وبرامج خاصة لتصنيف األجهزة املنزلية وغريها من 

األجهزة العاملة على الطاقة، هذا الربنامج املدعوم من مرفق البيئة العاملي وتنفذه الوكالة 

قة ( أدى إىل إصدار مواصفات لتصنيف استهالك الطاANMEالوطنية للتحكم يف الطاقة ) 

، ونتيجة لذلس فإنه من 0117واحلد األدنى املطلوب من كفاءة الطاقة للثالجات يف العام 

مليون طن من ثاني أكسيد الكربون  0.7املتوقع أن يؤدي هذا الربنامج إىل جتنب إطالق 

 (.LIHIDEB, 2007) 0101حتى سنة 

الوطين  جربناميعترب تطوير مواصفات كفاءة الطاقة يف األجهزة املنزلية جزءا من ال

لكفاءة الطاقة الذي تنفذه وزارة الطاقة والتعدين يف اجلزائر ، وحيدد قانون كفاءة 

القواعد األساسية اليت حتكم كفاءة  ةولوائحه التنفيذي 0888للعام  18-88 مالطاقة رق

الطاقة يف األجهزة املنزلية اليت تعمل على الكهرباء والغاز ومنتجات البرتول  ، ويفرض 

انون أيضا أن حتدد احلكومة متطلبات األداء املتعلقة بالطاقة هلذه األجهزة الق

(CLASP,2008.) 

بعد اكتشاف النفط يف السودان مت تشجيع السياسات الرامية إىل التحول من وقود 

الكتلة احليوية إىل الغاز البرتولي املسال ألغراض الطبخ ، وقد أوضح السودان مدى األثر 
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لتحول الكتلة احليوية الذي يساهم يف عزل الكربون ، ولدى مصفاة الناجم عن هذا ا

طن يوميا من الغاز البرتولي املسال ، وقد نفذت  211البرتول يف اخلرطوم قدرة على إنتاج 

احلكومة مؤخرا جمموعة من السياسات اليت ساهمت يف زيادة استخدام الغاز املسال يف 

صف وتراجعت رسوم اجلمارك على األفران العاملة املنازل ن كما مت ختفيض السعر إىل الن

 على الغاز املسال بشكل كبري.

بليون  0.8من إنتاج الكهرباء عامليا ، وهى تساهم يف إنتاج  %08تستهلس اإلنارة حنو 

 %11طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا ، على املستوى العاملي ، فان أكثر من 

ا يف السوق هي من النوع الوهاج، بينما توجد مصابيح من من املصابيح اليت يتم بيعه

 %6الفلورسنت املضغوط أكثر كفاءة ولكنها أيضا أغلى تثمينا وال تتجاوز مبيعاتها 

(GEF,2008 وحسنب معهد وورلدواتش فان العدد الكلي ملصابيح الفلورسنت املستخدمة )

بليون وحدة  0.2بليون إىل  0.9، متزايدا من  0110و0110عامليا تضاعف تقريبا مابني 

(WWI,2008.) 

عنه من ختفيض النبعاثات غازات الدفيئة يتناسب مع  جأن توفري الطاقة وما ينت

كمية الوقود اليت يتم توفريها بسبب التقليل من الطلب على الكهرباء الناتج عن املصابيح 

ءة على بنية إنتاج األقل استهالكا، وتعتمد اقتصاديات استخدام هذه املصابيح ذات الكفا

الكهرباء يف كل دولة ونوع الوقود املستخدم وكلفة الوقود، لكن الكلفة األولية 

العالية هي احد أهم العوائق أمام استخدام هذه املصابيح ذات الكفاءة يف معظم الدول 

هي إعفاء هذه املصابيح  قالعربية كما هي احلال عامليا، وإحدى الوسائل لتجاوز هذه العوائ

ن الرسوم اجلمركية وخاصة أنها نادرا ما يتم تصنيعها حمليا يف الدول العربية ، وهناك م

وسيلة أخرى هي تطوير خمططات متويل خالقة ميكن من خالهلا للمستخدمني 

 النهائيني دفع الكلفة األولية عن طريق التوفري يف كلفة الكهرباء.

يا  اقتصادية وبيئية عديدة، على رغم من إن مصابيح الفلورسنت املضغوط توفر مزا

فلدى قلة من الدول العربية اسرتاتيجيات أو خطط وطنية لنشرها، ويف معظم احلاالت يتم 
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التجاري من خالل حمالت التجزئة أو وكالء  ىتوزيع هذه املصابيح الكفاءة على املستو

 الشركات املصنعة األجنبية من دون أي دعم حكومي، وحسب احتاد صناعات اإلنارة

 .0116مليون مصباح عام  62.8يف اإلمارات  حالصيين، بلغ حجم مستوردات هذه املصابي

وقد ساهمت بعض املشاريع املمولة من املؤسسات املاحنة املتعددة األطراف أو من 

خالل االتفاقيات الثنائية مع دول ماحنة يف تشجيع نشر هذه املصابيح يف بعض الدول 

قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالشراكة مع  0119 العام العربية منها لبنان ومصر ، يف

وزارة الطاقة واملياه واملركز اللبناني لرتشيد استهالك الطاقة بإطالق محلة وطنية لدعم 

نشر مصابيح الفلورسنت املضغوط بهدف زيادة الوعي العام حول مزايا هذه املصابيح ، كما 

يادية الستبدال مصابيح اإلنارة العاجية مبصابيح نفذ املركز جمموعة من املشاريع الر

يف فاتورة الكهرباء  %00الفلورسنت يف عدة قرى لبنانية ، نتيجة لذلس حتقق توفري بنسبة 

 احمللي. ىعلى املستو

من جممل استهالك الكهرباء يف مصر ، نصفها من قبل  %00تستهلس اإلنارة حنو 

شروع " حتسني كفاءة الطاقة وختفيض القطاعات السكنية والتجارية ، لقد قام م

اإلمنائي ومرفق البيئة العاملي  ةانبعاثات غازات الدفيئة " املدعوم من برنامج األمم املتحد

بتنفيذ بعض املبادرات لتشجيع استخدام مصابيح الفلورسنت ، وتضمن بعض هذه املبادرات 

لمساعدة على ختفيض ل %2إىل  %01من  حدراسة ختفيض رسوم اجلمارك على هذه املصابي

كلفتها األولية ، وتطبيق برنامج لتأجري املصابيح من قبل شركات توزيع الكهرباء اليت 

متلكها الدولة، وتشجيع اإلنتاج احمللي هلذه املصابيح، وال تتوفر معلومات حول حوافز 

حكومية تستخدم لتشجيع املنتجني احملليني ، ولكن مت إنشاء ست حمطات لإلنتاج 

، هذه املبادرات إضافة إىل محالت التوعية العامة والتسويق ، ساهمت يف زيادة حجم احمللي

، ومت تقدير جممل االخنفاض يف  0111مليون وحدة يف العام  7.7إىل  حسوق هذه املصابي

 0.0مبا يقارب  0111حتى العام  تانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة هلذه النشاطا

 (.GEF/UNDP,2008مليون طن   ) 
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ماليني مصباح فلورسنت مضغوط يف الفرتة  01يف تونق عدة مشاريعه لنشر حنو 

ضمن آلية التنمية النظيفة لربوتوكول كيوتو، ولكن هذه املشاريع مازالت  0111-0100

قيد التطوير وحسب الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة ، سيتم ختفيض حنو مليون طن 

 (.ANME,2008) 0100الكربون حتى سنة من انبعاثات ثاني أكسيد 

 استبدال الوقود:

من كمية الوقود املستخدمة إلنتاج الكهرباء  %01عامليا ساهم الغاز الطبيعي بنحو 

ومن املتوقع أن يلعب دورا مهما يف التحول حنو طاقة قليلة الكربون يف  0111يف العام 

تج كميات أقل من ثاني أكسيد املستقبل القريب ، السبب يف ذلس إن الغاز الطبيعي ين

الكربون لكل وحدة طاقة مقارنة بالنفط والفحم ، وتظهر اإلحصاءات إن االستهالك 

العاملي من الغاز الطبيعي استمر بالنمو خالل العقد األخري ، وميكن مالحظة هذا التوجه 

هرية نفسه يف العامل العربي، ويعترب التحول إىل استخدام الغاز الطبيعي استجابة جو

للكثري من العوامل ومنها التخفيف من تلوث اهلواء وانبعاثات غازات الدفيئة هذا الدور العام 

الذي يلعبه الغاز الطبيعي ومن املتوقع أن يلعبه يف املستقبل يف سوق الطاقة العاملي، مت 

 0119( يف العام  GECFالتأكيد عليه مؤخرا من خالل إنشاء " منتدى الدول املصدرة للغاز " )

ومقره يف الدوحة عاصمة قطر ، وقد انضمت إليه الدول العربية الرئيسية املنتجة للغاز 

 وهي اجلزائر ومصر واإلمارات وقطر وليبيا.

الغاز الطبيعي هو ثاني أكرب مصدر أوىل للطاقة مستخدم يف العامل العربي وميثل 

ثنتا عشرة دولة عربية ، وهناك ا 0116من استهالك الطاقة النهائي يف العام  %00حنو 

تستخدم الغاز الطبيعي بطرق خمتلفة يف إنتاج الطاقة والصناعة ويف القطاعات السكنية 

من االحتياطي العاملي،  %01والتجارية وقطاع النقل ، ومتثل احتياطيات الغاز العربية حنو 

 (.LAS,2007بينما يساهم إنتاج الغاز العاملي ) 

يميني للغاز الطبيعي يهدفان إىل زيادة استخدام يف يتم حاليا تنفيذ مشروعني إقل

العامل العربي ، املشروع األول املسمى " خط أنابيب الغاز الغربي " يهدف إىل ربط شبكة الغاز 

 0011املصرية مع كل من األردن وسوريا ومن ثم تركيا مبجمل طول أنابيب يصل إىل 
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فني " وهو سينقل الغاز من قطر إىل اإلمارات كيلو مرت، املشروع اإلقليمي الثاني يسمي " الدول

كيلو مرت ، ويتم التخطيط حاليا لبعض املشاريع اإلقليمية  011العربية املتحدة بطول 

 بني الدول العربية يف مشال أفريقيا ، وبني هذه الدول وأوروبا. عاألخرى ومنها مشرو

 الغاز الطبيعي أكثر يف جمال إنتاج الطاقة كان التحول من املنتجات البرتولية إىل

اإلجراءات اليت مت توثيقها يف التقارير الوطنية العربية وعلى سبيل املثال تزايد استخدام الغاز 

الطبيعي بشكل كبري يف عدد من الدول يف تونق ، تأتى غالبية مصادر الطاقة املنتجة 

ي أكسيد ألف طن من ثان 811حراريا من الغاز الطبيعي وهذا ماسهم يف جتنب انبعاث 

 الكربون سنويا مقارنة بسيناريو مرجعي يتم فيه استخدام منتجات نفطية.

ويلعب الغاز الطبيعي جورا كبريا يف سياسة مصر للطاقة وبسبب مزايا 

االقتصادية والبيئية ، سوف يساهم يف حتسني جممل كفاءة الطاقة ونوعية البيئة يف 

الطبيعي واحدا من اإلجراءات ذات األولوية مصر وقد مت حتديد التحول من النفط إىل الغاز 

يف خطة العمل الوطنية لتغري املناهج اليت قامت بإعدادها الوكالة املصرية للشئون البيئية 

حنو الغاز الطبيعي يف  ل، ومت تطوير سياسة الطاقة يف مصر لتشجيع التحو0888يف العام 

 العديد من القطاعات، وتضمنت االسرتاتيجيات مايلي:

 : تطوير البنية التحتية الستخدام الغاز لتوسعة سوق الغاز وتكوير الطلب احمللي عليه أوال

 . %72، حيث ازدادت حصة الغاز يف جممل استهالك املواد اهليدروكربونية إىل حنو 

ثانيا : استبدال الوقود الثقيل بالغاز الطبيعي يف إنتاج الكهرباء ساهم يف ختفيض كبري 

 ملستوى التلوث.

 لثا : استمرار تشجيع استخدام الغاز الطبيعي املضغوط كوقود لوسائل النقل .ثا

رابعا : تشجيع استثمارات القطاع اخلاص يف صناعة الغاز وقد مت تأسيق عدد من الشركات 

اخلاصة للمشاركة يف بناء أنابيب الغاز ، وبناء حمطات تعبئة للغاز الطبيعي 

 ى الغاز الطبيعي.املضغوط ، وحتويل املركبات لتعمل عل

لقد ثبت جناح الربنامج املصري الستخدام الغاز الطبيعي املضغوط كوقود لوسائل 

كانت هناك ست شركات عاملة يف قطاع الغاز الطبيعي املضغوط  0119النقل ، ويف العام 
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الغاز الطبيعي قيد  علىألف مركبة تسري  011حمطة تعبئة للغاز الطبيعي وحنو  006و 

 (.EGAS,2008االستعمال )

ر هي منظومة حوافز املفتاح الرئيسي لنجاح صناعة الغاز الطبيعي املضغوط يف مص

ة شركات الغاز ، ومنها إعفاءات ضريبية ملدة مخق سنوات لكافقدتها احلكومة

، ولكفة قليلة لتحويل املركبات إىل الغاز الطبيعي ، وكذلس الفارق الطبيعي املضغوط

 (.ABDWK GEKIL,2008ز الطبيعي املضغوط والبنزين )اجلذاب يف السعر بني الغا

يتم إنتاجها يف مصر  من الطاقة احلرارية اليت %81باإلضافة إىل ذلس فان أكثر من 

تعتمد على الغاز الطبيعي وهناك خطة يتم تنفيذها خاليا لتوسعة استخدام الغاز الطبيعي 

 از الطبيعي.يف قطاع السكن ، وقد مت ربط حنو مليوني منزل بشبكة الغ

يف البحرين تعمل مجيع حمطات الطاقة حاليا على الغاز الطبيعي ، ويف املغرب مت 

ميغاواط يف العام  092التفويض بإنشاء حمطة طاقة تعمل على دورة مركبة بقدرة 

، أما األردن  0112ميغاواط يف العام  061، ويف اجلزائر مت إنشاء حمطة مماثلة بسعة  0117

ياطيات قليلة من الغاز الطبيعي تقوم بتزويد الطاقة حملطة صغرية تؤمن فيحتوى على احت

من احتياجات الدولة من الطاقة، وضمن مشروع أنابيب الغاز العربي، تقوم مصر  %7حنو 

سنة ، يف  09بتزويد الغاز حملطات الطاقة واملستخدمني الصناعيني الكبار يف األردن ملدة 

رة لتطوير خطة عمل إلدخال الغاز الطبيعي كأحد أنواع اإلمارات العربية املتحدة مباد

من املركبات  %01وقود وسائل النقل ، وحسب معلومات هيئة البيئة يف أبو ظيب ، فإن 

اململوكة للحكومة وسيارات التاكسي يف اإلمارة سيتم حتويلها إىل الغاز الطبيعي 

 (.AFED, 2008) 0100ثلول سنة 

 (13/2/3الشرحية )

 املتجددة:الطاقة 

متتلس الدول العربية إمكانات كبرية لتطوير الطاقة املتجددة ، ومنها الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح إضافة إىل طاقة املياه والطاقة احلرارية اجلوفية يف مناطق حمددة 

ال تزال غري مستغلة ، وال تزال حصة الطاقة املتجددة من جممل قدرة إنتاج الطاقة يف العامل 
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، معظمها من الطاقة املائية يف مصر وسوريا  0111يف العام  %1ي قلية نسبيا مل تتجاوز العرب

والعراق ولبنان والسودان واجلزائر واملغرب وتونسي وموريتانيا ، أما إنتاج الطاقة الشمسية 

ميغاواط ، ويقتصر على تونق ومصر واألردن واملغرب  021وطاقة الرياح فلم يتجاوز 

 ( .OAPEC,2008وفلسطني )

أحتلت مصر املرتبة األولي يف إنتراج الطاقرة املائيرة وطاقرة الريراح يف العرام العربري        

 0111/0119ميغرررراواط للثانيررررة يف   012ميغرررراواط لررررألوىل و  0970بقرررردرة بلغررررت  

(EEHCM,2008.) 

، يف العام  0100ميغاواط ثلول سنة  862ومن املخطط أن تزداد طاقة الرياح إىل 

األعلى للطاقة يف مصر خطة طموحة لزيادة مساهمة الطاقة املتجددة  تبنى اجمللق 0111

من هذا اهلدف  %00، وسيتم توفري  0100ثلول سنة  %01يف جممل إنتاج الكهرباء إىل 

 بواسطة طاقة الرياح.

تشري تقييمات موارد الرياح إىل إن بعض املواقع يف الدول العربية متلس الشروط 

ج الكهرباء وهناك تطبيقات صغرية وتقليدية لطاقة الرياح يف املطلوبة والكافية إلنتا

تونق واألردن، ولكن مصر واملغرب فقط انتقلتا حنو إنتاج طاقة الرياح على املستوى 

            ،  0112ميغاواط يف العام  27التجاري ، يف املغرب وصلت قدرة طاقة الرياح املثبتة إىل 

ثبتة ، بينما يتم حاليا إنشاء مزارع رياح بقدرة إمجالية من جممل الطاقة امل %0مما ميثل 

 ميغاواط. 211تبلغ 

بفضل موقعها اجلغرايف ، تنعم الدول العربية بغزارة يف القدرة الكامنة للطاقة 

الشمسية، ويتم إنتاج الطاقة الشمسية بواسطة تكنولوجيا اخلاليا الفوتوفولطية يف 

، أكرب برامج التصاالت وإنارة املواقع النائيةوا ، خاصة لضخ املياهعدة مشاريع منفردة

ألف نظام منزلي  061اخلاليا الفوتوفولطية موجود يف املغرب ، حيث مت تركيب أكثر من 

ميغاواط ،  06من املساكن الريفية بقدرة إمجالية تصل إىل  %9للطاقة الشمسية يف حنو 

ة يف تونق بقدرة قصوى تصل وتطورت تطبيقات ضخ  املياه بواسطة الطاقة الفوتوفولطي
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 (.ABDEK GELIL,2008Bميغاواط ) 022إىل 

حتقق سخانات املياه الشمسية مستويات خمتلفة من اخررتاق يف األسرواق العربيرة ،    

وهى أكثر جناحا يف القطاعات السكنية والتجارية يف فلسرطني واألردن ومصرر واملغررب    

ة األكرب من سخانات امليراه الشمسرية يف   ولبنان ، ويظهر يف اجلدول إن فلسطني تلس املساح

 داملنطقررة، وهررذا سررببه الوضررع األمررين احلررالي وعرردم القرردرة علررى االعتمرراد علررى التزويرر   

الكهربائي من إسرائيل إىل األراضي الفلسطينية احملتلة ، وجدير بالذكر أن أكثر الدول 

مررن مرروارد  لسررخانات امليرراه الشمسررية هرري تلررس الرريت متلررس مقرردارا شررحيحا       ااسررتخدام

 اهليدروكربون أوال متلكها إطالقا.

هناك عدة مشاريع للطاقة الشمسية املركزة مت اإلعالن عنها ولكنها مل تكتمل 

بعد يف بعض جول مشال أفريقيا وهى مصر واملغرب واجلزائر ، ومع تزايد املخاوف من آثار 

ي الطاقة تغري املناخ واخنفاض الكلفة وحتسني كفاءة التكنولوجيا ودخول مزود

املستقلني ، فسوف تلعب الطاقة الشمسية املركزة جورا مهما يف مزيج إنتاج الطاقة يف هذه 

 0111الدول يف املستقبل القريب ، وهناك خطة حديثة مت اإلعالن عنها يف اجلزائر عام 

وتتضمن إنشاء أربع حمطات للغاز والطاقة الشمسية املركزة بقدرة إمجالية تصل إىل 

ميغاواط من الطاقة الشمسية وسيتم بدء العمل يف هذه  021واط ، منها ميغا 0111

 .0102بشكل تدرجيي حتى سنة  تاحملاطا

وقدمت مصر طلبا رمسيا ملرفق البيئة العاملي لدعم متويل أول حمطة للطاقة 

احلرارية الشمسية ، كما أن العمل جار اآلن لتنفيذ أول حمطة طاقة حرارية مشسية 

ميغاواط من الطاقة الشمسية  01ميغاواط ، منها  071د( يف مصر بطاقة هجينة )هايربي

بينما تعتمد القدرة الباقية على دورة الغاز املركبة ، ومن املخطط أن تكون احملطة 

 .0101جاهزة للعمل سنة 

وهناك مشروع مشابه قيد اإلنشاء يف املغرب حملطة طاقة هجينة من الغاز املركب 

ميغاواط من الطاقة الشمسية وقد بدأ  01ميغاواط ، منها  710رة والطاقة الشمسية بقد

بعد دراسة جدوى إلنتاج الطاقة احلرارية من الشمق ، ومت اختيار  0887 ماملشروع عا
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 منطقة عني بين مثار يف شرق املغرب إلقامة احملطة.

ويف فلسطني وقعت شركة القدس إلنتاج الطاقة اتفاقية مع شركة نانوفو 

األمريكية إلقامة حمطة طاقة مشسية مركزة يف ارحيا ، وسوف تتضمن املرحلة األوىل 

، ر وهى ممولة من الشركة األمريكيةمليون دوال 01ميغاواط تكلف  0من املشروع إنتاج 

مليون  011ميغاواط بكلفة تصل إىل  011املرحلة التالية سوف تتوسع لتصبح القدرة 

 (.PERC,2009دوالر )

 001أعلن األردن عن خطط إلنشاء حمطة مشسية هجينة بقدرة  0110عام 

ميغاواط واهلدف إنشاء حمطة طاقة مشسية هجينة مدعومة بالوقود النفطي أو الغاز 

( ، أما BOOالطبيعي يف منطقة القويرة جنوب األردن ضمن نظام البناء والتملس والتشغيل  )

يرا لتشجيع الطاقة الشمسية املركزة ، من اإلمارات العربية املتحدة فقد اختارت مسارا مغا

 011خالل تشجيع البحث والتطوير يف مبادرة مصدر ولدى اإلمارات عطاء حملطة بقدرة 

 ميغاواط. 211ميغاواط على أن يتم توسعتها إىل 

 اجراءات ختفيف االتبعاثات من قطاع غري الطاقة :

يف االنبعاثات البشرية تساهم بعض القطاعات االقتصادية األخرى ، غري الطاقة 

 العاملية من غازات الدفيئة ومنها القطاع الزراعي وممارسات إدارة املخلفات الصلبة.

