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مقدمة:
بدأت جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة أعماهلا يف
مايو ( 0222مت حتويل مسمى فريق العمل مبوجب قرار اجمللس التنفيذي يف االجتماع رقم ثالثة
ومخسون حتت بند رقم ( )7بشأن حتويل فريق عمل البيئة للمنظمة العربية اىل جلنة البيئة)،
وعقدت اللجنة منذ تأسيسها  00اجتماع ( 2اجتماعات حتت مسمى فريق ،واجتماعني حتت مسمى
جلنة الرقابة البيئية) مت فيها اعتماد ثالث خطط عمل أُجنز ت بشكل كامل ( 0200 – 0202و0202

–  0202و.)0202 – 0202
وتتكون جلنـة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاســبة من ()9
دول أعضاء هي:
(األردن  -العراق  -الكويت  -اليمن  -تونس  -سلطنة عمان  -فلسطني  -مصر  -موريتانيا).
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أوالً :إجنازات فريق عمل البيئة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة خالل
خطيت العمل ( 0200 – 0202و :)0202 – 0202


خطة العمل :0200 – 0202

 .1إعداد االستبيان االول عن الرقابة البيئية الذي قامت األجهزة العليا للرقابة املالية
واحملاسبة باملنظمة العربية باستيفائه ،ومت حتليل تلك البيانات واستخالص النتائج
والتوصيات.
 .0إعداد أوراق حبثية حول موضوعات:
أ -جتربة االجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة العربية يف جمال الرقابة البيئية على
الصرف الصحي والصناعي.
ب -مؤشرات تقويم االداء البيئي يف جمال الرقابة على النفايات الصلبة.
ج -مؤشرات تقويم االداء البيئي يف جمال الرقابة على التنمية املستدامة.
 .2مشاركة الفريق يف أعمال جمموعة عمل االنتوساي ملراجعة البيئة يف اجملاالت
التالية:


ترمجة االوراق االرشادية الصادرة عن جمموعة عمل االنتوساي ملراجعة البيئة (-8002

 ،)8010وذلك على النحو التالي:

-

املراجعة يف جمال تغري املناخ (ديوان احملاسبة – االردن)
املراجعة يف جمال الطاقة املستدامة (اجلهاز املركزي للمحاسبات – مصر،
وديوان الرقابة املالية واالدارية – فلسطني).
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-

املراجعة يف جمال املناجم والتعدين (جهاز الرقابة املالية للدولة – سلطنة
عمان)
املراجعة يف جمال مصايد االمساك (ديوان احملاسبة – الكويت)
احملاسبة البيئية للموارد الطبيعية (دائرة احملاسبات – تونس).
املراجعة البيئية يف جمال الغابات (ديوان احملاسبة – االردن ،وديوان الرقابة
املالية واالدارية – فلسطني).

 املشاركة يف إعداد األدلة اإلرشادية ضمن خطة جمموعة عمل االنتوساي ملراجعة
البيئة عن الفرتة من :8012-8011
-

الدليل االرشادي عن "قضايا املياه".
الدليل االرشادي عن "الغش والفساد يف مراجعة البيئة".
ورقة حبثية عن "أثر السياحة يف احلفاظ على احلياة الربية".

 خطة العمل :0202 – 0202

 .0إعداد أوراق حبثية حول موضوعات:
 املراجعة البيئية ملشروعات التعدين يف الدول العربية (مصر-عمان-األردن).
 املراجعة البيئية آلثار استخدام الطاقة يف الدول العربية (مصر-تونس).
 املراجعة البيئية للنفايات الطبية اخلطرة يف الدول العربية (العراق -الكويت  -تونس).
 دراسة حول ممارسات األجهزة العليا للرقابة بالدول العربية يف جمال تطبيق األدلة
اإلرشادية لألجهزة العليا للرقابة املتعلقة باملراجعة البيئية:
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الدليل اإلرشادي رقم  :0110توجيهات تنفيذ عمليات املراجعة على النشاط ذات
املنظور البيئي (الكويت -عمان).



الدليل اإلرشادي رقم  :0180املراجعة البيئية واملراجعة النظامية (األردن).



الدليل اإلرشادي رقم  :0120دور األجهزة العليا للرقابة يف التنمية املستدامة
(العراق).



الدليل اإلرشادي رقم  :0110كيفية إجراء املراجعة املشرتكة (التعاونية) على
االتفاقيات البيئية (تونس).

 .0مت االنتهاء من ترمجة سبعة أوراق ارشادية صادرة عن جمموعة عمل االنتوساي ملراجعة
البيئة خبطة عملها ( )0202-0200يف جمال:









التدقيق على قضايا املياه (العراق).
تقرير االستدامة (املفاهيم واطر العمل ودور االجهزة الرقابية) (العراق)
معـاجلـة قضــايا االحتيال والفســاد عند التدقيق البيئي وإدارة املوارد الطبيعية
(الكويت)
ممارسات استغالل ادارة األراضي (فلسطني).
أثر السياحة يف احلفاظ على احلياة الربية (مصر)
موضوع البنية التحتية للبيئة (مصر).
مناذج الرقابة على التعدين (عمان).
الرقابة على الغابات (تونس).
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 .2املشاركة يف مشروعات األدلة اإلرشادية واألوراق البحثية خبطة جمموعة عمل
االنتوساى للمراجعة البيئية :0202-0202
املوضوع

املسؤول عن املوضوع

املشاركون من الفريق

البيئة البحرية

الواليات املتحدة

الكويت  -اليمن

تدقيق ادارة النفايات

النرويج

العراق  -فلسطني

التقييم البيئي

كندا – اهلند

تونس

املخاطر البيئة والتزامات الدولة

األرجنتني

اليمن

توفري الطاقة

مجهورية التشيك

مصر – تونس
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ثانياً :خطة عمل جلنة الرقابة البيئية (:)8102-8106
مت اعداد خطة عمل جلنة الرقابة البيئية الثالثة ( )8102-8106يف االجتماع الثامن املنعقد يف
دولة الكويت خالل الفرتة من  82-82ابريل  8102وفيما يلي عرض حملاور اخلطة:
خطة عمل جلنة الرقابة البيئية خالل الفرتة ()8102-8106
أوراق حبثية عن:

اجلهاز األعلى املسؤول

 -0دور أجهــــزة الرقــــابة العليــــــا يف الرقابــة على اآلثــار
البـيئيــة للمخلفــات الصنــاعية السائــلة

(دولة الكويت ومجهورية العراق).

 -8دور األجهزة العليـا يف مقـارنـة القوانني البيئيـة يف الـدول (مجهورية مصــر العربية ،ســلطنة
عمان ،وموريتانيا).
العربية (القوانني ،اللوائح ،القرارات) ذات العالقة بالبيئة.
 -3دور أجهزة الرقـابـة العليا يف الرقابة على احلدائق العامة (املـمـلكـة األردنيـة واجلمهوريـة
التونسية).
واملسطحات اخلضراء
 -4دور أجهزة الرقـابة العليا يف إعداد دليل إجرائي للتدقيق
البيئي

(دولة فلسطني ودولة الكويت).

 -2دور أجهــــــزة الرقــابـــة العليــا يف الرقــابـة على تأثيــر
أبـــراج االتصـاالت على البيئــة واالنسـان.

(اجلمهورية العراقية).

 -6دور أجهزة الرقابة العليا يف الرقابة على الشريط الساحلي

(مجهورية تونس وسلطنة عمان).

 -7دور أجهزة الرقابة العليا يف الرقابة على احملميات الطبيعية (سلطنة عمان).
برامج تدريبيه عن:
برنامج الرقابة على الطاقة

اجلهاز األعلى املسؤول
اململكة األردنية

برنامج معايري املراجعة البيئية.

مجهورية مصر العربية

برنامج تقييم كفاءة عمليات التخلص من النفايات الطبية.

دولة الكويت

ندوة (إجراءات املراجعة املشرتكة التعاونية " املعيار .)”0011
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ثالثا-ملخص اإلجناز يف خطة عمل ( )8102-8106متضمن اهم النتائج:
أوال -أوراق عمل حبثية حول املوضوعات التالية:
 -1دور أجهــزة الرقــابة العليـــا يف الرقابــة على اآلثــار البـيئيــة للمخلفــات الصنــاعية
السائــلة.
قدم كل من اجلهاز الرقابي بدولة الكويت ومجهورية العراق جتربته الرقابية اليت ابرزت
النتائج التالية:
 وجود تلوث مبياه صرف صحي وصناعي يتم صرفها اىل البحر من بعض حمطات تنقية
ال عن وجود العـديد من الوصــالت ري
امليـاه ،أو خمـارج جمـارير ميـاه األمطـار ،فضــ ً
القانونية على جمارير األمطار.
 يتسـبب صـرف املخلفات الصـناعية السائلة من الوصالت ري القانونية على شبكة
الصـرف الصـحي العمومية اىل تعطلها وانسـدادها ،ومن ثم ض ملوثات بعض املصان
و ريهـا على خمـارج طوارو وجمـارير األمطـار ،ثم يلقي بهـا من خالل منهول (خمرج)
كل جمرور اىل مياه البحر مما يتسبب يف اضرار جسيمة بالبيئة البحرية.
 ارتفـاع نســب التل

يف املواد األولية الكيماوية (كربيت  ،زئبق) الداخلة يف إنتاج

(حامض الكربيتيك املركز والصــودا الكاوية) عن النســب املعيارية املســمو بها
نتيجة تقادم اخلطوط االنتاجية مما يؤدي إىل تسربها م املياه الصناعية املصرفة.
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 زيـاد ة التلوث النـاتج عن العمليـات اإلنتـاجيـة نتيجـة زيـادة نســـب كميـات املواد
الكيميـاويـة الـداخلـة يف اإلنتاج وطرحها إىل البيئة احمليطة كمخلفات ســائلة
وصلبة دون معاجلة واليت تؤثر تأثري مباشر على البيئة.
 -2د ور األجهزة العليـا يف مقـارنـة القوانني البيئيـة يف الـدول العربيـة (القوانني ،اللوائح،
القرارات) ذات العالقة بالبيئة.
قدم اجلهاز املركزي للرقابة العليا يف مجهورية مصر العربية دراسة حبثية عن القوانني
البيئية يف بعض الدول العربية ،وفيما يلي أبرز النتائج:
 ان البية الدول العربية أصدرت تشريعات وقوانني بيئية ،وهي خطوة إجيابية يف
ســبيل احملافظة على البيئة وعلى املوارد الطبيعية واســتجابة لالتفاقيات البيئية
اإلقليمية الدولية.
 مل خيتل

مفهوم البيئـة كثريا يف قوانني محاية البيئة بالدول العربية والذي عرفها

بأنها احمليط احليوي الذي يشــمل الكائنات احلية وما وتويه من مواد وما ويط بها
من هواء وماء وتربة وما يقيمه اإلنسان من منشئات ثابتة أو ري ثابتة.
 متثلت جهود الدول العربية يف محاية البيئة من التلوث يف ضـوء التشريعات احلالية
يف إنشـاء وزارات للبيئة وأجهزة وهيئات حلماية البيئة ،وحددت تلك التشريعات دور
كـل منهـا يف احلفـاظ على البيئـة من التلوث واليت من أهمهـا رســم اخلطط والربامج
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البيئيـة ،إىل جـانب متابعة العالقات واالتفاقيات البيئية م الدول واملنظمات الدولية
واإلقليمية.
 معظم الـدســاتري احلديثة ببعض الدول العربية أكدت على محاية البيئة ضــمن
نصـوصـها ،ولكن الكثري من الدول العربية مل ينص دســتورها بشــكل واضح على
محـايـة البيئـة ،وان كانت البية الدول العربية كفلت احلماية اإلدارية للبيئية
يف قوانني محاية البيئة الصادرة فيها ،واليت أسست إلنشاء األجهزة واهليئات اليت تعنى
وتهتم حبماية البيئة.


البية التشريعات البيئية العربية أكدت على ضرورة قيام أي منشاة أو هيئة بعمل
دراسـات تقييم األثر البيئي قبل البدء يف أي مشـروع سـواء كان جديدا أو استكمال
ملشروع قائم.

 نصت قوانني محاية البيئة يف الكثري من الدول العربية على التوثيق البيئي املتمثل
يف جمموعـة من الـدفاتر والســجالت (الســجل البيئي) اليت جيب إمســاكها من قبل
اهليئات والشركات.


تعـد قوانني محـايـة البيئـة مبثـابـة معايري ومقاييس لألجهزة العليا للرقابة عند
القيام بالرقابة بأنواعها الثالث (الرقابة املالية ،رقابة مدى االلتزام ،الرقابة على األداء) .
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 -3دور أجهزة الرقابة العليا يف الرقابة على احلدائق العامة واملسطحات اخلضراء.
قدم كل من اجلهاز الرقابي بدولة الكويت واململكة األردنية واجلمهورية التونســية
ومجهورية العراق جتربته الرقابية اليت ابرزت النتائج التالية:
 عـدم توافق بعض االهداف املخطط هلا ضــمن اخلطة التشــغيلية لدائرة احلدائق م
املنفذ فعلياً.
 عـدم مالئمـة بعض التصــاميم اخلـاصــة لبعض احلـدائق العـامة لطبيعة النشــاط
وسكان املنطقة املتواجدة فيها.
 ضــع

كفـاءة وفـاعليـة املشــروعـات اليت يتم تنفيـذها بالقطاع لعدم تطبيق مبدا

املساءلة يف اختاذ القرارات يف ظل التغيري املستمر لقيادات القطاع.
 عـدم مطابقة بعض االعمال املنجزة م املخططات واملواصــفات الفنية ،وكذلك عدم
تزويد احلدائق مبباني اخلدمات األولية والضرورية كدورات املياه و رفة احلراسة.
 تبني عـدم اكتمـال اجنـاز بعض املنتزهات املنجزة وافتقارها اىل املكونات الوظيفية
الضرورية الستغالهلا.
 املساحات اخلضراء ببعض املنتزهات تشكو قلّة الصّيانة.
 عدم استخدام التقنيات احلديثة يف السقي واملكنات الزراعية احلديثة.
 كثرة التجاوزات على املناطق الزراعية من قبل املواطنني.


ضع اإلجراءات يف زيادة رقعة املساحات اخلضراء وإنشاء املتنزهات واحلدائق العامة.
11
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ضع



قلة أعداد األيدي العاملة واآلليات االختصـاصية يف جمال إنشاء احلدائق واملتنزهات

الوعي العام بأهمية املساحات اخلضراء ودورها يف حتسني بيئة املدن.

وإدامتها.
 -4د ور أجهزة الرقابة العليا يف إعداد دليل إجرائي للتدقيق البيئي.
قـدم اجلهـاز الرقـابي األعلى بـدولـة فلســطني دليـل اجرائي للتـدقيق البيئي تنـاول
احملتويات التالية:
 مقدمة.
 املبادو األساسية لرقابة األداء يف اجملال البيئي.
 التخطيط االسرتاتيجي.
 التخطيط للمهمة الرقابية.
 الدراسة الرئيسية (مرحلة التنفيذ).
 ضمان اجلودة.
 متابعة التقارير.
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 -5دور أجهـــزة الرقـابــة العليــا يف الرقــابـة على تأثيــر أبـــراج االتصـاالت على البيئــة
واالنسـان.
قـدم كـل من اجلهـاز الرقـابي بـدولـة الكويت ومجهورية العراق جتربته الرقابية اليت
ابرزت النتائج التالية:
 عدم وجود قاعدة بيانات لدى وزارة الصحة والبيئة خاصة لشركات االنرتنيت على
الر م من وجود هذه االبراج يف مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية وبأعداد
كبرية.
 عـدم تفعيـل فرض الغرامـات على االبراج املخالفة وحســب قوانني وتعليمات وزارة
الصـحة والبيئة بهذا اخلصوص لضمان عدم تكرار هذه املخالفة واستحصال ايرادات
اضافية للدولة.
 اقرتاب الكتلة العمرانية من خطوط شــبكات الضــغط العالي ،مما يوضــح احلاجة
امللحـة لوجود منطقـة للحرم اآلمن لتلـك اخلطوط ،نظراً ملرورهـا بعـدد ( )61منطقـة
سكنية وصناعية.
 -6د ور أجهزة الرقابة العليا يف الرقابة على الشريط الساحلي.
قدم اجلهاز الرقابي األعلى باجلمهورية التونسية ودولة الكويت جتربة اجلهاز الرقابي
اليت ابرزت النتائج التالية:
 تلوث متنوع األشكال من شانه أن يتسبب يف كوارث بيئية على املوارد البحرية
واألنشطة الساحلية واألحياء النباتية واحليوانية.
13
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 عدم التحكم يف إشغال الفضاء الساحلي مما تسبب يف بناءات فوضوية كتفاقم
اإلشغال ري القانوني للملك العمومي البحري.
 تدهور املنظومات البيئية الذي خص بدرجة أوىل املناطق الرطبة الساحلية اجملاورة
للمناطق العمرانية اليت عادة ما تكون عرضة للعديد من التجاوزات (ردم بنايات ري
مرخص فيها ومصب للنفايات الصلبة واملياه املستعملة العمرانية والصناعية.)...
 عدم وجود خطة سنوية معتمدة للزيارات امليدانية ملسح السواحل لدى القسم حمدد
بها أهداف الزيارة امليدانية ،عدد املوارد البشرية املطلوبة لكل زيارة ،املواق الساحلية
املستهدفة ،املوارد الفنية الالزمة حسب العدد والنوع ،األمر الذي ال يفعل دور اهليئة
الرقابي حلماية الشريط الساحلي من التلوث بالصورة األمثل.
 مل يتبني قيام قسم السواحل مبتابعة ما مت حله من الشكاوى واملخالفات الساحلية م
اجلهات املعنية خالل فرتة التحليل واعداد حصر بها ،اذ تبني من الفحص أن دور القسم
حيث يقتصر دور القسم على تقديم التقرير الفين للجهات املعنية بعد معاينة موق
الشكوى ،مما يشري اىل على عدم استكمال اإلجراءات الالزمة لتفادي املخالفات
الساحلية.
 تعدد اجلهات ذات العالقة اليت تتعامل معها اهليئة العامة للبيئة بشأن القضايا البيئية
املتعلقة بالشريط الساحلي يدل على طول اإلجراءات والوقت الزمين املستغرق لالنتهاء
منها ،مما خيشى معه من تفاقم التلوث البيئي الساحلي.
14
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 عدم حتديد املناطق الساحلية ذات املخاطر البيئية املرتفعة وتقييم الوض البيئي بها
وإجياد احللول املناسبة هلا بالتعاون م اجلهات املعنية ،مما يشري اىل ضع

كفاءة

وفاعلية أداء اهليئة يف ممارسة دورها الرقابي حلماية الشريط الساحلي من التلوث.
 -7د ور أجهزة الرقابة العليا يف الرقابة على احملميات الطبيعية.
قـدم كـل من اجلهـاز الرقـابي بســلطنة عمان ومجهورية موريتانيا ودولة الكويت
جتربته الرقابية اليت ابرزت النتائج التالية:


ياب الرؤية االسرتاتيجية وخطط واضحة إلدارة احملميات الطبيعية وعدم متابعتها
لتحقيق االهداف املرجوة منها.

 عدم تنفيذ مشاري خدمية ووض حدود واضحة وتأهيل احملميات الطبيعية ،وعدم
توفري االدوات الرقابية واختاذ التدابري الالزمة وضع

الرقابة عليها.

 كثرة التعديات على املوارد الطبيعية للمحميات وعدم إجياد مرجعية واضحة
للمحميات الطبيعية جتنبا من ازدواجية العمل بني املؤسسات املختصة ،وضع
التنسيق م املؤسسات احلكومية املختصة يف إدارة احملميات وتفعيل اخلدمات
العامة وتنظيمها.
 عدم اشراك اجملتم احمللي يف محاية املوارد الطبيعية للمحميات ،وعدم االستفادة من
التجارب احمللية والدولية يف إدارة احملميات الطبيعية.
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 عدم كفاية اإلمكانيات املادية والبشرية بقسم احملميات الطبيعية باهليئة العامة
للبيئة ،وخاصة يف الكوادر الوطنية املتخصصة يف محاية النباتات الفطرية ،ويف
جمال البحث يف التنوع البيولوجي ،واألجهزة والتجهيزات اخلاصة بالرصد واملراقبة.
 تعاني اهليئة العامة للبيئة من ضع

التنسيق بني اجلهات ذات العالقة ،وعدم

تشكيل اللجنة الوطنية للمحميات الطبيعية إلنشاء الشبكة الوطنية للمعلومات
البيئية ،مما يؤثر على تعزيز املعرفة الفنية بتلك اجلهات لألضرار اليت تلحق بالنظم
البيئية البحرية أو الربية نتيجة للصرف الصحي والصناعي بالبحر ،أو ردم املناطق
الساحلية ،واإلفراط يف استخدام املياه ،أو إهدار مساحات من األراضي كمرادم
للنفايات الصلبة.
 عدم احكام الرقابة من بلدية الكويت تسبب يف وجود املمارسات اخلاطئة أثناء
فرتة التخييم والتنزه اليت تؤدى إىل إزالة الغطاء النباتي الطبيعي ،وفقدان التنوع
البيولوجي مثل ازدياد الرعي اجلائر ،والصيد بغري متييز ،وإلقاء خملفات القوارب على
الشواطئ والسواحل ،فضالً عن نقص األيدي العاملة املدربة ملراقبة املخالفني باملناطق
احملمية.