 القطاع الزراعي:

من إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون النامجة عن الوقود األحفوري هي السبب 

الناجتة عن النشاط البشري الرئيسي يف تغري املناخ العاملي، فان حنو تقلقل تأثريات االحرتار 

تأتى من الزراعة والتغري يف استخدامات األراضي ، السبب يف ذلس أن النشاطات الزراعية هي 

املصدر الرئيسي لغازي امليثان وأكسيد التريوز اللذين ميتلكان قدرة تأثري على إحداث 

من  %01 تغري املناخ أكثر من ثاني أكسيد الكربون ، وختتل األراضي الزراعية حنو

من  %97من انبعاثات امليثان و %20مساحة األراضي على كوكب األرض وتنتج حنو 

 (.smith,2007انبعاثات أكسيد النيرتوز العاملية )
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من جهة أخرى فان قطاع الزراعة ميكن أن يكون جزءا من اسرتاتيجيات التخفيف 

معادلة االنبعاثات من من خالل خفض االنبعاثات الناجتة عنه ، ومن خالل املساعدة على 

القطاعات األخرى عن طريق إزالة ثاني أكسيد الكربون من اجلو بواسطة عملية التمثيل 

الضوئي يف النباتات وختزين الكربون يف الرتبة ، وتعترب هذه العمليات أجزاء رئيسية من 

لزراعية دورتي الكربون والنيرتوجني العامليتني ، ومن خالل تبين أفضل ممارسات اإلدارة ا

ميكن ختفيض انبعاثات أكسيد النيرتوز من الرتبة الزراعية ، وامليثان من اإلنتاج احليواني 

 والسماد، وثاني أكسيد الكربون من استخدامات الطاقة يف املزارع.

اإلجراءات اليت تضمنتها التقارير الوطنية لبعض الدول العربية حتت بند الزراعية 

الرز وإدارة مستجمعات زراعة الرز لتقليص انبعاثات امليثان ، مشلت إدخال أنواع جديدة من 

واالستخدام املرشد للمخصبات لتقليص انبعاثات أكسيد النيرتوز ، وزيادة قدرة الرتبية 

على امتصاص املياه، والتقليل من حرق البقايا الزراعية ، ومن اإلجراءات يف قطاع إدارة الثروة 

مة للماشية لتقليل انبعاثات امليثان من التخمر املعوي ، وإدارة احليوانية تغيري األعالف املقد

 السماد والثروة احليوانية.

ويعترب التقرير الوطين األول ملصر الوحيد املتوافر الذي بقدم وصفا دقيقا للخيارات 

املختلفة املتاحة أمام مصر للتخفيض من انبعاثات امليثان من حقوق الرز ، وتتضمن هذه 

راعة أنواع من الرز فرتات إنتاج قصرية ، إدارة املياه واملخصبات ، ضبط درجات حرارة اخليارات ز

الرتبة، ويوصى هذا التقرير بتنفيذ بعض النشاطات لتقليص انبعاثات امليثان من املاشية من 

خالل تغيري أمناط التخمر عن طريق تغيري مكونات األعالف ، وقد بدأ تنفيذ بعض هذه 

 مصر، مثل زراعة أنواع الرز ذات فرتات اإلنتاج القصرية وإدارة املياه اخليارات فعال يف

 واملخصبات والتقليل من استخدام الكيماويات الزراعية.

، فان موريتانيا هي الوحيدة اليت أعلنت عن مشاريع تتعلق باإلضافة إىل مصر

 جينية.بتحسني إدارة املياه واملخصبات وحتسني كفاءة استخدام املخصبات النيرتو
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 (14/2/3الشرحية )

 إدارة النفايات :

 تساهم ممارسات إدارة النفايات يف انبعاث غازات الدفيئة من خالل عدة طرق : 

 أوال : ينتج التحلل الالهوائي يف مكبات النفايات غاز امليثان.

ثانيا : يساهم احلرق املكشوف للنفايات يف إنتاج غازات احرتاق منها ثاني أكسيد 

 الكربون. 

باإلضافة إىل ذلس فإن احرتاق الوقود املستخدم يف نقل النفايات إىل مواقع التخلص 

منها هو مصدر آخر لغازات الدفيئة ، ومن شأن املمارسات املالئمة يف إدارة النفايات ، مثل 

نتاجها وإعادة تدوير تقليل انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع النفايات، ويتضمن احلد من إ

ذلس تقليل إنتاج امليثان من املكبات نتيجة حتول املخلفات العضوية من املكبات إىل مرافق 

 املعاجلة البيولوجية، وتقليل االنبعاثات من احملارق.

ل العقود القليلة املاضية ، ويعزى تزايد إنتاج املخلفات الصلبة يف العامل العربي خال

ذلس إىل النمو السكاني والتحضر والنمو االقتصادي وارتفاع مستويات نوعية احلياة يف 

العديد من الدول ، ولكن معظم الدول العربية، مبستويات خمتلفة ، مازالت تعاني من 

ت لكل فرد طرديا غياب اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة، ويتناسب معدل إنتاج النفايا

مع مستوى الدخل، وهو يصل إىل مستويات عالية يف الدول ذات الدخل العالي يف جملق 

من تكوين النفايات  %21التعاون اخلليجي ، والتزال املخلفات العضوية متثل أكثر من 

الصلبة يف معظم الدول العربية، وهذا يعترب مصدرا متوقعا كبريا النبعاثات غاز امليثان 

 يتم التقليل من شأنه دائما.كان 

التخلص املكشوف من النفايات هو الوسيلة األكثر شيوعا يف العامل العربي ، تقوم 

البلديات عادة بالتخلص من النفايات الصلبة عرب إلقائها يف األراضي املنخفضة أو مناطق 

، باإلضافة التعدين املهجورة بداًل من مواقع معتمدة للتخلص من النفايات ، هذه املكبات 

إىل كونها تعاني من ضعف اإلدارة تفتقر عادة إىل أهم اإلجراءات اهلندسية والصحية 

الالزمة جلمع عصارة النفايات ومعاجلتها واحتجاز امليثان، يف الكثري من احلاالت حتدث 

حرائق ذاتية يف هذه املواقع وتؤدي إىل مشاكل حادة يف نوعية اهلواء، وهناك مشروعات 
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حلجز الغازات الناجتة عن نكبات النفايات يف عمان والكويت ، رغم عدم توفر رياديان 

 توثيق للنتائج.

وتعترب تكنولوجيات احلرق وحتويل النفايات إىل طاقة طرائق ذات كلفة 

رأمسالية عالية وال تطبق إال يف حاالت معينة يف معاجلة النفايات اخلطرة، كما يف 

 ال يتم اسرتداد الطاقة ، أنظمة املعاجلة البيولوجية البحرين ومصر، ويف كلتا احلالتني

ميكن أن تكون هوائية أو الهوائية ، لكن األنظمة اهلوائية هي األكثر انتشارا يف املدن 

العربية إلنتاج السماد ، وهناك العديد من مرافق التخمري وإنتاج السماد يف مصر وسوريا 

 لدول العربية األخرى.ولبنان وتونق والسعودية وقطر كما يف بعض ا

يف التقارير الوطنية األوىل للدول العربية ، متثل اإلجراءات اليت مت عرضها لتخفيض 

انبعاثات غازات الدفيئة من هذا القطاع الئحة من التمنيات لعدة ممارسات من إدارة املخلفات 

إلنتاج السماد ، الصلبة والسائلة ، وتتضمن هذه املمارسات حتول املواد العضوية من املكبات 

واستعادة امليثان من املكبات إلنتاج الكهرباء، وتقوية األطر التشريعية واملؤسسية 

لتحسني إدارة النفايات الصلبة ، باإلضافة إىل ذلس ، تتضمن اإلجراءات اليت مت عرضها غالبا 

تنفيذ التعليم والتدريب والتوعية العامة يف قضايا النفايات ، بعض هذه النشاطات قيد ال

 لكن معظمها ال يزال يف املراحل األوىل من التطوير يف الكثري من الدول.

 اجراءات احتجاز الكربون وختزينه:

يعين التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة تطبيق سياسات وإجراءات لتقليل 

االنبعاثات ذات املصدر البشري وخاصة من مصادر مثل حمطات الطاقة واملرافق الصناعية 

اع النقل ، باإلضافة إىل حتسني املخازن الطبيعية لغازات الدفيئة مثل الغابات وتغيري وقط

استخدامس األراضي واحتجاز الكربون وختزينه ، هذا القسم يناقش حتسني خمازن 

 الكربون من خالل إعادة التشجري واحتجاز الكربون وختزينه.

 (15/2/3الشرحية )

 إعادة التشجري:تغيريات استخدامات األراضي : 

هناك إدراك واسع النطاق لقدرة الغابات وتغيري استخدام األراضي على تعويض 
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انبعاثات غازات الدفيئة وتتضمن اإلجراءات املقرتحة يف البيانات الوطنية تشجيع برامج 

 احلماية وإعادة التجديد وإعادة التشجري.

تها لزيادة احتجاز يف السودان جمموعتان من خيارات التخفيف اليت متت دراس

الكربون وختزينه ، اجملموعة األوىل متثل إعادة تشجري وتأهيل األراضي املهجورة واملدمرة، 

من األراضي الزراعية املروية،  %2من األراضي البعلية و %01باإلضافة إىل إعادة تشجري 

يعتمد على ومتثل اجملموعة الثانية خيارات إدارة تتضمن توجها إلدارة املوارد الطبيعية 

محاية وإعادة تأهيل الغابات واملراعي املتدهورة، وتعترب مشاريع إعادة التشجري وصون 

الكتلة احليوية عناصر أساسية أيضا يف املشاريع والربامج املقرتحة من جيبوتي ، أما 

تونق فقد عرضت لتوجه متكامل مع الدول اجملاورة واجملتمع الدولي من أجل تطبيق 

ىل مكافحة التصحر ، ومت عرض مشاريع مشابهة يف تقارير موريتانيا برنامج يهدف إ

 وجيبوتي واملغرب.

أحد املشاريع الواعدة ضمن آلية التنمية النظيفة اقرتحه جهاز شئون البيئة يف 

مصر ، وهو مشروع إعادة تشجري الطريق الدائري للقاهرة الكربى الذي سوف يساعد على 

ة ، الغابة اليت ستتم زراعتها ستكون مروية مبياه التصريف حتسني نوعية اهلواء يف القاهر

ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من  011الزراعي املعاجلة ومتتص حنو 

املركبات والصناعية وحمطات الطاقة ، وتتم حاليا دراسة هذا املشروع، باإلضافة إىل ذلس 

على تطوير صناعة الوقود احليوي يف قام بنس اليابان للتعاون الدولي بإجراء دراسة أولية 

 0110، وبدأت زراعة نبات اجلاتروفا على سبيل التجربة يف العام  0111مصر يف يونيو 

كجزء من برنامج مصر للتشجري ومكافحة التصحر، وتبني إن حمصول اجلاتروفا يف مصر 

يا ، ومع أن اهلدف هو األعلى يف معدالت اإلنتاج مقارنة بالزراعة غري املروية يف آسيا وأفريق

األوىل لزراعتها يف مصر كان مكافحة التصحر واالستخدام املفيد للمياه العادمة املعاجلة، 

فإن اإلنتاج العالي اسرتعي انتباه منتجي الوقود احليوي من القطاع اخلاص، وبناء على هذه 

 ديدة للوقوالدراسة اقرتح البنس الياباني خطة إسرتاتيجية متكاملة لقيام الصناعة اجلد

 (.JDI,2007احليوي من خالل شراكة بني القطاعني العام واخلاص )
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وحتققت جتربة أخرى مثرية يف إعادة التشجري يف اإلمارات العربية املتحدة ، ووفق 

مليون شجرة  00معلومات هيئة البيئة يف أبو ظيب، مت خالل العقود القليلة املاضية زرع 

ألف هكتار بأشجار الغابات ، وتساعد  80وزرع مايزيد عن مليون خنلة ،  02باإلضافة إىل 

هذه االجنازات اآلن يف عكق عملية التصحر وتثبيت الكثبان الرملية اليت كانت يف وقت 

مضى ترحتل عرب األراضي ر هذه األشجار وفرت أيضا موائل جديدة للحياة الربية ، مع 

ات والطيور لكونها متكنت من حدوث زيادة كبرية يف إعداد بعض األنواع من احليوان

 ENVIRONMENT AGENCY-ABUاستعمار املساحات اجلديدة من الغطاء النباتي )

DHABI,2005.) 

 (16/2/3الشرحية )

 احتجاز الكربون وختزينه:

 احتجاز الكربون وختزينه عملية من ثالث خطوات:

هي احتجاز ثاني أكسيد الكربون من مصادره/ مثل حمطات الطاقة واملرافق  اخلطوة األوىل :

  .الصناعية وآبار الغاز الطبيعي اليت حتتوي على انبعاثات كثيفة 

 هي نقل ثاني أكسيد الكربون عرب خطوط أنابيب إىل منطقة التخزين. اخلطوة الثانية :

العميقة ، ومنها التكوينات  هي التخزين يف التكوينات اجليولوجية اخلطوة الثالثة:

املاحلة وحقوق النفط والغاز املهجور وطبقات الفحم ومواقع حتسني استعادة 

النفط أو الغاز. يف عملية االحرتاق ميكن احتجاز ثاني أكسيد الكربون أما 

يف مرحلة ماقبل االحرتاق عن طريق معاجلة الوقود األحفوري أو يف مرحلة 

 عاجلة الغازات املنبعثة من املداخن.مابعد االحرتاق من خالل م

ونتيجة القتصاديات احلجم فإن املصادر املنفردة الكبرية لثاني أكسيد الكربون 

لديها القدرة األكرب على احتجازه ، وتتضمن هذه املصادر صناعات مثل النفط والغاز 

ن واالمسنت واحلديد وحمطات الطاقة الكهربائية ، لقد مت ضخ ثاني أكسيد الكربو

وختزينه يف آبار النفط كوسيلة لتحسني استخراج النفط منذ نهاية السبعينات ، وتقدر 

القدرة اجليولوجية احلالية لتخزين الكربون عامليا يف حقول النفط والغاز املهجورة بنحو 

 ( .IEA,2006جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون ) 811
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ية الدولية املعنية بتغيري املناخ وقد أشار التقرير اخلاص الصادر عن اهليئة احلكوم

إىل أن تقنية احتجاز الكربون وختزينه قادرة على ختفيض تكاليف التخفيف بشكل 

 (.IPCC,2005عام وحتسني املرونة يف حتقيق أهداف ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة )

 

 :استنتاجات

جمموعة واسعة  تشري هذه املراجعة إىل إن غالبية الدول العربية تقوم فعال بتطبيق

من السياسات واإلجراءات الرفيقة باملناخ ، تهدف إىل خفض االنبعاثرات البشررية مرن غرازات     

الدفيئة باإلضافة إىل السياسات واإلجراءات اليت تساهم يف حتسني مصرارف الكربرون ، ومرع    

 واإلجراءات مت تبينها كاسرتجابة لربعض االعتبرارات االقتصرادية     تأن غالبية هذه السياسا

واالجتماعية والبيئية ، فإنها أيضا تسرهم يف ختفيضرات مهمرة النبعاثرات غرازات الدفيئرة،       

العاملي، مثل تسويق طاقة الرياح يف مصرر   ىبعض هذه النشاطات معروفة جيدا على املستو

واالسررتخدام الواسررع النطرراق  

للسررررخانات الشمسررررية يف  

فلسررطني وتررونق واملغرررب،   

واسرررتخدام الغررراز الطبيعررري 

ط كوقررود لوسررائل  املضررغو

النقل يف مصر ، وأول مشاريع 

الطاقررة الشمسررية املركررزة  

يف مصر واملغرب واجلزائر ، وأول جملق لألبنية اخلضراء يف دبي، ومشروع التشرجري الضرخم   

يف اإلمررارات، وأول مدينررة خاليررة مررن الكربررون يف أبررو طرريب ومشررروع احتجرراز الكربررون 

التوضيح سابقا ، فان هذه النشاطات تعتررب مشرتتة    وختزينه الريادي يف اجلزائر ، وكما مت

 وال توجد دالئل على تطبيقها ضمن إطار متكامل من السياسات.

دولرة عربيرة    07من خالل حتقيق التزاماتها لالتفاقية اإلطارية لتغري املناخ ، قامرت  

ري بتقررديم تقاريرهررا الوطنيررة األولرري ، ومل تكمررل أي دولررة التقريررر الثرراني ، وألسررباب غرر

معروفة ، مل يتضمن التقرير الوطين للمملكة العربيرة السرعودية ، اكررب دولرة مصردرة      
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للنفط يف العامل ، أي ذكر جلهود لتخفيف من تغري املناخ وبشكل عرام ، هنراك حاجرة إىل    

الوطنية ألنها تشكل أداة مهمة إلظهار مسراهمة   راملزيد من اجلهود لتحسني نوعية التقاري

 اجلهود العاملية ملواجهة حتديات تغري املناخ. الدول العربية يف

 التوصيات :

بناء على التحليل السابق على الدول العربية حتسني تدفق املعلومات وإتاحتها حول 

درة على تطوير السياسات قجهودها يف مواجهة تغري املناخ هذا سوف يساهم يف حتسني ال

العربي ، وعى  –وتقوية الوعي العام ، وميكن حتديد الكثري من جماالت التعاون العربي 

تتضمن تطوير موارد الطاقة املتجددة غري املستغلة بالشكل الكايف، واستخدام الغاز 

يف الطبيعي املضغوط كوقود لوسائل النقل لتحسني نوعية اهلواء يف املناطق احلضرية، و

الوقت نفسه ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة واالستفادة من اإلمكانية الكبرية الحتجاز 

 الكربون وحتزينه يف الدول املنتجة للنفط وخاصة يف جملق التعاون اخلليجي.

ويوصى بأن تلزم الدول العربية نفسها بتبين سياسات وطنية مع حتديد أهداف 

ذلس فان معظم الدول العربية وخاصة يف جملق لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة، وك

، قد تتضمن إنشاء أنظمة  مالتعاون اخلليجي ثاجة إىل تبين سياسات للنقل املستدا

حديثة للنقل العام لتحسني كفاءة الطاقة وختفيف االنبعاثات من املركبات ، وجيب 

احلضري يف املستقل  الرتويج ملفهوم " األبنية اخلضراء " والسعي لكي حتقق مشاريع التوسع

 أعلى مستويات الكفاءة يف استخدام املوارد.
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 (17/2/3الشرحية )

 عرض فيلم عن مدينة مصدر

 (18/2/3الشرحية )

 مناقشة حول جهود الدول العربية واالجهزة العليا للرقابة بها يف شأن ختفيف االنبعاثات
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 املراجع :

1- EIA, Energy Fact Sheet, Renewable Energy, http:// www.eia-

doe.gov/neic/infosheets/renewableenergy. 
2- IEA, Renewables in Global Energy Supply. An IEA Fact Sheet, 

January 2007. 

3- Merrill Lynch, Industry Overview, Renewable Energy: Moving to 

the Centre Stage, 29 March, 2006. 

 

 ، 9002، المنتدي العربي للبيئية والتنمية، البيئة العربية وتغير المناختقرير ، ابراهيم عبد الجليل -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eia-doe.gov/neic/infosheets/renewableenergy
http://www.eia-doe.gov/neic/infosheets/renewableenergy


 
 

 
 

3 245 

 

 

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(

 

 2014ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 اليوم الثالث

 جتارب عملية يف جمال الرقابة البيئية

 (3/1اجللسة التدريبية األولي )

 مراجعة التنوع البيولوجي

 

 اجللسة:اهلدف من 

تعليمات إصدارات والتعرف على عمليات مراجعة التنوع البيولوجي يف ظل  

 .االنتوساي

 

 مقدمة

طبقققا التقيقاققيقة التنوع البيولوجيت يتف تعريو التنوع البيولوجي نو التنوع        

االحيقايي بقاعتبقارل التبقاين بك الكاينات امية من ايص امل ققادر سققواء األر ققية او       

البحريقة نو ريهاقا من النظف البيئيقة املقاييقة وريه نلا من ا معات البيئية اليت تكون      

جقزءا مققنهققا: واققنا يت ققمن   

التنوع داخل األنواع وفيما بك 

األنقواع وتقنوع النظف البيئيققة   

 نيسها.

 
 

 

 (1/3/1الشرحية )

ويعترب التنوع البيولوجي جماال لالاتمام املتزايد ومل يعد ببساطة مو وع خيص 

 علماء اإلحياءت كما يتزايد تدخل وسايل اإلعالن يف ليت انتبال اجلمهور للمو وع.
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وحيدث فقدان التنوع البيولوجي مبعدالت 

ريه مسبوقة يف التاريخ اإلنساني ويتسارع 

فقدان التنوع البيولوجي )عدد األحياء من 

نصناف اميوانات والنباتات والكاينات 

الدقيقة( وانل اخلسارة تؤثر بطريقة 

مباشرة يف ايكل النظف البيئيةت وعاملنا 

امياظ الطبيعيت وحياتنا واحد حتديات 

على التنوع البيولوجي اي زيادة الطلب 

على املوارد البيولوجية بسبب زيادة 

السكان وزيادة االستهالك. وجيب نن 

يدرك البشر يف ايص نحناء العامل نامية 

 النظف البيئية ومزايا التنوع البيولوجي.

ويف االجتماع التاسص  402يف سنة 

 موعة عمل مراجعة البيئة يف 

وافق األع اء على إلقرار التنوع  الربازيلت

البيولوجي باعتبارل املو وع احملوري 

 موعة عمل مراجعة البيئة يف خطة 

. وندركوا نن العديد من 402-402العمل 

األجهزة العليا للرقابة جتد للتنوع 

البيولوجي ميهوما واسعا ميكن نن ميثل 

حتديا للمراجعة حسب م طلحات 

 املراجعة التقليدية.

مت تطوير انل اإلرشادات ملساعدة  وقد

األجهزة العليا للرقابة على مراجعة 

 التنوع البيولوجي وحتقيق اآلتي:

استخدامها لتثقيو املراجعك بشأن  -

طبيعة التنوع البيولوجي وسبب 

 مراجعته.
وصو الدور الرييسي الني ميكن نن  -

تؤديه األجهزة العليا يف مراجعة 

نعمال حكوماتها وتنكهاا 

 بالتزاماتها.
إدراج دراسات حالة تساعد األجهزة  -

العليا للرقابة على تعلف كيو تداول 

اآلخرون مو وع انل املراجعة اليت 

تت من مبالغ كبهة من األموال 

 العامة.

 ال تعلف:

 فقدان األصناف:

 صنو مهددة باالنقراض. 92251 -
صنو انقر ت امياة الربية منن  252 -

 ميالدية. 9200سنة 
 ف املعر ة لإلخطار:األصنا

صنو مت قيداا على قاعدة  855 -

 بيانات األصناف املعر ة لألخطار.
 الغابات:

 دولة. 42اختياء الغابات يف  -
من الغابات  %10مت خسارة نكثر من  -

 دولة نخرى. 41يف 
صايف خسارة ريطاء الغابات )الق اء  -

على الغابات ناقص إعادة الغابات( من 

 2.8 ت يف حدود4002اىل  4000سنة 
مليون فدان سنويا واي مساحة 

 تساوي حوالي سهاليون او بنما.
مليون نسمة يف العامل معظمهف  820 -

فقراءت يعتمدون على ريابات حملية 

 لإلعاشة وامياة.
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 (2/3/1الشرحية )

 اإلدراك الدولي للتنوع البيولوجي:

القرن لقد ظهر اإلدراك الدولي ألامية محاية الطبيعة منن اخلمسينات من 

ت يف ستوكهومل نجتمص زعماء العامل للمرة األوىل ملناقشة 9124العشرينت ويف سنة 

الق ايا البيئية يف مؤمتر األمف املتحدة للبيئية اإلنسانية. وقد ركز انا املؤمتر على 

ق ايا البيئية واخلطوات اليت ميكن نن يتخناا البشر لوقو تداور البيئة ومنن نلا 

ياقيات دولية متعددة مماية البيئةت بع ها يعاجل ق ايا مق ورة الوقت مت تطوير ات

 على التنوع البيولوجي.

 

واالتياقية العاملية األوىلت اتياقية التنوع البيولوجي اليت تتناول خ ي ا امياظ 

 9114على التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجيت مت إبرامها يف سنة 

يف قمة األرض مبدينة ريودي جانهوت ونكد املؤمتر الني  ف نطراف اتياقية التنوع 

مت إقرار  4004نوع يظل نساس امياة للتنمية املستدامة. ويف سنة البيولوجي بان انا ال

" إلبطاء تداور التنوع 4090البيول وجيخطة اسرتاتيجية وو ص التزام امسه " ادف التنوع 

. احدى 4090البيولوجي على مستوى العامل وعلى املستوى اإلقليمي والوطين حبلول سنة 

يادة الوعي بالتنوع البيولوجي يف التيار الرييسي العناصر الرييسية هلنل االتياقية اي ز

 للقطاعات االقت ادية والتخطيط التنموي.

 

اناك اتياقيات دولية اامة نخرى تعاجل ق ايا حمددة للتنوع البيولوجيت مثل 

 األرا ي الرطبة وجتارة األصناف املهددة.
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لقد انطلق تقييف النظام البيئي لألليية يف 

ف العالقة بك رفااية لتقيي 4002سنة 

اإلنسان والنظام البيئيت انا التقييف ي ف 

تقارير عديدة واو عبارة عن حتليل 

شامل للبيانات املوجودة عن حالة النظف 

البيئية والتنوع البيولوجي. وقد سااف 

دولة يف  12خبها من  9800نكثر من 

انا التقرير الني سلط ال وء على 

ساسية اليت اخلدمات الرييسية والسلص األ

تنتجها النظف البيئية. وقد توصل انا 

التقرير اىل استنتاجات خطهة ملعاجلة 

 املشاكل.

وقد  ف انا التقييف حتنيرا صارما 

فالنشاط اإلنساني يتسبب يف اإلجهاد 

املتزايد للوظايو الطبيعية لألرض ويؤثر 

يف قدرة النظف البيئية للكواكب على 

ادمة حبيث مل توفه احتياجات األجيال الق

يعد من املمكن نن تكون انل األمور من 

املسلمات كما نصبح توفه الغناء وامليال 

ال امة للشرب والطاقة واملواد للسكان 

املتزايدين مبثابة تكلية كبهة  

بالنسبة للنظف املعقدة من النباتات 

واميوانات والعمليات البيولوجية اليت 

جتعل كوكب األرض نيسه صاحل 

ياة فحوالي ثلثي اخلدمات اليت تقدمها للح

الطبيعة لإلنسان تتداور يف ايص نحناء 

العامل, ويف الواقص فإن العوايد اليت جتنبها 

من اندسة الكوكب قد مت إجنازاا 

باستهالك األصول الطبيعية . يف الواقص إن 

تداور النظف البيئية او عايق جواري نمام 

 وافق اجناز ناداف التنمية لألليية اليت

 .4000عليها ا تمص الدولي يف سبتمرب 

وقد و عت امكومات تشريعات 

اسات وبرامج ملعاجلة ق ايا التنوع يوس

البيولوجي. واألدوات الرييسية اليت 

 تستخدمها امكومات.

 ال تعرف؟

 احمليطات:

م ايد العامل على الطريق لالنهيار  -

 .4020حبلول سنة 
واألمساك من األصناف البحرية  41% -

من حجمها  %90قد اخني ت ألقل من 

 األصلي.
األرا ي الرطبة/األشجار االستوايية / 

 الشعاب املرجانية:

من األرا ي  %20مت فقدان حوالي  -

الرطبة واليت كانت موجودة سنة 

9100. 
من األشجار  %82مت فقدان حوالي  -

ورمبا  9152االستوايية منن سنة 

تكون مزارع اجلمربي مسئولة عن 

على مستوى  %85اخلسارة بنسبة 

 العامل.
املرجانية من الشعاب  %40مت تدمه  -

 نخرى. %40وتداورت نسبة  املعروفة
 الزراعة:

مت حتويل مزيد من األرا ي لزراعة  -

 9120احملاصيل يف الثالثك سنة منن 

نكثر منه يف فرتة ماية ومخسك 

وربص سطح  9520اىل  9200سنة منن 

 زراعية. األرض حمتل اآلن بنظف
 الت حر:

من األرا ي  %40-90تداور ما بك  -

 اجلافة.
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 (3/3/1الشرحية )

 نامية محاية التنوع البيولوجي:

تعتمد امياة على األرض على الطبيعة وحيتاج البشر لتنوع الطبيعة من اجل 

خدمات اامة مثل: املوارد املايية والغناءت كما نن الطبيعة م در لليرص االقت ادية 

وتعترب محاية التنوع البيولوجي من م لحة اجلميص. وحت ل ا تمعات اإلنسانية على 

العديد من السلص األساسية من النظف البيئية اليت تت من األرينية البحرية واميوانية 

 ونعالق اميوانات واليحف واخلشب واملنتجات الدوايية. وتت من النظف البيئية ما يأتي:

 توفه األدوية. -

 تنقية اهلواء واملاء. -

 ختييو آثار اجلياف او اليي انات. -

 امياظ على الرتبة وجتديد خ وبتها. -

 مكافحة التلوث والتخلص من النيايات. -

 خت يب احملاصيل واخل روات الطبيعية. -

 نشر البنور. -

 دورة حياة وحركة العناصر الغنايية. -

 مكافحة اآلفات الزراعية احملتملة على نوسص نطاق. -

 الشواطئ البحرية من التآكل بسبب األمواج.محاية  -

 االستقرار اجلزيي للمناخ. -

 حتقيق اعتدال املناخ والتخلص من التأثهات املتطرفة للمناخ. -

 توفه النواحي اجلمالية. -
وحتى وقت قريبت مل يدرك البشر نن النظف البيئية نساسية لتدعيف امياةت على 

اميوي الني تقوم به الغابات يف دورة حياة امليالت  نو حت إزالة الغابات ما او الدور سبيلت

وي من التنوع البيولوجي استقرار النظف البيئية حيث ان الق اء على نحد األصناف 

 الغنايية بأكملها. البيئية والسلسلةميكن نن يؤثر يف النظام 
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ح من خدمات النظام البيئي كما نو  42وقد حدد تقييف النظام البيئي لألليية عدد 

منها يف حالة تداورت وانا يت من توفه امليال ال امة للشربت  92التقرير ان عدد 

وامل ايد البحريةت وعدد ونوعية األماكن نات القيمة الروحية والدينيةت والقدرة 

املناخية على ترشيح امللوثاتت وتنظيف األخطار الطبيعيةت والتخ يب وقدرة النظف 

 الزراعية يف مكافحة اآلفات.

والعديد من النظف البيئية ال يعرتف بها على نطاق واسص واليتف إعطاؤاا قيمة ماليمة 

ت مت تقدير القيمة االقت ادية املشرتكة 91112من الناحية االقت ادية. ويف سنة 

دوالر نمريكي سنويا. وانل اخلدمات  تريليون 22و 91خلدمات النظام البيئي بك 

يستحيل إحالهلا. وحديثا نظهرت الكوارث  ميكن نن تكون بااظة التكاليو او

الطبيعية نن حياة البشر كان من املمكن امياظ عليها وختييض األ رار إنا ما مت إدارة 

البيئية بشكل نف لت على سبيل املثالت فإن األقاليف اليت تقص خارج نطاق تسونامي النظف 

نت نقل تأثها من تلا اليت ت حيث مت امياظ على الغابات االستواييةت كا4002نسيا سنة 

إزالتها ل احل مزارع اجلمربي نو املنتجعات السياحيةت وباملثل فان حتويل نهر املسيسييب من 

خالل شبكة ترع وقنوات قد ريه منط ترسيبه وندى لتآكل األرا ي الرطبة وبانق اء 

 .402انل امماية تسبب إع ار كاترينا يف  رر بالغ لشاطئ لويزيانا سنة 

 

 (4/3/1الشرحية )

 مراجعة التنوع البيولوجي:

من  950قامت األجهزة العليا للرقابة يف ايص نحناء العامل مبا ال يقل عن عدد 

ملراجعة الطبيعة وبك سنة  422اعمال مراجعة النظف البيئية والتنوع البيولوجي وعدد 

اباتت واملمارسات ني مراجعة متس النظف البيئية او مساقط امليال والغ نن 4008و 9188

والبيئات البحرية وريهاا من انل املو وعاتت ميكن اعتباراا مراجعة للتنوع  الزراعيةت

 البيولوجي. 

 اختيار وت ميف عمليات مراجعة التنوع البيولوجي:
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او ارشاد األجهزة العليا للرقابة واملراجعك عند القيام  اجلزءان الغرض من انا 

باختيار وت ميف عمليات مراجعة التنوع البيولوجي واليت متثل حتديا لألجهزة العليا 

للرقابة. واناك كثه من الطرق اليت ت و النطاق )من ال يات الوراثية إىل األنواع اىل 

ن اىل التلوث اىل التح ر( واستجابات النظف البيئية( والتهديدات )من خسارة املواط

امكومات )من املؤمترات الدولية اىل امدايق العامة اىل تقييمات األثر البيئي(ت فحتى 

 عملية حتديد مكان البداية تعتنر عملية صعبة.

و ص ملساعدة األجهزة العليا للرقابة واملراجعك يف احتوايها بالكاملت  اجلزءانا 

كما األساسية التالية اليت مت وصيهف على حنو نكثر تي يال  ويت من األربص خطوات

 :يلي

 حتديد التنوع البيولوجي للدولة والتهديدات اليت تواجهه. :1اخلطوة رقف  -

 إدراك استجابة امكومة لتلا التهديدات والطراف املعنية. :2اخلطوة رقف  -

 اختيار مو وعات املراجعة ونولويتها. :3اخلطوة رقف  -

 اختان قرار حول طرق املراجعة: ناداف املراجعة واجتااات اليحص. :4 اخلطوة رقف -

 نيان تلا اخلطوات تعترب مقرتحات فقط وميكن تعديلها وفق موقو واحتياجات 

جهاز اعلى للرقابة كما ميكن استخدام تلا اخلطوات لتحديد األاداف والنطاق ومعيار 

طويلة األجل مبنية على نساس املراجعة اليردية للتنوع البيولوجي او لو ص خطة 

املخاطرة ألجل تنيين سلسلة عمليات للمراجعة وعلى الرريف من ان تلا اخلطوات خطوات 

طوليهت يف الوقاع توجد عالقة متبادلة ومتداخلة بينها ان اخلطوات األوىل ميكن 

  .استبعاداا إنا كان اجلهاز األعلى للرقابة قد قام فعال باختيار مو وع املراجعة

 

ال حتتاج األجهزة العليا للرقابة اىل تيوي ات خاصة رمسية لتنيين عمليات مراجعة 

التنوع البيولوجي مثل ايص عمليات املراجعة البيئيةت تستطيص مراجعة التنوع 

البيولوجي دراسة ق ايا املراجعة املالية ومراجعة املطابقة باإل افة إىل مراجعة األداء 

األعلى للرقابة. وللح ول على معلومات إ افية حول اعتمادا على تيويض اجلهاز 

تيويض اجلهاز األعلى للرقابة واملراجعة البيئية راجص ورقة جمموعة عمل مراجعة 
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 9عن التقدم واالجتااات يف املراجعة البيئية. راجص ني ا امللحق رقف  WECAالبيئة 

 لقايمة موارد جمموعة عمل مراجعة البيئة بالنسبة لألجهزة العليا للرقابة.

مبا ان ق ايا التنوع البيولوجي معقدة وي عب فهمهات قامت كثه من األجهزة العليا 

ا معينة نو لتو يح بعض النياطت للرقابة بتعيك خرباء ملساعدتها على فهف ق اي

وللح ول على معلومات إ افية راجص حبث جمموعة عمل مراجعة البيئةت التقدم 

( باألخص األسئلة املتكررة ألجل االستشارة 4002واالجتااات يف املراجعة البيئية )

 حول استخدام خرباء.

 نربص خطوات نساسية الختيار مو وع ومنهج ملراجعة التنوع البيولوجي. يبك:جدول 

 تهددل؟حتديد التنوع البيولوجي للدولة واملخاطر اليت  األوىل:اخلطوة 

 األساليب الزراعية ونساليب تربية. - فقدان املوطن والتجزية. -

 الت حر. - ننواع دخيلة ريريبة. -

 البيولوجية.التكنولوجيا  - التلوث / الزيادة امليرطة. -

 القرصنة البيولوجية. - امراري. واالحتباستغه املناخ  -

  - االستغالل اجلاير املوارد الطبيعية. -
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 املعنية؟استجابة امكومة لتلا التهديدات واألطراف  إدراكالثانية:  اخلطوة

 و؟كي من؟ ما؟

امكومققات الوطنيققة  - انشاء مناطق حممية -

وامققققققافققققققظققققققات  

وامكومققات احملليققة 

 )البلديات(

 توقيص اتياقيات دولية. -

 سن تشريص -

و ققص وتنييقن خطة   -

إحياء لألنواع املعر ة 

 للخطر

الوكاالت واملشروعات  -

 امكومية.

 و ص سياسات. -

 و ص برامج -

مراقبقة والتخلص من   -

 األنواع الدخيلة.

نجقققققهقققققزة ريقققققه  -

حكوميةت مؤسسات 

مققدنققيققة واحتققادات    

متخ  ة واعيات 

حمققلققيققة ومققعققااققد   

 علمية.

اسققققتققخققدام األدوات   -

 االقت ادية واموافز.

و ققققص ختققطققيققط     -

 الستخدام األرض.

تشققجيص املشققاركقة    -

 التطوعية.

عقمقل تققققيققيققف لألثر     -

 البيئي.

 متويل األحباث. -

 تطوير التعليف العام -

 

 األولوية؟الثالثة: مااي مو وعات املراجعة نات  اخلطوة

االسققرتاتقيقجقي الققوطققنققيققة لققلققتققنوع      -

 البيولوجي.

 املوارد الوراثية. -

 موارد الغابات. - مناطق حممية. -

االجتقال السققايد للتنوع البيولوجي يف   - ننواع معر ة للخطر. -

القطقاعقات االقت قققاديقة والتخطيط    

 اإلمنايي.

تققأثققه تققغققه املققنققاخ عققلققى الققتققنققوع   - ننواع دخيلة. -

 البيولوجي.

 الت حر والتنوع البيولوجي. - األرا ي الرطبة. -

 وموارداا.املواطن البحرية  -
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 تنتهج؟ اليت املراجعة طريقة مااي: الرابعة اخلطوة

املسقققاءلققة احملققاسققبيققة والتنسققيق     - اإلدارة املالية ومبدن النظامية. -

 والقدرة.

االلققتققزام بققاالتققيققاقققيققات والقققققوانققك  -

 والسياسات.

 البحث العلمي واملراقبة. -

 التعليف العام. - تناسق السياسات. -

 إعداد تقارير للعمالء والعامة. - مقاييس األداء ونتايجه. -

 

 

 

 

 

 

 (5/3/1الشرحية )

 حتديد التنوع البيولوجي للدولة والتهديدات اليت تواجهه: األوىل:اخلطوة 

لى األجهزة العليا من نجل تطوير مراجعة ق ايا التنوع البيولوجيت جيب ع

 لتهديدات الرييسية على التنوع البيولوجي.للرقابة إدراك ا

 الدولة؟مااي املوارد البيولوجية يف  الرييسي:السؤال 

 :االعتبار يف يلي ما نخن املراجعك على جيب

 القطاعات واألنشطة االقت ادية اليت تعتمد على املوارد البيولوجية: -
على سبيل املثالت ال يقوم االقت اد على امل ايد او الغابات او الزراعة؟ فيي دولة 

يعترب امياظ على ايص الكاينات املايية من نات صناعة صيد نمساك  خمةت 

األمساك امر  روري وجيب إدارتها بشكل حيافظ على تكامل النظام البيئي. 

فاإلفراط يف عمليات ال يد ميكن نن يكون عامل مدمر جدا للتنوع 

 البيولوجي.

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JSBN-RWPLf9RqM&tbnid=d7PNhueKPt9iYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=1644&lang=ar&Itemid=84&ei=F5LgU-pKo7jRBaPUgYAO&bvm=bv.72197243,d.d2k&psig=AFQjCNHW3lhFeAjUfpw64cSJg-rGGcaJlQ&ust=1407312679320096
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 طبيعة وحساسية األنواع املختلية للنظام البيئي يف الدولة: -
ترب اىل حد يعيد النظف البيئية حبرية نم تتعلق بامليال على سبيل املثال ال تع

واألرا ي  املرجانيةالعنبة نم برية نم اي توليية منهف؟ إن النظف البيئية للشعب 

الرطبة واألشجار االستوايية واجلبال تعترب نكثر اشاشة وريالبا ما حتتاج 

لة ميكن اعتبارل مماية معينة. إن ني نظام بيئي يشكل نامية صغهة لدو

 مو وع له نولوية.

املساامة اليت تقدمها مبلغ وخدمات النظام البيئي للدولة اىل االقت اد القومي  -

 وال احل العام:
على سبيل املثالت ال تعترب األرا ي الرطبة واألشجار االستوايية اامة للحماية 

 من اليي ان؟

 طبيعة وو ص األنواع يف الدولة: -
 تتعرض ني ننواع ألمراض متوطئة نو نخطار؟ على سبيل املثال ال

 

 وتنوعها؟سؤال رييسي: مااي التهديدات الرييسية لتلا املوارد 

إن ا موعة القادمة من األسئلة تركز على التهديدات )ونسبابها( املتعلقة 

وجيب على املراجص  الرييسيةتباملوارد مثل تلا اليت مت وصيها يف اجلزء اخلاص بالتهديدات 

االن فهف التهديدات املعينة املوجودة يف الدولة واملخاطر وتلا التهديدات اليت قد توقو 

 التطور االقت ادي والرخاء االجتماعي ونوعية البيئة.

عموما ليس دور اجلهاز األعلى للرقابة ان يقوم بتقييف التهديدات الرييسيةت انه 

ت احملليةت يستطيص اجلهاز األعلى للرقابة البحث عن دور امكومة. ولتحديد التهديدا

بيانات داخل اهليئات امكومية اليت يعهد اليها مبراقبة واإلشراف على التنوع البيولوجي 

يف الدولة وتوجد م ادر نخرى للبيانات تت من اجلامعات واملنظمات الغه حكومية 

 عالم.والدولية وا الس احمللية وامكومية والقوانك واإل

عند حتديد تهديدات التنوع البيولوجيت جيب ان يتنكر املراجعك وجود دوافص 

ريه مباشرة وراء الدوافص املباشرة مثل العوامل اإلح ايية للسكان واالقت ادية 
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واالجتماعية والسياسية والثقافية والدينية والعلمية والتكنولوجية اليت تسبب 

 تغيهات يف التنوع البيولوجي.

ويف بعض اماالتت ال يتوافر لدى امكومات تقييف ماليف للتهديدات اليت تواجهه 

التنوع البيولوجي. وكنتيجة لنلات قد حيتاج املراجعون اىل استشارة املنظمات الغه 

حكومية او اجلامعات نو ني منظمات قامت بعمل تقييف من نلا النوع او قد تقوم األجهزة 

تشارين ملساعدتها واعتماد على ما يتف تكلييهف به تستطيص العليا للرقابة بتعيك مس

األجهزة العليا للرقابة تقديف املشورة للحكومة. ومص نلا فأنهف ريالبا سيقومون ببساطة 

بإعداد تقرير بأن امكومة مل تقييف بعد التهديدات اليت يتعرض هلا التنوع البيولوجي 

ان التهديدات. للرقابة اىل فهف األسباب وراء تلا  وعواقب نلا. ونخهًات حتتاج األجهزة العليا

التغهات يف استخدام األرا ي والتح ر واملمارسات الزراعية وكثه من العوامل األخرى 

تستطيص دفص وإثارة التهديدات اليت مت مناقشتها يف اجلزء اخلاص بالتهديدات الرييسية. 

القت اديةت مثل السياحة املتزايدة باإل افة اىل نلات جيب عدم إرييال سياسة التنمية ا

يف املناطق الساخنة للتنوع البيولوجي يف العامل. فيي تلا املناطق الساخنةت تواجه 

امكومات حتدى حتسك النشاط االقت ادي بدون التعرض اىل تكامل املوارد 

الطبيعيةت اما السياحة املخطط هلا على حنو سيئ يكون هلا آثار سلبية خمتليةت مثل 

قطيص نشجار الغابات األصلية النامية لبناء البنية التحتية والتلوث وتقديف األنواع ت

 الدخيلة ونقص امليال وتداور موارد امليال.