16
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

ثانيا -الربامج التدريبية املقرتحة:
 برنامج الرقابة على الطاقةمت االنتهـاء من اعـداد حمـاور الربنـامج التـدرير وجـاري التنســيق م اللجنـة املختصــة
باملنظمة العربية إلدراج الربنامج ضــمن اخلطة التدريبية ،وســيتمّ ترحيل هذا الربنامج
إىل خطة عمل جلنة الرقابة البيئية للفرتة .8181- 8102
 برنامج معايري املراجعة البيئية.مت االنتهـاء من اعـداد حمـاور الربنـامج التـدرير وجاري التنســيق م اللجنة املختصــة
باملنظمة العربية إلدراج الربنامج ضمن اخلطة التدريبية.
 برنامج تقييم كفاءة عمليات التخلص من النفايات الطبية.مت إقرار الربنـامج وعقد يف دولة الكويت خالل الفرتة من  ، 8102/9/01-00وشــارك يف
ورشــة العمل (  ) 26متدربا ميثلون (  08جهاز رقابي ) من األجهزة األعضــاء يف املنظمة
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاســبة ،يف إطار التعاون املشــرتك بني ديوان
احملاسـبة واجلهات واملؤسـسات احلكومية ذات العالقة باملوضوع فقد متت االستعانة
بكوادر وخمتصــني من وزارة الصــحة لتنظيم الزيارة امليدانية ألحد احملارق اخلاصــة
بالنفايات الطبية التابعة لوزارة الصحة لالطالع على جتربة سري عمليات التخلص من
النفايات الطبية وتقديم حماضرة للمشاركني ،ومت التنسيق م اهليئة العامة للبيئة
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لالســتعـانـة مبختصــني وخرباء إلعداد ورقة عمل حول موضــوع الربنامج وتقديم
حماضرة.
 ن دوة (إجراءات املراجعة املشرتكة التعاونية " املعيار .)”0115اتفق أعضاء اللجنة على إجناز مهمة رقابة تعاونية أو مشرتكة يف اجملال البيئي وأن
يكون موضـوع املهمّة حول جودة اهلواء ،على أن يقوم ممثلو األجهزة األعضاء إرسال
تصــوراتهم حول نطاق وحماور املهمة إىل رئيس اللجنة ،م الرجوع إىل األجهزة لإلفادة
مبدى ر بتها يف املشاركة يف املهمة التعاونية.
ثالثا -أنشطة جلنة الرقابة البيئية:

 عام 2516 حضــور االجتماع الراب عشــر الســنوي جملموعة عمل اليوروســاي للتدقيق البيئي
وحلقة نقاشــية عن التنمية املســتدامة املنعقد جبمهورية مقدونيا  89 – 82ســبتمرب
.8102
 املشاركة يف االجتماع الساب عشر جملموعة عمل االنتوساي للتدقيق البيئي املنعقد
يف جاكرتا  82-84أكتوبر .8102
 عـرض ورشـــة عمـل عن تقرير "تقييم كفـاءة اجلهود املبـذولـة حلمــايــة الثروة
الســمكية من الصــيد اجلائر" يف االجتماع العاشــر للجنة الرقابة البيئية املنعقد
بدولة الكويت عام .6102
18
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 تقديم عرض مرئي ومناقشة عن تقرير "تقييم كفاءة التخلص من النفايات الطبية"
يف االجتماع الثامن املنعقد بدولة الكويت عام .6100
 عرض ومنـاقشـــة خطـة عمـل االنتوســـاي  ،6102-6102اتفق أعضـــاء اللجنـة على
املشاركة يف اهلدف االسرتاتيجي األول خلطة عمل االنتوساي للتدقيق البيئي -6102

 ،6102واخلاص بإعداد وتطوير وحتديث أدلة التدقيق االرشادية املوجودة لدى أجهزة
الرقابة العليا ،ووضــ املواد االرشــادية  ،ومت االمجاع بني أعضــاء جلنة البيئة على
املشــاركة يف النشــاط الراب "حول تطوير دليل تدقيق بشــأن كيفية قيام أجهزة
الرقـابـة العليا بتعزيز دور احلكومات يف تنفيذ أهداف التنمية املســتدامة لألمم
املتحدة" .كما اختارت مجهورية العراق املشـاركة يف موضوع مياه الصرف الصحي
والذي يرتأســه املغرب -رئيس املشــروع .واختارت مجهورية مصــر العربية موضــوع
الصحة البيئية (الرتكيز على تلوث اهلواء) والذي يرتأسه الفلبني.
 عام 2517 حضــور االجتماع اخلامس عشــر جملموعة عمل اليوروســاي للتدقيق البيئي املنعقد
جبمهورية ألبانيا  81-02أكتوبر .8102
 املشــاركة يف االجتماع اخلامس عشــر للجنة التوجيهية جملموعة عمل االنتوســاي
للتدقيق البيئي املنعقد يف واشنطن  04-00سبتمرب .8102
 مشــاركة اجلهاز املصــري يف ورشــة عمل قضــايا املياه واليت عقدت باملركز الدولي
للرقابة البيئية والتنمية املستدامة يف جايبور باهلند.
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 تقديم جتارب أعضاء اللجنة يف الرقابة البيئية ملوضوع من خارج خطة العمل للجنة،
ومت استعراض التجارب من خالل عروض تقدميية وملخصات تقارير تتعلق باملواضي
التالية:
 -0تقريـر تقييم مدى فاعلية برنامج اإلدارة املتكاملة جلودة اهلواء اجلوي( .ديوان
احملاسبة بدولة الكويت)
 -8تقييم أداء محاية الغابات واحلراج يف وزارة الزراعة( .ديوان احملاسبة باململكة
اهلامشية األردنية)
 -1النفايات اخلطرة( .دائرة احملاسبات باجلمهورية التونسية)
 -4التنوع اإلحيائي( .ديوان الرقابة املالية االحتادي مجهورية العراق)
 -5الرقابة على نظافة الشــواطئ( .جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة بســلطنة
عمان)
 -2الرقابة على النفايات الطبية( .ديوان الرقابة بدولة فلسطني)
 -2مكافحة التصحر ومحاية الغابات( .حمكمة احلسابات املوريتانية)
 -2تقييم أداء الدور الرقابي جلهاز شــئون البيئة على شــركات االمسنت( .اجلهاز
املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية)
 زيارة ميدانية ملوق بيئي أو منشأة بيئية
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قـام أعضــاء اللجنة يوم االثنني  82فرباير  8102بزيارة مســتشــفى أمراض ســرطان
األطفـال  52 1 52وتضــمنـت الزيـارة االطالع على كيفيـة إدارة نفايات األنشــطة
الصـحية أو النفايات الطبية ،وعرض سـياسـة املســتشــفى يف جمال التصـرّف الرشيد
والســليم يف النفايات االســتشــفائية للحد من االنعكاســات الســلبية على الصــحّة
العـامـة للمرضــى والزوار واإلطـار الطر وشــبـه الطر ،كمـا مت توضــيح اإلجراءات
واملمارســات املتبعة يف إدارة نفايات األنشــطة الصــحيّة بداية من فرزها وتكييفها
ومجعهـا وخزنهـا إىل ـايـة نقلـها ومعاجلتها وإزالتها ،فضــال عن تنقية اهلواء داخل
أجنحة املســتشــفى وتصــفية املياه املســتعملة داخله ،وانتهت الزيارة جبولة داخل
املستشفى واالطالع على أجزائه التقنية ومنها خاصة حمطة معاجلة وتصفية املياه.
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دراسة حبثية حول موضوع
"دور اجهزة الرقابة العليا يف الرقابة على االثار البيئية للمخلفات الصناعية السائلة"

ديوان احملاسبة
دولة الكويت
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مقدمة
تتعرض البيئة البرية والبحرية النتهاك تتس ب بببو ود ولو يئي بيئد بس ب بببو ص ب ببر ميئفات المص ب ببان ومياه
الصر الصحد ود اليئيج ،الذي يمثي المص ر الوحي لمياه الشرو ود البال  ،وتتحمي البيئة البحرية الكثير
من األحمال البيئية الناتلة عن التع يات عئى شبكة ملاري األمطار التد تصو ويه ،وهو ما ي عو الى زيا ة
الرقابة من اللهات المعنية لضبببب الميالفات ،وأي تع يات س ب بوا بشب ببكي مباشب ببر كالكسب ببور وغيرها ،أو غير
مباشر كالرب غير القانوند بملاري الصر الصحد.
وا اركا ليطورة الميئفات الصناعية السائئة وق سعت الع ي من ال ول ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ومنها ولة الكويت ب ب ب ب ب ب ب ب إلى سن
القوانين التد تحكم وتنظم كيفية التعامي معها ،حيث صب ب ب ر القانون رقم
99

لسب ب ببنة

4162

بشب ب ببان حماية البيئة ،ونو القانون ود الما ة رقم

52

24

لس ب ببنة

4162

والمع ل بالقانون رقم

منه عئى "يمن رب الميئفات السب ب ببائئة

الصب ببحية والصب ببناعية لئمناط الصب ببناعية م الشب بببكات العامة لامطار وميئفات الصب ببر الصب ببحد ،وتئتزم
اللهات الميتص ببة بانش ببا محطات ياص ببة بهذه المناط " ،كما أن الميتص ببين والعامئين ود ملالد الص ببحة
والبيئة ايذوا ود التوس ب ب ب ب ب ب ود ارسب ب ب ب ب ببة اليصب ب ب ب ب ببائو الفيزيائية والكيميائية لهذا الميئفات مما أ ى الى توله
الشب ببركات المتيص ب بصب ببة ود ملاالت الميئفات الصب ببناعية إلى االسب ببتثمار الواس ب ب ود تطوير تقنيات معاللة
الميئفات السائئة منها بما يتواو م القوانين واألنظمة البيئية الح يثة.
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وق اهتمت الع ي من اللهات ذات العالقة بال ولة ،وما يتعئ بها من م اركز األبحاث ال ولية والمحئية وغيرها
من األنشب ب ب ب ببطة ذات العالقة ،بتطبي اي ارة السب ب ب ب ببئيمة لئميئفات الص ب ب ب ببناعية السب ب ب ب ببائئة وذلك تالويا لتأثير هذه
الميئفات الضب ببار عئى البيئة وعئى الثروات القومية منها الثروة السب ببمكية ،والنباتية ،والحيوانية وبالتالد عئى
اينسبببان واالقتصب ببا القومد ككي باعتبار ذلك والبا مهنيا وأيالقيا ،بايضب بباوة إلى ان ذلك ويه اس ب بتلابة إلى
تطبي التشريعات والقوانين الوطنية المئزمة.
ويحتاج التعامي م النفايات الطبية إلى كوا ر ل يها المعروة الكامئة بيصائو هذه الميئفات وأساليو التعامي
معها ب ا من مصا ر إنتالها ،وانتها بمعاللتها والتيئو النهائد منها ،وذلك تحقيقا لمب أ اي ارة المتكامئة
لئتيئو اآلمن من هذه الميئفات الصناعية السائئة ،حيث تتنوع عمئيات التئوث الحاصي من النفايات السائئة
التد تطرح ود مياه اليئيج ،او ايي التربة ما بين المئوثات الكيميائية والفيزيائية الناتلة عن ميئفات المصان
مثي الرصاو والزئب والزنك والنيكي والنحاس ،مما يتضح معه أن تئك الميئفات من الصر الصناعد (وهو
موضوع هذه ال راسة) تؤثر تأثي ار سئبيا عئى مياه البحر وتؤ ى الى ع م مطابقتها لئمواصفات طبقا لئمعايير
المعتم ة بالهيئة العامة لئبيئة ،وضال عن االضرار بالتربة الساحئية والمياه اللووية.
وتواله األلهزة العئيا لئرقابة و ار هاما ود الرقابة والمرالعة البيئية عئى االي ار ات والمصرووات المتعئقة بالح
من التئوث ،وم ى االلتزام بالبرامج والتشريعات واالتفاقيات ال ولية بهذا الشأن.
ولم يكن يوان المحاسبة ب ولة الكويت بعي ا عن ذلك التح ي الذي يواله األلهزة الرقابية العئيا ود ملال
الرقابة البيئية ،وتتركز وئسفة ال يوان ود ممارسة المرالعة البيئية ود ضو طرق الت قي المعتم ة التد يمارسها
عئى ع ة محاور:
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اوال :مراجعة األداء  Performance Auditsو ته

الى تقييم منظم الستي ام وا ارة األموال الميصصة ،

والموار المستي مة والنتائج المحققة ،م التركيز عئى تنفيذ برامج البيئة بطريقة تتسم باالقتصا والكفا ة
والفعالية ومتماشية م السياسة الحكومية ،والتأك من اآلثار البيئية ألنشطة اللهة ،مثي الحفاظ عئى الموار
أو حماية البيئة ،و التأك من أن مؤشرات األ ا المرتبطة بالبيئة ومعايير األ ا توله أ ا ا ارة البيئة نحو
تحقي

األه ا

الموضوعة ،ومن وعالية نظم مراقبة البيئة ،وأنها تعطد معئومات بيئية كاوية ود الوقت

المناسو.
ثانيا :مراجعة االلتزام  Compliance Auditsوتعند رقابة المشروعية ،التحق مما اذا كانت االنلازات البيئية
تتم طبقا لئقوانين والئوائح السارية الياصة بالبيئة.
ثالثا :المراجعة المالية  Financial Auditsوتعند بم ى االمتثال لئمبا ئ المحاسبية المتعار عئيها ود قي
وتصنيف وتبويو وتئييو العمئيات المالية المتعئقة بالمصرووات واالي ار ات.
وتتناول هذه الدراسةةة المتعة ة وموعةةود ر دور اجهزة الرقاوة العةيا في الرقاوة عةى االثار البيئية لةمخةفات

الصناعية السائةةر ما يةي

الفصل األول :تعريف الميئفات الصناعية السائئة وتصنيفها والمياطر البيئية من هذه الميئفات.
الفصةل الثاني :ور األلهزة الرقابية العئيا ود الت قي البيئد عئى الميئفات الصناعية السائئة ،وم ى االلتزام
باالشتراطات والتشريعات البيئية.

الفصل الثالث :اال ارة المست امة لئميئفات الصناعية السائئة ،وم ى االلتزام باالتفاقيات ال ولية.
المالحق.
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تعري

الفصل االول
املخلفات الصناعية السائلة وتصنيفها واملخاطر البيئية من هذه املخلفات

أوالً :تعريف وتصنيف المخةفات الصناعية السائةة:
 حسو تعريف مؤتمر األمم المتح ة المنعق ود ستوكهولم يونيو  6994وق عر التئوث باآلتد «انه ا يالاالنسان بشكي مباشر أو غير مباشر ألي موا إلى البيئة البحرية ،مما يؤ ي إلى يئ آثار لانبية تسبو
اض ار ار لمصا ر الحياة وايطا ار عئى صحة االنسان واعاقة لانشطة البحرية ،مما ود ذلك صي االسماك
ومما يسببه من اوسا لنوعية البحر» ،وتوال ميئفات البترول ومياه الصر الصحد والصناعد بالقرو
من مآيذ مياه التبري لتئك المنشآت يؤ ي إلى بعض المشاكي بايضاوة إلى ما تسببه من زيا ة استهالك
عنصر الكئور المستي م لمن نمو الطحالو ود انابيو مياه التبري .
 هد الميئفات الناتلة عن عمئيات التصني ود المنشآت الصناعية واألنشطة التنموية ،والتد تتطئومعاللتها ود المص ر أو بنقئها لمواق المعاللة المتيصصة ،وتحتوي ملموعة الميئفات الصناعية
السائئة ذات المصا ر الميتئفة والطبيعة المتباينة ،عئى المعا ن الثقيئة والنفايات اليطرة التد يمكن أن
تتراكم ود المياه اللووية وتظهر نتائلها عئى االنسان والحيوان والنبات ،وبعضها اآلير يحوي األصبغة
وميئفات ال باغات التد تحوي نفاياتها عئى النترات ،والزرنيخ ،والرصاو والكا ميوم ،والكروم  ...الخ،
والمذيبات العضوية والموا البترولية ومئوثات ذات تأثير سام إذا تلاوز تركيزها الح و المسموح به،
ويمكن تصنيف تئك الميئفات الى ما يئد:
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-9

مخةفات المنشآت الصناعية:هد الميئفات الصناعية والكيمائية اليطرة الصا رة من المنشآت الصناعية،
ومحطات تحئية المياه وتولي الطاقة ،وميئفات األسمنت ،إذ أن آثارها السئبية تمت لتئوث التربة والمياه
اللووية والشواطئ البحرية والهوا .

-2

مخةفات المنشآت الخدمية:

 التد تنتج من المنشآت التد تق م الرعاية الصحية الميتئفة ،والميتبرات ومراكز إنتاج األ وية والمستحضراتال وائية والئقاحات ومراكز العالج البيطري والمؤسسات البحثية
-3

مخةفات خدمات الن ل الوحري:

 هد الميئفات التد تنتج عن ناقالت النف بالمياه البحرية ،نتيلة تصريف مياه التوازن بالبحر ب ون معاللةأولية ،او غرق الناقالت او تسرو النف منها بما يشكي كارثة بيئية.
ثانياً :أسواب المخةفات الصناعية السائةة والمخاطر الناجمة عنها:
 ميئفات الصناعة عبارة عن الموا الصئبة والسائئة والغازية التد تنتج من إع ا أو تحضير أي منتجوالمئوثات المولو ة بالميئفات السائئة إما إنها ذائبة أو عالقة سوا كانت عضوية أو غير عضوية قابئة
لاكس ة أو معق ة التركيو ،وبالتالد ال تستطي األحيا تمثيئها وال يمكن إعطا مواصفات عامة للمي
أنواع الصناعات ،إذ أن لكي صناعة يصائصها ومكوناتها عئى سبيي المثال المياه المستعمئة ود التبري
تكون يالية من الشوائو ،بينما نل أن الميئفات الناتلة عن صناعة الورق تحتوي عئى تركيز عال ل ا
من الموا العالقة العضوية ،ومن أهم أسباو الميئفات الصناعية حسو طبيعة النشاط الصناعد ما يئد:
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-

نشاط توليد الطاقة والكهرباء
المياه المعا ة إلى البحر :تستي م محطات تولي الطاقة مياه البحر ود عمئياتها بشكي مكثف وكبير
لغرضين رئيسيين وهما تبيير المياه ومياه التبري  ،وال شك أن ذلك يعند ونيا ضرورة ضخ المتبقد من هذه
المياه مرة أيرى إلى البحر بع معاللته والتأك من مطابقته لئمواصفات المعتم ة لئمياه المعا ت ويرها،
إال أنه بسبو ضيامة كميات مياه البحر المستي مة والمعا ت ويرها وان هناك حالة ماسة لتش ي الرقابة
عئى عمئيات الت وير هذه والتأك من مقاييس السالمة المتبعة لضمان تقئيي أو من وقوع أيطا تشغيئية
ق تؤ ي إلى انطالق كميات مياه غير معاللة أو غير مطابقة لئمواصفات إلى البحر مما ق يؤثر بشكي
مباشر عئى إيكولولية البيئة البحرية المحئية ويؤ ي إلى تئوثها وته ي الحياة البحرية ويها ،كما أن التئوث
الحراري لهذه المياه المطروحة ود البحر والتد تكون حرارتها عا ة مرتفعة يشكي أح مصا ر التئوث
البحري المحتمي والتد تست عد اتياذ االحتياطات الالزمة لئتقئيي من آثارها.

-2

نشاط الصناعة

 إن تنوع النش بباط الص ببناعد ود الكويت يؤ ي إلى تنوع أش ببكال وأنواع الميئفات الص ببناعية ومن أهم هذهاألنواع من الميئفات الصب ببناعية هد الميئفات السب ببائئة ،حيث أن الع ي من الميئفات السب ببائئة تنتج من
ميتئف العمئيات الصببناعية وبعضببها يكون ذا أسبباس هي روكربوند كالزيوت بميتئف أنواعها ويتمثي ذلك
ود ورش اصالح وصيانة السيارات والسفن  ....الخ ،أو ذا أساس مائد مثي مياه التبري الصناعد ومياه
االستيالو كمحطات تنقية مياه الصر الصحد.
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 إن من أهم أسببباو اسببتفحال الميئفات الصببناعية ويصببوصببا السببائئة هو ايتالبايتال

أسبباليو التعامي معها

المؤس بسببة الصببناعية التد تتسبببو ود ذلك ،والبعض يتش ب ود ذلك ويتيذ االحتياطات الالزمة

والبعض اآلير يتساهي ويغفي الع ي من ايل ار ات االحتياطية ،أو ال ي رك أهمية التعامي م الميئفات
الصناعية لمنشأته ويحيي ذلك إلى األلهزة الحكومية لتتكفي بها.
 إن التعامي م الميئفات الصببناعية السببائئة س بوا باعا ة االسببتي ام أو الت وير أو المعاللة أو التيئومنها يؤ ي إلى رو تكئفة اينتاج مما ي و بعض هذه الشب ب ببركات إلى التيئو من الميئفات والنفايات
بطرق غير كف تضب ب ب ببر بعناصب ب ب ببر البيئة المحئية ب ال من حمايتها وتحمي الملتم تكئفة باهظة ود
ملاالت متع ة ،كما أن الفشي ود التعامي م الميئفات والنفايات السائئة من شأنه أن يؤ ي إلى تئويث
المياه اللووية س بوا كانت هذه الميئفات والنفايات السببائئة قابئة لئذوبان ود المياه اللووية أو غير قابئة،
وعن ها يص ب بببح من الض ب ببروري معاللة المياه المئوثة بذاتها وتئك مهمة أص ب ببعو بكثير من من وقوعها
وأكثر كئفة وأقي ض ببمانا ،ومن ناحية أيرى وان هناك حالة ماس ببة لتووير الق رة التقنية المناس بببة لتحئيي
المئوثات والوقو

عئى مكوناتها حتى يمكن وض أوضي الطرق لمعاللتها.

ثالثاً :مخاطر تةوث المجاري المائية من المخةفات الصناعية السائةة:
من أهم مصبا ر تئوث الما ميئفات النف  ،مياه الصر الصحد ،الميئفات الصناعية ،الح اررة ،ويقتضد
قانون حماية البيئة ب ولة الكويت بضرورة معاللة هذه الميئفات ومن رميها ود البحر حتى ال تتراكم آثارها
السئبية م مرور الزمن ،وتؤثر سئبا ود النظام االيكولولد لئبحر بأكمئه من القضا عئى الحياة البحرية ومن
المعرو

ايضا أن سكو مياه الصر

الصحد يؤ ي إلى ايتالل ود النظام البيئد المائد ،حيث تستهئك
29
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الميئفات والفضالت االكسلين المذاو ود الما  ،وبذلك تموت كثير من الكائنات الحية البحرية بسبو نقو
االكسلين الالزم لتنفسها بايضاوة إلى ما تح ثه من تغيرات ضارة ود الوس المائد.
-9

أخطار المةوثات النفطية:
 بمبا أن النف أقبي كثاوة من المبا وانه يطفبو عئيه ما ة طويئة ويكبون النف الطاوبد ووق سطح الماطبقة عبازلة تمنب تبا ل الغبازات بين المبا والهبوا  ،ممبا يؤ ي إلى المبوت الكثير من األحيبا البحرية.
 ييتئ لز من النفب م الما مكبونا مستحئبا ثقيال ،ينبزل إلى األعمباق ويستقر ود القباع مما يسببوموت األحيا المولو ة ويه.

-2

أخطار التةوث ومياه الصرف الصحي:
 تنقبي مياه الصر الصحد كميبات كبيرة من المبوا العضوية والمنظفبات والمطهبرات الكيميائية الميتئفبةالناتلبة عن االستيب ام البشبري مما يسببو تئوثا يط ار لئمياه.
 تحتوي الميئفات البشبرية مباليين اللراثيم التد تسببو أمراضا يطيرة لإلنسبان ،كايسهبال الش ي والتفؤيبوالكبولي ار وغيرها كما يمكن أن يصاو اينسبان بكثير من األمبراض الطفيئيبة التد تصبيو المع ة
واألمعبا والكب وغيرها.
 تتفاعبي المنظفات م ما البحبر لتكوين مركببات معق ة سامة تقبضد عئى األحيبا البحرية ويقبي اينتاجالغبذائد البحري بشكي مبئحوظ وق أمكن وث التبئوث النالم عن مياه الملباري وذلك بانشبا محطات
لمعاللة المبياه الملاري الصحبية.
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أخطار المةوثات الصناعية:
 تتمثي يطورة التئوث بالميئفات والنفايات الصناعية بالقا بعض المصان المقب ب ببامة قريبا من البحب ب بباربنفاياته ب ببا السائئة ود البح ب ببر ب ون معالل ب ببة كما ود الصناعة البت ب ببروكيميائية وتكب ب برير النف وصناعة
األسمب ة.
 تت براكم تبئك الموا السامة ود ألسام األحيبا ال قيقة التبد تتغبذى عئيها األسمباك ومن ثم اينسبان بعأن تصي إليه بتبركيزات عالية مسببة له األمبراض والتد تؤ ي إلبى الوواة.
 ولب ب ب ببو الم ب ب ب بوا السامة ود الما يؤ ي إلى قب ب ب ببئة األحيا المب ب ب ببائية أو هلرتها وياصة األسمب ب ب بباك ممايعرضهبا لئيطر.

-4

أخطار التةوث الحراري لةماء:
 تقيم بعببض ال ول المصان ب ومحطات تولي الطبباقة قرو شاطئ البحببر ،وكذلك محطبات تقطير المباالتد تستيب ب م ما البحر ود تبب بري آالته ببا ثم تنق ببي ود أنابيو لتص ببو ود ما البح ببر مما يت ببسبو ود
ارتفبباع رلة ح اررة الما  ،وموت الكببائنات البحرية ود المنطقة المئوثة ،ونقببو األوكسلي ببن ود الما
ممبا يؤثر عئى نمبو وتكاثر األحيبا البحرية.
 تس ب بباع المياه الح ب ببارة عئى نم ب ببو البكتريا اليضب ب ب ار المزرقة وهذه البكتري ب ببا تلع ب ببي الما غير مستساعوكريه الرائحبة.
 يؤ ي ارتف بباع رلة ح ب ب اررة الما إلى زيا ة معب ب الت التأكس ب ب وتنشي التفاعالت الكيميائي ببة لئمكب ببوناتالمع نية ود البما وتحويئهبا إلى أكاسبي سامة لاحيا المولو ة ويهبا.
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وعض الحةول الالزمة لةمحافظة عةى الماء من التةوث والمخةفات الصناعية
 ت عيم وتوسي نطاق عم ب ب ببي ميابر التحئيي الكيميائية البيولولية الياصة بمراقب ب ب ببة تئوث الما وال ارتحاليي ورية لئمبا لئوقو

عئى نوعيته.