معلومات إ افية حول تأثه السياحة على التنوع البيولوجي ميكن ام ول عليها 

( UNEP 4008) الكتيب العاملي للخرايط السياحية  –من " سياحة والتنوع البيولوجي" 

 على موقص

www.unep.org/PDF/Tourism-and-biodiversity.pdf 

 

 (6/3/1الشرحية )

اخلطوة الثانية: فهف ردود فعل امكومة جتال تلا التهديدات واألطراف الرييسية 

 املعنية:
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تلعب امكومة دورًا خطهًا يف محاية التنوع البيولوجي فاألجهزة العليا 

باملراجعة على البيئةت فهف يقومون باملراجعة على امكومة وهلنا فإنه  مال تقوللرقابة 

مبجرد فهف ني جهاز اعلى للرقابة للموارد الرييسية البيولوجية يف الدولة والتهديدات 

به امكومة لتخييو ومنص تلا  مما تقولتلا املوارد فأنه يكون حباجة اىل فهف 

 وبإملامهاي السياسات املستخدمة( ومن او املسئولت التهديدات )مااي الربامج املوجودة وماا

بهنل املعلومات حينئن تستطيص األجهزة العليا للرقابة دراسة األسئلة التقليدية مثل 

تيويض املراجعة واملخاطر وقابلية املراجعة ومبدن األامية النسبية الختيار مو وعات 

 املراجعة وحتديد نولوياتها.

 

 التهديدات؟امكومة جتال تلا رييسي: مانا تيعل  سؤال

تستطيص امكومات اختان إجراء فعلي جتال محاية املوارد البيولوجية وامياظ 

عليهات فهف يقومون بإنشاء حدايق عامة وحمميات نخرى وينظمون عمليات صيد 

الغابات( وبرقابة  املثال:اميوانات وصيد األمساك واستغالل املوارد الطبيعية )على سبيل 

ث واستخدام األرا ي وهلنا ميكنهف استخدام سياسات عامة خمتلية إلقرار ومتويل التلو

وتنيين تلا اإلجراءات. وتت من السياسات العامة االتياقيات الدولية والقوانك والربامج 

والتعليف العامت فيما يلي وصو ألكثر السياسات البيئية شيوعا واملسايل األكثر شيوعا 

 بالنسبة للمراجعك.

 :دولية ومعاادات اتياقيات

مبا ان كثه من الق ايا البيئية تؤثر على الكواكب بأكملهت فإنها تتطلب 

عمال مشرتكًا من قبل امكومات الوطنيةت وقد مت توقيص عدة اتياقيات بيئية ثنايية 

وإقليمية ودولية من قبل امكومات الوطنية للحياظ على املهاث القومي. وتستطيص 

العليا للرقابة نن تلعب دورًا رييسيًا يف مراجعة كييية تنيين تلا االتياقيات األجهزة 

 ويف تنكه امكومة بالتزاماتها طبقًا لتلا االتياقيات.

ملزيد من املعلومات حول االتياقيات واملعاادات الدوليةت راجص اإلصدارات التالية 

( على املوقص 201ية الدولية" )مراجعة االتياقيات البيئ موعة عمل مراجعة البيئةت " 

 التالي:

www.environmentalauditing. 
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org/intosai/wgea.nsf/viewContainerpub/eng01pustudyauditerenvaccord.pdf/

$file/eng01pustudyauditn terenvaccord.pdf 

 

كانت الدولة قد وفعت ني اتياقيات إقليمية  إناجيب على املراجعك معرفة ما 

مرتبطة بالتنوع البيولوجي من اجلهة املسئولة عن العالقات الدوليةت وانل االتياقيات 

 كثهة لكن اهلدف من انا البحث ال يتمثل يف وصيهف.

فيما يلي االتياقيات البيئية الدولية الرييسية اليت تؤثر على التنوع البيولوجيت 

ستة اتياقيات األوايل اف األكثر استحقاقا للمالحظة: اخل ايص الرييسية وتعترب ال

 لبعض تلا االتياقيات منكورة يف الي ول الثالث:

 اتياقية التنوع البيولوجي. -

 بروتوكول كارتاجينا اخلاص باألمان البيولوجي. -

اتياقية التجارة الدولية يف ننواع النباتات واميوانات الربية املعر ة للخطر  -

(GITES.) 

اتياقية امياظ على األنواع املهاجرة من اميوانات الربية )تسمى ني ا اتياقية  -

 (.GMSبون( )

اتياقية األامية الدولية لألرا ي الرطبة خاصة كموطن واترقول )تسمى  -

 اتياقية رامسار لألرا ي الرطبة(.

 (.WHCاتياقية الرتاث العاملي ) -

 ملاء الثقيل والرواسي النااة عن السين.االتياقية الدولية ملراقبة وإدارة ا -

 (.UNCCDاتياقية األمف املتحدة ملكافحة الت حر ) -

 (.UNCLOS)  اتياقية األمف املتحدة عن قانون البحار -

 (.IPPCاتياقية دولية مماية النبات ) -

 (.SPSاتياقية ال حة وال حة النباتية ) -
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 تشريعات ولوايح:

وندوات قانونية متنوعة تستطيص استخدامها يف يتوفر لدى امكومات سلطات 

مواجهة املشاكل واألنشطة البيئية. وتت من السلطات القانونية التشريعات )قرارات 

الربملان نو الكوجنرس( واللوايح والت اريح والرخص والقوانك اليرعية واألوامر البلدية. 

 فامكومات لديها ندوار ومسئوليات خمتلية.

نن القوانك الوطنية تكون مطالبة بتنيين االتياقيات الدوليةت وعلى فمن املعتادت 

سبيل املثالت إنا نقرت دولة ني اتياقيةت جيب على املراجص إجياد ما إنا مت و ص تشريص قومي 

مماثل وما إنا كان حمل تنيين. ويف بعض اماالت تسن الدول قوانك معينة لتنيين 

نن يتناول تشريص واحد )مثل قانون محاية بيئية( اتياقيات معينةت وكثها ما ميكن 

 عددا من االتياقيات.

يف حاالت نخرىت تكون القوانك الوطنية ريه مرتبطة باالتياقيات الدولية 

وتهدف ببساطة لالستجابة اىل االحتياجات الوطنية ويتف استخدام السلطات القانونية 

وامد من التلوث ومراقبة األنواع  محاية األنواع عامةتعلى حنو واسص إلنشاء حدايق 

 الدخيلة.

وبالنسبة لكثه من األجهزة العليا للرقابةت يعترب وجود قوانك وطنية )وندوات 

 قانونية داعمة( مطلب نساسي لتنيين عمليات مراجعة االلتزام.

 السياسات والربامج:

متيل تستطيص امكومات ني ا صيارية سياسات وطنية عن التنوع البيولوجي. و

السياسات اىل حتديد االجتال ولكن عادة ما تكون ريه ملزمة نو واجبةت فقد تكون 

السياسة بيانات بالنوايا نو بالنتيجة املرريوبة ويف بعض اماالتت ميكن تدعيف السياسات 

عن طريق إجراءات معينة )خطط تنيين( وبرامج )ممولة( فعلى سبيل املثالت قد تكون 

سلسلة من امدايق العامة ومن نجل إنشاء تلا امدايق اناك  سياسة حكومة ما إنشاء

حاجة اىل برنامج ممول جيدا لتنييناا وصيانتها. ويتطلب التنيين الناجح للربامج توافر 
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موارد نقدية كافية ونشخاص مهرة وناداف وسلطات وجيب على امكومة و ص 

 مقاييس نداء لعملية تنيين سياساتها او براجمها.

 

امكومة ودعمت ني ا برامج حبث عن التنوع البيولوجي وريالبًا ما و عت 

 تكون برامج البحث انل مرتبطة مبراقبة قواعد البيانات.

 

 ندوات اقت ادية وحوافز:

تستخدم امكومات املنح والقروض والدعف وال رايب ورسوم اخلدمة ونتعاب 

يعترب استخدام تلا األنواع من اخلدمة كأنواع نخرى من السياسات. ويف بعض اماالتت 

 األدوات شيء نساسي يف التشريص املالي او البيئي.

 تقييف التأثه البيئي:

( ليحص املشروعات او الربامج نو ETASيتف استخدام تقييف التأثه البيئي)

السياسات ل مان و ص التأثه املتوقص على البيئة )شامال التنوع البيولوجي( يف االعتبار 

نا ما و عنا يف 9ص التشريص. نن تقييف التأثه البيئي او نداة ختطيط خطهة إقبل و 

االعتبار اخلساير الكبهة واليت ال ميكن إصالحها اليت قد يتسبب فيها اإلنسان للبيئة. ان 

اليشل يف إدراك تلا اخلساير وو ص إجراءات ماليمة للتخييو منها قبل بدء سياسة او 

ي اىل فساد بيئي اام وتداور يف صحة اإلنسان وتكاليو برنامج او مشروع قد يؤد

اقت اديةت ولنا فإن بعض امكومات تنص على انا التقييف للبيئة يف تشريعاتهات بينما 

 البعض اآلخر يعترباا جزء من السياسات.

 الشراكة التطوعيه:

الشراكة التطوعية اي اتياقيات بك حكومات ومنظمات نو مؤسسات ال تهدف 

يتعاونون معا لتحقيق ريرض مشرتك بدون تشريصت تقوم بعض امكومات  للربح

واملنظمات املخت ة بامياظ على البيئة بتشجيص مالك األرا ي اخلاصة على توفه 

 امماية بيئياً لألرا ي واملناطق الطبيعية نات امساسية من خالل االتياقيات التطوعية.

 

 ومسئولياتهف؟ ادواراف مااي املعنية الرييسية األطراف اف من: رييسي سؤال
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جيب على املراجص حتديد األطراف الرييسية املعنية وميكن نن تكون انل 

األطراف متعددة وميكن نن يكون هلا ااتمامات جممعه او متيرعة. كما جيب نن 

حيدد املراجص دور ونشاط ونطاق تأثه كل طرف رييسي. وقد تشمل األطراف املعنية 

يئات امكومية على املستوى الوطين )الييدرالي( او القروي نو اإلقليمي نو اإلدارات واهل

احمللي )البلديات(. وتتياوت الرقابة امكومية ونطر عمل الوقاية للتنوع البيولوجي من 

دولة اىل دولة وتعترب السلطة امكومية يف دول عديدة اي املسئولة عن السياسات 

وطينت شاملة استبقاء وامياظ على التنوع البيولوجيت البيئية الرييسية على املستوى ال

وانل السلطة مسئولة عن  مان تطبيق القوانك البيئية من قبل اهليئات العامة و/نو 

اخلاصة ومسئوله ني ا عن بعض األنشطة مثل إعداد املعايه البيئيةت وحتديد السياسات 

كيز امللوثات اليت مت ت رييها يف البيئيةت وإصدار الرتاخيص الالزمة للحد من حجف او تر

البيئة ت كما تكون مسئولة ني ا عن رقابة الدمار البيئي احملتمل وتطبيق الغرامات 

 عند انتهاك القوانك وني نعمال نخرى  رورية.

يف بعض الدولت تتحمل اهليئات الوطنية/الييدرالية املسئولية ويف البعض اآلخرت 

ت اإلدارية األقل ومتتلا امكومات الوطنية ميكن تيويض املسئولية للمستويا

)الييدرالية( واحملليات )البلديات( سلطات خمتلية ولنا ختتلو ندواراف ومسؤولياتهف 

بشدةت فعلى سبيل املثالت تعتزم امكومات الوطنية تطوير وصيارية سياسات خيض 

طنية بسن املستويات امكومية املعنية بتنيين تلا السياساتت وتقوم امكومات الو

التشريعات واللوايح الوطنيةت وتستخدم املستويات احمللية ندوات مثل األنون والرتاخيصت 

وانل ليست قواعد ثابتةت وهلنا جيب على املراجعك ان يتيهموا ني الق ايا اليت تالءم 

 السلطة وني مستوى من امكومة يتناوهلا واىل ني مدى ميكن نن يتناوهلا انا املستوى.

يئات ريه امكوميةت مثل اهليئات املدنيةت املؤسسات البيئيةت واجلمعيات نن اهل

املهنيةت واجلماعات احمللية واهليئات ريه امكومية وقطاع األعمال واهليئات اجلامعية 

واملعااد العلمية هلا دور تؤديه ويف بعض الدول فإنه من املهف كنلا تسليط ال وء على 

 تمعات األاليةت فقد قامت معظف الدول بتأسيس مراكز الدور الرييسي الني تؤديه ا
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اص املعلومات وقواعد البيانات وشبكة األعمال مماية ونشر املعلومات التقليدية 

 )املألوفة( اليت ختص البيئة.

باإل افة إىل ندواراف ك ناع سياسة ومشرعك فقد تلعب بعض امكومات 

إن اإلجراءات واملشروعات امكومية وتشمل  دور " مشروعات التشغيل" داخل جمتمعاتهف

بناء الطرقت وتوليد وتوزيص الكهرباءت والزراعة واليت ميكف نن يكون هلا تأثه سليب على 

التنوع البيولوجيت ولنا يرريب املراجعون يف حتديد اهليئات والشركات اخلا عة إلدارة 

 الدولة واليت تؤثر يف التنوع البيولوجي.

 (7/3/1)الشرحية 

 اخلطوة الثالثة: اختيار مو وعات املراجعة واولويتها:

ت وكما لوحظ من املمكنةان املراجص اآلن مستعد لتحديد مو وعات املراجعة 

خالل انل الورقة وجود طرق عديدة يف إطار عمل وحتديد مو وعات املراجعة املتعلقة 

ختتار التهديد العام للتنوع بالتنوع البيولوجيت كما ميكن ألجهزة الرقابة العليا نن 

البيولوجي )على سبيل املثالت األنواع الدخيلة( نو ان ختتار مو وعًا باعتبارل يؤثر يف 

موطن معك )على سبيل املثالت األنواع الدخيلة يف املواطن البحرية(. واألمر اهلام او 

 مو وعات املراجعة احملتملة التالية: وتشملحتديد جمال تركيز البحث. 

 السرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.ا -

 املناطق احملمية )امدايقت واحملميات واحملميات املغلقة للطيور(. -

 األنواع املعر ة للخطر. -

 األنواع الدخيلة. -

 مواطن امليال العنبة وموارداا. -

 األرا ي البحرية وموارداا. -

 املوارد الوراثية )اجلينات(. -

 موارد الغابات. -

 للتنوع البيولوجي يف القطاعات االقت ادية والتخطيط اإلمنايي.االجتال السايد  -
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 تأثه تغه املناخ على التنوع البيولوجي. -

 الت حر والتنوع البيولوجي. -
 

اجلهاز األعلى للرقابة له حرية اختيار مو وع املراجعة وو ص األولويات اليت تت من 

 الرد على األسئلة التالية:

 العامة؟ما اي اعلى املخاطر على البيئة واستخدام األموال  :رييسي سؤال

حيتاج اجلهاز األعلى للرقابة عند تقييف التهديدات املرتبكة بالتنوع البيولوجي 

ماليمة وفايدةت وجيب نن يأخن  نكثراىل إجراء حتليل للمخاطر لتحديد ني اإلجراءات 

على البيئةت وا تمص واالقت اد عند املراجص يف اعتبارل نامية التأثه اليعلي والكامن 

تقييف التهديدات الواقعة على البيئة كما جيب ان يطرح املراجص نسئلة بشأن كييية 

نن ال رر  نلا-التخلص من األ رار جبعلها تسه يف االجتال العكسي وتتحول إىل منافص 

افة الني ال ميكن التخلص منه يتسبب يف خماطر جسيمة على وجه اخل وص. باإل 

إىل نلا جيب نن يأخن املراجص يف اعتبارل مدى قول ال ررت إن انه يعترب من األولويات 

التعامل وامد من التهديدات اخلطهةت وعادة ما يعتمد املراجعون على تقييف 

حكوماتهفت ومن جهة نخرىت ميكنهف طلب املساعدة من اخلرباء يف انا ا ال إنا لزم 

 األمر.

ة حمددةت جيب نن يدرس املراجعون التهديدات املوجودة يف حالة نظف بيئي

باليعلت ومستوى تداور املواطنت وتأثهات ال رر على ا تمعات احمللية اليت تستييد من 

السلص واخلدماتت على سبيل املثالت قد يقرر اجلهاز األعلى للرقابة مراجعة اعمال 

طقة انتشار اامة للغاية او ألنها امكومة مماية األشجار االستوايية ألنها تعترب من

)األشجار( تؤدي دورًا اامًا يف محاية الشواطئ  د تسونامي. ونظرًا ألامية امل ايد 

بالنسبة ملواطين ا تمعات الساحليةت ميكن نن يقوم اجلهاز األعلى للرقابة مبراجعة 

 مدى تقييف امكومة لدور األشجار االستوايية يف تأمك استدامة امل ايد.

بالنسبة لبعض األجهزة العليا للرقابة يعترب مستوى امل روفات من قبل 

امكومة عاماًل اامًات باإل افة إىل ان بعض املوارد املالية ميكن خت ي ها مبوجب 

 تشريعات وتعليمات حمددة.
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 الالزمة؟رييسي: ال ميلا اجلهاز األعلى للرقابة التيويض والسلطة  سؤال

األطراف املعنيةت جيب نن حيدد اجلهاز األعلى للرقابة نيهف خي ص بعد حتديد 

الخت اصه الرقابة وحتى يف جمال امكومةت فقد تكون قادرًا على العمل فقط على 

املستوى الوطين )الييدرالي( او اإلقليمي او احمللي )البلديات( كما ميكن للجهاز األعلى 

ع اخلاص )مثل القطاع اخلاص واملشروعات اليت للرقابة متابعة األطراف املعنية من القطا

تديراا الدولة نو اهليئات ريه امكومية(ت النين يتف متويلهف من املوارد العامةت بالرريف 

من عدم خ وع بعض األطراف للرقابة وعلى الرريف من ريياب اخت اصات بعض الالعبك 

مكومة ميكن ان تنظف او جيب نن يعرف املراجص من وما او الدور الني يلعبونه مبا نن ا

 تؤثر على سلوكهف من خالل ندوات ونساليب السياسة العامة.

يف حالة عدم خ وع األطراف املعنية األكثر تأثهًا الخت اص اجلهاز األعلى 

 للرقابة فرمبا تقل نامية املراجعة فيما خيص انا املو وع.

 

 للمراجعة؟ال املو وع قابل  :رييسي سؤال

املقام األولت جيب ان يقرر املراجص ما إنا كان اناك م ادر مناسبة للمعايه نوال ويف 

 اليت مت مبوجبها عملية املراجعة:

 البيولوجي؟ال وقعت امكومة اتياقيات جولية متعلقة بالتنوع  -

 واللوايح؟ال سنت امكومة القوانك  -

 البيئية؟ال قامت امكومة بإي اح السياسات  -

ياًل إ افيا من اهليئات الدولية )على سبيل املثال من ال تتلقى امكومة متو -

ال ندوق العاملي للبيئة نو االحتاد األوروبي( إلجناز التزاماتها املتعلقة باالتياقيات 

 البيولوجي؟الدولية اخلاصة بالتنوع 
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 ا ال؟ال ميكن ان حتدث املراجعة اختالفا يف انا  :رييسي سؤال

للرقابة تقييف جمال زيادة اليعالية يف تطوير األسلوب الني جيب على اجلهاز األعلى 

تستخدمه امكومة يف محاية وامياظ على التنوع البيولوجي وقد يأخن املراجص يف 

 االعتبار األسئلة التالية:

مااي ااتمامات مستخدمي تقرير املراجعةت خاصة املستخدمك األساسيك )على  -

 سبيل املثال الربملان(.

 امكومية؟امية النسبية للمو وع بالنسبة إلاالي األنشطة مااي األ -

التأثه املتوقص من عملية املراجعة؟ ال ستؤدي عملية املراجعة اىل فرق  ما او -

 جواري؟

 قبل؟ال مت مراجعة املو وع من  -

 لإلنسان؟مااي ال لة الوثيقة هلنا املو وع حبماية االحتياجات األساسية  -

لرقابة بعد نلا انه ليس جدير باالاتمام مراجعة ق ية قد يقرر اجلهاز األعلى ل

متعلقة بالتنوع البيولوجي يف انل املرحلة. ومن ناحية نخرى قد يطلب اجلهاز األعلى 

للرقابة االستيسار عن مو وعات تتعلق بالتنوع البيولوجي عند مراجعة البيئةت واليت ال 

لى سبيل املثالت قد يشمل اجلهاز يعترب التنوع البيولوجي نيسه ق ية رييسية فيها فع

العلى للرقابة مو وعات استيسار عن تأثه املناخ على التنوع البيولوجي يف عملية 

 مراجعة تغه املناخ.

 

لتحديد  بإندونيسيايف إطار العمل الني قامت بتطويرل ايئة املراجعة الوطنية 

جماالت املراجعة نات األولويةت وتهديدات التنوع البيولوجيت وبرامج امكومة للتعامل 

مص انل التهديدات ومن نصحاب امل لحة األساسيك املت لك باملو وع خالل انل 

 .املمكنةمت اختيار املو وع وحتديد منااج املراجعة  العمليةت

 

 

 (8/3/1الشرحية )
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 البيولوجي: وجهة نظر اندونيسيا:مراجعة التنوع 

تقص اندونيسيا حتت  غط اايل من نجل امياظ على التنوع البيولوجي فهناك 

 عدد من العوامل منها:

زيادة السكانت اليقر واالستغالل ساعدت يف زيادة عمليات إزالة األشجار وتلوث 

 وزان النظف البيئية.امليال واالستغالل ريه الشرعي للموارد الطبيعية مما ادي إىل عدم ت

كنتيجة هلنات ستجد اندونيسيا صعوبة يف تنيين ناداف األليية للتنمية 

. ولقد قام جملس املراجعة باجلمهورية اإلندونيسية بتطوير إطار عمل 4092حبلول سنة 

التنوع البيولوجي ملعاونة امكومة اإلندونيسية يف حتديد األاداف الرييسية لتنيين 

 مراحل: 1يشمل إطار العمل يف األليية. ناداف التنمية 

 تيهف ناداف التنمية يف األليية. -9

 حتديد الدور الرييسي للتنوع البيولوجي يف حتقيق ناداف التنمية يف األليية. -4

 حتديد األشياء اليت تهدد التنوع البيولوجي )مثل الت حر(. -8

للموارد اخلشبية حتديد األسباب الرييسية للتهديدات )مثل االستغالل اجلايز  -2

 وامرايقت وقطص األشجار بدون ترخيص(.

 تيهف الربامج اليت تقوداا امكومة اليت تهتف باألسباب الرييسية للمشكالت. -2

حتديد األطراف الرييسية املعنية النين ميكنهف املساعدة يف إجناح الربامج  -1

 امكومية.
 

عون نن إزالة األشجار اي التهديد بعد األخن يف االعتبار املعلومات املتاحةت قرر املراج

فيي كل دقيقةت تقطص مساحة نرض ريابة تساوي مساحة نربص  –امللح للتنوع البيولوجي 

مالعب لكرة القدم بالكامل لتقديف األخشاب لل ناعات املعتمدة على اخلشب نو نرض 

 وهلنا فانهف سيقومون مبراجعتها نوال. –ل ناعات زيت النخيل والتعدين 
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 عملية مراجعة إزالة األشجار ستتناول األاداف التالية:نن 

توثيق جهود امكومة للتعامل مص عمليات قطص األخشاب ريه القانونيةت  -

وامياظ على املناطق احملميةت ريدارة نعمال قطص األشجار والنهوض بالشيافية 

 واملسئولية يف قطاع الغابات ونعالم الشعب بكل نلا.

لدولة اليت مت ام ول عليها من العمليات املرتبطة فحص األموال العامة ل -

 باألخشاب.

التق ي عن اليساد واالحتيال وريسيل األموال احملتمل حدوثهف وجهود  -

امكومة إليقاف تقطيص األخشاب ريه القانوني وإعادة إحياء مناطق األرا ي 

 والغابات.
 

 كة يف ا االت التالية:على املستوى اإلقليمي والدولي سيتف إجراء املراجعات املشرت

 التجارة ريه الشرعية يف األخشاب واألنواع املعر ة للخطر. -

 حرايق الغابات. -

 االستثمار الدولي يف تنمية الغابات. -

بعد حتديد مو وع املراجعة واإلجراءات األكثر نيعًا ميكن للمراجعك البدء يف 

 ختطيط عملية املراجعة.

 

 (9/3/1الشرحية )

 ااداف املراجعة واجتاااتها: املراجعة:اختان قرار حول طرق  الرابعة:اخلطوة 

بالنسبة هلنل اخلطوة األخهةت حيتاج املراجعون اىل انتقاء منهج مراجعة واختيار 

 ااداف املراجعة وجماالت االستيسار.
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 املراجعة؟مااي األاداف املناسبة وجماالت االستيسار لعملية  :رييسي سؤال

 اإلدارة املالية والنظامية:

باستخدام تقنيات املراجعة املالية التقليديةت ميكن نن ييحص املراجعون استخدام 

 األموال العامة يف املشروعات ويف الربامج اليت تركز على التنوع البيولوجي وامياظ عليه.

 ال يتف إنياق األموال على برامج التنوع البيولوجي بشكل إجاري سليفت طبقا -

 ل الحيات اإلنياق واللوايح؟

 امماية؟ال مت و ص م ادر متويل كافية لربامج  -

 األموال؟ال يتف مراقبة إنياق  -

 األموال؟ما املعيار الني يتف على نساسه قياس عملية إنياق  -

ال توجد بدايل تعوي ية يف السياسات؟ إنا كان األمر كنلات ال تتوازن  -

 هلا؟العوايد التقديرية للتنوع البيولوجي مص اخلساير اليت يتعرض 
 االلتزام باالتياقيات والقوانك والسياسات:

ميكن نن تو ح عملية مراجعة التنوع البيولوجي توافق االلتزام باسرتاتيجيات 

مكومة بالقوانك واللوايح او االتياقيات الدولية اليت قامت الدولة ونعمال وبرامج ا

 بالتوقيص عليها.
ال تيي امكومة بااللتزامات وفقًا لالتياقيات والقوانك والسياسات والربامج؟ وفيما 

 يلي بعض جماالت االستيسار:

ال توجد اتياقيات دولية حتمي التنوع البيولوجي داخل امدود السياسية  -

 املشرتكة؟للدولة نو املناطق احملمية 

ال تتبص الدولة القواعد واالتياقيات اليت حددتها االتياقيات الدولية اليت مت التوقيص  -

 عليها؟

 احمللية؟ا ال سنت امكومة القوانك ولوايح لتنيين التزاماتها الدولية وسياساته -

ال يوجد ني اختالف او فجوات بك السياسات الوطنية للتنوع البيولوجي  -

 للدولة؟والقوانك البيئية 
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 ماليف؟ال يتف تنيين القوانك واللوايح البيئية بأسلوب  -

ال يوجد ني اختالف بك السياسات الوطنية واالتياقيات الدولية اليت وقعت عليها  -

 الدولة؟.

 السياسة:

ميكن نن تكون مراجعة السياسات والربامج اخلاصة بالتنوع البيولوجي مراجعة 

قدمية. عادة ما تتيح السياسة اخلاصة بالتنوع البيولوجي رؤية وا حة وتت من 

 :يما يلجماالت البحث 

 امكومية؟ال مت االلتزام بالسياسات  -

 ال و عت امكومة سياسات خاصة حبماية وامياظ على م ادر التنوع -

 نامية؟البيولوجي؟ ال تتعامل السياسات مص التهديدات األكثر 

ال مت تو يح وحتديد وتنيين السياسات العامة بشأن التنوع البيولوجي يف  -

 واملوازنات؟القوانك واألدوات القانونية األخرى مثل اخلطط 

مااي إجراءات اممايةت مبساندة دول امدودت اليت ميكن اختاناا مماية النظام  -

 السياسية؟البيئي الني يقص على امدود اجلغرافية 

 نتايج؟مااي ننواع التغهات املقرتحة اليت جتعل السياسات الوطنية حتقق نف ل  -

 قياس األداء والنتايج:

ميكن نن تقيف عمليات مراجعة التنوع البيولوجي نداء اعمال وبرامج امكومة 

امياظ على املواطن او النظام البيئي قد اخلاصة بتهديدات التنوع البيولوجي. ل مان 

ترريب األجهزة العليا للرقابة يف تقييف العناصر الثالث التقليدية الكياءة واليعالية 

واقت ادية الربامجت وترريب ني ًا يف تقييف العمليات املستخدمة لتحديد وقياس النجاح 

 والنتايج اخلاصة بهنل العمليات.

 لرباجمها؟حديد النتايج املتوقعة ال قامت اهليئات املناسبة بت -

 ومتابعتها؟ال قامت بتطوير مؤشرات ومقاييس هلنل النتايج وال متت مراقبتها  -

 األداء؟ال ميكن االعتماد على البيانات املستخدمة لقياس  -
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 املستهدفة؟ال حتقق سياسات وبرامج التنوع البيولوجي نادافها والنتايج  -

لربامج ألادافها ونتايجها املتوقعةت وكيو مااي نسباب عدم حتقيق السياسات وا -

 مواجهتها؟ميكن 

 املساءلة والتنسيق والقدرة:

نظرًا ألن مو وعات التنوع البيولوجي كثهًا ما تشمل العديد من اجلهات 

امكومية ونطراف معينة نخرىت فإن األجهزة العليا للرقابة ميكن نن تقييف املدى الني 

ت واهليئاتت على سبيل املثالت املسئولية والقدرة على الوفاء يظهر التوجيه اجليد لإلدارا

 مبسئولياتهف جتال الربامج واألعمال البيئية باإل افة إىل آليات تنسيق تلا األعمال.

ال يتف حتديد ندوار ومسئوليات اجلهات املخت ة بو وح )مثل الوزارات  -

 (؟واإلدارات

 العمل؟ال مت و ص ني آليات  رورية لتنظيف  -

 ومسئولياتهف؟ال لدى اجلهات موارد مالية وبشرية كافية لتنيين ندواراف  -

 الكايف؟ال ح ل العاملون على التدريب  -

 فاعليتها؟ال طورت اجلهات نظف اإلدارة الداخلية مبا يزيد من  -

 البحث العلمي واملراقبة:

إن قدر امكومة على إجراء حبث ومراقبة للنظام البيئي ميكن نن تؤثر بشكل 

مباشر يف كييية محاية التنوع البيولوجيت ويف العديد من الدولت يتف حتديد انل 

 املسئولية بشكل رمسي. فيما يلي مامت اقرتاحه كمو وعات لالستيسار:

ال لدى امكومة املعلومات العلمية )سواء داخليا نو باالستعانة باستشاريك(  -

 ولوجي؟اليت تعطي األولوية ألعماهلا يف جمال التنوع البي

 ال اناك نظف كافية مو وعة ملراقبة حالة التنوع البيولوجي؟ -

ال حتتيظ امكومة بقواعد بيانات خاصة بالتنوع البيولوجي سواء داخليا نو  -

 مص ايئات البحث؟
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 ال يتف تبادل املعلومات بك نظف املراقبة الوطنية والدولية؟ -

 طة املراقبة؟ال م رح للجمهور باالطالع على املعلومات اخلاصة بأنش -

 التعليف العام:

عادة ما يكون لربامج محاية البيئة الوطنية والدولية م مون مرتبط بالتعليف العام 

وميكن إنياق مبالغ كبهة من املال دون النجاح يف قياس انل الربامج ولنا ميكن نن 

 تشمل األجهزة العليا للرقابة من بك نمور نخرىت مو وعات االستيسار التالية:

ال خت ص امكومة اعتمادات مالية كافية لنشر الثقافة العامة يف ايص  -

 املراحل من )و ص الت ور العامت التخطيطت التنيين والتقييف( للسياسة؟

 ال تشجص امكومة القطاعك العام واخلاص مماية التنوع البيولوجي؟ -

 ال دجمت امكومة ااتمامات التنوع البيولوجي يف سياساتها العامة؟ -

 ال تقوم امكومة بقياس نتايجها العامة املتحققة؟ -

 إعداد تقارير للعمالء واجلمهور:

ميكن نن تكون متطلبات إعداد التقارير م درًا اامًا ألدلة املراجعةت على 

سبيل املثالت تتطلب العديد من االتياقيات الدولية ان تقدم امكومات الوطنية تقريرًا 

للهيئات الدولية األخرى )مثل اهليئات املاحنة(ت باإل افة إىل ان هليئات األمف املتحدة او 

اجلهات املنظمة داخل الدولة قد تطالب بإعداد تقرير للجهات التشريعية اليت بدوراا قد 

 تعد تقريرًا للربملان اخلاص بهف نو ما يعادله.

و عها بطريقة مات جيب نن تكون عملية املتابعة وإعداد التقارير واملساءلة يف م

ال حيحت وانا يشمل اص البياناتت وعملية حتليل األداء وإعداد التقارير بشأن النتايج 

وميكن نن تتأكد األجهزة العليا للرقابة من تطابق انل التقارير والداء مص املعايه 

 والقواعد واللوايح املاليمة. وميكن ان تأخن األجهزة العليا للرقابة يف االعتبار:

 ئات والوزارات تقارير عن نتايجها؟كيو تعد اهلي -

 ال يتف الوفاء بااللتزامات الدولية والوطنية املتعلقة بإعداد التقارير؟ -
 

 (11/3/1الشرحية )
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 ملخص منااج عملية املراجعة:

ان مراجعة التنوع البيولوجي قد تغطي نكثر من مو وع يف قايمة املو وعات 

مو وع مراجعة حمدد للتنوع  كما ميكن استخدام نكثر من منهج مراجعة لكل

البيولوجي. إال انه مثل إي عملية مراجعةت حيتاج املراجعون ان يكونوا نكثر دقة عند 

حتديد نطاق املراجعة. وخاصة املرجعك اجلدد بالنسبة  ال مراجعة التنوع 

 البيولوجي فهف حباجة اىل اختيار نطاق للمراجعة قابل للتحقيق سهل املنال.

ملثالت قرر اجلهاز األعلى للرقابة مراجعة برنامج امكومة الني يقوم على سبيل ا

بتنيين االتياقية الدولية اخلاصة بالتحكف يف وإدارة امليال الثقيلة والرواسب النااة 

عن السين وستغطي عملية املراجعة مو وعك عن التنوع البيولوجي: األنواع الدخيلة 

 ر فريق املراجعة تقييف الربنامج لتحديداا ما إنا:واملواطن البحرية وموارداات كما قر

كان يتف إدارة األموال املخ  ة للربنامج طبقا لقانون املالية الوطين )اإلدارة املالية  -

 والنظامية(.

كانت خطة إدارة امليال الثقيلة اليت نقرتها اهليئة املسئولةت حترتم االتياقية الدولية  -

 األداء والنتايج(. )مقاييس

 اهليئة بقياس نتايج برناجمها )مقاييس األداء والنتايج(. تقوم -

 حيقق الربنامج النتايج املتوقعة )مقاييس األداء والنتايج(. -

تعد اهليئة املسئولة عن الربنامج تقريرا ألمانة االتياقيةت كما او مطلوبت  -

حري ولألطراف املعنية املشاركة يف توفه امماية  د األنواع الدخيلةت والنقل الب

 )إعداد تقارير بالنتايج واملطابقة واالتياقيات والقوانك والسياسات(.

تستخدم اهليئة املعلومات الواردة يف تقاريراا لتحسك برناجمها )إعداد تقارير  -

 بالنتايج(.
 

 

 املراجص:

 ت االنتوساي.4002العليا للرقابة مراجعة التنوع البيولوجيت لألجهزةالدليل االرشادي 
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 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 جتارب عملية يف جمال الرقابة البيئية

 (3/2اجللسة التدريبية الثانية )

 االستقصاء السابع حول املراجعة البيئيةنتائج 

 

 اهلدف من اجللسة : 

 لالنتوساي.عرض نتائج االستبيان السابع حول املراجعة البيئية 

 

 :مقدمة

نقصد باملراجعة البيئية يف سياق هذا االستقصاء املراجعة املالية ومراجعة االمتثال 

 واألداء واليت ُتقيم وتعطي آراًء حول املوضوعات املتعلقة بالبيئة.

 

 

 :التفويض باملراجعة

 0س

املشكالت هل للجهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك والية تشريعية ملراجعة 

 البيئية يف ...؟

 

 ال نعم  

 (  ) (  ) املراجعات املالية 1

 (  ) (  ) مراجعات االمتثال 2

 (  ) (  )  مراجعات األداء )القيمة مقابل املال( 3

املراجعات املسبقة )على سبيل املثال،  4

 املراجعات املسبقة للنفقات(

(  ) (  ) 
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 4س

التشريعية للجهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك ُتشري إىل املراجعة هل الوالية 

 البيئية على وجه التحديد؟

 ( نعم_ )

 ( ال _)

 

 3س

ما هو مستوى الوصول الذي خيوله تفويض اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك 

ُيرجى  التالية؟إلجراء املراجعة البيئية للمنظمات احلكومية وغري احلكومية 

 حتديد خيار وصول واحد لكل سطر.

 

وصول   

 كامل

وصول 

 جزئي

ال يوجد 

 وصول

 (  ) (  ) (  ) احلكومة الوطنية 1

 (  ) (  ) (  ) احلكومة احمللية واإلقليمية واخلاصة بالوالية 2

 (  ) (  ) (  ) اهليئات احلاكمة احمللية أو البلدية أو اجملتمعية 3

 (  ) (  ) (  ) أو الشركات اململوكة للدولةاملؤسسات  4

املنظمات شبه احلكومية )املنظمات املستقلة ذات  5

 إدارة ُمعينة من قبل احلكومة(

(  ) (  ) (  ) 

 (  ) (  ) (  ) املؤسسات أو املنظمات العامة غري احلكومية 6

 (  ) (  ) (  ) املؤسسات أو املنظمات اخلاصة 7
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 2س

هل مت تغيري تفويض اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك بشأن املراجعة البيئية 

 ؟4112يناير  0منذ 

 ( نعم_ ) 

 ( ال_ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املراجعات البيئية

 6س

أّي من أنواع املراجعات البيئية التالية قام به اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك 

 ؟4112 يناير 0منذ 

   

 ال نعم  

 (  ) (  ) املراجعات املالية 1

 (  ) (  ) مراجعات االمتثال 2

 (  ) (  )  مراجعات األداء )القيمة مقابل املال( 3

املراجعات املسبقة )على سبيل املثال، املراجعات  4

 املسبقة للنفقات(

(  ) (  ) 
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 7س

قام بها اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك  ُيرجى اإلشارة إىل عدد املراجعات اليت

. إذا مل تقم املؤسسة بأية مراجعات، 4112يناير  0املتعلقة باملوضوعات البيئية منذ 

 :فُيرجى حتديد

 عدد املراجعات البيئية اليت مت إجراؤها املتعلقة باملوضوعات البيئية 

 املوضوعات البيئيةعدد مراجعات االمتثال اليت مت إجراؤها املتعلقة ب 

 عدد مراجعات األداء اليت مت إجراؤها املتعلقة باملوضوعات البيئية 

 أو تضمني  عدد املراجعات غري احلكومية اليت تراعي املشكالت البيئية

 املوضوعات البيئية مع اجملاالت األخرى

 

يتم تشجيع األجهزة العليا للرقابة واحملاسبة على التحقق من معلومات  

مراجعاتها على موقع ويب جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية على 

auditing.org-www.environmental" املراجعات البيئية حول العامل، يف قسم "

رسال املعلومات املتعلقة باملراجعات البيئية غري املضمنة يف قاعدة البيانات إىل وإ

http://www.environmental-auditing.org/
http://www.environmental-auditing.org/
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 سكرتارية جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8س

، ما هو إمجالي عدد املراجعات البيئية اليت مت إجراؤها من قبل اجلهاز 4112يناير  0منذ 

 بك مقارنة بالفرتة السابقة...؟ األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص

 زادت  ... (  ) 

 ظلت كما هي  ... (  ) 

 اخنفضت ... (  )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2س

كيف ُيخطط اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك لتغيري حجم املراجعات 

 البيئية اليت يتم إجراؤها يف السنوات الثالثة القادمة؟

 ( زيادة  ) 

 ( يظل كما هو )  

 ( اخنفاض )  
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 01س

ُيرجى تقييم كافة موضوعات املراجعات البيئية احملتملة املضمنة أدناه وفًقا 

يناير  0لكيفية استخدامها من قبل اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك منذ 

 بالطريقة التالية: 4112

 اعتبار املوضوع دائًما –" 3"

 اعتبار املوضوع غالًبا –" 2"

 نادًرا ما يتم اعتبار املوضوع –" 1"

 ال يتم اعتبار املوضوع –" 0"

 

 

 التقييم موضوع املراجعة

  تقديم مناسب للبيانات والنفقات املالية

  االلتزام باالتفاقات واملعاهدات البيئية الدولية

  االلتزام بالقوانني البيئية احمللية

  االلتزام بالسياسات البيئية احمللية

  السياسات البيئية للحكومةأداء 

  أداء الربامج البيئية للحكومة

  التأثريات البيئية للربامج احلكومية غري البيئية

  تقييم التأثريات البيئية للسياسات والربامج البيئية املقرتحة
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 موضوعات أساسية. 6يوجد يف اجلدول أدناه قائمة باملشكالت البيئية واملقدمة يف 

ما هي املشكالت البيئية اخلمسة األكثر أهمية اليت تواجهها بلدك من وجهة  00س

أ، ُيرجى وضع 00يف العمود  نظر اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك؟

" للمشكلة الثانية األكثر أهمية، 4" للمشكلة األكثر أهمية، "0عالمة "

 .لكل جدول بأكملهمشكالت  5حتى يتم حتديد 

كافة املوضوعات اليت قام اجلهاز األعلى ب، ُيرجى وضع عالمة على 00 العمود يف  00س

قم بوضع عالمة على كافة  للرقابة واحملاسبة اخلاص بك مبراجعتها.

 املوضوعات اليت تنطبق من القائمة.

ج، ُيرجى وضع عالمة على أّي املوضوعات اليت ينوي اجلهاز األعلى 00العمود  يف  00س

قم بوضع  للرقابة واحملاسبة اخلاص بك مراجعتها يف السنوات الثالثة التالية.

  عالمة على كافة املوضوعات اليت تنطبق من القائمة.