 الت ببوعية بأهم ببية الم ببا وصعوبة الحصول عئيه ببا نقيا صالح ببا لئ ببشرو وياصة ود مناطقن ببا والمح بباوظةعئى الشبواطئ البحرية.
 اتي بباذ ايل ار ات ووضب ب التشريعات الضروري ببة يبق ببا عئى الم ببا ود حالة لي ة وال تس بببو أمراضالإلنسان والكائنات البحرية ،وذلك عن طري مراقببة ناقبالت النف  ،والمصبان حتى ال تئتقبد ميئفاتهبا
ود البحر ،ومببن إلقا مياه الملبباري ود البحار واألنهببار ولذلك تلببو معاللتهببا قبي صروهبا لضمبان
يئوها من المبوا الضارة.
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الفصل الثاني
دور األجهزة الرقابية العليا يف التدقيق البيئي على املخلفات الصناعية السائلة
وااللتزام باالشرتاطات والتشريعات البيئية
ووقا لالستراتيلية البيئية ل ولة الكويت التد اع تها الهيئة العامة لئبيئة بمشاركة ع ي من اللهات المعنية ود
ولة الكويت وتحت اشب ب ار

برنامج االمم المتح ة اينمائد

UNDP

وان قض ببايا الص ببر الص ببحد والص ببناعد

كانت من القضب ببايا المهمة التد تم مناقشب ببتها ود هذه االسب ببتراتيلية ،وتشب ببير ال ارسب ببة إلى أنه نتيلة الرتفاع
مع الت الص ببر الص ببحد والص ببناعد ود البال  ،وتهالك وتقا م ش بببكات الص ببر  ،وان ذلك يؤ ي إلى تزاي
تصريف المياه المعاللة وغير المعاللة إلى سواحي ال ولة مما يوحد بيطورة هذه المشكئة عئى مياه اليئيج.
واهتمبت االلهزة الرقابية بميتئف ال ول بالت قي عئى م ى االلتزام بتطبي االشب ب ب ب ب ب ببتراطات البيئية واالل ار ات
الوالو اتباعها الياصب ببة بطرق التيئو من الميئفات السب ببائئة ،ومنها الميئفات الص ب ببناعية ياص ب ببة بع أن
ثبتت يطورتها عئى الصحة والبيئة بوله عام.
 -0الهدف من التدقيق
الرئيسد من الت قي هو تقييم كفا ة وواعئية الهيئة العامة لئبيئة ود تقييم الوض البيئد لئمناط

ويع اله

المتضررة من االنتهاكات البيئية لئميئفات السائئة من الصر الصحد والصناعد) ،وكذا التحق من االلتزام
بتطبي

المعايير واالشتراطات الموضوعة لتصريف تئك الميئفات ود ضو الالئحة التنفيذية لقانون انشا

الهيئة العامة لئبيئة ،وكذا ود ضو ما نصت عئيه الموا الياصة بحماية البيئة من التئوث بقانون حماية البيئة
الل ي رقم

24

لسنة  ،4162والمع ل بالقانون رقم

99

لسنة  ،4162والتحق من كفا ة ألهزة القياس والرص

البيئد ،والمراكز الياصة بحماية البيئة.
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ولذلك تب و الحالة مئحة الى ولو ومؤشرات

(*)

لتصنيف المشاري التد تتعامي م الميئفات السائئة ب

من

مص ر إنتالها ود المنشآت الصناعية والي مية ،وانتها بمعاللة هذه الميئفات والتيئو منها ،حيث ان
الت قي عئى تنفيذ القوانين البيئية الياصة بطرق المعاللة يتطئو راسة التقنيات الب يئة التد تتميز بالكفا ة
ود معاللة هذا النوع من النفايات وود نفس الوقت تكون ميرلاتها غير ضارة بالبيئة.
المعايير المعتمدة والمعمول بها
وتمتاز برامج التيئو من الميئفات السائئة باآلتد:
 ولو االستراتيليات المح ة ويط العمي الالزمة ي ارة الميئفات الصناعية السائئة.
 ولو القوانين والتشريعات التد تحكم ذلك.


توور التقنيات الفنية ،والمعايير الياصة

(*)

بقياس رلة التئوث ،والعمالة المؤهئة.

 ال راسات والبحوث ود تقييم الطرق المستي مة حاليا وتطوير األ ا ود هذا الملال.
 وتتعاون ود هذا الملال ب ولة الكويت بعض اللهات المعنية التد تبذل لهو ها لئحفاظ عئى نظاوة البيئة
بصب ببفة عامة والبيئة البحرية بصب ببفة ياصب ببة ،وهى و ازرة االشب ببغال العامة ويما ييتو باسب ببتيعاو بمحطات
تنقية مياه الصببر الصببحد والصببناعد لكاوة التص بروات التد تر اليها ،وحماية ملارير شبببكات االمطار
من الوصب ببالت غير القانونية التد تقوم بصب ببر ميئفاتها من الورش والمصب ببان القريبة من تئك الملارير،
وو ازرة الص ب ببحة التد تقوم بقياس لو ة مياه البحر حس ب ببو المعايير المعتم ة من الهيئة العامة لئبيئة ،والتد

(*) الملحق رقم ( )0مؤشرات التصنيف البيئي للمنشآت الصناعية لحصر المخلفات الناتجة عنها.
(*)الملحق رقم ( )6معايير واشتراطات الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت طبقا لالئحة التنفيذية لقانون البيئة الكويتي.
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تقوم ب ورها بمراقبة االلتزام البيئد لكاوة اللهات التد تقوم بصببر ميئفاتها السببائئة من الصببر الصببحد
والصب ببناعد ود الشب بببكات العمومية او الميالفة التد تقوم بغير ذلك ،ومن ثم توقي الغرامات المالية عئيها
وق تصي بعض العقوبات الى السلن والغرامة معا طبقا لقانون حماية البيئة الكويتد ود هذا الشأن.
 -0طرق التدقيق المعتمدة
 التحق من االلتزام بالعمي بالقوانين والتشريعات المحئية ،وكذا االتفاقيات ال ولية.
 التحق من كفا ة وواعئية اال ا من يالل وحو الس ب ب ب ببياس ب ب ب ببات واالل ار ات المتبعة ،وبال ارس ب ب ب ببة المي انية
لبعض المواق .
 -2خطط التدقيق البيئي عةى المخةفات السائةة من الصرف الصحي والصناعي:
يتطئو لتطبي اليطة ومرالعتها وض كاوة المعئومات عئى قواع معئومات ،ويتم تح يثها بصفة مستمرة،
شامئة احتماالت التحسين المستمر لبرامج إ ارة الميئفات السائئة ،ومن العوامي التد ستساع عئى تطبي
اليط الوطنية هو تحقي المتطئبات اآلتية:
 اعتما مب أ اي ارة المست امة لتنفيذ البرامج المتكامئة لحماية البيئة البرية والبحرية من التئوث بالميئفاتالسائئة.
 تووير ال عم المالد الالزم (استشارات ،راسات ،بحوث ،تقنيات معاللة) تطبي مب أ المئوث ي و ).(Polluter pays principle تشلي ممارسة نظم اي ارة البيئية ) )EMSود المنشآت الصناعية.-

تشلي إعا ة االستي ام والت وير.
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وفيما يةي مراحل خطة التدقيق البيئي الم ترحة:
 -9المرحةة األولى :قياس كفاءة االداء والجهة محل الفحص
 -9/9األهداف
 التأك من م ى كفاية وكفا ة األ ا ود التعامي م المشكالت البيئية المتعئقة بالوح ة محي المرالعة. م ى كفاية ايل ار ات بالوح ة محي المرالعة لتالود أسب ببباو الميالفات والمالحظات التد تر إليهامن اللهات المعنية بالرقابة عئى ش ب ب ببئون البيئة من يالل وض ب ب ب ملموعة من المؤش ب ب برات (مالية
واقتصا ية  ،وبيئية ود ضو البيانات المتاحة مثي تغيير نظم التشغيي التد تؤ ى إلى تيفيض الفاق
ود اليامات ،والطاقة المسب ب ب ببتي مة ،او إعا ة ت وير الميئفات ،او تكئفة إيلا منتلات ص ب ب ب ب يقة
لئبيئة) ،والعائ االلتماعد عئى البيئة من إضب بباوة مس ب بباحات يض ب ب ار  ،او المحاوظة عئى مكونات
البيئة.
 -2/9االجراءات
 الحفاظ عئى استم اررية رقابة اللهاز األعئى لئرقابة ود متابعة النتائج والتوصيات التد تم التوصياليها بالتقارير السابقة والتد اقرتها اللهة المشمولة بالرقابة لنفس الموضوع الرقابد محي الفحو
(الت قي عئى تصريف الميئفات السائئة ود مياه البحر) ،بما يمكن من متابعة م ى تنفيذ توصيات
ألهزة الرقابة ب قة.
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 تح ي اللهة المسئولة التد تق عئى عاتقها إ ارة حماية البيئة من الميئفات السائئة لئصر الصحدوالصناعد ،م مالحظة التنسي م اللهات األيرى ذات العالقة وبصفة ياصة قطاع محطات
تنقية المياه ،واللهة المسئولة عن استيراج تراييو المنشآت الصناعية بع استيفا االشتراطات
والمعايير البيئية.
 رصب ب اللهات الميالفة وغير المئتزمة بالمعايير واالش ببتراطات التد وض ببعتها الهيئة العامة لئبيئة ودملال حماية البيئة البحرية من التئوث بتئك الميئفات.
مركز المتيصصة ود حماية البيئة ببعض المناط الصناعية ود رص الميالفات
 اللهو المبذولة لئ االبيئية لئشركات الصناعية بتئك المناط والتد تؤثر عئى مياه البحر.
 حصر التقنيات واالمكانيات الما ية والبشرية ،لئتحق من ان االلهزة والمستئزمات الياصة بمراقبةوقياس التئوث ،واالو ار المؤهئين ،تتناسو م حلم العمي المكئف بها وطبيعة وأنواع الميئفات السائئة
المنتلة حسو نوع الصناعة (مصاود نف  ،مصان اسمنت ،مصان كيماوية وأصباغ ،ورش تغيير
زيوت واصالح ،محطات قوى  ...الخ).
 االستفا ة من التقارير الفنية المع ة بواسطة لهات متيصصة ومعتر بها عن نتائج القياسات الفنيةومقارنتها بالمعايير الياصة بالتئوث الكيميائد او الفيزيائد لميتئف الميئفات السائئة الصناعية
بأنواعها وياصة ود مياه البحر.
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 -2المرحةة الثانية :قياس جودة النظم المتوعة
 -9/2األهداف
 التببأك ب من لو ة نظم الرقببابببة البيئيببة من يالل تقييم كفببا ة ووبباعئيببة أنظمببة الرص ب ب ب ب ب ب ب والقيبباس طبقببالئمعايير المعتم ة بشأن تئوث الملاري المائية بالميئفات السائئة من الصر الصناعد.
 االل ار ات التد تم اتياذها لتالود المشاكي والمعوقات ود سبيي انلاز اليط الموضوعة. -2/2االجراءات
 التحق من ولو س ببياس ببة واض ببحة ألس ببئوو معاللة الميئفات الص ببناعية الس ببائئة ،والمش بباكي البيئيةالمصباحبة لئتيئو منها ،وذلك لتقييم المياطر البيئية وياصة البيئة البحرية ،والصحية عئى صحة
االنسان ،نظ ار ليطورة مكونات تئك الميئفات.
 وحو و ارسببة الل وى الفنية عما إذا كانت اللهات المسببئولة ذات العالقة تتبنى معاللة مركزية ،أومعاللة أولية ايي المنشب ببآت الصب ببناعية نفسب ببها ،حيث ان المعاللة المركزية تتميز بيفض التكاليف
التشغيئية وتكاليف الصيانة ال ورية.
 تق بعض المنش ببآت الص ببناعية ود وسب ب تلمعات س ببكنية مما يؤثر س ببئبا عئى الص ببحة والبيئة وهذايشل المعاللة المركزية يارج التلمعات السكنية.
 -3المرحةة الثالثة :قياس فاعةية األداء
 -9/3األهداف
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ويما ييو النشاط البيئد بمقارنة اال ا الفعئد بما هو ميط له،

 -التحق من م ى تحقي األه ا

وتح ي االنحراوات لمعروة اسباو ح وثها.
 -2/3االجراءات
 المسح المي اند لرص تئوث البيئة البحرية بميئفات المنشآت الصناعية من الصر الصناعد ،وبكيما يتعئ بها من أنشطة المعاللة األولية لتئك الميئفات من ع مه ،وق أك ت منظمات ولية عئى
رأسها البنك ال ولد عئى أهمية إل ار المسح المي اند.
 تأثير الميئفات السائئة من الصر الصحد والصناعد عئى مياه البحر بالمناط محي الفحو. تقييم الميبباطر المرتبطببة بببآليببة العمببي بين اللهببات ذات العالقببة ،وكفببا ة ووبباعئيببة اللهو المبببذولببةلضب االلتزام البيئد.
 -التحق

من االلتزام بالعمي عئى تنفيذ االرشا ات واال لة الموضوعة والتد تحتوي عئى تعاريف

وتصنيف مح

لكي نوع من أنواع النفايات الطبية بايضاوة إلى معايير وشروط معاللة ،والتيئو

اآلمن من هذه النفايات.
 -4المرحةة الراوعة  :أهم النتائج والتوصيات
تتعرض مياه البحر بالكويت إلى عمئيات تئوث ناتلة عن األنش ببطة الص ببناعية والقس ببائم ذات الوص ببالت غير
القانونية التد تئقد بميئفاتها من الصر الصحد والصناعد ب ون معاللة أولية سوا عئى الشبكة العمومية،
أو عئى الملارير الميصب ب ب بص ب ب ببة وق لص ب ب ببر مياه األمطار من يالل الميارج المح ة لها عئى البحر ،مما
يه مسب ب ببتقبي التنمية المسب ب ببت امة بالكويت ،ويؤثر تأثي ار مباش ب ب ب ار عئد األحيا البحرية ،وذلك بسب ب بببو اييالل
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بمواصب ب ببفات البيئة الطبيعية التد تعيش ويها هذه األحيا  ،وضب ب ببال عن تأثر مواصب ب ببفات لو ة مياه البحر بتئك
الميئفات السبائئة ،حيث تعتبر الكويت من ال ول المعتم ة عئد تقطير مياه البحر كمص ر أساسد لئحصول
عئد المياه العذبة ،وهو ما يتطئو معه ضب ببرورة االهتمام بسب ببالمة ولو ة مواصب ببفاتها حرصب ببا عئد الصب ببحة
العامة.
وأظهرت نت ببائج التفتيش التد ق ببام ببت به ببا ورق العم ببي الت ببابع ببة لئهيئ ببة الع ببام ببة لئبيئ ببة ب ببالتع بباون م المركز
البريطاند لعئوم البحار أن بعض ملارير مياه األمطار ،تس ب ب ب بباهم ود تئوث مياه البحر بمس ب ب ب ببتويات عالية من
الميئفات الس ببائئة من مص ببا ر ص ببناعية ،وطبية وكذا التئوث بالص ببر الص ببحد عئى البحر امام ميارج تئك
الملارير ،مما أ ى الى تضب ب ب ببرر البيئة البحرية ،كما أنه يلو التنويه عئد أن مياه البحر المسب ب ب ببتي مة ود
بعض العمئيبات الص ب ب ب ب ب ب بنباعيبة الميتئفبة بهب

التبريب (ومن أمثئتهبا محطبات توليب الطباقبة الكهربائية ببعض

المناط ) ،والتد تطرح مرة أيرى بمياه البحر وهد سب ب بباينة تتسب ب بببو ود قتي الكثير من األحيا الملهرية
واألسماك.
وتتنوع عمئيببات التئوث الحبباصب ب ب ب ب ب ببي من النفببايببات السب ب ب ب ب ب ببائئببة التد تطرح ود ميبباه اليئيج ،مببا بين المئوثببات
الكيميائية والفيزيائية الناتلة عن ميئفات المص ب ب ببان مثي الرص ب ب بباو والزئب والزنك والنيكي والنحاس ،وكذلك
التئوث البكتيري الحاصببي من طرح وض ببالت الص ببر الصببحد ونفايات بعض المس ببتش ببفيات ود مياه اليئيج،
مما يتضب ببح معه أن تئك الميئفات من الصب ببر الصب ببحد والصب ببناعد (وهو موضب ببوع هذا التقرير) تؤثر تأثي ار
سئبيا عئى مياه البحر وتؤ ى الى ع م مطابقتها لئمواصفات طبقا لئمعايير المعتم ة بالهيئة العامة لئبيئة.
وفيما يةي أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل اليها:
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أهم النتائج:
 -9اسبتمرار ولو تئوث بمياه صبر صحد وصناعد يتم صروها الى البحر من بعض محطات تنقية المياه
التابعة لو ازرة األش ب ببغال العامة ،أو ميارج ملارير مياه األمطار ،وض ب ببال عن ولو الع ي من الوص ب ببالت
غير القانونية عئى ملارير األمطار من بعض القسببائم الصببناعية التد تمنحها التراييو المطئوبة الهيئة
العامة لئصناعة.
 -2اسببتلابة الهيئة العامة لئبيئة الى توصببيات ال يوان ود موالهة ارتفاع نتائج قياسببات المئوثات عن الح و
القص ببوى المس ببموح بها ،حيث قام قس ببم الميتبرات بوضب ب يطة لمراقبة البيئة البحرية ،وذلك بعمي تحاليي
كيميائية ،وبكتريولولية بشكي شهري لع ( )65موق مياه بحر ،وع ( )64موق لمياه الشواطئ.
 -3اس ب ببتلابة الهيئة العامة لئبيئة الى توص ب ببيات ال يوان باالس ب ببتغالل األمثي لمركز حماية البيئة التاب لها ود
بعض المناط  ،قامت بترميم المبند اي اري وكذا الميتبرات المئحقة ،وض ببال عن ت بير بعض احتيالات
المركز من ايمكانيات الما ية والبشرية ،حيث يتم ال ار ع مح و من التحاليي الميتبرية المطئوبة.
 -4ع ب م مطببابقببة نت ببائج التحبباليببي لعين ببات ميبباه البحر بميتبرات الهيئببة العببامببة لئبيئببة بببالتعبباون م المركز
البريطاند لبحوث البحار (س ب ب ب ب ب ببيفاس) يالل أعوام  ،4162 ،4162 ،4165لئح و المس ب ب ب ب ب ببموح بها لئمعايير
المكروبيولولية المعتم ة ،حيث تبين ولو تئوث لمياه الصببر الصببحد التد يتم ص بروها عئى البحر من
ميرج بعض محطات التنقية ،وميارج ملارير األمطار عئى البحر ايضا.
 -3يتس بببو ص ببر الميئفات الص ببناعية الس ببائئة من الوص ببالت غير القانونية عئى ش بببكة الص ببر الص ببحد
العمومية الى اتالوها وتعطئها ود بعض األحيان نظ ار النس ب ب ب ب ب ب ا ها ،ومن ثم ضب ب ب ب ب ببخ مئوثات بعض ورش
41
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

الس ب ب ب ببيارات ،والمص ب ب ب ببان  ،والمطاعم عئى ميارج طوارئ وملارير األمطار ،ثم يئقد بها من يالل منهول
(ميرج) كي ملرور الى مياه البحر مما يتسبو ود اضرار لسيمة بالبيئة البحرية.
 -1اتيباذ الهيئبة العبامبة لئبيئبة إل ار ات حباسب ب ب ب ب ب ببمة باحالة اللهات الميالفة والمتسب ب ب ب ب ب ببببة ود تئوث مياه البحر
بالميئفات السببائئة الى النائو العام لميالفة الموا ( )95 ،58من القانون رقم

24

لسببنة

4162

بشببأن حماية

البيئة ،حيث يتطئو األمر ضب ب ببرورة ضب ب ببب االلتزام البيئد بميارج محطات تنقية مياه الصب ب ببر  ،وميارج
ملارير األمطار لحماية مياه البحر.
 -7زيا ة الميالفات البيئية بالمنطقة الصب ب ب ب ب ببناعية لبعض المناط عئى سب ب ب ب ب بباحي البحر ،مما أ ى الى تعرض
البيئة البحرية بلون الكويت لمئوثات ع ي ة ناتلة عن قيام المصب ب ب ب ب ببان المتوطنة بهذه المنطقة بصب ب ب ب ب ببر
ميئفاتها الصناعية الصحية والسائئة بالبحر مباشرة.
 -8ضب ب ب ب ب ب ببب ع من الميالفات البيئية التد تؤثر عئى تئوث مياه البحر ناتلة عن تطاير ميئفات من غبار
الكبريت ،والفحم البترولد بشببركة البترول الوطنية ،ومياه الصببر الصببناعد الناتلة عن تشببغيي محطات
الكهربا  ،وذلك بمنطقة أح الموانئ.
 -2بئغ ع الميالفات البيئية لئشب ب ب ب ببركات الصب ب ب ب ببناعية والتلارية والتد تؤثر عئى مياه البحر بأح الموانئ
ميبالفبة وذلك يالل الفترة من عام

4166

52

حتى عام  ،4165وذلك بنسب ب ب ب ب ب بببة  %49من المالد ع عمئيات

التفتيش البيئد عئى تئك اللهات ،والتد بئغت نحو  641عمئية تفتيش يالل نفس الفترة.
 -90ع م تنفيذ المناقصة )هـ ع ب  ،(4165-4164/2 /تلهيز وتوري وتشغيي وتطوير وصيانة االلهزة والمع ات
الياصببة بأح مراكز حماية البيئة ،واعا ة ارسببة العروض الفنية المق مة حسببو االشببتراطات المعمول بها
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ببالمنباقصب ب ب ب ب ب ببات الحكوميبة ،ممبا يؤثر عئى أ ا األعمال المكئف بها المركز عئى الوله األمثي نظ ار لع م
اكتمال تلهيزه.
 -99انيفاض نس ب ب ب ب بببة التئوث بمياه البحر بلمي مناط الرصب ب ب ب ب ب ود عام  ،4162مقارنة بعام المقارنة ،4161
وذلك طبقا لتركيز المكونات الميتئفة ود هذه المياه وتبين ذلك ود نتائج القياسب ب ب ب ب ب ببات لئتراكيز الفيزيائية،
والكيميائية التد كانت ود ح و المعايير المس ببموح بها والمعتم ة من الهيئة العامة لئبيئة ،مما يع مؤشب ب ار
لتحسن لو ة مياه البحر.
 -92سب ب ب ب ببلئت نتائج التحاليي لمياه الش ب ب ب ب بواطئ عئى امت ا معظم مناط السب ب ب ب بباحي الكويتد زيا ة عن الح و
المسببموح بها لئمؤش برات البكتريولولية ،مما يسبباهم ود زيا ة ورو ايصببابة باألمراض واألوبئة ود المياه
الساحئية التد يرتا ها الناس بقص

االستحمام.

أهم التوصيات:
توصيات مرتوطة ومخاطر مرتفعة:
 -9العمي عئى وقف التئوث الحا الناتج عن ملارير األمطار من يالل وصببي الشبببكات الياصببة بالمناط
الصببناعية الممت ة الى شبببكة و ازرة االشببغال ،حتى ال توثر تئك الميئفات عئى كفا ة شبببكة الصببر وكذا
عئى محطة المعاللة.
 -2راسة اتياذ االل ار ات الالزمة نحو إغالق مصبات لمي الوصالت غير القانونية لئقسائم السكنية
والصناعية ،لمن الصر عئى شبكة ملارير األمطار بلمي مناط الكويت.
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 -3راسة انشا برنامج لئرص البيئد لئتحقي ود المصا ر المحتمئة لئمئوثات من ميئفات الصر الصحد
والصناعد ببعض المناط الصناعية عئد البحر والمناط الملاورة لها ،وياصة وأن بها ورش صناعة
واصالح السفن والقوارو ،والمع ات الثقيئة ،واأللهزة الصناعية ،اصالح السيارات وتب يي الزيوت.
 -4راسة وض آلية بين الهيئة العامة لئبيئة والمنشآت الصناعية بالموانئ ،لتوحي اللهو المبذولة لاللتزام
البيئد نحو تالود الميالفات البيئية التد تؤثر عئى تئوث مياه البحر من ميئفات مناولة الكبريت ،والفحم
البترولد ،ومياه الصر الصناعد الناتلة عن مياه التبري لتشغيي محطات الكهربا .
توصيات مرتوطة ومخاطر متوسطة:
 -3العمي عئى تفعيي ور شرطة البيئة لئح من ميالفات المنشأت الصناعية القائمة بساحي منطقة راس
عشيرج لالشتراطات البيئية ،تطبيقا لئما ة ( )665من القانون
لسنة

4162

24

لسنة

4162

والمع ل بالقانون رقم ()99

بشأن حماية البيئة.