  

 أ11

أولوية 

 التقييم

 ب11

متت املراجعة يف 

اجلهاز األعلى 

واحملاسبة للرقابة 

 اخلاص بّي

 ج11

التخطيط 

 للمراجعة

 املوارد الطبيعية

 (   ) (   )  املعادن مثل التعدين والغاز والنفط

 (   ) (   )  الغابات واألخشاب

 (   ) (   )  مصائد األمساك )املياه العذبة والبحرية(

 املياه

 (   ) (   )  اجلودة واإلمداد مياه الشرب:

 (   ) (   )  املائية بسبب املصادر الصناعية والزراعية تلوث املسطحات

 (   ) (   )  معاجلة مياه الصرف الصحي

 (   ) (   )  التحميض

 (   ) (   )  إدارة جودة املياه أو مستجمعات األمطار

 (   ) (   )  التلوث البحري

اهلواء والغالف 

 اجلوي

 (   ) (   )  ختفيف آثار التغري املناخي

 (   ) (   )  التكيف مع التغري املناخي

 (   ) (   )  استنفاد طبقة األوزون يف الغالف اجلوي العلوي

 (   ) (   )  األمطار احلمضية

جودة اهلواء احمللي، مثل الضباب والدخان واجلسيمات وثاني أكسيد 

 الكربيت وأكاسيد النيرتوجني وثاني أكسيد الكربون
 (   ) (   ) 

 (   ) (   )  جودة اهلواء الداخلي

 (   ) (   )  ملوثات اهلواء السامة، مثل امللوثات العضوية والديوكسني والفوران

 النفايات

 (   ) (   )  النفايات العامة

 (   ) (   )  النفايات اخلطرة

 (   ) (   )  النفايات البلدية والصلبة وغري اخلطرية
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 أ11

أولوية 

 التقييم

 ب11

متت املراجعة يف 

اجلهاز األعلى 

واحملاسبة للرقابة 

 اخلاص بّي

 ج11

التخطيط 

 للمراجعة

 (   ) (   )  باإلشعاعالنفايات امللوثة 

 (   ) (   )  املواقع امللوثة وتلوث األتربة

 (   ) (   )  النفايات الطبية

 األنظمة البيئية

 (   ) (   )  التنوع البيولوجي

 (   ) (   )  املناطق احملمية واملنتزهات الطبيعية

 (   ) (   )  إدارة النظام البيئي وتغريات النظام البيئي

 (   ) (   )  األنواع املعرضة للخطر

 (   ) (   )  األراضي الرطبة

 (   ) (   )  األنهار والبحريات

 (   ) (   )  محاية املوائل البحرية

 (   ) (   )  املناطق الساحلية

األنشطة 

والقطاعات 

 البشرية

 (   ) (   )  الزراعة

 (   ) (   )  تطوير األراضي

 (   ) (   )  األراضياستصالح 

 (   ) (   )  الطاقة وكفاءة الطاقة

 (   ) (   )  االستعداد إدارة الكوارث الطبيعية:

 (   ) (   )  النقل وحركة املرور والتنقل

 (   ) (   )  الرتفيه والسياحة

 (   ) (   )  املوروث الثقايف

 (   ) (   )  جودة البيئة احلضرية )االستدامة(

 (   ) (   )  السالمة البيولوجية والكائنات املعدلة وراثًيا

 (   ) (   )  إدارة املواد الكيميائية

 (   ) (   )  املبيدات

 (   ) (   )  البيئة والصحة البشرية

 (   ) (   )  البنية التحتية

 (   ) (   )  التمويل البيئي

 (   ) (   )  الضرائب البيئية

أخرى )ُيرجى 

 حتديد االسم(:

 

 

 

 

(   ) (   ) 

 

 04س

ُيرجى وضع عالمة على االتفاقات أو املعاهدات البيئية الدولية اليت اجلهاز األعلى للرقابة 

 واحملاسبة اخلاص بك

 ، و2002يناير  1أ. قام مبراجعتها منذ 

 ب. ُيخطط ملراجعتها يف السنوات الثالثة القادمة.
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 أ.  

متت 

 املراجعة

 ب.

التخطيط 

 للمراجعة

محاية الطبيعة 

 والتنوع البيولوجي

 (   ) (   )  اتفاقية رامسار حول األراضي الرطبة

 (   ) (   ) اتفاقية جتارة األنواع املهددة باالنقراض

اتفاقية احلفاظ على األنواع املهاجرة من احليوانات 

اتفاقية الربية )اتفاقية احلفاظ على األنواع املهاجرة أو 

 بون(

(   ) (   ) 

 (   ) (   ) اتفاقية التنوع البيولوجي

 (   ) (   ) االتفاقية الدولية لألخشاب االستوائية

اتفاقية مكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاني من 

 اجلفاف الشديد و/أو التصحر، خصوًصا يف إفريقيا
(   ) (   ) 

الثقايف والطبيعي اتفاقية محاية املوروث العاملي 

 )اتفاقية الرتاث العاملي(
(   ) (   ) 

اتفاقية البلدان األمريكية حلماية واحلفاظ على 

  السالحف البحرية
(   ) (   ) 

 (   ) (   ) االتفاقية الدولية حلماية النباتات

املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

 والزراعة
(   ) (   ) 

اتفاقية آرهوس بشأن الوصول إىل املعلومات البيئية 

واملشاركة العامة يف اختاذ القرارات البيئية والوصول 

 إىل العدالة

(   ) (   ) 

 

الغالف اجلوي وتغري 

 املناخ

 (   ) (   ) اتفاقية فيينا بشأن محاية طبقة األوزون

بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة 

 األوزون
(   ) (   ) 

 (   ) (   ) اتفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغري املناخي

بروتوكول كيوتو اخلاص باتفاقية األمم املتحدة 

 املبدئية بشأن التغري املناخي
(   ) (   ) 

 

املواد اخلطرة 

النفايات اخلطرة اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل 

 والتخلص منها عرب احلدود
(   ) (   ) 
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 أ.  

متت 

 املراجعة

 ب.

التخطيط 

 للمراجعة

واملخلفات واملواد 

 الكيميائية

اتفاقية روتردام لتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم 

على املواد الكيميائية ومبيدات آفات خطرية معينة 

 متداولة يف التجارة الدولية

(   ) (   ) 

 (   ) (   ) اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية املستمرة

بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية امللحق 

 التفاقية التنوع البيولوجي
(   ) (   ) 

 

 

املياه العذبة 

 والبحرية

 (   ) (   ) اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

اتفاقية األمم املتحدة لتنفيذ شروط اتفاقية األمم 

املتحدة لقانون البحار فيما يتعلق حبفظ وإدارة 

األرصدة السمكية املتداخلة واألرصدة السمكية 

كثرية االرحتال )اتفاقية األمم املتحدة بشأن األرصدة 

 السمكية(

(   ) (   ) 

 (   ) (   ) االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناتج من السفن

االتفاقية الدولية لتنظيم صيد احليتان )اتفاقية صيد 

 احليتان(
(   ) (   ) 

اتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط العمل )برنامج 

 البحار اإلقليمي التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة(
(   ) (   ) 

 (   ) (   )  اتفاقية بوخارست حلماية البحر األسود من التلوث

اتفاقية هلسنكي حول محاية البيئة البحرية 

 ملنطقة حبر البلطيق
(   ) (   ) 

حلماية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط اتفاقية 

 األطلسي
(   ) (   ) 

اتفاقية التعاون للحماية واالستخدام املستدام لنهر 

 الدانوب
(   ) (   ) 

أخرى )ُيرجى 

 حتديد االسم(:

 

 
(   ) (   ) 

مل يقم اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بنا مبراجعة أية اتفاقيات أو 

وال خيطط للقيام بذلك يف السنوات  4112يناير  0بيئية دولية منذ معاهدات 

 الثالثة القادمة

(  ) 
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 03س

، هل بدأ اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك أو انتهى من 4112يناير  0منذ 

 مراجعات تقدم دولتك يف التنمية املستدامة؟

 ( نعم_ )

 ( ال _)

 

التنمية اليت تدمج األهداف االجتماعية والبيئية نقصد بالتنمية املستدامة 

 واالقتصادية.
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 02س

 =نعم03إذا كان س

 =نعم03إذا كان س

 اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبةمراجعات هامة قام بها  ما يصل إىل ثالثةبرجاء تضمني 

 .2002يناير  1اخلاص بك حول موضوع التنمية املستدامة منذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05س

استخدم اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك أية منهجيات مبتكرة إلجراء هل 

 ُيرجى وصف أفضل املمارسات اخلاصة بك. املراجعات البيئية؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06س

ُيرجى تقييم ما إذا كانت هناك حاجة يف اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك 

يوجد يف اجلدول أدناه تطورات ممكنة  البيئي.لتطوير ممارسة و/أو مصادر التقييم 

ُيرجى وضع عالمة على ما سيتم وضعه يف االعتبار يف السنوات  للمراجعة البيئية.

 الثالثة القادمة:

 يف اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك، و ضروريةأ. التطورات اليت تعتربها 

قم  هلا بالفعل يف اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك. خططتب. التطورات اليت 

 بوضع عالمة على كل ما ينطبق.
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 أ.  

 ضروري

 ب.

 مت التخطيط له

إنشاء وحدة بيئية يف اجلهاز األعلى للرقابة  1

 واحملاسبة اخلاص بنا

(  ) (  ) 

 (  ) (  ) تعيني جمموعة من املراجعني البيئيني 2

 (  ) (  ) املشكالت البيئية يف املراجعات األخرىدمج  3

 (  ) (  )  التدريب على التعامل مع املشكالت البيئية 4

 (  ) (  ) التدريب على املراجعة البيئية 5

 (  ) (  ) تطوير مؤشرات األداء البيئي يف املراجعات 6

 (  ) (  ) إعطاء املزيد من االهتمام جلودة وموثوقية املعلومات 7

 (  ) (  ) القياس الزائد لفّعالية السياسة 8

 (  ) (  ) تقييم تأثري العمل وطرق حتسني التأثري 9

 (  ) (  ) تطوير منتجات جديدة غري املراجعات البيئية 10

تبادل املعرفة مع األجهزة العليا للرقابة واحملاسبة  11

 األخرى

(  ) (  ) 

 (  ) (  ) مشورة اخلرباء من اخلارج 12

املراجعة النظرية من قبل األجهزة العليا للرقابة  13

 واحملاسبة األخرى

(  ) (  ) 

التقييم من قبل خرباء من اخلارج )على سبيل املثال،  14

 اجلامعات(

(  ) (  ) 

 (  ) (  ) ....أخرى, برجاء التحديد:............................. 15

للرقابة واحملاسبة اخلاص بنا ال يتوقع اجلهاز األعلى  16

أية تطورات خاصة متعلقة باملراجعة البيئية يف 

 السنوات الثالثة القادمة

(  ) 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثري املراجعات البيئية

 

 07س

قم  كيف يقيس اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك تأثري املراجعات البيئية؟

 بوضع عالمة على كل ما ينطبق.

 جلسات استماع برملانية(   ) 

 ( التغطية اإلعالمية  ) 

 ( متابعة املراجعة  ) 

( رصد تنفيذ التوصيات/نتائج املراجعة )على سبيل املثال، اخلطاب، املقابلة،   ) 

 االستقصاء(

 ( استجابة احلكومة لتوصيات املراجعة  ) 

تأثري املراجعات ( ال يقم اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بنا بقياس   ) 

 البيئية

 ( أية طريقة أخرى:  ) 

_____________________________________________ 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 

 

 

 08س

ما هي التحديات األساسية اليت واجهها اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك يف 

 قياس تأثري املراجعات البيئية؟
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 02س

املراجعات البيئية املقدمة من اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة هل تّضمن توصيات 

 قم بوضع عالمة على كل ما ينطبق. اخلاص بك شروط معينة؟

 ( املوعد النهائي احملدد لتنفيذ اإلجراءات املوصى بها   )

 ( املؤسسة )املؤسسات( املسؤولة   )

 ____________________ ( أخرى )برجاء التحديد(:  ) 

 ( ال توجد شروط معينة   )

( ال يقدم اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بنا أية توصيات يف املراجعات   ) 

 البيئية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41س

كيف يتعقب اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك تنفيذ توصيات املراجعات 

 البيئية؟

 ( متابعة االستقصاء   ) 

 ( متابعة املراجعة  ) 

 ( ال تتم متابعة التنفيذ  ) 

( ال يقدم اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بنا أية توصيات يف املراجعات   ) 

 البيئية

 ____________________ ( أخرى )برجاء التحديد(:  ) 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 40س

األعلى برجاء تقييم ما هو مستوى تأثري املراجعات البيئية اليت مت إجراؤها من قبل اجلهاز 

 للرقابة واحملاسبة اخلاص بك واليت ساعدت اإلدارات احلكومية يف...؟

 

ال يوجد   

 تأثري

تأثري 

 منخفض

تأثري 

 متوسط

تأثري 

 مرتفع

صياغة التشريع البيئي أو السياسات والربامج  1

 البيئية
(  ) (  ) (  ) (  ) 

تقييم قدرتها على تطوير وتنفيذ السياسات أو  2

 البيئيةالربامج 
(  ) (  ) (  ) (  ) 

 (  ) (  ) (  ) (  ) حتسني أداء السياسات والربامج 3

إجياد مؤشرات بيئية أو مقاييس أداء أو أنظمة  4

مراقبة أو معلومات سياسة أخرى لتقييم السياسة 

 البيئية

(  ) (  ) (  ) (  ) 

 (  ) (  ) (  ) (  ) تقييم ُنظم اإلدارة البيئية اخلاصة بهم 5

 (  ) (  ) (  ) (  ) صياغة التقارير البيئية اخلاصة بهم 6

 

 44س

من خالل خربتك ما هي الطرق/األنشطة اليت ساعدت بشكل أكرب يف زيادة تأثري 

ُيرجى  املراجعات البيئية اليت مت إجراؤها يف اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك؟

 وصف أفضل املمارسات اخلاصة بك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 43س

كيف ينقل اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك عادة نتائج املراجعات البيئية 

 )ضع عالمة على كل ما ينطبق(؟

 ( توزيع نسخة مطبوعة من تقرير املراجعة   )

 ( توفري تقرير املراجعة بالكامل للعامة على الويب  ) 

 الويب( توفري ملخص تقرير املراجعة فقط للعامة على   ) 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 ( اإلصدارات الصحفية  ) 

 ( تصرحيات للصحفيني  ) 

( مقاالت يف وسائل اإلعالم املطبوعة )من قبل اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة   ) 

 اخلاص بك(

 ظهور يف الراديو/التلفزيون( ال  ) 

 ( ُكتيب يتضمن نتائج املراجعة  ) 

( نشر تقارير املراجعة يف الشبكات االجتماعية )مثل فيس بوك وتويرت وما إىل   ) 

 ذلك(

( ميكن احلصول على تقارير املراجعة حسب الطلب )ال يتم توزيعها بطريقة   ) 

 أخرى(

 ( ال تتوفر أجزاء من تقارير املراجعة للعامة  ) 

 _________________ ( أخرى )برجاء التحديد(:  ) 

 

 42س

برجاء تقييم ما إذا كان نقل نتائج املراجعات البيئية قد ساعد اجلهاز األعلى للرقابة 

 واحملاسبة اخلاص بك يف زيادة تأثري هذه املراجعات؟

 ( نعم، بشكل ملحوظ_ )

 ( نعم، بعض الشيء_ )

 ( ال _)

 ( ال يتم نشر تقارير املراجعة  ) 

 

 

 ِسعة املراجعة البيئية

 45س

األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك إدارة أو قسم خاص للعمل بدوام هل ميتلك اجلهاز 

 كامل حول املراجعات البيئية؟

 ( نعم _)

 )      ( ال
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 46س

املشاركني يف املراجعة البيئية يف اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة   ما عدد املراجعني

 .يف حالة عدم وجود أي مراجع، ُيرجى وضع  اخلاص بك؟

 [ يعمل املراجعون بدوام كامل على املراجعات البيئية.         ]

 [ يعمل املراجعون بدوام جزئي على املراجعات البيئية.        ] 

[ ال يعمل املراجعون حالًيا على املراجعات البيئية، لكن لديهم القدرة         ] 

 للقيام بذلك.

 على للرقابة واحملاسبة اخلاص بّي.[ هو إمجالي عدد املوظفني يف اجلهاز األ        ] 

 

تشري كلمة "املراجع" يف هذا االستبيان إىل املوظفني املشاركني بشكل مباشر يف 

 إجراء املراجعات البيئية.
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 47س

، كم عدد املوظفني املشاركني يف فريق املراجعة الذي قام بإجراء 4112يناير  0منذ 

يف حالة عدم وجود أي  للرقابة واحملاسبة اخلاص بك؟ مراجعة بيئية يف اجلهاز األعلى

 .مراجع، ُيرجى وضع 

 [ املراجع )املراجعون(        ] 

 [ املوظفون اآلخرون        ] 

 

 بشكل ملحوظنقصد "باملوظفني اآلخرين" املوظفون غري املراجعني، لكنهم يساهمون 

يف عملية املراجعة )على سبيل املثال، اخلرباء اخلارجيني واملهندسني واملتدربني وفريق 

 الدعم(.
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 48س

هل تغريت مشاركة املراجعني العاملني على املراجعات البيئية يف اجلهاز األعلى للرقابة 

 هل املشاركة ...؟ ؟4112يناير  0واحملاسبة اخلاص بك منذ 

 ( زادت   ) 

 ظلت كما هي(   )  

 ( اخنفضت  )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42س

كيف ُيخطط اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك لتغيري عدد املراجعني 

 املشاركني يف املراجعات البيئية يف السنوات الثالثة القادمة؟

 ( زيادة   ) 

 ( يظل كما هو  )  

 اخنفاض (   ) 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 31س

على املراجعة البيئية يف اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة ما عدد املوظفني العاملني 

 اخلاص بك لديهم خلفية تعليمية أو خربة عمل سابقة يف جمال البيئة؟

[ هناك مراجع )مراجعون( حاصل على تعليم متخصص )درجة          ]

البيئية والعلوم  البكالوريوس أو درجة أعلى( يف جمال البيئة )الدراسات

 إخل(الطبيعية، 

[ حصل املراجع )املراجعون( على تعليم خاص كما أن لديه جتربة عمل          ]

 البيئة )احلماية البيئية وعمل الفحص، إخل( سابقة يف جمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30س

أّي من االختصاصات، بشكل عام، يتم تغطيتها يف اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة 

 العاملني على املراجعات البيئية؟اخلاص بك من قبل املوظفني 

 ( خربة يف املراجعة املالية  ) 

 ( خربة يف مراجعة االمتثال  ) 

 ( خربة يف مراجعة األداء  ) 

 ( علم املالية )اخلربة/املعرفة احملاسبية والضرائب والتحليل املالي(  ) 

والقانون التجاري وقانون ( القانون )على سبيل املثال، اخلربة/املعرفة بالقانون العام   ) 

 البيئة(

 ( اإلدارة العامة )املعرفة بالنظام وعمليات احلكومة(  ) 

( أخرى )برجاء   ) 

 _______________________________________التحديد(:
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 34س

أّي من العوائق التالية واجهها اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك يف تنفيذ 

 ؟4112يناير  0البيئية منذ املراجعات 

 

 ال نعم  

تفويض غري كاٍف للجهاز األعلى للرقابة واحملاسبة  1

 اخلاص بك

(  ) (  ) 

االفتقار إىل املهارات أو اخلربة داخل اجلهاز األعلى للرقابة  2

 واحملاسبة اخلاص بك

(  ) (  ) 

 (  ) (  ) االفتقار إىل املوارد البشرية 3

صياغة غري كافية للسياسة البيئية احلكومية، مثل  4

األهداف اليت ال ميكن قياسها أو غياب اإلسرتاتيجية أو 

  إطار تنظيمي غري كاٍف

(  ) (  ) 

 (  ) (  ) االفتقار إىل الربامج البيئية 5

 (  ) (  ) االفتقار إىل القواعد واملعايري البيئية احملددة 6

 (  ) (  ) كافيةأنظمة رصد وإبالغ غري  7

 (  ) (  ) بيانات غري كافية حول احلالة البيئية 8

االفتقار إىل املوارد الفنية )على سبيل املثال، معدات غري  9

  كافية وضعف االتصال باإلنرتنت، إخل(

(  ) (  ) 

 أخرى )ُيرجى التحديد(: 10
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 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 33س

األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك حملاولة  أّي من التدابري التالية اليت اختذها اجلهاز

 ؟التغلب على العوائق

 ( تفويض اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك الذي مت تعديله   )

 ( فريق اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك الذي مت تدريبه  ) 

 ( خرباء املوضوع املشاركني  ) 

 عة مباشرة من اجملال( البيانات البيئية اجملم  ) 

 ( املعايري البيئية املستخدمة ملنظمة دولية  ) 

 ( التعاون من اجلامعات أو املعاهد البحثية  ) 

 ( مؤشرات األداء املطورة  )  

 ( معايري األداء املتفق عليها مع اجلهة اخلاضعة للمراجعة  )  

 ( املقارنة مع املعايري الدولية/الدول األخرى  )  

اخلدمات املستخدمة اليت توفرها جمموعة العمل اإلقليمية حول التقييم (   )  

 البيئي

( أخرى )برجاء   ) 

 _______________________________________التحديد(:
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 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 

 32س

ما هو نوع التدريب الذي يوفره اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك للمراجعني 

 ؟4112يناير  0املراجعات البيئية منذ الذين يقومون بإجراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35س

تقوم جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية التابعة ملنظمة إنتوساي بتطوير دورة 

تدريبية حول املراجعة البيئية بالتعاون مع اجلهاز األعلى للرقابة يف اهلند، على أن يتم 

اخلاص  اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبةهل  جايبور، اهلند.يف  4103التسليم األولي يف 

بك مهتم بذلك، وهل ميتلك الوسائل إلرسال مراجع )مراجعني( حلضور دورة تدريبية 

 أسابيع تقريًبا؟ 3مدتها 

 ( نعم _) 

 ( مهتم للمشاركة، لكن ال توجد وسائل مالية للقيام بذلك   ) 

 ( ال )برجاء حتديد السبب(:  )  

__________________________________________ 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 التعاون بني األجهزة العليا للرقابة واحملاسبة

 36س

اخلاص بك لديه أية خربة يف  اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة، هل 4112يناير  0منذ 

 التعاون مع هيئة رقابية عليا أخرى يف مشكالت املراجعة البيئية؟

 ( نعم_ )

 ( ال_ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =ال36إذا كان س

 37س

 اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبةهل ميكنك اإلشارة إىل األسباب وراء عدم مشاركة 

قم بوضع عالمة على كل ما  ؟4112يناير  0اخلاص بك يف املراجعات التعاونية منذ 

 ينطبق.

 

 اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بنا( عدم االهتمام يف    )

 ( االفتقار إىل املوارد  ) 

 ( تفويض غري كاٍف للجهاز األعلى للرقابة واحملاسبة  ) 

 ( االفتقار إىل املهارات أو اخلربة داخل اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة  ) 

 ( االفتقار إىل الشركاء  ) 

 ( ال توجد حاجة ملحوظة للتعاون  ) 

 __________________________________ :التحديد ( أخرى، برجاء  ) 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =نعم36إذا كان س

 38س

برجاء حتديد ما هي أنواع األنشطة التعاونية اليت قام بها اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة 

 .4112يناير  0اخلاص بك منذ 

 

  ال نعم  

آخر حول املراجعة  جهاز أعلى للرقابة واحملاسبةالتعاون مع  1

املتعلقة باتفاق بيئي دولي )مبا يف ذلك املعاهدات أو االتفاقات أو 

 االلتزامات أو التعهدات الدولية(

(  ) (  ) 

حول مراجعة موضوع  جهاز أعلى للرقابة واحملاسبةالتعاون مع  2

 بيئي، وليس اتفاقية أو معاهدة

(  ) (  ) 

آخر حول مشكلة  واحملاسبةجهاز أعلى للرقابة التعاون مع  3

 بيئية عابرة للحدود

(  ) (  ) 

األجهزة تبادل معلومات املراجعة أو خربات املراجعة البيئية بني  4

 العليا للرقابة واحملاسبة

(  ) (  ) 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 

 =نعم36إذا كان س

 32س

 هل التعاون مفيد للجهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك؟

 

 ( نعم_ )

 ( ال_ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21س

 برجاء اإلشارة لألسباب اليت جتعل املشاركة مفيدة أو غري مفيدة.
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 منتجات جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية ومنظمة إنتوساي

 

 20س

 0منذ  مت تضمني منتجات جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية يف اجلدول التالي.

 للرقابة واحملاسبة اخلاص بك، هل اجلهاز األعلى 4112يناير 

 قم بوضع عالمة    أ. ال يستخدم، ب. يستخدم، ج. مل يعثر على املنتج املتعلق بعمله؟

 على إجابة لكل منتج.

 

 

 املنتج

 

أ. ال 

 ُيستخدم

 

 ب. ُيستخدم

 

ج. مل يتم 

العثور على 

 املنتج املتعلق

 

االستجابة احلكومية لتغري مراجعة  –حبث جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية  1

 (4101دليل لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة ) املناخ:
(  ) (  ) (  ) 

الوضع الراهن وخيارات  احملاسبة البيئية: –حبث جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية  2

 (4101لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة )
(  ) (  ) (  ) 

مراجعة  –املعنية بالرقابة البيئية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة حبث جمموعة العمل  3

 (4101كتاب متهيدي للمراجعني ) تنفيذ االتفاقات البيئية متعددة األطراف:
(  ) (  ) (  ) 

 مراجعة إدارة مصادر األمساك املستدامة: –حبث جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية  4

 (4101للرقابة واحملاسبة )دليل لألجهزة العليا 
(  ) (  ) (  ) 

دليل لألجهزة  مراجعة الطاقة املستدامة: –حبث جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية  5

 (4101العليا للرقابة واحملاسبة )
(  ) (  ) (  ) 

دليل لألجهزة العليا  مراجعة التعدين: – حبث جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية 6

 (4101للرقابة واحملاسبة )
(  ) (  ) (  ) 

دليل لألجهزة العليا  مراجعة الغابات: – حبث جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية 7

 (4101للرقابة واحملاسبة )
(  ) (  ) (  ) 

مراجعة دولية متناسقة  –متناسقة جملموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية مراجعة  8

 (4101العواقب الرئيسية للحكومات واملراجعني التابعني هلا ) املناخ:حول تغري 
(  ) (  ) (  ) 

دليل لألجهزة  مراجعة التنوع البيولوجي: – حبث جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية 9

 (4117العليا للرقابة واحملاسبة )
(  ) (  ) (  ) 

مؤمتر القمة العاملي حول التنمية  –البيئية حبث جمموعة العمل املعنية بالرقابة  10

 (4117دليل مراجعة لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة ) املستدامة:
(  ) (  ) (  ) 

التطور واالجتاهات يف املراجعة البيئية  –حبث جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية  11

(4117) 
(  ) (  ) (  ) 

التعاون بني االألجهزة العليا للرقابة  –حبث جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية  12

 (4117نصائح وأمثلة للمراجعات التعاونية ) واحملاسبة:
(  ) (  ) (  ) 

دور  التنمية املستدامة: –حبث املنظمة الدولية لالألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة  13

 (4112واحملاسبة )األجهزة العليا للرقابة 
(  ) (  ) (  ) 

املراجعة البيئية واالنتظامية  –حبث املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة  14

(4112) 
(  ) (  ) (  ) 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 املنتج

 

أ. ال 

 ُيستخدم

 

 ب. ُيستخدم

 

ج. مل يتم 

العثور على 

 املنتج املتعلق

 

 (  ) (  ) (  ) (4112حنو مراجعة إدارة املخلفات ) –حبث جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية  15

جتارب األجهزة  مراجعة مشكالت املياه: –العمل املعنية بالرقابة البيئية حبث جمموعة  16

 (4112العليا للرقابة واحملاسبة )
(  ) (  ) (  ) 

توجيهات بشأن إجراء مراجعات  – حبث املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة 17

 (4100لألنشطة مع منظور بيئي )
(  ) (  ) (  ) 

مراجعة االتفاقات البيئية  –املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة حبث  18

 الدولية
(  ) (  ) (  ) 

كيف ميكن لألجهزة العليا  –حبث املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة  19

 (0228للرقابة واحملاسبة املشاركة يف مراجعة االتفاقات الدولية )
(  ) (  ) (  ) 

 (0228حماسبة املوارد الطبيعية ) –حبث املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة  20
(  ) (  ) (  ) 

 (  ) (  ) (  ) الصفحة الرئيسية ملوقع ويب جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية 21

واحملاسبة على موقع ويب قائمة مراجع تقارير املراجعة البيئية لألجهزة العليا للرقابة  22

 جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية حتت عنوان "املراجعات البيئية حول العامل"
(  ) (  ) (  ) 

 (  ) (  ) (  ) على موقع ويب جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية Greenlinesصحيفة  23

البيئية )مبا يف ذلك ملخص( على موقع ويب مواد اجتماع جمموعة العمل املعنية بالرقابة  24

 اجملموعة
(  ) (  ) (  ) 

 (  ) (  ) (  ) خطط عمل جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية على موقع ويب اجملموعة 25

السابقة جملموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية التابعة للمنظمة  نتائج االستقصاءات 62

 الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة
(  ) (  ) (  ) 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات 

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 24س 

برجاء تصنيف منتجات وخدمات جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية التابعة 

إىل  1واحملاسبة املضمنة أدناه على مقياس من للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة 

 بالطريقة التالية: 3

 " مهم/مفيد للغاية للجهاز األعلى للرقابة واحملاسبة3"

 " مهم/مفيد نسبًيا للجهاز األعلى للرقابة واحملاسبة2"

 " غري مهم/مفيد للجهاز األعلى للرقابة واحملاسبة1"

 األعلى للرقابة واحملاسبة" غري مهم/مفيد على اإلطالق للجهاز 0"

 

 التقييم املنتج/اخلدمة 

  مواد التوجيهات 1

   www.environmental-auditing.org موقع الويب: 2

  الدورات التدريبية والندوات 3

  اجتماعات جمموعة العمل 4

  Greenlinesصحيفة  5

برجاء  أخرى, 6

 _____________________________التحديد:
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هل اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك مهتم باملواد أو الدراسات اإلرشادية 

جملموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية التابعة للمنظمة الدولية لألجهزة العليا 

حتديد املوضوع )املوضوعات( اليت حتوز برجاء  للرقابة واحملاسبة حول املراجعة البيئية؟

 .على االهتمام األكرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.environmental-auditing.org/
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 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 22س

ما هي توصيتك للموضوع الرئيسي خلطة عمل جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية 

 برجاء توضيح اختيارك. *؟4106-4102لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بالرقابة ستساعدنا هذه املعلومات على بناء خطة عمل جمموعة العمل املعنية

 .4106-4102البيئية التابعة للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة 

 ميكنك االطالع على خطة العمل احلالية على موقع الويب اخلاص بنا حتت

 خطة العمل-أنشطة جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية

25س  

أية تعليقات أو اقرتاحات بشأن  هل اجلهاز األعلى للرقابة واحملاسبة اخلاص بك لديه

 عملنا، على سبيل املثال املنتجات أو اخلدمات اليت ميكننا تقدميها لكم؟
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 26س

 ؟:هل اشرتكت يف أنشطة جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية اخلاصة بك

 ( نعم_ )

 ( ال_ )

 

مت تأسيس جمموعة عمل إقليمية معنية بالرقابة البيئية يف ستة مناطق ملنظمة 

األجهزة العليا للرقابة واحملاسبة التنسيقية الدولية هي تنزانيا  إنتوساي من أصل سبعة.

)املنظمة اإلفريقية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة(، مصر )املنظمة العربية لألجهزة 

لية واحملاسبة(، مجهورية الصني الشعبية )املنظمة اآلسيوية لألجهزة العليا للرقابة املا

العليا للرقابة واحملاسبة(، النرويج )املنظمة األوروبية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة(، 

األرجنتني )منظمة دول األمريكية ومنطقة البحر الكارييب لألجهزة العليا للرقابة 

 لس األسرتالي ملراجعي احلسابات العام(.واحملاسبة(، نيوزيلندا )اجمل

 

 =ال26إذا كان س

 27س

برجاء توضيح أسباب عدم املشاركة يف جمموعة العمل اإلقليمية حول التقييم البيئي 

 للمنطقة.

 

 

 

 

 

 

  

 

 28س

هل هناك منتجات أو خدمات معينة تتوقع أن توفرها جمموعة العمل اإلقليمية املعنية 

 املستقل؟بالرقابة البيئية يف 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(
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 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 

 

 
 

 22س

هل ترغب يف إضافة أية تعليقات إضافية لالستقصاء السابع جملموعة العمل املعنية 

هل ترغب يف طلب شيء ما أو تقديم تعليقات  بالرقابة البيئية التابعة ملنظمة إنتوساي؟

 لسكرتارية جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51س  

معلومات االتصال للمسؤول )املسؤولني( الذين يقومون بتعبئة هذا برجاء توفري 

 سوف نستخدم هذه املعلومات فقط لتوضيح اإلجابات إذا لزم األمر. االستقصاء.

 

 البلد

 

 

 االسم

 

 

 املسمى الوظيفي

 

 

 الربيد اإللكرتوني

 

 

 اهلاتف

 

 

 الفاكس

 

 

 

واجلهد املبذول منك ومن قبل اجلهاز األعلى ُنقدر لك الوقت  كان هذا هو سؤالنا األخري.

 مع جزيل الشكر! للرقابة واحملاسبة اخلاص بك لتعبئة منوذج االستقصاء.
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 اليوم الثالث

 جتارب عملية يف جمال الرقابة البيئية

 (3/3اجللسة التدريبية الثالثة )

 عرض جتربة ديوان احملاسبة بدولة الكويت 

 تصريف املخلفات السائلة يف مياه البحر

 

 

 اهلدف من اجللسة:

املشاركني يف نهاية اجللسة من التعرف على جتربة ديوان احملاسبة الكوييت يتمكن 

 يف تنفيذ مهمة رقابية خاصة بكيفية تصريف املخلفات السائلة يف مياه البحر.

 (1/3/3الشرحية )
 حملة عامة:

تتوىل اهليئة العامة للبيئة وضع االشرتاطات واملعايري اخلاصة بتصريف املخلفات  .1

البحر فضاًل عن أنها هي اجلهة املسئولة عن مراقبة طرق قياس درجة السائلة مبياه 

 التلوث عن املخلفات السائلة.

 1996/9/9يف  56كما تعترب اهليئة العامة للصناعة وفقًا لقاانون ننشاائها رقا      .2

هي اجلهة املسئولة عن املناطق الصناعية اليت تض  العديد من الصناعات الكبرية 

كمصايف النفط والصناعات البرتوكيماوية وغريها ومسئولة أيضا عن محاية 

البيئة من امللوثات الناجتة عن األنشطة الصناعية، مع التأكد مان التازاا املشارو     

خلاصااة امايااة البيئااة ومااد  ا والدوليااةالصااناعي بكافااة القواعااد احملليااة 

 مطابقة اإلنتاج لتلك القواعد.

وقد ساه  النمو املتزايد يف صناعة النفط والصناعات املرتبطة بها والصناعات  .3

األخر  واليت ترتكز معظمها على الشريط الساحلي يف التأثري سلبا على البيئة 

زجه النسيب الغري البحرية، حيث يعترب التلوث البحري من أصعب أنوا  التلوث لتما

لقياا املصانع األخر  بتلوث مياه  باإلضافةحمدود مع الوسيط األصلي وهو املاء، 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

البحر مبخلفاتها السائلة من املواد الكيمائية السامة اليت تأتى خطورتها عند 

بقائها وقتًا طوياًل مبياه البحر مع تراكمها البطيء يف استهالك كمياتها من 

 املاء مسببة موت الكائنات احلية اليت تعيش فيها . األوكسجني املذاب يف

 

 (2/3/3الشرحية )
 خماطر الصناعات وامللوثات علي البيئة البحرية :

يف عالقة  تعيش الكائنات البحرية يف جمموعات تعتمد كل منها علي األخري .4

متزنة تضمن استمرار احلياة وتعتمد على االوكسجني املذاب يف املاء وتتكون 

 الكائنات من أنوا  االمساك والقشريات والكائنات الدقيقة النباتية واحليوانية.

من الكائنات البحرية  %08وتعترب الكائنات الدقيقة مصدر للغذاء ملا يزيد عن  .5

االوكسجني يف مياه البحر  ة واليت هي مصدرباإلضافة الي الكائنات النباتي

وتتأثر هذه األحياء تأثر مباشر عند االخالل باملواصفات الطبيعية للبيئة البحرية 

 مما يؤدي الي القضاء على مصادر احلياة الطبيعية.

وقد أثبتت الدراسات ان تلوث مياه البحر بالنفط من أخطر امللوثات وأكثرها انتشارا  .6

ملصانع واملصايف النفطية مقامة مبحاذاة الشواطئ مبا يهدد خاصة أن معظ  ا

 مبشاكل بيئية خطرية علي التوازن البيئي بالبحر .
 

 (3/3/3الشرحية )

تؤثر طبقة الزيت الطافية على احلياة البحرية نتيجة تكوينها طبقة عازلة فوق  .7

كذلك تتأكسد طبقة الزيت  ،ر متنع وصول االوكسجني الي املاءسطح البح

بفعل أشعة الشمس فيزداد النقص باألوكسجني يف املاء كذلك تؤدي طبقة 

الزيت الطايف الي حجب أشعة الشمس الضرورية لنمو العالقات النباتية ولتثبيتها 

 لغاز ثاني أكسيد الكربون وتكوينها للمواد الكربوايدراتية .

 

 (4/3/3الشرحية )
 :أهداف الفحص 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

يف نطار نهتماا ديوان احملاسبة باملراجعة البيئية، قاا الديوان بتنفيذ برنامج  .0

تدقيق بيئي مرتبط باملخلفات السائلة يف مياه البحر وذلك للتأكد من كفاءة 

وفعالية عملية الرقابة البيئية عليها، ومد  التزاا اجلهات ذات العالقة باألداء 

 قوانني واللوائح واملواصفات.البيئي املالئ  طبقا ملا نصت عليه ال

 
باألعمال اخلاصة اماية البيئة مبنطقة  ةوقد تناول التقرير عدة جوانب ذات العالق

، ومد  تطبيق املعايري واإلشرتاطات اليت وضعتها  2007حتى عاا  2001منذ عاا  الشعيبة

 اهليئة العامة للبيئة عن املخلفات السائلة الناجتة يف مياه البحر.

 

 (5/3/3ة )الشرحي
 ف الفحص اىل التحقق مما يلي:ديه

التحقق من االلتزاا بتطبيق املعايري واالشرتاطات اليت وضعتها اهليئة العامة للبيئة  .1

 عن املخلفات السائلة مبياه البحر.

 التحقق من مدي كفاءة االجهزة املستخدمة بالقياس والرصد البيئي. .2

التحقق من مدي كفاءة الرقابة البيئية للهيئة العامة للبيئة علي تصريف  .3

 . 2881املخلفات السائلة يف ضوء تبعية مركز محاية البيئة هلا منذ يونيو 

 

 (6/3/3الشرحية )
 :خطة العمل 

تضمنت خطة العمل مقابلة مسئولي كل من مؤسسة البرتول الكويتية، واهليئة 

العامة للصناعة، ونعداد وتنفيذ خطة برنامج التدقيق يف ضوء العامة للبيئة، واهليئة 

 أدلة التدقيق املعتمدة بالديوان ويف ضوء اإلجراءات التالية:

بكل من اهليئة العامة للبيئة، واهليئة العامة  مقابلة املسئولني التنفيذيني .1

للصناعة،  واملصايف النفطية بالشعيبة، ومركز محاية البيئة للتعرف على 

 عة املهاا واالختصاصات املنوطة باألقساا املسئولة عن املخلفات السائلة.طبي
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 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

نعداد برنامج تدقيق خاص بالرقابة البيئية على تصريف املخلفات السائلة يف  .2

 مياه البحر يف ضوء طبيعة وأهداف املهمة.

 بعض الزيارات املوقعية ملختربات مركز محاية البيئة، ومصفاة الشعيبه. .3

 (7/3/3الشرحية )
 أه  النتائج :

عدا نستغالل اهليئة العامة للبيئة ملبنى مركز محاية للبيئة مبنطقة الشعيبة على  .1

وقد تأكد ذلك من خالل الزيارة املوقعية للمركز  2001الوجه األكمل منذ يونيو 

 يف منطقة الشعيبة.

 والصور التالية توضح حالة مبنى مركز محاية البيئة مبنطقة الشعيبه:
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 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 (8/3/3الشرحية )
كثرة الشكاوي عن وجود روائح وغازات ، وحاالت تلوث مبنطقة الشعيبة يساه  يف  .2

 زيادة تلوث هذه املنطقة مع بطء استجابة اإلدارة املختصة باهليئة العامة للبيئة يف 

حالة الشكو  من وجود ملوثات يف البحر فضال عن صعوبة اختاذ اإلجراءات السريعة  .3

 ثل هذه الشكاوي.ملواجهة م

تقادا املعدات واألجهزة املستخدمة يف عمليات الرصد واملراقبة وكثري منها خارج نطاق  .4

 اخلدمة األمر الذي قد يؤثر سلبا على نتائج قياسات رصد تلوث مياه البحر.

عدا توفر العمالة الالزمة وبالقدر الكافى ألخذ ومجع العينات من البحر قد يؤثر سلبا  .5

 حصها.على نتائج ف

 (9/3/3الشرحية )
كل من درجة  أظهرت نتائج القياسات اليت أعدتها اهليئة العامة للبيئة عن نرتفا  .6

تركيز الزيت، وامللوحة، والعكارة، ونسبة األس اهليدروجني عن املعايري املوضوعة 

واخنفاض نسبة األوكسجني املذاب عن املعيار احملدد األمر الذي يؤثر سلبا على درجة 

 تلوث مياه البحر، وتفصيل ذلك مايلي:

 ( بالنسبة لدرجة تركيز الزيتOILتالحظ تركيزه يفوق املعي ) ار احملدد له يف

، وميناء  2885( يف ديسمرب mg/l) 18.03كل من الفحيحيل حيث بلغ حنو  

علما بأن  2887يف فرباير  28.75، و  2886( يف مايو mg/l) 11.49عبداهلل حنو  

 التالي(. ل( )كما هو موضح بالشكmg/l) 18املعيار هو 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت
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 ( بالنسبة لدرجة امللوحةSalinity تالحظ ارتفا  نسبتها مبا يفوق املعيار وعلى سبيل )

، وميناء عبداهلل حنو  2885يف نوفمرب  % 42.02املثال يف الدوحة حيث بلغت حنو  

 . % 42-33علما بأن املعيار هو  2886يف نوفمرب  % 42.00

 .) كما هو موضح بالشكل التالي ( 
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 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية(

 

 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

  ( بالنسبة لألس اهليدروجيينPH أثبتت الدراسات أن األمساك واألحياء املائية تنتعش  )

أ  وفق املعدل فإذا قلت قيمته أو  8.4 – 6.5بني  PHعندما يرتاوح الرق  اهليدرجيين 

ساه  ذلك يف قتل األمساك حيث أن تركيب وطبيعة اجلهاز التنفسي  0زادت عن  

 .لألمساك كثري احلساسية لألمحاض

 (10/3/3الشرحية )
  وبتحليل بيانات قياسات األس اهليدروجيين تالحظ أن  هناك ارتفا  يف كثري من املناطق

، والدوحة  2886يف يونيو  0.86عن املعيار على سبيل مثال يف الفنطاس حيث بلغ حنو  

وقد تالحظ وجود قياس أقل من املعيار كان يف رأس  2886يف نوفمرب  0.43حنو 

 ppm 8.5 – 6.5علما بأن املعيار بني  2885يسمرب يف د 4.78عجوزة حيث بلغ حنو  

 )كما هو موضح بالشكل التالي(.

 

 (11/3/3الشرحية )
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 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 ( بالنسبة لألكسجني املذاب D.O أثبتت الدراسات أنه كلما زادت درجة احلرارة أو قل )

حمتو  املاء من األكسجني املذاب تصبح األمساك اكثر تعرضا للهالك بتأثري محوضة 

 املاء.

 
 (11/3/3الشرحية )

 ( وبتحليل بيانات االكسجني املذاب D.O تالحظ أن هناك نخنفاض  يف بعض املناطق )

، والبد  2886( يف نوفمرب mg/l) 1.43على سبيل املثال  يف رأس عجوزة حيث بلغ حنو  

 ( . 4(  بنفس الشهر والسنة واملعيار هو) أكرب من mg/l) 1.56حنو  

  التالي(.)كما هو بالشكل 
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 4102ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

 أه  التوصيات:

 (12/3/3الشرحية )
 وقد توصل الديوان نىل عدة توصيات أهمها:

العمل على نستغالل مركز محاية البيئة يف مزاولة نشاطه يف محاية البيئة  .1

 مبنطقة الشعيبه بالكفاءة املطلوبة.

نتائج القياسات عن املعايري  ضرورة حتديد دور اهليئة يف مواجهة ارتفا  أو نخنفاض .2

 املوضوعة مع نمكانية وضع احللول ملواجهتها بهدف حتسني الوضع البيئي مبياه البحر.

 (13/3/3الشرحية )
ضرورة العمل على توفري املعدات واألجهزة الالزمة لعمليات الرصد واملراقبة مع توفري  .1

 تساه  يف حتسني البيئة.العمالة الالزمة ألخذ العينات لضمان نتائج نجيابية 

العمل على سرعة استجابة اهليئة للشكاوي واختاذ اإلجراءات املالئمة إلمكان حلها  .2

 بهدف حتسني الوضع البيئي .

 (14/3/3الشرحية )
دراسة نمكانية تواجد كوادر فنيه من اهليئة العامة للبيئة مبناطق املصايف لتحسني  .1

 وتفعيل الدور الرقابي للهيئة.