 -1راسة القيام بحمالت إعالمية تبوعوية بأهمبية مياه البحر ،لصعوبة الحصول عئى مياه شرو نقية وصالحبة
لئبشرو بلمي المناط الساحئية ،والمحباوظة عئى الشبواطئ البحرية.
 -7راسة امكانية االستفا ة من االبحاث والتلارو العئمية ود وض الحئول لمشكئة تئوث التربة وبعض
الشواطئ من ترسبات ميئفات الصر الصحد والصناعد بها ،واعا ة تأهيي تئك الشواطئ منعا لتكون
الطحالو المؤثرة عئى البيئة البحرية.
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توصيات مرتوطة ومخاطر منخفعة:
 -8مياطبة و ازرة االشغال العامة نحو سرعة االنتها من اعمال التوسعة االستيعابية لمحطة تنقية الصئيبية
لمعاللة المشاكي الياصة بصر المياه العا مة والتد تتسبو ود تئوث مياه البحر كيميائيا ،وبكتريولوليا،
ياصة م الزيا ة السكانية المتنامية.
 -2راسة كيفية اعا ة تنظيم وترتيو المناط الصناعية ونقي وازالة واغالق لمي المنشآت الصناعية الميالفة
ود هذه المناط بالتنسي م اللهات المعنية ،وذلك لئقضا عئى حاالت التع ي عئى شبكات االمطار
عئى ملارير األمطار.
 -90راسة زيا ة ع

الحمالت تفتيشية من اللهات ذات العالقة (الهيئة العامة الصناعة ،وو ازرة االشغال

العامة) عئى المنشآت الصناعية لرص اي وصالت غير قانونية ،ومواواة الهيئة العامة لئبيئة بنتائج تفتيش
تئك الحمالت ،وتطبي االل ار ات الصارمة بح الميالفين.
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الفصل الثالث
االدارة املستدامة للمخلفات الصناعية السائلة  ،ومدى االلتزام باالتفاقيات الدولية
اوالً :ممارسات تطبيق مبدأ اإلدارة المستدامة لةتحكم والمخةفات الصناعية السائةة:
تعتبر الميئفات الصب ب ببناعية السب ب ببائئة أهم الميئفات التد تيرج من معظم المنشب ب ببآت الصب ب ببناعية ود أغئو
الب ول ،ولقب اسب ب ب ب ب ب ببتيب مبت معظم ال ول مصب ب ب ب ب ب ببا ر المياه من بحار ويئلان وأنهار وبحيرات كم اون لتئك
الميئفات الس ببائئة مس ببببا أكبر كارثة بيئية لئملتمعات البشب برية ،ياص ببة إذا تم إعا ة اس ببتي ام المياه حتى
بع تكريرها ومعاللتها لالستعمال اينساند أو الحيواند.
وتتص ب ببف النفايات الص ب ببناعية الس ب ببائئة باحتوائها عئى كم يعت به من الموا الكيماوية والعناص ب ببر الس ب ببامة
والضارة والتد تتباين طبقا لنوعية الصناعة التد تول ت عنها ،وال يوصى باعا ة استي ام هذه النوعية من
الميباه إال ود إطبار محتواهبا من العنباصب ب ب ب ب ب ببر الضب ب ب ب ب ب ببارة ود الم ى الذى تسب ب ب ب ب ب ببمح به المعايير والمح ات
التكنولولية والعئمية يعا ة اس ب ب ببتي ام المياه ،حيث أن عالج الض ب ب ببرر البيئد عن تراكم هذه الموا ما زال
من األمور العسب ب ب ب ب ببيرة تكنولوليا ،وهو ما تطئو األمر معه ضب ب ب ب ب ببرورة الحفاظ عئى البيئة حفاظا عئى ح
األليال القا مة ود التنمية المست امة ،وحصولها عئى حقوقها ود مصا ر الثروات الطبيعية ،وهناك العديد

من المهام واألنشةةةةةطة الرئيس ب ب ببية التد ينبغد التحق من ممارس ب ب ببتها لتطبي مب أ اي ارة المس ب ب ببت امة لئتحكم
بالميئفات الصناعية ود ميتئف المنشآت ،وهى كما يئد:
 -ال ار

راسات المر و البيئد والتقارير البيئية لئمشاري الصناعية القائمة أو المقترحة.

 متابعة الشكاوى الوار ة من اللهات الميتئفة أو المواطنين.46
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 ايذ مشورة اليب ار لبيان الرأي الفند بيصوو تقارير إزالة الميالفة البيئية. -متابعة عمئيات االش ار

ومتابعة عمئيات تص ير النفايات وو اتفاقية بازل بشأن التحكم بنفي النفايات

والتيئو منها عبر الح و .
 تح ي أنسو الطرق لئتيئو من النفايات الكيميائية وميئفات الميتبرات. إب ا الرأي عئى األلهزة والتقنيات الل ي ة لمحطات المعاللة األولية ،والمحطات الكبرى والتحق منميرلاتها.
 متابعة الشكاوى عن ولو وصالت غير قانونية عئى ملارير األمطار أو شبكات الصر الصحد. متابعة طئبات توصب ببيي الصب ببر الصب ببحد ،والصب ببناعد بالمناط الصب ببناعية ،وتسب ببليي سب ببيارات نقيالنفايات السائئة ،وصهاريج تيزين تئك الميئفات.
 -ايش ب ب ار

والرقابة عئى عمئية وك ونقي الميئفات اليطرة من ما ة االسب بببسب ببت ،وحاويات االسب ببمنت،

والفحم البترولد بموانئ التص ير لئتحق من ع م تسرو ميئفات تئك الموا الى مياه البحر.
 المشاركة ود المؤتمرات والن وات وال ورات الت ريبية المحئية وال ولية.ثانياً :عرض لوعض األوحاث (*) العةمية المرتوطة ومعالجة المخةفات الصناعية السائةة:
جامعة الكويت:
 عرض أح الباحثين من قسببم عئوم األرض والبيئة بكئية العئوم بلامعة الكويت ود ورقته العئمية المق مة«حفرة النفايات السائئة الصناعية اليطرة إلى الح يقة الوطنية ،ولة الكويت»
(*) المصدر /فعاليات مؤتمر الكويت الثالث للكيمياء عام  6101تحت شعار «الصناعة البترولية والبيئة».
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أن النفايات السببائئة الصببناعية اليطرة المتول ة من زيا ة التنمية ود الكويت تعتبر مشببكئة كبيرة ولمعاللة
هذه المشب ببكئة تم إنشب ببا بحيرة عميقة غير مبطنة ود طري الوورة عن الكيئو

62

للم هذه النفايات اليطرة

ولكن هذه النفايات تنتج الع ي من الغازات الس ببامة مثي أكاس ببي النيترولين وأكاس ببي الكبريت التد تنطئ ود
الهوا ولئتغئو عئى هذه المعضئة ،مشي ار إلى أنه يتم معاللة هذه النفايات معاللة حيوية ،كما تم بنا ح يقة
وطنية عئى أرض هذه النفايات المتصاو معظم هذه الغازات السامة.
 وعرض باحثان آيران بلامعة الكويت ود ورقتهما العئمية « إعا ة تأهيي المواق الص ب ب ب ب ببناعية المئوثةبالزئب ببنا مسبباكن ومكاتو رسببمية « أنه نظ ار لموق

ولة الكويت ود الركن الشببمالد الشببرقد من شبببه

اللزيرة العربية ،وان منايها حار ولا  ،مما يلعي الناس لقض ب ب ببا معظم وقتهم ود المباند الس ب ب ببكنية
حررة مناسبببة مما يؤ ي إلى اسببتهالك كبير لئطاقة ،والمكوث ود األماكن الص بناعية
والتلارية عن رلة ا
المئوثة بالزئب ود مثي هذا المناخ أم ار يطي ار عئى الصب ببحة مما و الهيئة العامة لئبيئة الكويتية لتقييم
هذه المواق وانشا مباند لئموظفين لئعمي ود بيئة نظيفة وصحية.
 وأوضبببحت اح ى الباحثات من قسب ببم البيئة والصب ببحة ،كئية العئوم الصب ببحية ،الفيحا  ،الكويت ،ود بحثهاالمق م «المعامئة الضببوئية الكيمائية لئمركبات الفينولية ود مياه الصببر الصببحد» أن هذه ال ارسببة تعتم
عئى اسببتي ام أكسببي اللراويت المحضببر بطريقة ح يثة ووري ة وذلك لمعاللة مياه الصببر الص بحد من
المركبات الفينولية الضارة ل ا بالبيئة باستي ام األشعة ووق البنفسلية.
شركة البترول الوطنية الكويتية:
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 بينت اح ى الباحثات من شب ب ب ب ببركة البترول الوطنية الكويتية ،ولة الكويت ،ود ورقتها العئمية المق مة«تل ي مراو معاللة النفايات السب ببائئة ود مصب ببفاة مينا عب هللا» ،إن شب ببركة البترول الوطنية الكويتية
( )KNPCتعمي ود ثالث مص ببا

ينتاج البترول وهد مص ببفاة مينا األحم ي ،مص ببفاة مينا عب هللا

ومصبفاة الشبعيبة .ويتم معاللة مياه الصبر الصبحد من هذه المصباود الثالث باسبتي ام طرق المعاللة
الح يثة وذلك لئتيئو من النفايات السببائئة ولمي المركبات العضببوية السببامة وذلك لتحسببين نوعية مياه
الصببر الصببحد وتئبية لمعايير اللو ة العالمية قبي تص بريفها ود مياه اليئيج العربد وذلك لئحفاظ عئى
البيئة.
دولة الهند
-

أوض ب ب ب ببح الباحث من قس ب ب ب ببم التكنولوليا الحيوية الميكروبية ،نيو لهد ،الهن ود بحثه المق م المعاللة
البيولولية لئمواق المئوثة بالنف » أن النفايات السب ببائئة الناتلة من الصب ببناعات والتس ب بربات النفطية تمثي
ته ي ا يطي ار عئى البيئة ألن هذه المركبات لها يصائو سامة ،مطفرة ومسرطنة ولذلك اتيذت الشركات
النفطية المعايير وااللتزامات البيئية الص ببارمة لمعاللة هذه النفايات اليطرة ،ومن بين أهم وأح ث الطرق
الص يقة لئبيئة هد استي ام أنواع ميتئفة من البكتيريا لتحئي هذه النفايات السامة ون الضرر بالبيئة.

ثالثاً :اآلثار السةبية لعدم االلتزام واالتفاقيات البيئية الدولية واإلقةيمية:
 -9في مجال البيئة الوحرية:
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 تع موانئ ول ملئس التعاون من أكثر المناط عرضب ب ببة لئتئوث كون كميات النف اليارلة منهاكبيرة مقارنة بمس ب ب بباحة هذه الموانئ ،حيث أن الس ب ب ببفن التلارية وناقالت النف القا مة من المحي
الهن ب ي عن ب مببا تقف ود الموانئ المطئببة عئى اليئيج تظببي واقفببة لفترة من الزمن وود هببذه األثنببا
تقوم بمي حاوياتها من الما لتثبت السفينة  ،وحين تأيذ حمولتها من النف تقوم بتفريغ هذه المياه
التد ايتئطبت بكميبة كبيرة من الزيبت ،وهبذا يؤثر عئى الكائنات الحية ود اليئيج ،ألن هذا التئوث
أولب تركيزات من الهيب روكربونببات والمركبببات العضب ب ب ب ب ب ببويببة األيرى ود ميبباه اليئيج ،وأن تنظيف
الشواطئ المتضررة سيستغرق وترة من الزمن تصي إلى ع ة أعوام .
 -2في مجال تحةية المياه:
 وود ملال تحئية المياه ونظ ار العتما ول ملئس التعاون عئى مياه اليئيج كمص ب ر لئما العذوالتد تتم تحئيتها ،وان زيا ة تركيزات الهي روكربونات والعناصب ب ببر الثقيئة ود مياه البحر يؤثر ب رلة
كبيرة عئى نوعية المياه المنتلة ود وح ات التحئية ،ياص ب ببة وأن البترول يتض ب ببمن أكثر من مئيون
مركو من الهي روكربونات.
 -3في مجال الثروة السمكية:
 ترل يطورة زيببا ة ميبباه التوازن إلى كونهببا تحمببي مكونببات بحريببة مئوثببة وكببائنببات قيقببة وغريبببةميتئفة ،وهد مكونات ييئة ومضرة بالبيئة البحرية المحئية وتصيو الثروة السمكية.
 -4في مجال نظم اإلدارة البيئية:
50
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 إنش ببا مراو الس ببتقبال مياه التوازن ،والتنس ببي م بقية ول المنطقة لس ببرعة إنش ببا مراو مماثئة ،حيث أن أهم المش ب ب ببكالت المتعئقة بالمالحة البحرية هد اس ب ب ببتمرار وص ب ب ببول المئوثات النفطية لمياه
البيئبة البحريبة نتيلبة تص ب ب ب ب ب ب بريف ميباه التوازن من قببي نباقالت النف  ،وهد الميباه التد تحتاج إليها
الناقالت لحفظ توازنها عن ما تكون يالية من حمولة النف  ،وقبي وص ب ببول هذه الناقالت إلى موانئ
الشب ب ب ب ب ب ببحن ود منطقببة اليئيج تفرغ هببذه الميبباه ود البحر مببا يؤ ي إلى تئوث يطير لئبحر ومن ثم
السب بواحي ،ونظ ار ألن اتفاقية ماربول لمن التئوث من الس ببفن تنو عئى إقامة مراو اس ببتقبال ،مما
يتطئو األمر معه ضرورة راسة وض تصور ينشب ب ب ب ببا م ب ب ب ب براو الستقبال نفايات السفن ،حيث أن
تواور هذه المراو ب ول الملئس يمه الطري لتفعيي هذه االتفاقية.
-

عم التوله إلى اسببتكمال التش بريعات والنظم وايل ار ات المولهة إلى الحفاظ عئى الصببحة وحماية
البيئة والموار الطبيعية والثروة البحرية ،ووض ب ب ب ب ب يطة لئتحكم ود مياه التوازن والميئفات األيرى
تضمن إيلا مواق تسئم مياه التوازن.

 تطبي البنو التد نصب ب ب ب ب ب ببت عئيهبا المعباهب ات واالتفباقيبات الب وليبة ود ملبال حماية البيئة البحرية،وياصببة االتفاقية ال ولية لحماية التئوث النالم عن السببفن

6995

المع لة بمولو بروتوكول ماربول

.6998
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شكل رقم ( ) 0
ناقالت النفط العمالقة العابرة مياه الخليج
وعالقتها بتلوث المياه

شكل رقم ( ) 8
جانب من تلوث مياه الخليج بتسربات
الزيت معاهدة "ماربول"
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دراسة حبثية حول موضوع
"دور اجهزة الرقابة العليا يف الرقابة على االثار البيئية للمخلفات الصناعية السائلة"

ديوان الرقابة املالية االحتادي
مجهورية العراق
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مقدمة
يمارس يوان الرقابة المالية ورة الرقابد منذ تأس ب ببيس ب ببه عام

1981

بمولو قانون رقم

()11

لس ب ببنة

لسب ببنة

1992

تم تأسب ببيس سب ببئطة

عر ويما بع باسب ببم يوان مراقو الحسب ببابات العام وبمولو القانون رقم
لئرقابة المالية تسبمى يوان الرقابة المالية وود عام
قانون رقم ( )9لسنة

1990

1920

ص ر قانون يوان الرقابة المالية رقم

ومن ثم ع ل القانون بمولو امر سئطة االئتال

ثم ص ر قانون رقم ( )21لسنة

8011

()18

المؤقتة رقم

()11

1981

()191

لسنة

والذي

ثم شرع

8001

ومن

ومن ثم تم تع يئه عام .8018

يقوم يوان الرقابة المالية االتحا ي ومن يالل برامج ت قي مستن ة الى ارشا ات معيارية بشأن ت قي الميئفات
السائئة الناتلة من العمئيات التصنيعية وتقويم ا ا الشركات الصناعية من حيث التزامها بالقوانين والتشريعات
والتعئيمات الصا رة بهذا اليصوو ويكون التقويم عئى النحو التالد:
 -0التيطي لعمئية ت قي المياه الصناعية
 -وض ه

لئت قي وهو م ى تطبي الشركات الصناعية لئقوانين والتعئيمات بيصوو تصريف المياه

الصناعية.
-

راسة يط الشركات الصناعية لئتيئو من المياه الناتلة من العمئيات االنتالية.

 تح ي مؤشرات اال ا الشركات بيصوو تعريف المياه الصناعية و راسة المياطر الناتلة من تصريفالمياه الصناعية.
-

راسة المياطر الناتلة من تصريف المياه الصناعية.
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 -0تنفيذ عمئية ت قي ا ا الشركات الصناعية
 تح ي وري الت قي وض يطوات الت قي تتضمن االسئوو المتب : المالحظات
 المقابالت الشيصية
 اسئوو االستقصا

 الفحو الميتبري
 االلتزام بالقوانين

 -2مرحةة ت ويم ادلة التدقيق واعداد الت رير:
عن نهاية عمئية الت قي والفحو المي اند يقوم وري الت قي بتح ي االنح اروات ود تنفيذ التزامات الشركات
الصناعية بيصوو تصريف المياه الصناعية الناتلة عن العمئيات التصنيعية ووقا لئمؤشرات والمعايير
المح ة والتد تشمي:
 المعايير الصا رة من منظمة الصحة العالمية  WHOوالمعايير المحئية. اهم المالحظات الناتلة عن عمئية الت قي . تأثيرات المالحظات عئى يطة عمي الشركات. اسباو المالحظات الناتلة من عمئية الت قي . ر و الشركات الصناعية عئى المالحظات.55
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لق تطورت ود السنوات القئيئة الماضية وبشكي متسارع تقنيات وأساليو ل ي ة ود معاللة مياه الصر
الصناعد واق ما شه ته معاللات مياه الصر الصحد .إن تركيو وتركيز مياه الصر الصناعد تيتئف
من صناعة إلى صناعة ومن منشأة إلى أيرى ضمن الصناعة الواح ة ومن وقت إلى آير ضمن المصن
الواح  .لق كان هذا االيتال

تح يا العتما طرقا وتكنولوليات نوعية لمعاللة مياه الصر

واعتما هذه الطرق كلز من اي ارة البيئية .إن معاللة مياه الصر

الصناعد،

الصناعد ال يمكن وصئها عن إ ارة

التئوث الصناعد أو إ ارة النفايات الصناعية ) (Industrial Waste Managementوعئى عكس معاللة مياه
الصر

الصحد ،وان العامي ود الصناعة يمكنه أن يمارس رلة من التحكم بكمية ونوعية مياه الصر

الصناعد بايتيار الموا األولية وطرق التصني ايتيا ار لي ا.
سو

يتم تناول هذه المفاهيم بمولو المبحث االول والثاند اما المبحث الثالث سو

يتناول اربعة تلارو

ل يوان الرقابة المالية االتحا ي ود هذا الملال.
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املبحث االول
تلوث املياه ومصادره.
يعتبر تئوث المياه من أهم المشكالت المستعصية التد تعاند منها ول العالم بال استثنا  ،ولق ذكرت منظمة
الصحة العالمية ( )WHOبأنه يموت حوالد يمسة ماليين شيو سنويا من أمراض لها عالقة بالمياه (أمراض
منقولة).أصبح من الثابت أن التئوث الكيميائد مسؤول مباشرة عن بعض األمراض المزمنة (التأثير عئى الم ى
البعي ) مثي القصور الكئوي والتئيف الكب ي ،بينما التئوث البكتريولولد والفيروسد يؤ ي إلى ايسهاالت
والنزالت المعوية والتيفوئي والكولي ار والبئهارسيا وااللتهاو الكب ي الوبائد .ان مياه الصر

الصناعد تحوي

ملموعة من الميئفات والنفايات الصناعية ذات المصا ر الميتئفة والطبيعة المتباينة ،وبعضها يحوي المعا ن
الثقيئة والنفايات السائئة اليطرة التد يمكن أن تتراكم ود المياه اللووية وتظهر نتائلها عئى االنسان والحيوان
والنبات ،وبعضها اآلير يحوي األصبغة وميئفات ال باغات التد تحوي نفاياتها عئى النترات والزرنيخ
والرص او والكا ميوم والكروم والمذيبات العضوية والموا البترولية ومئوثات وينولية ذات تأثير سام ومسرطن
اذا تلاوز تركيزها الح و المسموح بها.

ما هو تةوث المياه ؟
هو أي تغير ويزيائد أو بيولولد أو كيميائد ود نوعية المياه ،يؤثر سئبا عئى الكائنات الحية ،أو يلعي المياه
غير صالحة لالستي امات المطئوبة .وتعر المئوثات بحسو برنامج األمم المتح ة لئبيئة بأنها أي ما ة ويزيائية
أو كيميائية أو عضوية أو إشعاعية مولو ة ود مياه الصر  ،وتشكي يطورة تمن االستفا ة منها.
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التغير الفيزيائد :التحوالت التد تط أر عئى المياه ود الئون والطعم والرائحة والتوصيئية الكهربائية والعكورة و رلة
الح اررة وبقية اليواو الفيزيائية.
التغير البيولولد :يتناول طبيعة وتع ا البكتريا والطفيئيات والفطريات والفيروسات التد يمكن أن تتوال ويها.
التغير الكيميائد :التب ل من حيث التكوين وطبيعة وتراكيز المعا ن والشوار واألمالح والرقم اله روليند )(PH
والقئوية وغيرها من اليواو الكيميائية وايشعاعية.
مصادر تةوث المياه:
المصا ر التد يمكن أن تسبو تئوثا ود المياه والملاري المائية ،وتلعئها غير صالحة لئشرو والري

تتع

واالستي امات األيرى وتسبو أض ار ار بالحياة البيئية .وتيتئف مصا ر الفضالت السائئة بايتال

أوله استي ام

المياه ،وتتنوع بتنوع النشاط الزراعد والصناعد والتلاري ،واستعمال المياه ود المنازل لئغسيي والنظاوة الشيصية
وغيرها من أوله االستهالك.
ويمكن تقسيم مصا ر هذا التئوث إلى  :نقطية ومنتشرة
أ-

تةوث من مصدر ن طي ،مثل:
 مياه اللريان السطحد المطرية والسيئية ).(Surface water
 مياه الصر الصحد والفضالت المنزلية المصرووة من الملرور.
 مياه الصر الصناعية والمنشآت الي مية والتلارية( ورش – كرالات – منشآت صناعية
58
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 مشاود – ونا ق – أماكن سياحية .) ...
ب-

التةوث غير الن طي أو المنتشر ،مثل:
 مياه اللريان السطحد الناتج عن الزراعة (األراضد الزراعية-تربية الحيوان) أو التصريف
الزراعد.
 مياه التسرو واالنصباو الناتلة عن تسرو مياه البحر إلى ليوو وميزون المياه اللووية.
ويضا

إلى هذه المصا ر التئوث الناتج عن الحفر الفنية و التئوثات الح اررية (التصريف الحراري)

وما تئقى ود تئك المياه من وضالت وبقايا ونفايات.
ت -التةوث ومياه الصرف الصناعي:
أهمية معاللة مياه الصر الصناعد :تُعالج مياه الصر الصناعد لاغراض األساسية التالية:
أوال-

حماية البيئة من التئوث المتوق ح وثه نتيلة صر هذه المياه ،بما ق تحتويه من سموم ولراثيم وموا
غير متحئئة ذات تأثير تراكمد ،وما ق يتيئف عنها من مياطر صحية وبيئية ،وتئويث مصا ر المياه
السطحية واللووية واألوساط ايحيائية ويها.

ثانيا -الحفاظ عئى سالمة المعاللة البيولولية ود محطات معاللة مياه الصر الصحد.
ثالثا -تووير استي ام المياه النقية لالستهالك العام ،وحفظ موار المياه النقية واستي ام المياه المعاللة ود
الزراعة وري األراضد.
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يلو أن تيض مياه الصر الصناعد الناتلة عن عمي المنشآت الصناعية إلى معاللة منفصئة ونوعية
وصوال إلى مياه ذات مواصفات قياسية مح ة ،بحيث ال تصو هذه المياه ود شبكات الصر الصحد ومن
ثم محطة المعاللة إال ضمن الشروط التالية:
-

أن ال تؤذي شبكة الصر ( ال تؤ ي إلى إنس ا ات أو تشكي اليمائر – ال تحوي موا بترولية أو
كبريتاتية أو آكئة ).( corrosive

-

أن ال تؤثر عئى عمي محطة الصر الصحد (ال تحوي موا سامة أو معا ن).

-

أن ال تسبو ود زيا ة تحميي محطة المعاللة.

-

أن ال يكون لها أي تأثير سئبد عئى الحياة النباتية لئمتئقد.

أهم المةوثات في مياه الصرف الصناعي
الملوثات

أهميتها
مياه

عند

المواد العالقة

تسبب زيادة ترسيبات الحمأة وتكوين ظروف ال هوائية فى ال
صرفها.

المواد المغذية

ؤدى إلى نمو كائنات مائية غير مرغوب فيها
مثل النيتروجين والفوسفات و ت

الملوثات ذات
األهمية القصوى

وهى مركبات عضوية وغير عضوية مسرطنة أو ذات سميه عالية

المواد العضوية
صعبة التحلل

وهى مواد لها القدرة على مقاومة طرق المعالجة التقليدية مثل المنظفات
الصناعية والفينول والمبيدات الزراعية.

المعادن الثقيلة

غالبًا ما يتم صرف المعادن الثقيلة إلى المياه عن طريق األنشطة التجارية
والصناعية وفى حالة إعادة استخدام المياه يجب إزالتها تمامًا.