 (15/3/3)الشرحية 
ضرورة نعداد دراسة مفصلة لتقيي  الوضع البيئي للمصايف النفطية تتضمن كمية  .1

ونوعية وطرق التخلص من املخلفات الناجتة عن العمليات الصناعية للمصايف، وذلك 

استكماال للمسح امليداني الذ  قامت به اهليئة العامة للبيئة ملصايف شركة البرتول 

 الوطنية الكويتية.
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 اليوم الرابع

 جتارب عملية يف جمال الرقابة البيئية

 (4/1اجللسة التدريبية الثانية  )

 ورشة عمل متكاملة عن الرقابة البيئية على مواقع الردم

 

 اهلدف من اجللسة:

كيفية تنفيذ مهمة رقابية يتمكن املشاركني يف نهاية اجللسة من التعرف على 

 خاصة مبواقع الردم ، باعتبارها احد املهام الرقابية املختصة يف جمال الرقابة البيئية.

 (1/4/1الشرحية )
 التعريف مباهية مواقع الردم وأهميتهاأوال : 

أهم املشاكل البيئية بسبب ماينتج عنها  تعترب مواقع ردم النفايات العاملة والقدمية من

من خماطر صحية وبيئية وأمنية ونظرًا لضخامة كميات النفايات املتولدة واملتزايدة 

سنويا أصبح من الضروري أن تواجه بأسلوب أمثل للتخلص منها وتاليف تأثرياتها السلبية 

 على البيئة.

 
 ما هي النفايــة؟

 ا قيمة ااهرة أو واححة أو أهمية اقتصادية أوبصفة عامة النفاية هي مادة ليس هل

سبيل بيد أن هذا التعريف يتغري مع الوقت والقوى االقتصادية . على  …منفعة للناس 

، فقد كانت نفايات الورق على مدى السنوات املاحية تطرح يف حفر الردم الصحي  املثال

يف حني يتزايد الطلب على تدويرها يف الوقت احلالي . ومن اجلدير بالذكر إن  ،

النفايات قد يكون هلا قيمة مفيدة كبديل للمنتجات ، بينما يسبب استخدامها  بعض

مثل حرق الزيوت امللوثة املستعملة الستعادة اكرب لصحة اإلنسان و للبيئة )  تهديدا

 . الطاقة ،واليت قد تبعث الرصاص إىل اهلواء ( ومن ثم جيب أن تعامل كنفاية
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 (2/4/1الشرحية )

 : إدارة النفايات و أثر التحضر

االقتصادية  العواملإن كمية النفايات اليت خيلفها الفرد يوميا آخذة يف االزدياد نتيجة 

و االستهالك  و االجتماعية و التطورات التقنية حسب التطور الذي طرأ على مستوى احلياة

وهناك أنواع عديدة  لبعض املواد املعبأة يف زجاج أو بالستك أو كرتون أو علب وخالفها.

 مصادر متباينة .  من النفايات ، هلا خصائص طبيعية خمتلفة وتتولد عن

 : النفايات الذي سوف نناقشه يتضمنوعامل 

 (3/4/1الشرحية )
 أنــواع النـفـايــات

 النفايات الصلبة 

 النفايات السائلة 

 النفايات املنزلية 

 النفايات الطبية 

 النفايات اخلطرة 
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 : النفايات الصلبة

حتتل مكان  أصبح موحوع التخلص من النفايات ومعاجلتها من أهم املوحوعات اليت

العاملية واإلقليمية  اهتمامات البلديات والدول املختلفة واملنظمات واهليئاتالصدارة بني 

املختلفة ، سواء أثناء  واحمللية، وتشكل النفايات أخطاًرا صحية عديدة يف مراحلها

وتكاثر احلشرات كما تشكل  اجلمع أو أثناء التخلص النهائي منها، فهي مأوى للجرذان

وتكون منظرا منفردا يف  لكريهة اليت تصدر عنها ،مصدرا لإلزعاج نتيجة الروائح ا

بصورة سليمة  جتميعها العشوائي لذلك فان مجع النفايات بصورة منظمة ونقلها

 الناجتة عنها. الماكن الطمر أو احلرق تعترب الوسيلة املناسبة لدرء األخطار الصحية

الفئران  يت تنقلهاإن األحرار الصحية الناجتة عن النفايات ال تقتصر على األمراض ال

للغازات املنبعثة  أو احلشرات ، بل هنالك أحرار بيئية أخرى تتمثل يف تلوث اهلواء نتيجة

مثل غاز امليثان  من مواقع الدفن ، واليت تتولد نتيجة عمليات التحلل أو االحرتاق ،

الغازات  واكاسيد النيرتوجني وثاني أكسيد الكربون وكربيتات اهليدروجني وهذه

 . بالبيئة وبصحة اإلنسان، كما إن هلا روائح مزعجة حارة

 ليإأما تأثري النفايات على املياه . فيحدث نتيجة تسرب حمتويات النفايات السائلة 

يف  مصادر املياه وخاصة اجلوفية منها ، واألمطار تساعد على إذابة بعض امللوثات املوجودة

 . النفايات فتنتقل إىل املياه اجلوفية فتلوثها

 
 : املخلفات السائلة

ملسالة املخلفات السائلة ، فنجد أنة نتيجة  لعلة من املفيد إن نشري إشارة ،بسيطة

البيوت والفنادق واألسواق ودور العلم  للتحضر تكاثرت كميات املياه العادمة من

املخلفات السائلة ، مما أدى للحاجة  والصناعة والعالج وغريها ، وتكاثرت كميات

منها إلنتاج مساد عضوي لتحسني  لتخلص النهائيللنظر يف أسلوب سليم للمعاجلة وا



 
 
 
 

 

/4 323 
 

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(

 الرقابية يف املراجعة البيئية(اللقاء التدرييب )التحديات اليت تواجه األجهزة 

 

 4104ديوان احملاسبة    - دولة الكويت

 

 

 

املزروعات و احلدائق العامة وأماكن  الرتبة ومعاجلة املخلفات السائلة لالستفادة يف ري

 . وغريها الرتفيه و األشجار على جوانب الشوارع و الدوارات

 محاية البيئة واحملافظة عليها من اآلثار السلبية النامجة عن النفايات واألنشطة .1

املصاحبة لعملية إدارتها سواء كان ذلك يف مصدر إنتاجها وخالل مجعها ونقلها 

 حتى مكان معاجلتها والتخلص منها .

احلد من استهالك وهدر األراحي الصاحلة إلقامة وتنفيذ خمتلف مشاريع التنمية  .2

 العمرانية واحلضرية .

 االستفادة من النفايات القابلة للتدوير وإعادة االستخدام . .3

 التخلص من النفايات اليت ال ميكن االستفادة منها بطرق سليمة بيئيا . .4

 تقليص تكاليف إدارة النفايات البلدية . .5

احلد من اآلثار االجتماعية لألنشطة املصاحبة لعملية إدارة النفايات البلدية  .6

 ومعاجلة أحرارها .

واالقتصادية تقليص كمية النفايات الناجتة عن خمتلف األنشطة االجتماعية  .7

 والصناعية .

التوعيــــة العامــــة خللــــق  .8

قاعـــدة صـــلبة مـــن أفـــراد 

اجملتمع تتعامل مع النفايات 

بأساليب اقتصـادية سـليمة   

ــم   ــل دورهــ ــا وتفعيــ بيئيــ

 ملعاجلة هذه القضية .
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 (4/4/1الشرحية )
 االجراء املطلوب للورشة

الردم وعالقتها بزيادة حجم ابداء الرأي يف أهمية االهتمام مبوحوع النفايات ومبواقع 

 التلوث ، وأهميته أن توليها االجهزة العليا للرقابة االهمية.

 (5/4/1الشرحية )
 اسباب اختيار مواقع الردم كمهمة رقابية للبيئة:ثانيا : 

 يمكن تحديد عدد من العوامل التي في ضوئها تم اختيار المهمة الرقابية ، منها ما يلي:

 معلومات دقيقة ألوزان النفايات يف خمتلف املواقع واليت تعترب القاعدة  دال توج

 األساسية واألولية للمعلومات عن كمية النفايات.

 .الكميات الضخمة من النفايات اليت تـرد إليها يومـيا 

 .عدم وجود طبقة غري منفذه ملنع تسرب املياه الراشحة يف مواقع ردم النفايات املنزلية 

 ع ردم النفايات املنزلية إلجراءات السالمة.تفتقر مواق 

 .أن حجم األعمال املناطة بالعاملني يف مراقبة ردم النفايات كبرية 

 

 (6/4/1الشرحية )
 االجراء املطلوب للورشة :

تحديد بعض  العوامضل التضي ترامضا مهمضة والتضي فضي ضضوئها يضتم تحديضد مهمضة رقابيضة خا ضة بمواقض  
 الردم.

 
 (7/4/2الشرحية )

 خطة العملثالثا : 

 ) حاله واقعية من ديوان احملاسبة بدولة الكويت (

تضمنت خطة العمل مقابلة مسئولي كل من اهليئة العامة للبيئة ، وبلدية الكويت 

وعلى حوء وإعداد وتنفيذ خطة وبرنامج التدقيق يف حوء أدلة التدقيق املعتمدة بالديوان 

 ويف حوء اإلجراءات التالية: ( ISA 1111يار ) املعايري التدقيق الدولية ، وخاصة املع
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بكل من اهليئة العامة للبيئة، إدارة شئون البيئة  مقابلة املسئولني التنفيذيني .1

ببلدية الكويت والتعرف على طبيعية املهام واإلختصاصات املنوطة باألقسام 

 املسئولة عن إدارة مواقع ردم النفايات بكل منها.

لقياس أداء العاملني بإدارة شئون البيئة والعاملني مبواقع ردم إعداد استبيان وذلك  .2

 .SPSSوحتليله بربنامج  النفايات الصلبة

مت إعداد برنامج تدقيق خاص بالرقابة على إدارة النفايات الصلبة يف حوء طبيعة  .3

وأهداف املهمة مع متابعة توصيات الديوان عن تقرير الرقابة على إدارة النفايات 

 .2003م الصلبة عا

  االستعانة بدعم فين متخصص. .4

اهلدف من املهمة :استهدفت خطة التدقيق البيئي على ادارة النفايات الصلبة يف  .5

  عملية اإلدارة البيئية للنفايات . وفعالية كفاءة دولة الكويت التأكد من

 

 (8/4/2الشرحية )

 :جمال الفحص .1

 الوحع احلالي ملواقع ردم النفايات 

 النفايات الصلبة اسرتاتيجية ادارة 

 االشرتاطات واملعايري اخلاصة بإدارة مواقع الردم  

 حتليل كميات النفايات باملواقع العاملة  

 الوحع احلالي ملواقع الردم املغلقة  

 اآلثار النامجة عن املخلفات السائلة  

 خطورة مواقع الردم على السكان والعاملني  

 التوعية االعالمية وتدوير النفايات  
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وذلـك للتحقـق مـن الوحـع      تضمن جمال الفحص اسـتخدام اسـلوب االسـتبيان   كما  .2

الراهن ملوقع ردم النفايات واآلثار السلبية الناجتة من املوقـع وتأثريهـا علـى السـكان     

  القريبني منه .

 

مل يتناول الفحص بعض املوحوعات ذات العالقة وذلك لقيد البيانـات ، والـيت ميكـن     .3

 رى ألهميتها ، وهي :أن تكون جماال لتقارير اخ

 .مدى التزام اجلهات التنفيذية واإلشرافية بوحع خطط  للطوارئ  

 . التأثريات السلبية على املياه اجلوفية يف مناطق الردم  

 . كفاءة عقود شركات التنظيف، ومدى التزامها باالشرتاطات واملعايري البيئية  

 ادة تأهيل موقع القرينحتليل احللول اهلندسية اليت استخدمتها اهليئة يف اع  

 

 (9/4/2الشرحية )
 املطلوب للورشة :

ملهمة رقابية خاصة بالتدقيق البيئي على مواقع وحع خطة للعمل وبرنامج للمراجعة 

 .يف حوء االدلة الرقابية املعتمدة لديكم الردم 

 

 (11/4/2الشرحية )

 الخا ة بالمهمة والتو يات ثالثا : عر  لبع  النتائج 

 ديوان المحاسبة بدولة الكويت (لبع  نتائج وتو يات المهمة الرقابية لعر  ) 

 (11/4/2الشرحية )
 املطلوب للورشة :

 التعقيب على ما يتم عرضة من نتائج 
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 ( 1 – 11امللحق رقم ) 

 قائمة اخلواص اخلطرة :

قئة األمم 
 املتحدة

 اخلواص الرقم الشفري

1 H1 .املواد القابلة لألنفجار 
املااادا القابلااة لألنفجااار وااادا  ) نفامااة م  ) وااأم  واات وااواد  و نفااا ق د ةاالاة  ) ىااا لة جااادرا باا ا ا  لاا       اا   بواىاا ة 

  فا لة كيميا ي غازي  ل  درجة وت احلرارا )حتت جدر وت الضغط )بسر ة  ؤدي إىل إحلاق الضرر ابلوىاط احمليط . 
3 H3 . السوا ل القابلة لالش عال 

د ورتادف اا    املعاو ) او ا جابال لالشا عال ا س )الساوا ل   Inflammableد ) م   Flammable الصاف ا  م
 القابلة لالش عال  ي ىوا ل  ) وأا   وت السوا ل  ) ىوا ل حت وي  ل  وواد ةلاة   حملول  ) وس علق 

1.1 H 4.1 . املواد الصلاة القابلة لالش عال 
 فا ق الصلاة غا   لاا املصا فة بصافة و فجاراق س )الا   باو  جابلاة لالظارتاق حتات  ار)   واجا   ي املواد الصلاة  ) ال

 خالل  ملياق ال قل  ) ال  جد  ساب  )  سهم  ت طرمق االظ باك   اندالع احلرمق .
1.4 H 4.2 . املواد  و ال فا ق املعرضة لالظرتاق ال لقا ي 

ال لقا ية   الظر)  العادمة ال   واج   ث اء الل قل س  ) املعرضة للسخونة   د والوسة  املواد  ) ال فا ق املعرضة للسخونة
 اهلواء ف بو    د   جابلة لالش عال .

1.3 H 4.3 . املواد  ) ال فا ق ال    لق غازاق جابلة لالش عال   د والوسة املاء 
 يااا  ) ح    لااق غااازاق جابلااة لالشاا عال ببمياااق خ اا ا   ااد املااواد  و ال فااا ق املعرضااة ح   صااال جابلااة لالشاا عال  لقا

  فا لها وع املاء .
1.1 H 5.1 . املؤكسداق 

 ي املواد  و ال فا ق جد ال بو   ي نفسها جابلة ابلضر)را لالظرتاق س )لب ها بصفة  اوة جد  ساب  )  سهم   اظرتاق 
 املواد االخرى  ت طرمق إن اج احكسجني .
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األمم قئة 
 املتحدة

 اخلواص الرقم الشفري

1.4 H 5.2 . الرب)كسيداق العضومة 
املاواد العضااومة  و ال فااا ق الا  حت ااوي  لاا  الا ياة ث ا يااة ال بااافؤ  اي وااواد غاا  وسا قرا ظاارار  )جااد   عار  ل  لاال و سااارع 

 ذا يا طاردا لل رارا .
1.1 H 6.1 . املواد الساوة م ذاق اآلاثر احلادا د 

املااااواد  و ال فااااا ق القابلااااة ل ساااااب   الوفاااااا  و الضاااارر ان اااا   ) احضاااارار بصاااا ة ا نسااااا  إذا اب لعاااات  ) اى   ااااقت  ) 
 الوست اجللد .

1.4 H 6.2 . املواد املعدمة 
احلياوا   )  املواد  ) ال فا ق احمل ومة  ل  كا  اق دجيقة جادرا  ل  احلياا  )  ل   بسي ا ا املعر)فاة ب سااياها للمار  لادى

 ا نسا   ) امل  ا     ساياها ل  .
8 H 8 . املواد احكالة 

املواد  و ال فا ق ال   ساب  ت طرمق  فا ل كيميا ي ضررا جسيما جد ميبت ا) الميبت  الجا    اد والوسا ها لالنساجة 
ال قال  ) ظات  ادو  ا )جاد  سااب احلية س  و ال   ؤدي   ظالة  سرهبا إىل إحلاق ضرر  ىاىي باضاا ع  خارى  ) بوىاا ل 

  مضا خماطر  خرى .
9 H 10 . اطالق غازاق ىاوة   د والوسة اهلواء  ) املاء 

 املواد  و ال فا ق ال  ميبت      لق غازاق ىاوة ببمياق خ  ا   د  فا لها وع اهلواء  ) املاء .
9 H 11 .املواد الساوة م ذاق اآلاثر امل أخرا  و املأو ة د 

املواد  و ال فا ق ال  جد م  وي اى   اجها  ) اب ال ها  ) نفاذ ا وت اجللد  ل  آاثر و اأخرا  ) وأو اة ) اي هاا ال سااب   
 ور  السرطا  .

9 H 12 . املواد الساوة للايئة 
البا  ااق احلياة ) أ  و مساب اطالجهاا اضارارا فورماة  و و اأخرا للايئاة بفعال  راكمهاا    \املواد  و ال فا ق ال   ساب  وجد

 آاثر ا الساوة  ل  ال ظم االظيا ية .
9 H 13  املواد القادرا بوىيلة وا بعد ال خلص و ها  ل  ان اج وادا  خرى )وت اوثل ها املواد ال  جد   ا    ات الرشال ) باو  و مياأا

 أبي وت انواص املدرجة   اله .
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 امللحق الثاني

 تتطلب مراعاة خاصةفئات النفايات اليت 

Y46

Y47
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 ( 2 – 11رقم ) امللحق 

 وفقا التفاقية بازل فئات النفايات اليت يتعني التحكم فيها

 النفايات املتدفقة باستمرار

 نوع ال فا ق ال  م عني ال  بم هبا الروأ
Y1 .ال فا ق ا كلي يبية امل خلفة وت الر امة ال اية   املس  فياق )املراكأ )العياداق ال اية 
Y2 .ال فا ق امل خلفة وت إن اج املس  ضراق الصيدلية )حتض  ا 
Y3 .ال فا ق وت املس  ضراق الصيدلية )العقاج  )احد)مة 
Y4 .ال فا ق امل خلفة وت إن اج املايداق الايولوجية )املس  ضراق الصيدلية ال اا ية )جتهيأ ا )اى خداوها 
Y5 .ال فا ق امل خلفة وت ة ع املواد البيميا ية الواجية لألخ اب )جتهيأ ا )اى خداوها 
Y6 .ال فا ق امل خلفة وت إن اج امل مااق العضومة )جتهيأ ا ) اى خداوها 
Y7 .ال فا ق امل خلفة وت املعاجلة احلرارمة ) ملياق ال  ايع احمل ومة  ل  السيانيد 
Y8 .ال فا ق وت الأموق املعدنية غ  الصاحلة لالى عمال املس هد  و ها  ةال 
Y9 .ال فا ق وت الأموقأاملياه س)وأا ل اهليدر)كربوانقأاملياهس )املس  لااق 
Y10 ااق احمل ومة  ل  ث ا ياق الف يل ذاق الر)ابط البلورمة امل عددا مال فا ق وت املواد )املركPCBs د )أ ) ثالثياق الف يل

 د. PBBS ا ياق الف يل ذاق الر)ابط الرب)وية امل عددا مث)أ )   د PCTSذاق الر)ابط البلورمة امل عددا م
Y11  وعاجلة ابل  لل احلراري.ال فا ق وت الر)اىب الق رانية ال امجة وت ال برمر )ال ق   ) ي 
Y12 ت جتهيأ ا  )الورنيشس )طالءاق اللاس )الد اانقس )املواد امللونةس )احةااغس ال فا ق امل خلفة وت إن اج احظاارس (

 )اى خداوها.
Y13 اى خداوها.)الغراءأاملواد الالةقةس) ت جتهيأ ا  )امللدانقس )اللثيس ال فا ق امل خلفة  ت إن اج الرا ي جاقس( 
Y14  ( ال فا ق وت املواد البيميا ية ال امجة  ت  ن  ة الا ث )ال  ومر  )  ت  ن  ة  عليمية غ  حمددا ال ص يف )أ

 جدمداس )ال  عر  آاثر ا  ل  ا نسا  )أ ) الايئة.
Y15 .ال فا ق ذاق ال ايعة االنفجارمة ال  ال ختضع ل  رمع  خر 
Y16   ت إن اج املواد البيميا ية ) وواد املعاجلة الفو وغرافية ) ت جتهيأ ا )اى خدوها.ال فا ق امل خلفة 
Y17 .ال فا ق ال اجتة  ت املعاجلة الس  ية للمعاد  )اللدا ت 
Y18 .الر)اىب ال امجة  ت  ملياق ال خلص وت ال فا ق الص ا ية 

 ها ما يلي:يبالنفاايت اليت يدخل يف ترك
Y19 

Y20 سوركااق الربمليوم الربمليوم 
Y21 وركااق البر)م ىداىية ال بافؤ 
Y22 وركااق ال  اس 
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Y23 وركااق الأنا 
Y24 وركااق الأرنيخ س الأرنيخ 
Y25 وركااق السل يوم س السل يوم 
Y26 وركااق البادويوم س البادويوم 
Y27  وركااق ال  يمو  س االن يمو 
Y28 وركااق ال لورموم س ال لورموم 
Y29 وركااق الأ اق س الأ اق 
Y30 وركااق الثاليوم س الثاليوم 
Y31 وركااق الرةاص س الرةاص 
Y32 وركااق الفلور غ  العضومة فيما  دا فلورمد البالسيوم 
Y33 وركااق السيانيد غ  العضومة 
Y34 احملاليل احلمضية  ) احمحا    احلالة الصلاة 
Y35 احملاليل القلومة  ) القلو ق   احلالة الصلاة 
Y36 احلرمر الصخريماالىاس وسد مغاار ) ليا د 
Y37 وركااق الفسفور العضومة 
Y38 وركااق السيانيد العضومة 
Y39 الفي ول س وركااق الفي ول مبا   ذلا البلور)في ول 
Y40  وركااق احث 
Y41 امل مااق العضومة املهلج ة 
Y42 امل مااق العضومة فيما  دا امل مااق املهلج ة 
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