األمالح الغير
عضوية الذائبة

مثل أمالح الكالسيوم والصوديوم والكبريتات فى مياه الصرف كنتيجة طبيعية
الستخدامات المياه
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إدارة المخةفات الصناعية السائةة:
 وض ال راسات األولية  -اال ارة البيئية لئمئوثات -التحاليي الميبرية.تصنيف المخةفات السائةة:
يعتم هذا التصنيف عئى مكونات نظام الصر الصحد الم ار طرحها ويه ،و م ى ما يتوور ويه من نظم
المعاللة الح يثة أو ولو وح ات معاللة نوعية كيميائية-ويزيائية مستقئة تعمي عئى ضب

 PHالمياه

واضاوة بعض المركبات الكيميائية يزالة بعض الموا الالعضوية .هذه ايل ار ات يلو مالحظتها عن تح ي
التراكيز المقبولة من الموا الالعضوية المسموح بطرحها ود أقنية الصر  .إن تصنيف الميئفات كيطوة أولى
ود ال راسة األولية البيئية يساع ود :
أ -حصر المئوثات المتوق موالهتها ود المنشأة  ،وهو اليطوة األهم ود اال ارة البيئية.
و -ايتيار نوع عمئيات المعاللة الالزمة.
يمكن تصنيف المحئفات الصناعية عموما من حيث حالتها الفيزيائية إلى ميئفات صئبة –سائئة –غازية ،ومن
ولهة نظر بيئية تصنف إلى:
•

ميئفات ال تحتاج إلى أية معاللة مكانية وانما تلم وترحي بع ورزها بحسو طبيعتها (ورق-
بالستيك -زلاج )...ليتم التيئو منها من قبي اللهات المعنية بأمور النظاوة.

•

ميئفات مئوثة تحتاج إلى معاللة قبي تصريفها ،وهد تتوزع ضمن وئتين بالنسبة لئموا السائئة:
61
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أوال -المخةفات المتالئمة بيئيا:
نظر لئتشابه
ا
هد الموا التد يمكن إزالتها أو إتالوها بطرق معاللة المياه العا مة والصر الصحد التقئي ية
ود طبيعة الموا وأسئوو المعاللة ،ومعظم الصناعات الغذائية وع من الصناعات العضوية من هذا النوع،
وان كان هناك ايتال

واس ود التركيز .تتضمن المعاللة األولية عا ة تصفية يشنة وترسيو  ،وتتبعها

معاللة بالحمأة المنشطة و الفالتر البطيئة (المعاللة الثانوية )ويمكن أن تتضمن أيضا عمئيات بيولولية هوائية
أيرى ته

إلى أكس ة و إتال

اللز األعظم من الموا العضوية .يقاس نلاح المعاللة ويعبر عنها عا ة

بقيم ( )BODأو ( )CODأو (  .)TOCيمكن لئموا القابئة لئتحئي البيولولد  BIODEGRADBLEأن تزال بالطريقة
نفسها شريطة ع م ايضرار بالشروط الالزمة لعمئية التحئي ( مثي ولو سموم أو قيم متطروة من  PHو رلة
ح اررة..الخ).
ال تعتبر عمئية التعقيم مطئوبة عا ة ود معاللة النفايات السائئة ولكن ولو هذه النفايات ود الصر الصحد
ال يتعارض عا ة م عمئية الكئورة .هناك بعض الكيمياويات المرلعة مثي السئفي ات والسئفيتات ومركبات
الح ي ي التد تزي من كمية الكئور الالزمة ،ويلو إزالتها قبي أن تصي النفايات إلى مرحئة الكئورة التد عا ة
ما تكون المرحئة األييرة.
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ثانيا -المخةفات غير المتالئمة بيئيا:
يحتوي كثير من الميئفات السائئة عئى مئوثات ال تتال م م طرق المعاللة السابقة لكونها تؤثر عئى آليات
عمي المعاللة الحيوية ،كأن تحتوي عئى موا سامة تح أو تتئف الكائنات الحية التد تقوم بالعمئية البيولولية
مثي:

السياني ات-المعا ن الثقيئة-الحموض -الزيوت والشحوم البترولية .وهد عن ما تكون بتراكيز صغيرة

ال تؤثر وال تتأثر بعمئية المعاللة وانما تمر من يالل المحطة ون تغيير ما ع ا أنها تيض الى رلة ما
من التم ي  .بايضاوة إلى المئوثات السابقة هناك موا يحظر كئيا يولها إلى شبكة الصر الصحد  :الموا
القابئة لالشتعال واالنفلار –والنفايات األكالة – الموا الصئبة أو الئزلة التد ق تسبو االنس ا ات.
االدارة البيئية لةمةوثات :
وته

إلى:

 وض ايل ار ات الكفيئة بالح من التئوث من المص ر.
 تكوين قاع ة بيانات حاسوبية

DATABASE

لئميئفات الصناعية السائئة لتطوير برنامج إ ارة متكامي

لها يعمي عئى:
 .0مراقبة مع ل استهالك المياه والح منه.
 .0مراقبة مع ل ت و (تول ) الميئفات السائئة المئوثة والعمي ما أمكن عئى تيفيضها.
 .2ال ار مسوحات مي انية (عئى يطوط االنتاج) لمراقبة استهالك المياه ال ايئة وتول المياه الناتلة
ود كي عمئية صناعية مفصئية ويالل ورة انتالية كامئة.
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 .2مراقبة مر و عمئية المعاللة من يالل متابعة نتائج التحئيي الميبري ،والعمي عئى إيلا نظم
معاللة ب يئة.
 .2االستفا ة من تلارو منشآت صناعية مشابهة ود الحصول عئى قيم لئمقارنة.

التحاليل المختبرية:
بغض النظر عن طبيعة المنتج الصناعد ،كئما كبرت كمية الميئفات السائئة از ت الحالة إلى ولو ميتبر
كيميائد ميتو يقوم ،إضاوة إلى مهام ايرى كال ار تحئيي لئمياه قبي وبع المعاللة باتباع طرق تحئيي
وقياس معيارية وموثوقة أو معتم ة ،منها :ايتبارات الترقي يزالة المعئقات الصئبة  -تح ي منحند  PHالوس
لتع يي الما المئوث -تحري المعا ن الثقيئة ود المياه المئوثة  -ايتبارات عئى التحئي البيولولد BOD-

 -COD-TSSوغيرها .وايذ عينات من المياه ود يطوط االنتاج لتحري المئوثات ويها .ومتابعة ال ار هذه
التحاليي ود ميتبرات كيميائية أير ى إذا لم تتوور األلهزة الالزمة.
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املبحث الثاني
التقنيات املستخدمة يف معاجلة املخلفات الصناعية السائلة
اليطوة األهم ود حي مشكئة التئوث هد القضا عئى التئوث من مص ره ،أي من تشكي الميئفات ب ال من
معاللتها .إذا لم يكن ممكنا من التئوث كامال ومن الضروري اقتصا يا وبيئيا تقئيو حلمه وش ته إلى الح و
ال نيا ايي المنشأة بال ار تع يالت عئى العمئيات التصنيعية  -تحسين إ ارة الموا األولية -استر ا الموا -
تلمي النفايات .يلو قبي كي شد اعتبار الما ما ة يام وأن الما المئوث ناتج ثانوي لعمئية التصني  .تتنوع
تقنيات معاللة التئوث تنوعا كبي ار ،و تتضمن كي العمئيات المتبعة ود معاللة الصر الصحد بايضاوة إلى
التقنيات الياصة بكي صناعة .يعتم ايتيار تقنية أو أسئوو المعاللة عئى نوع التئوث الم ار إزالته وعئى
رلة ايزالة .وهناك عوامي أيرى يلو أيذها بعين االعتبار مثي كمية النفايات (الما ) الم ار معاللتها،
وتراكيز المئوثات ود الما  ،والمناخ .يمكن تصنيف التقانات المستي مة ود المعاللة كما يئد:
 .0الفصل الفيزيائي لألطوار :
وهد أبس تقنيات المعاللة وأكثرها وائ ة ويصوصا ود وصي الطور الصئو عن السائي ،وكذلك وصي األطوار
غير المائية  -مثي الزيت  -عن الطور المائد ،بينما وصي الغاز عن السائي ليس له أهمية ود بعض أنواع
التئوث.
يعتبر وصي الموا الصئبة هد اليطوة الرئيسية ود كي أنظمة معاللة التئوث ،وييض نظام المعاللة ويها
إلى عمي قوى ذات يواو ويزيائية مثي طرق  :اليئ والطفو و الترسيو و الترشيح وغيرها .
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 .0الفصل والترسيب والترقيد لةمواد الصةوة :
يمكن لهذه العمئية أن تتم عئى مرحئتين:
 الحوض (اليزان) األول :ذو زمن احتفاظ قصير يزالة الميئفات الثقيئة سريعة الترسو.
 الحوض الثاند ( الوح ة الرئيسية) :تزال ويه الموا الصئبة بطيئة الترقي إذ يبئغ زمن االنحفاظ هنا
أكثر من ساعتين .تطفو القطرات الزيتية عئى السطح وتترسو الموا الصئبة األثقي ود القاع .كال
الطبقتين ،يلو إزالتها بآلية مناسبة تعمي إما بشكي مستمر أو متقط  .لتحسين وعالية الترقي تضا
عوامي تيثير كيميائية أو بزيا ة زمن الترقي  ،ولكن الييار األيير يتطئو أحواضا كبيرة بايضاوة إلى
أنه ق ينشأ عنه مشكئة تحول الحمأة إلى ال هوائية .يه

الترسيو ود المراحي النهائية إلى إزالة

الموا الصئبة المتبقية التد استطاعت العبور من أحواض الترقي األولية ،واألهم من ذلك أنها تزيي
الموا الصئبة الل ي ة المتشكئة بالتفاعالت الكيميائية والبيولولية .يمكن إضاوة أحواض ل ي ة ود
ميتئف مراحي الترسيو إذا كانت كمية الموا الصئبة كبيرة ،أو يمكن االستغنا عن الترقي األولد إذا
كانت نسبة الموا الصئبة منيفضة كما هو الحال ود معامي األلبان وتعئيو الئحوم وغيرها .تيض
عمئية إزالة الزيت بالترسيو إلى المبا ئ السابقة نفسها باستي ام تلهيزات مماثئة  ،ولكن هناك ألهزة
وصي صممت من قبي معه البترول األميركد ( ) APIالستي امها م المياه ذات المحتوى الكبير
من الزيوت كتئك التد نوالها ود مصاود البترول .ال يمكن إزالة الزيوت المنحئة والمستحئبة بالترقي
– مثئها مثي الموا الصئبة المنحئة – وانما تحتاج إلى معاللة كيميائية مسبقة.
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 .2الفصل والطفو أو التعويم :FLOTATION

تعتم تقنيات الترسيو عئى الفرق ود الوزن النوعد بين الموا الصئبة (أو الزيتية) والما لذلك كئما كان هذا
الفرق صغي ار تنيفض كفا ة الترسيو وتتطئو زمنا أطول .يمكن حي هذه المشكئة باستي ام تقنية التعويم حيث
يعم إلى ضخ هوا مضغوط ود الما وعن إزالة الضغ عن الما يتحرر الهوا من المحئول بتشكيئه وقاعات
عئى السطوح حامال معه لزيئات الموا الصئبة .أكثر الصناعات استي اما لتقنية التعويم المصاود البترولية
والمعامي الكيميائية حيث يعم إلى معاللة الما المئوث بالزيوت بهذه الطريقة.
 .2التصفية :SCREENING

وهد تقنية أبس من الترقي لكنها مع ة لفصي ال قائ ذات الحلوم الكبيرة وق  .تستي م المصاود اليشنة –
كالحوالز ذات القضبان – عن م ايي وح ات المعاللة ،وهد ذات وتحات كبيرة من مرتبة  18انج تقريبا
ويمكن االستغنا عنها عن ما ال تول موا صئبة بهذا الحلم .تستي م المصاود الناعمة يزالة اللزئيات األكبر
من  MESH 40مما ييفف العو عن أحواض الترقي  ،ذلك أن ولو اللزئيات اليشنة يعي إزالة الموا
الصئبة الناعمة ود وح ات الترسيو.
 .2الفةترة :FILTRATION
إن اللزئيات الصئبة الناعمة التد ال يمكن إزالتها بالمصاود يمكن وصئها بالفئترة ،وأساس وس الفئترة يكاوئ
المصاود الناعمة ،وهو يتألف من القماش أو الورق أو طبقة من الموا الصئبة نفسها متوضعة عئى وس
الفئترة .نا ار ما تستي م الفئترة م الما المئوث اليام ألنها تحتاج ود هذه الحالة إلى عمئيات تنظيف متكررة،
وانما تستي م ود عمئيات التصفية النهائية يصوصا عن ما ال يسمح ضي المكان بذلك.
67
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

 .2المعالجة البيولوجية والحيوية:
ويتم ويها إزالة المئوثات العضوية الغروية والذائبة القابئة لئتفسخ بالتفكك والتحئي الحيوي واألنشطة
البيولولية ،وتحويئها إلى موا أيرى ثابتة وهد إما غازات ( تل مسارها إلى الغال

اللوي ) أو ياليا

حية ( يمكن إزالتها بالترسيو ) أو موا صئبة عالقة من ل ار عمئيات التيثر وبفضي األنزيمات التد
تنتلها الكائنات الحية ال قيقة (ويمكن إزالتها بالترسيو) ،وأمثئة هذه الطرق :الحمأة النشطة واألقراو
البيولولية وبرك موازنة الحمأة .لق طورت المعاللة البيولولية أصال من ألي الصر الصحد ولكنها
تصئح ود كثير من األحيان لمعاللة المياه المئوثة الناتلة عن الصناعات العضوية مثي الصناعات
الغذائية (التعئيو – الحئيو  -الئحوم) وصناعة الورق ،وال باغة والصناعات النسيلية وغيرها .يمكن
لئمعاللة البيولولية أن تكون هوائية أو ال هوائية بحسو البكتريا الحيوية ،وكي نوع له سالالته الياصة
من المتعضيات ال قيقة و ذو مواصفات تيتئف عن النوع اآلير بالرغم من أن اله

ود كئتا الحالتين

هو تحويي المكونات العضوية ود الما المئوث إلى غازات وموا صئبة سهئة الفصي وما .
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مفهوم المعالجة البيولوجية
بيئة تحت السيطرة

تهوية

المواد العضوية المنحلة
حوض التهوية
(مفاعل)

O2
+
m/o

+ CO2+جديدةm/o+H2O+...

ولكن

بعض التفاعالت
كما في البيئة الطبيعية

النتائج

في أحواض الترسيب

بمعدالت أعلى تصبح غير طبيعية

تلوث
عضوي
مواد
إ
منحلة

 m/oجديدة
مواد معلقة

أ.د .محمد أبوالفتوح بركات

تحتاج للفصل
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 .7المعالجة الكيميائية :Chemical Treatment
لعبت المعاللة الكيميائية و ار ثانويا ود الصر

الصحد ود إضاوة بعض مساع ات التيثير .ود عام 1910

ظهرت المعاللة الفيزيا  -كيميائية المستقئة كمناوس لئمعاللة البيولولية ولو أن كثي ار من الهيئات ال تزال
تصنفها كمعاللات تلريبية .أما ود الصناعة وعئى العكس تعتم كثير منها عئى الطرق الكيميائية لمعاللة
مياهها المئوثة ،ياصة الصناعات العضوية ولو أن معظم الصناعات تطب المعاللة الكيميائية إلى ح ما.
يتم ود هذه المعاللة تهيئة المئوثات ومن ثم إزالتها باضاوة بعض الموا والمركبات الكيميائية ،ويترتو عئى
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ذلك تفاعالت لها نواتج ثانوية ثابتة وغازات .ومثال هذه الطرق :انتشار الغازات واالمتصاو والتعقيم و
الترسيو واألكس ة الكيميائيين .إن ايتيار نظام المعاللة الكيميائية يعتم عئى:
 كمية ونوعية الما المئوث.
 كئفة وتوور الكيماويات الالزمة.
 سالمة وأمان العمئية وكمية ونوعية أوحال التئوث الناتلة.
أ -الحالة إلى ضب العمئيات هنا أكبر منها ود حالة أنظمة المعاللة البيولولية:
إذا استي مت الموا الكيميائية بكميات زائ ة أو إذا لم يتح زمن تالمس مناسو وان التفاعالت الكيميائية
لن تتم بالشكي األمثي وينتج عن ذلك تشكي مئوثات أيرى ل ي ة صعبة المعاللة .إن نظام المعاللة
العام وايتيار العمئيات يلو أن يتم عئى ضو

راسة الما المئوث وأن يكون مسبوقا ب راسة ميبرية

مستفيضة.
و -ضب  pHالوس :
وهد المعاللة الكيميائية األكثر انتشا ار ،ألن الما المئوث غير مسموح طرحه إلى مصا ر المياه الطبيعية
أو إلى محطات المعاللة إن كان حمضيا أو قئويا .يلو تع يي قيمة  PHإلى قيم قريبة من المعت لة ،وود
بعض األحيان بمكن القبول بالملال  10-5ولكن الملال يكون أضي بكثير عن طرح الما ود المصا ر
الطبيعية ( .)8.5-6لتع يي المياه القئوية غالبا ما يستي م حمض الكبريت .لتع يي المياه الحمضية تضا
ما ات الصو يوم أو كربونات الصو يوم أو الكئس الذي يمثي الييار األريو .ال يمكن استي ام الكئس
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بالنسبة لئمياه المحتوية عئى الكبريتات بسبو تشكي طبقة واقية من كبريتات الكالسيوم توقف التفاعي.
وينصح بالتحكم األتوماتيكد بقيمة  pHود أي يطوة تع يي أو ضب ل رلة الحموضة.
التخثير الكيميائي  :هو شكي غير مباشر لئترسيو حيث ال يتفاعي العامي المئوث مباشرة م الما ة الكيميائية
المضاوة ولكنه يزال م الراسو الحاصي.
اإلرجاد واألكسدة الكيميائية:
األكس ة الكيميائية عمئية مناوسة لاكس ة البيولولية كتقنية معاللة ،وبالرغم من كونها أكثر كئفة إال أنها أكثر
وعالية لبعض المئوثات الصناعية المقاومة.
• الهوا واألكسلين عوامي أكس ة ضعيفة ولكنها مفي ة م المتعضيات ال قيقة.
• الكئور واألوزون لهما تطبي أوس بالنسبة لئمئوثات صعبة األكس ة مثي األمونيا والسياني ات والمركبات
الفينولية واألصبغة وغيرها.
استي مت األكس ة الكهرليتية لمعاللة السياني ات وغيرها من مئوثات طال المعا ن.
ايرلاع الكيميائد ذو تطبي ود إرلاع الكروم س اسد التكاوؤ إلى الكروم ثالثد التكاوؤ األسهي معاللة،
باستي ام ثاند أكسي الكبريت وميتابيسئفيت الصو يوم.
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طرق أخرى:
من الشائ ال مج بين تقنيات المعاللة السابقة وليس استي امها مفر ة .ومثال المعاللة البيولولية الهوائية تتب
– ائما -بمعاللة (عا ة ترسيو) يزالة المزارع البكترية .ود بعض األحيان يتب الترسيو وئترة لتأمين تيار أكثر
نقاوة .عمئيات المعاللة المذكورة تستطي مفر ة أو بالتشارك أن تزيي  %90-20من المئوثات ،وعن ما تتطئو
ايزالة الكامئة ( %92عئى األقي) لئمئوثات ،يتم الئلو إلى تقنيات أكثر تطو ار باستي ام العمئيات المتبعة لتنقية
المنتلات .ويمكن القول أن كئفة إزالة الب ( )0أو ( % )10األييرة من المئوثات تساوي أو تفوق كئفة إزالة الب
( )90أو ( % )90األولى.
من عمئيات المعاللة الح يثة نذكر عمئيات:
• الفئترة ذات الكفا ة العالية مثي الفئترة الرمئية السريعة و الفئترة متع ة األوساط واستي ام الفالتر
الميكروية  nano filtrationوتكنولوليا الغشا اليئوي ) )Reverse Osmos-ROحيث تفصي هذه
األلهزة المياه الصاوية عن األمالح و الموا المنحئة.
• االمتصاو بالكربون الفعال يزالة الموا العضوية المنحئة ود المياه الصناعية.
• التبا ل الشار ي والتناضح العكسد الذي يشه تطبيقات متزاي ة.
 التعقيم هو العمئية النهائية ود أي معاللة لمياه الصر الصحد ،أما بالنسبة لكثير من المياه
الصناعية وتعتبر غير ضرورية .من لهة أيرى تطب عمئية الكئورة بشكي شائ عئى المياه الناتلة
عن صناعات الئحوم واللئو وما يتعئ بها من صناعات.
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املبحث الثالث
جتربة ديوان الرقابة املالية االحتادي يف العراق
نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاطات تصري املياه الصناعية يف بعض شركات
وزارة الصناعة واملعادن
قامت الهيئة المتيصصة بالرقابة عئى الشؤون البيئية بأعمال الرقابة والت قي التيصصد عئى نشاطات بعض
زرة الصناعة والمعا ن طبقا لمقتضيات قانون يوان الرقابة المالية االتحا ي المرقم ( )21لسنة 8011
شركات و ا

(المع ل) والقوانين والتعئيمات المرعية األيرى  ،وق شمي الت قي الشركات التالية -:
أ -شركة الفرات العامة لئصناعات الكيماوية.
و -الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية.
ج -الشركة العامة لصناعة البطاريات.
 الشركة العامة لصناعة األلبان. -0الهدف من التدقيةق :
ت قي

نشاطات تصريف المياه الصناعية ود بعض شركات و ازرة الصناعة والمعا ن ل راسة التأثيرات

السئبية عئى البيئة المحيطة والناتلة من الميئفات المطروحة من العمئية االنتالية.
 -0المعايير المعتمةدة :
أ -التشريعات البيئية الصا رة من ائرة حماية وتحسين البيئة لسنة .1922
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و -قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( )81لسنة .8009
ج -قانون و ازرة البيئة رقم ( )21لسنة .8002
 تعئيمات المح ات البيئية ينشا المشاري ومراقبة سالمة تنفيذها رقم ( )2لسنة .8011ه -مح ات منظمة الصحة العالمية ويما يتعئ (تربة ،هوا  ،ما ).
و -نظام صيانة االنهار والمياه العمومية رقم ( )80لسنة ( 1991المع ل).
 -2طرق التدقيق المعتمةدة :
أ -الت قي البيئد بأسئوو االلتزام (بالقوانين واالنظمة والتشريعات).
و -الت قي البيئد بأسئوو الفحو الفند الميتبري.
 -2اسواب اختيار الموعةود :
أ -راسة تأثير تصريف المياه الصناعية الناتلة عن العمئيات االنتالية عئى البيئة المحيطة.
و -راسة ال ار ات الشركات لئح من انتشار المئوثات الكيمياوية.
ج -ت قي العمئيات االنتالية لئشركة التد ينتج عنها المياه الصناعية
 ت قي تصريف مياة صناعية الى االنهار وب ون معاللة.شركة الفرات العامة لةصناعات الكيماوية.
 -0المصانع الكيماوية :
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اوال -مصن أنتاج الصو ا الكاوية والذي ينتج (الصو ا الكاوية  ،الكئور السائي  ،حامض الهاي روكئورك،
الهايبو ،كئوري الح ي يك) ويعمي المصن باستي ام الياليا الزئبقية وبطاقة تصميمية تق ر 81
طن/يوم.
ثانيا -مصن حامض الكبريتيك المركز ينتج حامض الكبريتيك المركز والميفف ويعمي بتكنولوليا
( )single absorptionوأن الما ة الرئيسية له هو الكبريت .
 -0مصنع األكياس الوالستكية :
ينتج المصن األكياس البالستيكية والتد تستي م ود تعبئة الطحين واألسم ة الكيماوية ويضم المصن
يطين األول ياباند واألير نمساوي وبطاقة إنتالية ألمالية تق ر و ( )18مئيون كيس سنويا والما ة
األولية المستي مة ود اينتاج هد البولد بروبئين المستور ة ومن يالل الت قي تبين ما يئد -:
 .0معادالت اإلنتاج الفنية ونسب العائعات-:
اوال-

ارتفاع نسو التئف ود الموا األولية الكيماوية (كبريت  ،زئب ) ال ايئة ود إنتاج (حامض

الكبريتيك المركز والصو ا الكاوية) عن النسو المعيارية المسموح بها نتيلة تقا م اليطوط االنتالية
مما يؤ ي إلى تسربها م المياه الصناعية المصروة.
ثانيا -زيا ة التئوث الناتج عن العمئيات اينتالية نتيلة زيا ة نسو كميات الموا الكيمياوية ال ايئة
ود اينتاج وطرحها إلى البيئة المحيطة كميئفات سائئة وصئبة ون معاللة والتد تؤثر تأثير مباشر
عئى البيئة
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والل ول التالد يبين نسو الكميات المفقو ة من الموا الكيمياوية االولية ال ايئة ود االنتاج-:
السنة

المادة االولية

0200

الكمية ال ياسية
(الواجب

استخدامها)

الكمية المستخدمة
فعال

الكمية المف ودة

نسوة الف د المعيارية %
(المسموح بها)

نسوة الف د
الفعةية %

كبريت (طن)

2722

2202

222

02

02

المةح (طن)

2222

2222

272

02

7.2

الزئبق (كغم)

0022.2

2222

022242

0

27.7

البولي بروبةين (طن)

02.0

02.2

0.0

2

7.2

حبيوات kc

2.72

2.2

2422

2

2.2

كبريت (طن)

0227.2

0027.7

02240

02

02.2

المةح (طن)

0222

0772

002

02

2.2

الزئبق (كغم)

222.2

0222

022040

0

202.0

البولي بروبةين (طن)

-

-

-

2

-

حبيوات kc

-

-

-

2

-

كبريت (طن)

0222

2222

202

02

02

المةح (طن)

0220

2022

020

02

2.2

الزئبق (كغم)

222.702

0722

0022.022

0

222

البولي بروبةين (طن)

222.772

222.20

02402

2

2

حبيوات kc

07.202

02

2.272

2

0.7

0200

لغاية 0202/02/20
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 .0معادالت اإلنتاج الفنية ونسب العائعات-:
اوال -ارتفاع نسو التئف ود الموا األولية الكيماوية (كبريت  ،زئب ) ال ايئة ود إنتاج (حامض الكبريتيك
المركز والصو ا الكاوية) عن النسو المعيارية المسموح بها نتيلة تقا م اليطوط االنتالية مما يؤ ي إلى
زيا ة تكاليف اينتاج والذي يؤ ي إلى يسارة الشركة .
ثانيا -زيا ة التئوث الناتج عن العمئيات اينتالية نتيلة زيا ة نسو كميات الموا الكيمياوية ال ايئة ود
اينتاج وطرحها إلى البيئة المحيطة كميئفات سائئة وصئبة ون معاللة والتد تؤثر تأثير مباشر عئى
البيئة
 .2المتطةوات البيئية  -:الجدول التالي يبين المتطةوات البيئية الواجب توفرها واجراءات الشركة -:
ت
-0

اجةراءات الشركةة

المتطةبةات البيئيةة
انشا محطة معاللة ويزياوية وكيمياوية وبايئولية ذات -

التمتئك الشركة وح ة معاللة متكامئة لمعاللة المياه

كفا ة عالية ود حفظ تراكيز لمي مئوثات المياه وبما الصناعية ود موق س ة الهن ية ود حين ان المولو الحالد
يضمن مطابقتها لئمح ات البيئية لئحفاظ عئى الموار

هو حوض تعا ل وق لمعا لة ال الة الحامضية .

المائية

 المياه الصناعية المصروة تحتوي عئى الميئفات الكيمياويةالناتلة من العمئيات االنتالية .

-0

تووير ميتبر متكامي الل ار الفحوصات عئى المياه  -التمتئك الشركة أي ميتبر من هذا النوع االمر الذي يؤ ي
الصناعية واالنبعاثات الغازية بع المعاللة لئتأك من الى ع م امكانية الشركة من معروة كميات تراكيز المئوثات
مطابقتها لئمعايير الوطنية

المطروحة .
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 .2تغريم لةشركة وسبب مخالفتها لةمحددات البيئية وكما مبين اداه-:
اوال -تم توليه كتاو إنذار لئشركة من قبي م يرية بيئة بابي بسبو ولو حيو ود نتائج الفحوصات الميتبرية
وحسو الل ول التالد -:
مكان السحب
شركة الفرات العامة لةصناعات
الكيماوية  /قبل المعالجة
شركة الفرات العامة لةصناعات
الكيماوية  /وعد المعالجة

Cl

PH
2.2

Ec

2022 222.2

TDS

NO3

0027

PO4

COD TSS SO4

2.02 2.27

220

20

22

2.07 2.22 0222.2 2222 722.0 2.20

022

22

00

وعن االستفسار من الشركة عئى ذلك وضحت بأنه سيتم انشا وح ة معاللة ضمن التيصيصات القا مة.

ثانيا -تغريم الشركة بع انتها الفترة القانونية ألزاله الميالفة(10أيام) المشار إليها ود أعاله من قبي ائرة
حماية وتحسين البيئة  /الفرات األوس استنا ا إلى أحكام الما ة ( )22الفقرة الثانية من قانون حماية
وتحسين البيئة رقم ( )81لسنة  8009تقرر ورض غرامة مالية ق رها ( )0000000ينار (يمسة ماليين
ينار) شهريا ولحين أزاله الميالفة بسبو تصريف ميئفات صناعية إلى الموار المائية ال ايئية السطحية

واللووية وق تم تس ي الغرامة ولكن تم تكرار الميالفة وق طالبت م يرية بيئة بابي بمضاعفة الغرامة

باالضاوة لذلك وأن المواطنين الساكنين ود االحيا الملاورة قاموا برو شكوى ض الشركة وحسو كتاو

مكتو المفتش العام ود و ازرة البيئة.
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ثالثا -ناقشت لئسة ملئس حماية وتحسين البيئة لمحاوظة بابي اآلثار البيئية لشركة الفرات والتد بينت ويها

بأن الشركة أسو نشاط مئوث ود محاوظة بابي من حيث ايضرار البيئية وان هناك كثي ار من الشكاوي

لئمواطنين بسبو ولو ما ة الزئب السامة ود تصاريف المياه اليارلة من اينتاج.

راوعا -تم إص ار أمر إ اري من قبي ملئس محاوظة بابي لتشكيي للنة متيصصة لغرض معروة اآلثار السئبية
لئميئفات الناتلة من شركة الفرات العامة لئصناعات الكيماوية.

خامسا -ق مت شركة الفرات طئبا لئحصول عئى المواوقة البيئية بع تح يث ي إنتاج الصو ا و الكئور لم
تحص ي المواوقة عئى تيصيو الموق لئغرض أعاله لع م مطابقته لئمح ات البيئية الناوذة لمثي هذا
النشاط وحسو راي و ازرة البيئة /قسم تقويم األثر البيئد واستعماالت األراضد .اال إن الشركة لم تئتزم

بهذا التوليه وحاليا ود طور أعمال أنشا الي

زرة البيئة رقم ( )2لسنة 8002
وهذا ميالف لقانون و ا

وقانون حماية وتحسين البيئة رقم ( )81لسنة .8009

سادسا-قيام العامئين بلم ما ة الزئب المفقو من ياليا التحئيي الكهربائد نتيلة ق مها ي ويا من قنوات
تصريف المياه ايي القاعة اينتالية لغرض إعا ته إلى تئك الياليا مرة أيرى مما يشكي يطر عئى
العامئين نتيلة سمية ما ة الزئب .
ساوعا-انتشار مسحوق ما ة الكبريت المستي مة كما ة أولية ود صناعة حامض الكبريتيك عئى التربة مما
يؤثر سئبا عئى البيئة وكذلك تأثيرها عئى تئوث التربة والمزروعات.
ثامنا-ع م ولو موق طمر نظامد لطمر الميئفات الكيماوية الصئبة الناتلة من العمئيات اينتالية لئمصان
الكيمياوية حيث تقوم الشركة بطمر ميئفاتها الكيمياوية الصئبة ود ساحة تابعة لها يئف الشركة وبصورة
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عشوائية غير نظامية مما يؤثر سئبا عئى البيئة المحيطة واألراضد الزراعية الملاورة وكذلك يطر تئوث
المياه اللووية وهذا ميالف لقانون حماية وتحسين البيئة رقم ( )81لسنة .8009
تاسعا-ولو ارتفاع ود نتائج بعض الفحوصات البيئية لئمياه الصناعية الناتلة من عمي الشركة كفحو الموا
الصئبة الذائبة وبعض نتائج وحو الكبريتات والكئوري ات نتيلة ع م ولو وح ات معاللة لئمياه
الصناعية عئى الرغم من قيام الشركة بحفر مبزل ورعد بطول 9,0كم ليصو ود المبزل الرئيسد حيث
أن نتائج وحوصات المياه الصناعية اليارلة من الشركة ال تطاب المواصفات الوالو تطبيقها عئى
المياه المصروة عئى المبازل بحسو نظام صيانة األنهر والمياه العمومية المرقم ( )80لسنة 1991

المع ل.
الشركة العامة لصناعة الزيوت النواتية
وح ات المعاللة
من يالل الزيارات المي انية واألوليات المق مة الياص ب ب ببة بوح ات المعاللة الس ب ب ببائئة والغازية ل ينا المالحظات

التالية -:

أ -ق م أنشبا وح ات المعاللة وع م كفا تها (مصبن المأمون  ،مصبن الرشبي  ،مصبن األمين ) عئى الرغم
من قيام الشب ببركة بأعمال الصب ببيانة والتأهيي ال وري لتئك الوح ات مما يتطئو أل ار تقييم كامي لكفا ة تئك
الوحب ات ومعباللبة اليئبي وتقييم التبأهيبي البذي تم لتئك الوح ات والل ول التالد يبين نوع وتواريخ أنشب ب ب ب ب ب ببا
وح ات المعاللة ود بعض مصان الشركة -:
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ت

المصن

نوع الوح ة

تاريخ األنشا

1

الرشي

كيمياوية وبايئولية

ستينيات القرن الماضد

8

األمين

كيمياوية وبايئولية

1922

2

المأمون

كيمياوية

1921

و -أوتقار مصنعد المنصور ود صالح ال ين والمعتصم ود محاوظة ميسان الى وح ات المعاللة وأعتما ها
عئى طريقبة بب ائيببة غير كفو ة ود معباللببة الميئفببات وهد تلميعهببا ود بحيرة لتتبباكس ب ب ب ب ب ب ب و تتحئببي بفعببي
التعرض لئظرو

اللويبة و ان هبذه العمئية تؤ ي الى تسب ب ب ب ب ب ببرو موا كيمياوية يطيرة الى المياه اللووية

مما يست عد انشا وح ات معاللة ل ي ة ود كي مصن وذلك لتقئيي التئوث الناتج عن عمي المصان .
ج -عب م الق رة عئى أحتسب ب ب ب ب ب بباو كميات الميئفات السب ب ب ب ب ب ببائئة ال ايئة الى وح ات المعاللة وكذلك كمية المياه
الصناعية المعاللة بسب بببو ع م ول بببو ألهزة قياس مب ببع ل اللب ب بريان ( )Flow meterمما يتطئو تووير
تئك األلهزة لمعروة كميات المياه الصب ب ب ب ب ب ببناعية المعاللة و تق ير اللرع الكيماوية المضب ب ب ب ب ب بباوة ود مراحي
المعاللة .
 تتم عمئية اضبباوة الموا الكيمياوية حامض الكبريتيك ،الشببو  ،النورة (يتم اضبباوة الشببو لتكتيي وترسببيوالموا العالقة ويتم اضب ب بباوة حامض الكبريتيك والنورة لمعا لة ال الة الحامضب ب ببية  )PHبشب ب ببكي ي وي وب ون
ال ار الفحوص ببات الميتبرية ود حين انه يلو أض بباوة هذه الموا بع ال ار الفحوص ببات الميتبرية والتد
عئى اساسها تتم االضاوة بشكي أوتوماتيكد .
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ه -ع م ال ار الفحوصبات الميتبرية من قبي الميتبرات الياصة بوح ات المعاللة ود المصان وكذلك ع م
قيام ميتبرات الش ب ببركة بأل ار لمي الفحوصبب ببات الياصبب ببة بالمياه الص ب ببناعية قبي تص ب ب بريفها الى شبب بببكة
الملاري و ع م أيذ العينات من كي مراحي المعاللة بي يتم أيذ العينات قبي وبع المعاللة وق وكذلك
قئة النماذج المس ب ببحوبة (يتم أيذ النماذج ش ب ببهريا) األمر الذي يتطئو ال ار لمي الفحوص ب ببات الميتبرية
وضمان مطابقتها لئمح ات البيئية .
و -ع م ولو وح ات وعالة لعزل ال هون والزيوت الرلاعها واالسب ب ب ب ب ب بتفا ة منها ولتقئيي التئوث والض ب ب ب ب ب ببائعات
واالعتما عئى قانصبات هون ب ائية وغير كفو ة وع م نظاوة الشببكات الناقئة لئمياه الصناعية المتيئفة
من وح ات االنتاج مما يسببت عد انشببا وح ات وعالة لعزل ال هون لإلسببتفا ة منها وال ار أعمال النظاوة
ال ورية لئشبكات الناقئة .
ز -ع م ولو انبوو رال ود يزان تلمي المياه الص ب ببناعية الرلاع المياه الص ب ببناعية ود حالة ولو تئوث
ود هذه المياه عن وحص ب ببها من قبي ميتبرات الش ب ببركة مما يتطئو انش ب ببا هذا االنبوو لتالود تصب ب بريف
المياه الصناعية المئوثة ود حالة ح وث تئوث ويها .
ح -ع م ولو وح ة بايولولية ود مص ببن المأمون حيث اقتص ببرت عئى وح ة كيمياوية ق يمة االنش ببا تعتم
عئى أضباوة الموا الكيميائية لترسبيو الموا العالقة أما الموا العضبوية الذائبة وال يمكن معاللتها بسبو
ع م توور الوح ة البايولولية مما يست عد انشا تئك الوح ة لمعاللة التئوث البايولولد لئمياه الصناعية.
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ط -ولو يطأ تص ب ب ببميمد لوح ة المعاللة ود مص ب ب ببن األمين حيث وضب ب ب ببعت الوح ة البايولولية قبي الوح ة
الكيميائية حيث ان المفروض ان تلرى المعاللة الكيمياوية (مرحئة الترسيو لئموا العالقة) قبي المعاللة
البايولولية (معاللة الموا العضب ب ببوية الذائبة) وذلك لتقئيي االحمال عئى البكتريا التد تسب ب ببتعمي لئمعاللة
البايولولية .
ي -صبغر حلم أحواض الترسيو االولد والثانوي (مصن األمين) ح ب ب ب ب ب ب ببيث يبئغ حلمهما (12م9 ، 8م )8مما
أثر عئى وترة مكوث المياه الص ببناعية لغرض الترس ببيو وهد وترة ص ببغيرة ال يح ث ويها ترس ببيو ص ببحيح
اض بباوة الى أن تص ببميمها بش ببكي مس ببتطيي وليس ائري مما يص ببعو عمئية تنظيفها من الشب بوائو وكذلك
وان هذه االحواض مصب ب ب ب ببنوعة من الح ي وليس من الكونكريت األمر الذي ا ى الى ح وث ص ب ب ب ب ب أ ويها
و يول المياه اللوويبة إليها وبالتالد أ ت الى ح وث انحراوات ود نوعية المياه المعاللة .
ك -يتم تلمي المياه الصب ب ب ببناعية المتيئفة من الوح ات االنتالية لمصب ب ب ببن المأمون (تصب ب ب ببفية ال هون وتعبئة
ال هون  ،المنظفات  ،الصب ب ب بوابين وغيرها) ود حوض تلمي واح قبي تصب ب ب بريفه الى وح ة المعاللة مما
يؤ ي الى يئ المئوثات الناتلة عنها م بعضب ب ببها وبالتالد صب ب ببعوبة معاللتها األمر الذي يتطئو ولو
معاللة ابت ائية لكي وح ة انتالية قبي وصولها الى وح ة المعاللة الرئيسية .
ل -وح ات المعاللة ود مصب ببن الرشب ببي متوقفة عن العمي اثنا الزيارة المي انية بسب بببو توقف بعض يطوط
االنتاج وعئى سب ب ب ب بببيي المثال عن توقف المعمي يؤ ي ذلك الى ع م توور المياه الصب ب ب ب ببناعية وبالتالد موت
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البكتريا الالزمة لهضب ب ببم المئوثات العضب ب ببوية ود الوح ة البايولولية (عئما ان هذه البكتريا يتم تلهيزها من
قبي محطة معاللة مياه الصر الصحد ود الرستمية).
م -انسب ا الغشبا الياو بالمتحسسات ود الوح ة البايويولية ود مصن الرشي وع م معروة الكا ر العامي
ود الوح ة بطريقة الصيانة الياصة بها اضاوة الى ع م توور الموا االولية الياصة بالمتحسب ب ب ببس مثي (
ما ة هي روكسي البوتاسيوم  KOHوما ة برومي البوتاسيوم  ) KBrمما يؤثر عئى نوعية المياه المعالج
وكذلك ع م أشببتغال لهاز ( )Filter pressالياو بترشببيح المياه بسبببو ع م توور الوس ب الياو به
مما يست عد ال ار طرق الصيانة الصحيحة م تووير الموا األولية الالزمة .
ن -ولو أنحراوات ود الق ار ات المس ب ب ب ببلئة من قبي ميتبرات الش ب ب ب ببركة وم يرية بيئة بغ ا الياص ب ب ب ببة بالمياه
الصببناعية المعاللة وباأليو الكبريتات والل ول التالد يبين االنحراوات المسببلئة من م يرية بيئة بغ ا
يالل الزيارات المي انية ود سببنوات الت قي وكذلك الل ول المرو رقم ( )1يبين األنحراوات المسببلئة من
قبي ميتبرات الشركة األمر الذي يتطئو معروة أسباو االنحراوات ومعاللتها .
تاريخ الفحص

المصنع

الفحص

ال ياس

المواصفة

0222/0/00

المأمون

الدالة الحامعية

02.22

2.2-2

الكبريتات

222

222

0202/2/02

األمين

الكبريتات

207

222

0202/0/7

األمين

الكبريتات

222

222

0202/7/02

األمين

الكبريتات

200

222

0202/0/02

المأمون

الحامعية

00.2

2.2-2
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ج -الشركة العامة لصناعة الوطاريات
إلتبزام الشركة بالمح ات البيئية
تصنف الشركة العامة لصناعة البطاريات من انشطة مئوثة لئبيئة صنف ( أ ) ش ي ة التئوث البيئد مما
يتطئو تكيف معامي الشركة م تئك المح ات التد تتطئو توور وح ات متكامئة لمعاللة الفضالت
الصناعية السائئة ولم تستط الشركة تحقيقه بسبو ع م توور تئك الوح ات وهذا يؤثر سئبا عئى البيئة ،
 وح ات المعاللة -:أ -وح ات معاللة المياه الصناعية ود معمي بابي1/تول وح تان لمعاللة المياه الصناعية وهد -:
أوال -وح ة معاللة الميئفات السائئة ود قسم الطال -:
تتم معاللة المياه الصناعية المئوثة الناتلة عن عمئية طال مشبكات الرصاو بما ة أوكسي الرصاو م

موا كيمياوية أيرى مضاوة حيث يتم إمرار المشبكات عئى حزام ناقي ومن ثم كبسها بما ة الطال وغسي
المشبكات بالما والذي يتئوث بموا عالقة من ما ة الطال ويرسي إلى حوض أرضد يتم بع ه سحو المياه

إلى وح ة المعاللة إضاوة إلى المياه الناتلة من الوح ات االنتالية األيرى وغسي أرضية القسم وهذا ا ى الى

ع م كفا ة المضيات التد يلو أن تقوم بمن تكون الموا الصئبة ونقئها لميعا إلى مراحي المعاللة األيرى.
وينتج عن ذلك مشاكي ود مراحي المعاللة تتمثي بتراكم الطمئ وح وث األنس ا ات وكذلك ع م ولو مقياس

الضغ ود المرشحات الرمئية لمعروة م ى كفا ة تئك المرشحات.
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ثانيا -وح ة معاللة الميئفات السائئة ود قسم الشحن -:
تسببتئم هذه الوح ة المياه من قسببم الشببحن والذي يتم ويه عمئية شببحن األلواح ذات الصبببغة الحامضببية وتعاند

هذه الوح ة عطي مقياس ال الة الحامض ببية  PHالذي عئى أس بباس ببه يتم إض بباوة الموا وارتفاع نس ببو الكبريتات
نسبببتها  100مئغم/لتر عئما إن الح الطبيعد هو  200مئغم/لتر إضبباوة إلى إن المضببيات واليالطات ق يمة
وتحتاج إلى صيانة .

و -وح ات معاللة المياه الصناعية ود معمي بابي-: 8/
( )1وح ة معاللة المياه الصناعية القا مة من قسم الطال .
( )8وح ة معاللة المياه الصناعية القا مة من قسم الشحن.
من يالل ت قي الهيئة لها تبين مايئد:
اوال -ع م توور ميتبر متكامي يل ار الفحوصب ب ببات البيئية الياصب ب ببة لفحو المياه الصب ب ببناعية لمعروة نسب ب ببو
المئوثات المطروحة وم ى كفا ة وح ات المعاللة .

ثانيا -لم تقم الشركة بال ار أي وحوصات لئمياه الصناعية ولسنوات الت قي .
ثالثا -ع م توور ألهزة حس ب بباو مع ل اللريان (الفئوميتر ) لوح ات المعاللة لحس ب بباو كمية المياه الص ب ببناعية
المصروة .
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رابعا -ع م امرار المياه من قسبم الشبحن بع المعا لة الحامضية عئى المرشحات الرمئية لتيئيصها من بقايا
الرصاو العالقة .
 الشركة العامة لصناعة األلوانتمتئك الشركة ( )2وح ات معاللة لئمياه الصناعية ود مصان ألبان الشركة ود بغ ا ومصن ألبان القا سية
ومصن ألبان الموصي
أوال -وح ة المعاللة الياصة لمصان بغ ا
 .1ع م التزام شركة متيتو االما ارتية التد تم التعاق معها لتلهيز وح ة معاللة المياه الصناعية بمولو
مذكرة التفاهم العق ( )8000/22بارسال يب ار لتشغيي المحطة تشغيال أوتوماتيكيا لغاية اآلن وكذلك
التأير ود إرسال اآلالت والمع ات الضرورية لعمي الوح ة تسبو ود تصريف ميئفات المياه الصناعية
بصورة مباشرة و ون معاللة طيئة السنوات السابقة
 .8ع م تناسو كميات ما يتم طرحه يوميا من الميئفات السائئة م الطاقة التصميمية لوح ة المعاللة
لئمياه الصناعية حيث تبئغ الطاقة التصميمية لمحطة المعاللة ( )200م/2ساعة بينما تبئغ كمية المياه
الصناعية المصروة حاليا ما بين ( )90-90م/2ساعة االمر الذي يؤثر عئى كفا ة المحطة وبالتالد
يؤثر عئى نوعية المياه المعاللة من حيث ع

ساعات االبقا ود االحواض وبالتالد التأثير عئى

عمئية المعاللة البايولولية
 .2من يالل ت قيقنا لئفحوصات الميتبرية لئمياه الصناعية الناتلة عن عمي المصان لاشهر (آيار،
حزيران  ،تموز  ،آو) الحظنا ارتفاع ق ار ات نتائج الفحو بع معاللة المياه الصناعية عن الق ار ات
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القياسية لئفحوصات التالية ( الموا الصئبة العالقة والحالة الكيمياوية لاوكسلين والحالة البايولولية
لالوكسلين) مما يؤشر ع م كفا ة المحطة لمعاللة المياه الصناعية المصروة اليها والل ول التالد
يبن ذلك:
ال راءة ال ياسيةppm

نود الفحص

ال راءة قبل المعالجة ppm

ال راءة وعد المعالجةppm

المواد الصةوة العال ة

002

022

22

الحاجة الكيمياوية لالوكسجين

202

22242

اقل من 022

الحاجة الوايولوجية لالوكسجين

222

222

اقل من 22

المواد الصةوة العال ة

022

72

22

الحاجة الكيمياوية لالوكسجين

220

222

اقل من 022

الحاجة الوايولوجية لالوكسجين

222

022

اقل من 22

المواد الصةوة العال ة

002

22

22

الحاجة الكيمياوية لالوكسجين

222

222

اقل من 022

الحاجة الوايولوجية لالوكسجين

202

002

اقل من 22

الحاجة الوايولوجية لالوكسجين

022

22

اقل من 22

المواد الصةوة العال ة

022

022

22

الحاجة الكيمياوية لالوكسجين

022

020

اقل من 022

الحاجة الوايولوجية لالوكسجين

202

002

اقل من 22
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ثانيا -وح ة المعاللة الياصة لمصان الموصي
ولو مشاكي ونية وتشغيئية ود وح ة معاللة المياه الصناعية ود مصن الموصي مما ا ى الى توقفها بع
وتكون برك ممتئئة بالمياه المتيئفة من
التشغيي التلريبد وتصريف المياه الى حفر ايي أرض المصن
ّ
مراحي اينتاج الميتئفة وذلك لاسباو التالية-:
 .1ميالفة نتائج الفحوصات الميتبرية التد تلريها م يرية بيئة نينوى عن المح ات القياسية لئمياه
الصناعية المصروة .
 .8ولو عطي ود لهاز المطيا

الياو بفحوصات الحالة الكيمياوية لاوكسلين والحالة البايولولية

لاوكسلين.
 .2ولو يئي ود عمي قانصة ال هون مما أ ى إلى ارتفاع نسبة ال هون ود المياه الصناعية المصروة.
 .1حالة لهاز ال الة الحامضية إلى المعايرة لغرض التحق من نتائج الفحوصات التد يلريها اللهاز.
وق أوضحت الشركة بان المحطة حاليا محالة بعه ة شركة أبن سينا ولم يتم استالمها أستالم نهائد لغاية اآلن.
مما تق م أعاله يتبين ولو يئي ود عمي وح ة المعاللة مما يتطئو تشكيي للنة ونية وتحقيقية لبيان كيفية
أستالم وح ة المعاللة بالرغم من ع م كفائتها أضاوة الى ولوو أيلا ب ائي لتصريف المياه الصناعية ب ال
من تصريفها الى حفر ايي المصن .

89
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

التوصيةةات :
أ -اعا ة تأهيي وصيانة اليطوط االنتالية للمي الشركات التد تم ت قيقها لتقئيي نسو التئف ود الموا
االولية وتقئيي الضائعات التد تؤ ي الى يسارة الشركات بايضاوة الى التأثيرات السئبية عئى البيئية
المحيطة.
ب -انشا وح ة المعاللة ياصة بمعاللة المياه الصناعية المطروحة للمي الشركات والحاوية عئى
المئوثات الكيمياوية الناتلة من العمئيات االنتالية.
ج -مفاتحة ال وائر ذات العالقة لغرض تيصيو موق طمر ياصة بالميئفات الكيمياوية اليطرة والناتلة
من عمي الشركات وع م السماح بتسريبها ايي االرض وتأثيرها عئى المياه اللووية ياصة المياه التد
تحتوي عئى عناصر كيمياوية.
د -تووير ميتبرات متكامئة يل ار الفحوصات البيئية عئى المياه الصناعية.
ه -استحصال المواوقات البيئية المطئوبة والياصة بأنشا اليطوط االنتالية الل ي ة وو المح ات البيئية
المعمول بها .
و -االلتزام بالمعا لة االنتالية الفنية باستي ام الموا الكيمياوية وع م استي ام موا اكثر من المطئوو ود
المعا لة ألنها سو

تترسو ود المياه الصناعية اليارلية من العمئية االنتالية وبالتالد تسريو

المصا ر المائية وب ون معاللة.
ز -تطبي الموا القانونية عئى الشركات الميالفة وغير المئتزمة بمعاللة المياه الصناعية وقبي تصريفها
الى شبكات الملاري اما بايقا

عمي الشركات او ورض غرامات كبيرة لحين ازالة الميالفة.
90

©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

ح -يلا حي مناسو لئمشكئة بما يتالئم م الطاقة التصميمية لئمحطة م الكمية المصروة إليها من المياه
الصناعية.
ط -العمي عئى انشا شبكات التصفية ال ايئية لئمياه الصناعية ( )Recycleلتحقي ه وين اولهما التيئو
من الموا الكيمياوية العالقة ود المياه الصناعية واالير االستفا ة من المياه الثانية لغرض استي امها
ود عمئيات التبري والغسي.
ي -العمي عئى وض يطة للمي الشركات الصناعية ينشا شبكات تصريف اضاوية وربطها م شبكات
تصريف مياه الصر الصحد الن المياه الناتلة عن العمئيات االنتالية تحتوي عئى موا كيمياوية
تؤ ي الى اح اث اضرار ود شبكات الصر الصحد وبع تصريف تئك المياه عئيها.
ك -االلتزام بالقوانين والتعئيمات الناوذة بيصوو معاللة المياه الصناعية بحيث تكون نتائلها مطابقة
لئمح ات البيئية المعمول بها.
ل -العمي عئى رو كفا ة وح ات المعاللة او انشا وح ات معاللة ح يثة ايي الشركات الصناعية
بحيث تكون المياه اليارلة منها مطابقة لئمح ات الصا رة من منظمة الصحة العالمية (.)WHO
م -تفعيي ور اللهات الرقابية وياصة ال وائر البيئية والصحية ود متابعة المياه الصناعية المصروة.
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قوانني محاية البيئة يف الدول العربية
"دراسة مقارنة"
اجلهاز املركزي للمحاسبات
مجهورية مصر العربية
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مقدمة
أصبح تئوث البيئة ظاهرة كونية يحسها اللمي  ،وق ايتي التوازن البيئد ود كثير من المناط بالعالم
نتيلة ت يي اينسان ود البيئة بطريقة غير سئيمة .وق أصبح هوا الم ن مئوث بعوا م السيارات وم اين
المصان ومحطات الطاقة كما تئوثت التربة الزراعية بالميصبات الكيميائية والمبي ات الحشرية ،وحتى ألسام
الكائنات الحية أصبحت تيتزن نسبة من الفئزات الثقيئة ود أنسلتها .أيضا تئوثت مياه األنهار والبحار والمياه
اللووية بفعي اينسان بي وحولت بعض السحو إلى حامض الكبريتيك وهطئت منها األمطار الحمضية التد
أتئفت الغابات والغطا النباتد لارض ،كما ألقت المصان بميئفاتها ونفايتها الكيميائية السامة والمشعة ود
البحيرات واألنهار وود باطن التربة.
ولا التق م التكنولولد والصب ببناعد الذي حققه اينسب ببان بهلوم كاسب ببح عئى الموار الطبيعية ياصب ببة
غير المتل ب ة منهببا مثببي الفحم والنف وبعض اليببامببات المع ب نيببة والميبباه اللوويببة ،وهد الموار التد احتبباج

تكوينها إلى انقضا عصور ليولولية طويئة.
والتئوث ال يعر ح و  ،والغال

اللوي متصي ببعضه البعض ،والموا المئوثة تسير عبره من مكان

إلى آير  ،والبحببار مفتوحببة تنقببي تيبباراتهبا الموا المئوثببة إلى أقبباصب ب ب ب ب ب ببد األرض ،وتنقببي الريبباح والطيور الموا

المش ب ب ب ببعة من مناط التلارو النووية إلى أماكن أيرى بعي ه  ،وكذلك تصب ب ب ب ب ير واس ب ب ب ببتي ار الموا الغذائية من
مناط مئوثة يس بباهم ود ت اول التئوث بين كاوة ال ول  ،وم از يا أع ا الس ببكان ود العالم ارتفعت مع الت

التئوث البيئد  ،وهكذا تحولت مشكئة التئوث البيئد الى مشكئة عالمية.
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حيث عم ت كي ولة ود نطاق سب ب ب ب ب ببيا تها ايقئيمية إلى إص ب ب ب ب ب ب ار تش ب ب ب ب ب بريعات وقوانين لحماية البيئة
ومكاوحة التئوث م ت عيم هذه التش ب ب بريعات البيئية بعقوبات تلبر الغير عئى احترامها وكذلك حواوز ومكاوآت

تشلعهم عئى االلتزام بها ،ولم تكن ال ول العربية هد وق المهتمة بشئون البيئة وق أتله العالم منذ أوائي هذا

القرن إلى وضب الع ي من االتفاقيات والمعاه ات والبروتوكوالت به

حشب اللهو ال ولية لمعاللة القضايا

ذات العالقة بالبيئة و موار ها ،وق بئغ ع تئك االتفاقيات نحو  108اتفاقية يالل الفترة من عام  1981حتى

عام .1991

وق تم ود أوائي التسعينيات من هذا القرن وض أهم االتفاقيات ال ولية ود ملال البيئة ،مثي اتفاقية

التنوع البيولولد التد اعتم ت ود ريو ي لانيرو عام  ( 1998ويما عر بقمة األرض )  ،واالتفاقية ال ولية
لمكاوحة التصحر عام  ، 1991وق أسفرت قمة األرض عن توقي بروتوكول كيوتو باليابان من قبي ع

122

ولة ود  1991/18/11و يئت حيز التنفيذ ود . 8000/8/19

مشكةة الوحث:

تعتبر مشكالت وقضايا البيئة من أهم المشكالت التد تواله العالم المعاصر ود ال ول المتق مة والنامية

عئى ح سوا  ،وق تزاي االهتمام ود السنوات األييرة بمشكالت وقضايا البيئة وكيفية حمايتها من اآلثار
الضارة الناتلة عن العمئيات الصناعية لئمشروعات وذلك من لانو كاوة الهيئات المحئية وال ولية ،ياصة بع

ان واع اينسان ود عمئيات ت مير البيئة الطبيعية واه ار لموار ها تحت تأثير وئسفات ومذاهو وأي لوليات

قامت كئها عئى الفهم والتصور الياطئ لئكون واينسان ،والتق م التكنولولد ود الصناعة وتطور وسائي النقي
وكثرتها وكذلك النمو السكاند والكثاوات المرتفعة لسكان الم ن بايضاوة إلى بقايا المبي ات الكيماوية والميئفات

الصئبة والسائئة وغيرها أ ى إلى ت هور كبير ود البيئة ،مما أ ى إلى ص ور الع ي من القوانين والتشريعات
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ال ولية والمحئية التد تنو عئى ضرورة حماية البيئة من اآلثار الضارة ألنشطة المنشأة  ،مما و األلهزة
العئيا لئرقابة ود ال ول العربية إلى االهتمام بالمشاكي والقضايا البيئية من يالل ممارسة الرقابة البيئية بكي

أنواعها ود ضو تئك التشريعات واألحكام لبيان م ى االلتزام بها وم ى تأثيرها عئى المركز المالد لئوح ات

محي المرالعة ونتيلة إعمالها ،إلى لانو التحق من تطبي يط وبرامج حماية البيئة المقررة بتئك القوانين.
وتركز تئك ال راسة عئى مقارنة قوانين البيئة ود ال ول العربية وبيان م ى واعئية تئك التشريعات ود حماية

البيئة من التئوث وم ى واعئية وكفاية العقوبات الوار ة بها وم ى تناسبها م مستوى ايلرام البيئد المرتكو،

و ور األلهزة العئيا لئرقابة ود ال ول العربية ود القضايا البيئة ود ضو هذه القوانين.

أهمية الوحث :

ترل أهمية البحث لاسباو التالية:

 -0يع ذلك البحث من ال راسات الح يثة التد تناولت مقارنة قوانين حماية البيئة ود ال ول العربية من
منظور رقابد .

 -0معروة م ي كفاية التشريعات البيئية العربية وم ى التزامها بالمعايير والضواب التد أرستها االتفاقيات
ال ولية الميتئفة وقوانين ال ول بشان حماية البيئة  ،والتص ي لئصور الميتئفة لاضرار بالبيئة.

 -2تب و األهمية العئمية لهذه ال راسة ود انها تحاول التعر

عئى أنواع األوساط البيئية التد تناولتها

قوانين البيئة ود ال ول العربية وما هد األحكام القانونية التد تساهم ود حماية تئك األوساط من التئوث

سوا كانت البيئة المائية والبحرية والساحئية أو األرضية أو الهوائية وغيرها.

 -2التعر عئى الحماية ال ستورية واي ارية لئبيئة من التئوث وعالقتها بالتنمية المست امة.
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أهداف الوحث:

 -0تق يم صورة عامة لئتشريعات البيئية ود ال ول العربية من يالل إل ار
العربية ود ذلك الملال.

راسة مقارنة بين التشريعات

 -0التعر عئى أنواع األضرار البيئية التد تركز عئيها التشريعات البيئية ود ال ول العربية.
 -2بيان م ى كفاية العقوبات البيئية والكشف عن أوله قصورها وكيفية معاللتها.
 -2تح ي أهم معوقات تطبي التشريعات البيئية العربية.

 -2تح ي القصور التشريعد ود ملال البيئة ود ولنا العربية بالمقارنة بالتشريعات األيرى.
 -2اقتراح الحئول المالئمة والتوصيات ود ضو ما تتوصي إليه ال راسة من نتائج.

حدود الوحث :
سو

تركز ال راسة عئى أحكام قوانين حماية البيئة ود ال ول العربية ون التطرق الى القوانين والئوائح

القررات األيرى ذات العالقة بالبيئة وذلك نظ ار لكثرتها وصعوبة حصرها وتناولها لميعا لضي المقام.
و ا

خطة الوحث :

ود ضو مشكئة البحث وأه اوه وسو

يتم تناول النقاط التالية:

الموحث األول  :البيئة ود ال ساتير والقوانين العربية.
الموحث الثاني  :حماية األوساط البيئية ود القوانين العربية.
الموحث الثالث  :العقوبات والحواوز البيئية ود القوانين العربية وم ى كفايتها.
الموحث الراوع  :ور األلهزة العئيا لئرقابة ود ضو قوانين حماية البيئة العربية
النتائج والتوصيات
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املبحث األول
البيئة يف الدساتري والقوانني العربية
لق كان لئ ول العربية اهتمام واس بحماية البيئة وق تمثي ذلك ود إص ار ال ول العربية الع ي من

التشريعات البيئية به

تووير الحماية القانونية عئى لمي مكونات البيئة ود ميتئف ملاالتها .

أوال  :مفهوم البيئة في التشريعات العربية
عر المشرد المصري البيئة ود القانون رقم ( )1لسنة  1991المع ل القانون رقم ( )9لسنة  8009ود

الما ة ( )1من الباو التمهي ي بانها " المحي الحيوي الذي يشمي الكائنات الحية وما يحتويه من موا وما
يحي بها من هوا وما وتربة وما يقيمه اينسان من منشئات ".
كما عر المشرد الكويتي البيئة ود القانون رقم ( )18لسنة  8011المع ل بالقانون رقم ( ) 99لسنة

 8010بالما ة ( )1من الباو التمهي ي بانها " المحي الحيوي والفيزيائد الذي يشمي الكائنات الحية من إنسان
وحيوان ونبات وكي ما يحي بها من الموائي الطبيعية ومن الهوا والما والتربة وما يحتويه من موا صئبة

أو سائئة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التد يقيمها اينسالن "

اما المشرد في سةطنة عمان عر البيئة بالمرسوم السئطاند رقم  8001/111بانها " ايطار الذي
يعيش ويه اينسان ويشمي الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وما يحي به من هوا وما وتربة ،ومن
موا صئبة أو سائئة أو غازية أو إشعاعات وما يقيمه اينسان من منشئات ثابتة أو غير ثابتة ".
ويالحظ مما سب ان تعريف البيئة ود ال ول الثالث لم ييتئف كثي ار كما ان تعريف البيئة ود قوانين

كي من سوريا وليبيا والبحرين وقطر واألر ن واليمن وتونس لم ييرج عن ايطار الساب  .اما قانون حماية

وتحسين البيئة العراقد وق لا تعريفة لئبيئة ميتئف شد ما حيث ذكر انها المحي بلمي عناصره الذي
97
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

تعيش ويه الكائنات الحية حيث لم يذكر لنا هذه العناصر ولم ي يي ود حسبانه المنشآت الثابتة والمتحركة

التد يقيمها اينسان حتى يمكننا ان نعر ما إذا كانت هذه المنشآت مشمولة بحماية القانون من ع مه.

ثانيا  :مفهوم تةوث البيئة في التشريعات العربية
ايتئف تعريف التئوث ود قوانين البيئة بال ول العربية ،حيث عر قانون البيئة المصري التئوث بانه

" كي تغير ود يواو البيئة يؤ ي بطري مباشر او غير مباشر إلى ايضرار بصحة اينسان والتأثير عئى
ممارسته لحياته الطبيعية ".
بينما عر ال انون العماني التئوث بانه " التغير أو ايوسا ود يواو البيئة أو نوعيتها با يال أي
من الموا أو العوامي المئوثة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه يطر عئى صحة اينسان أو الحياة

الفطرية أو ضرر عئى النظم البيئية مما يلعئها غير صالحة لالستعمال ود األغراض الميصصة لها “.

اما المشرد الكويتي وق عر تئوث البيئة بأنه " كاوة األنشطة البشرية والطبيعية التد تساهم ود توال
أي من الموا أو العوامي المئوثة ود البيئة بكميات أو صفات لم ة زمنية ق تؤ ي بطري مباشر أو غير

مباشر إلى األضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة ق تؤ ي إلى ت هور النظام البيئد الطبيعد أو
تعي االستمتاع بالحياة واالستفا ة من الممتئكات الياصة والعامة.

وق عر ال انون العراقي تئوث البيئة بأنه " ولو أي من المئوثات المؤثرة ود البيئة بكمية أو تركيز

أو صفة غير طبيعية تؤ ي بطري مباشر أو غير مباشر إلى ايضرار باينسان أو الكائنات الحية األيرى
أو المكونات الالحياتية التد تول ويها “.
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وود ال انون األردني ور تعريف التئوث بأنه " أي تغيير ود عناصر البيئة مما ق يؤ ي بصورة مباشرة
أو غير مباشرة إلى ايضرار بالبيئة أو يؤثر سئبا عئى عناصرها أو يؤثر عئى ممارسة اينسان لحياته الطبيعية
أو ما ييي بالتوازن الطبيعد “.

والمشرد التونسي عر التئوث بقانون حماية البيئة بأنه " إ يال ما ة مئوثة ود المحي بصفة مباشرة
أو غير مباشرة سوا كانت بيولولية أو كيميائية أو ما ية “.
مما سب يتضح ان غالبية التشريعات البيئية ق قسمت مصا ر تئوث البيئة ود تعريفها إلى عنصرين
مباشرة أو غير مباشرة أو عنصرين طبيعية وصناعية ،ولم تغفي هذه التشريعات ور اينسان الكبير ود تئويث

هذين العنصرين وان ايتئفت طرق صياغة هذه التعريفات باستثنا قانون البيئة الكويتد والبحريند حيث تطاب

تعريف التئوث ويهما وتشابه معهما ود ذلك تعريف قانون اليمن ،كما تشابه تعريف التئوث ود قانون سئطنة

عمان وسوريا ،بينما أولز المشرع التونسد ود تعريف التئوث.

ثالثا  :جهود الدول العربية في حماية البيئة من التةوث في عوء التشريعات الحالية
صاغت معظم ال ول العربية قوانين حماية البيئة ل يها ود ب اية الثمانينات ود وقت تعاظم ويه ايحساس
بأهمية حماية البيئة من الت هور بسبو تئوث المياه والهوا والتربة ،وكان مركز االهتمام ود ذلك الوقت هو

حماية الصحة العامة وليس الحفاظ عئى الموار أو استغاللها السئيم .لذا كان وزير الصحة ود اغئو البئ ان
هو المسئول أمام اللهات العئيا من مؤسسات البيئة وأنشطتها.

اال ان ذلك االهتمام تع ى حماية الصحة العامة إلى ان وصي لرب حماية البيئة بالتنمية المست امة،

وأصبح الحفاظ عئى البيئة وحمايتها أح محاور التنمية ود كثير من البئ ان العربية والتد أصبحت شئون البيئة
ويها اح المناصو الو ازرية بحكوماتها.
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أ -جهود وعض الدول العربية األسيوية في حماية البيئة
ففي دولة الكويت ص ر المرسوم رقم  98لسنة  1920ود شان حماية البيئة كأول قانون إطاري لحماية

البيئة بالكويت والذي نو ويه عئى تشكيي ملئس لحماية البيئة برئاسة وزير الصحة ثم ص ر بع ذلك القانون
 18لسنة  8011ود شان إص ار قانون حماية البيئة المع ل بالقانون رقم  99لسنة  8010والذي نو عئى
تشكيي الملئس األعئى لئبيئة برئاسة رئيس ملئس الوز ار أو النائو األول له وعضوية ع من الوز ار ييتارهم

الملئس األعئى .

وود سةطنة عمان ص ر المرسوم السئطاند رقم  28/10بشان قانون حماية البيئة ومكاوحة التئوث ثم
ص ر بع ذلك المرسوم السئطاند رقم  8001/111والذي أوكي مسئولية حماية البيئة إلى و ازرة البئ يات ايقئيمية
والبيئية وموار المياه  ،والتد تتولى تمثيي سئطنة عمان ود مفاوضات االتفاقيات البيئية وايقئيمية وال ولية .

اما العراق وق ص ر قانون حماية وتحسين البيئة لسنة  1929الذي إنشا عئى المستوى المركزي
هيئتين هما الملئس األعئى لحماية وتحسين البيئة والذي ييتو برسم السياسة العامة لحماية وتحسين البيئة
من المئوثات و ائرة حماية وتحسين البيئة التد تيتو ب راسة المشاكي المتعئقة بالبيئة ود العراق واقتراح الحئول

لها والعمي عئى نشر الوعد البيئد  .ثم أسس قانون حماية وتحسين البيئة رقم  81لسنة  8009ملئس حماية
وتحسين البيئة الذي يرأسه وزير البيئة ومن أهم مهام ذلك الملئس تق يم المشورة ود األمور البيئية واب ا الرأي

ود العالقات العربية وال ولية المتعئقة بشؤون البيئة وتقويم أعمال ملالس حماية وتحسين البيئة ود المحاوظات.

وفي األردن ص ر قانون حماية البيئة األر ند رقم  18لسنة  1990ثم ص ر بع ذلك قانون حماية

البيئة المؤقت رقم  1لسنة  8002وتاله ص ور القانون رقم  08لسنة  8009والذي أوكي مهمة حماية البيئة ود
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الممئكة لو ازرة البيئة  ،حيث تتولى الو ازرة بالتعاون والتنسي م اللهات الميتصة بشؤون البيئة محئيا وعربيا
و وليا المحاوظة عئى عناصر البيئة ومكوناتها من التئوث والعمي عئى تنفيذ االتفاقيات الياصة بالبيئة .
وفي لبنان اقر ملئس النواو القانون رقم  98/819ود ابريي  1992القاضد باح اث و ازرة لئبيئة تتولى

إع ا السياسة العامة لشئون البيئة والتد لم تيرج ايتصاصاتها ومهامها ومسئولياتها عن باقد و ازرات البيئة

ود ال ول العربية األيرى  ،ثم توالت لهو لبنان لحماية البيئة حيث تم المواوقة عام  1992عئى مشروع قانون
موح لحماية البيئة والموار الطبيعية وبع مرور أربعة أعوام ص ر قانون حماية البيئة رقم  111لسنة . 8008

ب -جهود وعض الدول العربية اإلفري ية في حماية البيئة
في مصر ص رت الع ي من التشريعات التد اهتمت بحماية البيئة مثي القانون رقم  12لسنة 1928

ود شان حماية نهر النيي والملاري المائية من التئوث وقانون حماية البيئة البحرية رقم  18لسنة  ، 1992حتى

ص ر قانون ود شان البيئة رقم  1لسنة  1991والمع ل بالقانون رقم  9لسنة  ، 8009والذي نو عئى إنشا

لهاز شئون البيئة برئاسة ملئس الوز ار ويتب الوزير الميتو بشئون البيئة  ،ومن أهم صالحيات ذلك اللهاز

رسم السياسة العامة واع ا اليط الالزمة لئحفاظ عئى البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسي م اللهات
اي ارية الميتصة  ،و عم العالقات البيئية م ال ول والمنظمات ال ولية وايقئيمية .
اما في ليبيا وق اص ر المشرع قانون ود شان حماية البيئة رقم  1لسنة  1928والذي تكفي ويه بحماية

الهوا اللوي البحار وما ويها من ثروات والمصا ر المائية والموا الغذائية والتربة وذلك لضمان حياة أمنه لبند
اينسان ود الحاضر والمستقبي  ،وووقا لذلك وق تم إنشا الهيئة العامة لئبيئة والتد من مسئولياتها رسم اليط

والبرامج البيئية لحماية المحي الذي يعيش ويه اينسان والكائنات الحية من التئوث وتمارس االيتصاصات
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والصالحيات الموكئة لئمركز الفند لحماية البيئة المنصوو عئيه ود القانون  ،ثم ص ر القانون رقم  10لسنة
 1211و.ر ود شان حماية وتحسين البيئة .
وفي تونس بس المشرع التونسد ود القانون رقم  91لسنة  1922لئوكالة الوطنية لحماية المحي (
البيئة ) سئطاتها لحماية األرض والهوا البحر والمياه اللووية والسطحية وميتئف أصنا

وبصفة عامة كي ما يشتمي التراث الوطند  ،وود عام  1991تم إح اث و ازرة لئبيئة .

الحيوانات والنباتات

ويالحظ من العرض الساب ان معظم ال ول العربية اهتمت باص ار قوانين لحماية البيئة والتد ب ورها

نصت عئى إنشا ألهزة وهيئات ووكاالت لحماية البيئة سوا كانت تئك األلهزة أو الهيئات تابعة لرئاسة
ملئس الوز ار أو تابعة لوزير البيئة أو يرأسها وزير البيئة وتضم ود عضويتها باقد الو ازرات ذات العالقة
بالشأن البيئد.

كما يالحظ ان معظم القوانين البيئية أوكئت لتئك األلهزة أو الهيئات مهمة رسم اليط والبرامج البيئية
لحماية البيئة والحفاظ عئيها وتنميتها ومتابعة تنفيذ تئك اليط والبرامج بالتنسي م الو ازرات المعنية بالبيئة،

إلى لانو عم ومتابعة العالقات البيئية م ال ول والمنظمات ال ولية وايقئيمية.

راوعا  :الحماية الدستورية واإلدارية لةبيئة
بعض ال ول العربية تضمنت ساتيرها نصوصا لحماية البيئة سوا كانت بشكي مباشر أو غير مباشر.

وال ستور المصري لعام  8011ق قرر ح األشياو ود بيئة صحية سئيمة وذلك بالما ة ( )19والذي نو

عئى " ان لكي شيو الح ود بيئة صحية سئيمة ،وحمايتها والو وطند وتئتزم ال ولة باتياذ الت ابير الالزمة
لئحفاظ عئيها وع م ايضرار بها ،واالستي ام الرشي لئموار الطبيعية بما يكفي تحقي التنمية المست امة وضمان

حقوق األليال القا مة ويها.
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وق كفئت الحكومة المصرية الحماية اي ارية لئبيئة من يالل إنشا أول لهاز متيصو ود حماية
البيئة ووقا لقرار رئيس اللمهورية رقم  921لسنة  1928ويتولى رئاسته ملئس الوز ار ثم بع ذلك تم إنشا

حقيبة و ازرية ياصة بشئون البيئة .والواق ان ولو و ازرة تهتم بالبيئة هو أمر يزي من واعئية موالهة المشاكي
والمياطر البيئية ،وتح ي لمن توله المسئولية السياسية ود حالة ولو أضرار بيئية.

كما تبنى النظام األساسد لسةطنة عمان القضايا البيئية والذي نو عئى ولوو ان تعمي ال ولة
بالمحاوظة عئى البيئة ومن التئوث عنها وذلك بالباو الثاند منه وق أصبح هذا النو ود النظام األساسد
لئ ولة ود سئطنة عمان مب أ لحماية البيئة يعئو كاوة القوانين ،طبقا لما ة عئو وسمو القاع ة القانونية لئنظام

األساسد  ،بما يعند التزام سئطات ال ولة كاوة بهذا النو  ،وال يلوز لئسئطة التد تقوم بسن التشري إص ار

قانون يشكي انتهاكا لئبيئة أو ع وان عئيها .

وق قامت سئطنة عمان ود عام  1919بانشا ملئس حماية البيئة ومكاوحة التئوث  ،ومن ثم و ازرة

البيئة ود عام  1921بايضاوة إلى األلهزة اي ارية األيرى وذلك ضمن لهو ها لتووير الحماية اي ارية لئبيئة.
وود العراق اقر ستور  8000بالما ة ( )22بان لكي ور ح العيش ود ظرو

بيئية سئيمة ،وان

ال ولة تكفي حماية البيئة والتنوع ايحيائد والحفاظ عئيهما  .وبالتالد وان ال ستور العراقد اقر ود نصوصه

الحماية ال ستورية لئبيئة  ،اما الحماية البيئية اي ارية وق تمثئت ود إنشا ملئس حماية وتحسين البيئة برئاسة

وزير البيئة وذلك عئى المستوى المركزي  ،ولم تتوقف الحماية اي ارية عن ذلك الح بي نو قانون حماية
وتحسين البيئة بالما ة ( )1عئى إنشا ملئس حماية وتحسين البيئة ود كي محاوظة برئاسة المحاوظ.
وود تونس اقر ستور  8011الح ود بيئة سئيمة ومتوازنة وق أسس ال ستور وو توطئتة عئى

الوعد بضرورة المحاوظة عئى البيئة سئيمة ،ثم كان الفصي  10الذي اقر بان تضمن ال ولة الح ود بيئة
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سئيمة ومتوازنة  ،كما يالحظ ان ال ستور قرن بصفة إليه وود كي المواضي بين البيئة والتنمية المست امة ،
إلى لانو تركيز ال ستور عئى بعض المسائي البيئية مثي ولوو القضا عئى التئوث البيئد وسالمة المناخ

والح ود الما واالهتمام بحماية الموار والثروات الطبيعية .

ومن الناحية اي ارية وق استح ث ال ستور التونسد ود وصئة  189هيئة التنمية المست امة وحماية

حقوق األليال القا مة وهو الهيكي الذي سيعنى من حيث األصي بالمسائي البيئية ولكن ائما ود إطار مقاربة

التنمية المست امة وليس بمنظور حماية البيئة وق .

اما ود لبنان وق يئى ال ستور الئبناند من أي عبارات صريحة تتعئ بحماية البيئة  ،وان كان البعض

يرى ان البيئة وحمايتها محي اهتمام اللمي وليس أ ل عئى ذلك من ولو شلرة األرز اليض ار التد تتوس

عئم لبنان والتد تعتبر رم از وطنيا  ،واعتبار شلرات األرز ليس رمز سياسد وق وانما مؤش ار عئى تمسك لبنان
بالبيئة والتزامه بحمايتها.

وق أك قانون البيئة الئبناند عئى الحماية اي ارية لئبيئة وذلك بالما ة ( )9من قانون حماية البيئة رقم

 111لسنة  8008والذي أسس ينشا الملئس الوطند لئبيئة برئاسة وزير البيئة والذي يتكون مناصفة من

الو ازرات المعنية بالبيئة وذوي العالقة من القطاع الياو.

وود الكويت وان كان ال ستور لم ينو صراحا عئى الحماية ال ستورية لئبيئة  ،اال ان الما ة ( )81منه
تنو عئى ان " الثروات الطبيعية لميعها وموار ها كاوة مئك ال ولة تقوم عئى حفظها وحسن استغاللها بمراعاة

مقتضيات امن ال ولة واقتصا ها الوطند " .اما الحماية اي ارية لئبيئة وق اقرها قانون حماية البيئة رقم 18

لسنة  8011بالما ة رقم ( )1بانشا الملئس األعئى لئبيئة ،كما قام القانون ذاته بالنو بالما ة ( )9عئى إنشا
الهيئة العامة لئبيئة والتد تعنى بشئون البيئة وتئح بملئس الوز ار ويشر عئيها الملئس األعئى لئبيئة.
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ويتضح من العرض الساب ان معظم ال ساتير الح يثة ببعض ال ول العربية أك ت عئى حماية البيئة،
ولكن الكثير من ال ول العربية لم ينو ستورها بشكي واضح عئى حماية البيئة ،وان كانت غالبية ال ول العربية
كفئت الحماية اي ارية لئبيئية من يالل قوانين حماية البيئة التد أسست ينشا األلهزة والهيئات التد تعنى

وتهتم بحماية البيئة.

خامسا :ت ييم االثر البيئي
يقص بتقويم األثر البيئد راسة وتحئيي الل وى البيئية لئمشروعات المقترحة التد ق تؤثر إقامتها أو

ممارستها لنشاطها عئى سالمة البيئة وذلك به

حمايتها.

تناول قانون حماية البيئة الئبناند موضوع تقييم األثر البيئد حيث ألزم القانون اللهات المعنية بال ار
راسات الفحو البيئد أو تقييم األثر البيئد لئمشاري التد ته

البيئة بسبو حلمها او طبيعتها أو أثرها أو

نشاطها ،حيث تيتو و ازرة البيئة بمرالعة تئك ال راسات وتواو عئيها بع التأك من مالئمتها لشروط سالمة
البيئة واست امة الموار الطبيعية .
كما ألزم قانون البيئة المصري بالما ة ( )19كي شيو طبيعد أو اعتباري عام أو ياو بتق يم راسة
تقويم التأثير البيئد لئمنشاة أو المشروع إلى اللهة اي ارية الميتصة.
وود قانون حماية البيئة الكويتي بالما ة ( )19نصت عئى حظر الب

ود تنفيذ أي مشروع أو التوس

ود األنشطة القائمة إال بع الحصول عئى راسات تقييم المر و البيئد.
وود العراق ألزم قانون حماية وتحسين البيئة العراقد بالما ة ( )10صاحو أي مشروع قبي الب

بانشائه

بتق يم تقرير لتق ير األثر البيئد.
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وق يصو ال انون ال طري الموا (  ) 11 ، 12 ، 18 ، 11لئتأكي عئى القيام بال ار ات تقويم األثر
البيئد بما ود ذلك التوسعات او التل ي ات ود المشروعات القائمة  ،كما تؤك أيضا عئى ان قيام صاحو
المشروع بعمي تقويم لئتأثير البيئد ال يعفيه من المسئولية ود حالة ح وث أي اثر من اآلثار البيئية السئبية

المحتمئة .

اما ود موريتانيا وق نصت الموا من  11إلى  80و  09من القانون رقم  8000/10والترتيبات بمرسوم
رقم  8001/100المع ل والمكمي له بتاريخ  81نوومبر  8001عئى راسة األثر البيئد ،اال انه عئى ارض
الواق وان غالبية المشاري والمنشئات والوح ات لم يتم ارسة األثر البيئد لها قبي انلازها ،وذلك عئى الرغم

من توور ايطار القانوند الالزم ويما يتعئ بالبارية القيام ب راسة وتقويم األثر البيئد ورقابته.

ومما سب يتضح ان غالبية التشريعات البيئية ود ال ول العربية ق نصت عئى ضرورة قيام أي منشاة

أو هيئة بعمي راسات تقييم األثر البيئد قبي الب

واالشتراطات وايل ار ات الموضوعة.

ود أي مشروع ل ي أو إضاوة لمشروع قائم ووقا لئنظم

سادسا :التوثيق البيئي وف ا ل وانين حماية البيئة في الدول العربية
هناك ملموعة من ال واتر والسلالت التد نصت قوانين حماية البيئة عئى إمساكها من قبي الهيئات

والشركات ود معظم ال ول العربية:

ففي مصر ألزم المشروع بالما ة ( )88من قانون البيئة المسئول عن إ ارة المنشاة باالحتفاظ بسلي بيان

تأثير نشاط المنشاة عئى البيئة (سلي بيئد) ي ون ويه كاوة البيانات ونتائج االيتبارات وأية ميالفات تق
بالمنشاة وتقارير البيئة من اللهات المعنية.
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اما سةطنة عمان وئكد تكون و ازرة البيئة والشئون المنايية عئى بينة من مناط العمي والمحميات

ويط استي امات البيئة ،ولمعروة التغيرات التد تح ث ود النظم البيئية الطبيعية بالسئطنة ،وان القانون ألزم
المالك بالحصول عئى تصريح بيئد من و ازرة البيئة قبي الب

ود العمي بالمشروع المزم إقامته كما ألزم المالك

زرة المعنية عن ذلك وذلك ووقا لئما ة ()11
باالحتفاظ بسلالت المعئومات البيئية وعئيه تق يم تقارير ورية لئو ا

من قانون حماية البيئة ومكاوحة التئوث.

املبحث الثاني
محاية األوساط البيئية يف قوانني الدول العربية
أص رت اللمعية العامة لامم المتح ة ع ة ق اررات بشان حماية البيئة من الي األليال البشرية الحالية
والالحقة أسفرت عن توقي الع ي من االتفاقيات كان أهمها اتفاقية قمة األرض سنة  1998ود ريو ي لاثيرو،
وكان اله

منها الحفاظ عئى البيئة من هوا وما وتربة وكائنات حية وما يقيمه اينسان من منشئات ثابتة

او متحركة عن مستوى يحول ون ت مير البيئة ويسمح ود نفس الوقت بالتنمية المست امة.

أوال  :تةوث الهواء في قوانين الدول العربية
تئوث الهوا هو كي تغير ود يصائو ومواصفات الهوا الطبيعد يترتو عئيه يطر عئى صحة

اينسان أو عئى البيئة سوا كان هذا التئوث ناتلا عن عوامي طبيعية أو نشاط أنساند بما ود ذلك الضوضا

والروائح الكريهة (ما ة ( )1من قانون البيئة المصري رقم  1لسنة .)1991

وود القانون المصري اشترط ان يكون موق المشروع مناسبا بما يضمن ع م تلاوز الح و المسموح

بها لمئوثات الهوا كما ألزم القانون المنشآت الياضعة ألحكامه ممارستها ألنشطتها ون انبعاث أو تسرو
مئوثات البيئة والمسطحات المائية وقف أو تسيير المركبات أو المحركات لحين إزالة أسباو ميالفة االشتراطات
107
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

البيئية .وتطرق القانون إلى حرق القمامة والميئفات الصئبة وشروط ذلك ،ورش المبي ات والمركبات الكيماوية
ألغراض الزراعة ،واألتربة المتطايرة الناتلة عن أعمال التنقيو والحفر والبنا أو اله م .كما تناول الح و

المسموح بها الحتراق الوقو من يان وغاز وأبيرة وغيرها.

كما اشترط القانون المصري بالنسبة لالماكن العامة المغئقة ان تكون مستووية لوسائي التهوية و رلة

ح اررة مناسبة ،ومن الت يين ود األماكن العامة المغئقة .إلى لانو ع م لواز ان يزي مستوى النشاط ايشعاعد
بالهوا عن الح و المسموح بها ،وكذلك الموا المؤثرة عئى طبقة األوزون يحظر االتلار ويها أو حيازتها أو

استي ار ها بالميالفة لئقوانين والق اررات المنظمة ،كما الزم القانون لهاز شئون البيئة بانشا وتطوير وتح يث
شبكة رص للو ة الهوا .

وود القانون الكويتد تضمن تقريبا معظم النقاط الساب ذكرها بي و از عئيها نقطة هامة ل ا وهد ان

القانون ألزم الهيئة العامة لئبيئة بنشر مؤشرات لو ة الهوا عئى المواق االلكترونية واعالم اللمهور عن
مستويات لو ة الهوا وايل ار ات الوالو اتياذها عن بئوغ التراكيز مستويات لها تأثير عئى صحة الملتم

أو وئة معينة منه.
وود قانون حماية البيئة ومكاوحة التئوث العماند لم يفر المشرع وصال مستقال لحماية البيئة الهوائية

من التئوث وانما أشار لها بصورة إلمالية ولا ت ضمنية م األنواع األيرى لاوساط البيئية.

اما قانون حماية وتحسين البيئة العراقد وق تضمن إلى لانو معظم النقاط الساب ذكرها انه من

بما ته رقم ( )10ممارسة النشاطات الباعثة لاشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث
الرئيسية واألب ارج والهوائيات الياصة بالهواتف النقالة وغيرها اال ود نطاق التعئيمات والضواب التد تص رها

الو ازرة لهذا الغرض.
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وق تالحظ من راسة قوانين حماية البيئة ببعض ال ول العربية ولو تشابه بين الموا الياصة بحماية

البيئة الهوائية من التئوث ود قوانين كي من :مصر ،الكويت ،العراق ،لبنان ،قطر  ،ليبيا  .اما قانون حماية

البيئة األر ند وق ألزم ملئس الوز ار باص ار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام القانون ومن بينها نظام حماية

الهوا ولكنة لم يشير إليها ضمن موا ذلك القانون.

ثانيا  :تةوث البيئة األرعية في قوانين الدول العربية
ت ئوث التربة هو التغيرات الطارئة ود اليصائو الطبيعية أو الكيميائية أو البيولولية لئتربة بما يؤثر

سئبا عئى كفا تها ( ما ة ( )1من قانون حماية البيئة الكويتد رقم  18لسنة .)8011

وق نصت معظم قوانين حماية البيئة ود ال ول العربية عئى ولوو الحصول عئى مواوقات اللهات

المعنية عن استي ار الموا اليطرة والكيميائية ،كما حظر القانون صي أو قتي أو إمساك الطيور والحيوانات
البرية أو نقئها أو تص يرها أو استي ار ها أو القيام بأعمال من شانها ت مير الموائي الطبيعية لها أو تغيير

يواصها الطبيعية أو إتال

أوكارها.

كما حظر القانون قط أو إتال

النباتات الطبيعية وكذلك حظر لم أو حيازة أو نقي الحفريات

ايضرر بالتربة
ا
بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو ايضرار بالمحميات الطبيعية .كما يمن أي نشاط يؤ ي إلى
أو ت هورها أو تئوثها.
وتناولت قوانين البيئة العربية أيضا مفهوم النفايات اليطرة بأنها ميئفات األنشطة والعمئيات الميتئفة
او رما ها المحتفظة بيواو الموا اليطرة التد ليس لها استي امات تالية أصئية أو ب يئة مثي النفايات

ايكئينيكية من األنشطة العاللية والنفايات الناتلة عن تصني أي من المستحضرات الصي لية واأل وية أو

المذيبات العضوية أو األحبار أو ايصباغ وال هانات ( ما ة ( )1من القانون المصري رقم  1لسنة .)1991
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وق حظرت معظم قوانين حماية البيئة ود ال ول العربية ت اول الموا والنفايات اليطرة أو استي اماتها
أو معاللتها بغير ترييو من اللهات اي ارية .
وق تشابهت معظم الموا السابقة الياصة بالبيئة األرضية ود قوانين ال ول العربية اآلتية  :مصر ،

الكويت  ،العراق  ،لبنان  ،قطر ،وكذلك قانون سئطنة عمان وان كان لم ير بفصي مستقي.

اما قانون حماية البيئة الئيبد وق تناول حماية التربة والنباتات وحماية الموا الغذائية والتد ركز ويها

عئى تووير كميات كاوية من المياه الصالحة لئشرو ،ومكاوحة التصحر ووق المياه ،كما تطرق القانون إلى
تنظيم الرعد وحماية المناط الرعوية.
وود قانون حماية البيئة األر ند وق تناول حماية البيئة األرضية بشكي إلمالد وترك لملئس الوز ار

وض واص ار نظام حماية الطبيعة ،ونظام المحميات الطبيعية ،والمنتزهات الوطنية ،ونظام إ ارة النفايات

والموا الضارة ،ونظام حماية التربة ون التطرق لها تفصيال بهذا القانون.

ثالثا  :تةوث البيئة المائية في قوانين الدول العربية
التئوث المائد هو إ يال أية موا أو طاقة ود البيئة المائية بطريقة إ ار ية أو غير إ ار ية مباشرة أو

غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموا الحية أو غير الحية أو يه صحة اينسان أو يعوق األنشطة المائية بما
ود ذلك صي األسماك واألنشطة السياحية أو يفس صالحية مياه البحر لالستعمال أو ينقو من التمت بها

أو يغير من يواصها ( ما ة ( )1من قانون البيئة المصري والكويتد ) .وهنا ورق المشرع بين البيئة البحرية
والساحئية ومياه األنهار والمياه اللووية .
أ -حماية المياه من التةوث
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أك ت قوانين حماية البيئة بال ول العربية عئى يطر تصريف أية ميئفات سائئة سوا كانت زراعية أو
صناعية إلى الموار المائية السطحية كاألنهار والل اول وكذلك اللووية اال بع إل ار المعاللات الالزمة عئيها
كما يحظر إلقا النفايات الصئبة أو وضالت الحيوانات وميئفاتها إلى الموار المائية أو استي ام الموا السامة

ويها.

وألزم القانون ود ال ول العربية األلهزة وهيئات حماية البيئة بالتنسي م اللهات المعنية لئحفاظ عئى

مصا ر المياه بما يضمن سالمة مياه الشرو طبقا لئمعايير ال ولية ،كما أك القانون عئى ان المياه اللووية
والسطحية ثروة وطنية ال يلوز استغاللها بطريقة تؤ ي إلى إه ارها أو تئوثها.
وقد تعمن ال انون الكويتي نفس المغذى الساب وكذلك القانون الئبناند والقطري والئيبد ،اما قانون
تحسين البيئة العراقد وانه تناول النقاط السابقة إلى انه أ مج البيئة البحرية والساحئية م المياه السطحية

واللووية ود وصي واح .

اما ال انون المصري وئم ير به أي نصوو تتعئ بتئوث المياه اللووية وانما ركز عئى إنشا الملئس

األعئى لحماية نهر النيي والملاري المائية من التئوث برئاسة رئيس ملئس الوز ار  ،كما انه اور باو كامال

لحماية البيئة من التئوث اال ان معظمة تح ث عن حماية البيئة البحرية ون التطرق إلى حماية المياه السطحية
واللووية من التئوث.
وفي قانون سةطنة عمان وئم ييصو المشرع وصال منفصال لئبيئة المائية اال انه لم يليز نزع

الحلارة اقتالع األشلار والشليرات واألعشاو أو نقي التربة والرمال من ملاري المياه والشواطئ واألو ية أو
البرك والمستنقعات ومصار المياه العامة وضفاوها اال بتصريح من اللهات الميتصة.
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وفي قانون حماية البيئة األردني وق ووض ملئس الوز ار ود إص ار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام

القانون بما ود ذلك نظام حماية المياه  ،ولم يتناول حماية المياه من التئوث بالتفصيي ود موا القانون مقارنة
بالكثير من قوانين حماية البيئة ود ال ول العربية.
ب -حماية البيئة الوحرية والساحةية من التةوث
اعتبرت القوانين البيئية ان المناط البحرية وما يعئوها ود طبقات الهوا العئيا وما ود قاع وباطن

البحر مناط محظور ويها إح اث أي تئوث لئبيئة البحرية بالموا الضارة ،كما أولبت عئى السفن المارة ان

تكون ملهزة بالمع ات واأللهزة الياصة بمن التئوث ومعاللة النفايات ،وان تحتفظ بيطة طوارئ ياصة تئك
السفن التد تنقي النف وان تمتئك األلهزة والمع ات الالزمة لتطبي يطة الطوارئ.

كما يحظر عئى السفن تصريف أو إلقا الزيت أو ميئفاته أو غير ذلك من الموا الضارة وان تئتزم

بتفريغ الميئفات والنفايات التد تسبو التئوث ود مراو

االستقبال المح ة لذلك .كما يحظر عئى لمي

المنشآت الصناعية أو التلارية أو السياحية تصريف أي موا أو نفايات أو سوائي ود الشواطئ أو المياه
البحرية .ويحظر عئى شركات استيراج أو استكشا
أو المياه المصاحبة لعمئيات الحفر أو االستكشا

أو استغالل حقول النف البحرية تصريف أي موا مئوثة

أو ايتبار اآلبار أو اينتاج ود المياه البحرية ،واستي ام

تئك الشركات الوسائي الالزمة لحماية البيئة البحرية من التئوث.
وتضمنت تئك القوانين ايل ار ات اي ارية والسلالت الياصة بالسفن التد تحمي موا ضارة أو مئوثة،

حيث أولبت عئيها االحتفاظ بسلي لئشحنة ي ون ويه الربان لمي البيانات المتعئقة بالشحنة وولهتها
واالحتياطيات المتيذة لمن ح وث أي تئوث.
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واولو القانون عئى تئك السفن ايبالغ عن وقوع أي حا ث تئوث لئبيئة البحرية وق نظمت كي ولة
ايل ار ات المترتبة عئى وقوع مثي تئك الحوا ث والمسئولية عنها والعقوبات والغرامات الياصة بها.
اما حماية البيئة الساحئية وق نصت معظم قوانين البيئة عئى حظر قئ الصيور والحصى وازالة الرمال

الشاطئية أو ر م الشواطئ أو بنا الحوائ ايسمنتية والصيرية إال بع مواوقة اللهات اي ارية.

وب راسة قوانين ال ول العربية تالحظ ان هناك تشابه ود التشريعات الياصة بحماية البيئة البحرية

والساحئية وهذا التشابه لم يكن سببه التقئي أو الملا ارة وانما يمكن ر ه إلى أمرين هما.

اللغراوية واالقتصا ية لمعظم تئك ال ول مثي الكويت والسعو ية ولبنان والبحرين

-0

تماثي الظرو

-0

تأثر التشريعات الوطنية ود ال ول السابقة باالتفاقيات ال ولية مثي اتفاقيتد الكويت عام  1912ول ه

واليمن وسئطنة عمان.

عام  1928وكذلك اتفاقية برشئونة عام  1919التد انضمت إليها كي من سوريا ولبنان ولا ت أحكام
االتفاقيات الثالث السابقة وبنو ها متطابقة م أحكام االتفاقية ال ولية لمن تئوث البحار بالنف الموقعة

ود لن ن سنة .1901
ج -أحكام المسئولية عن تةوث البيئة الوحرية في قوانين الوالد العربية
يالحظ ان قوانين ال ول العربية ق لمعت بين أحكام المسئولية المطئقة والمسئولية التقصيرية وق وق

كثير منها عئى اتفاقية بروكسيي سنة  1998واتفاقية سنة  1999وسنة  1911وايذ كثير من ال ول بأحكام هذه
االتفاقيات ال ولية ود قانونها ال ايئد ونصت قوانين هذه ال ول عئى التعويض المالد بلانو التعويض العيند.
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املبحث الثالث
العقوبات واحلوافز البيئية يف القوانني العربية ومدى كفايتها
طر عئى عناصرها الطبيعية من ما وهوا وتربة وغذا
نتيلة لآلثار السئبية لاضرار البيئية والفسا الذي ا

وق عم ت كي ولة ود نطاق سيا تها ايقئيمية إلى إص ار تشريعات وقوانين لحماية البيئة ومكاوحة التئوث
م ت عيم تئك القوانين بل از ات عقابية تلبر األشياو الطبيعية واالعتبارية عئى احترامها وأيضا بحواوز

ومكاوآت تشليعية لتحفيزهم عئى االلتزام بها.

أوال  :الع ووات في قوانين حماية البيئة والدول العربية
تضمنت معظم التشريعات البيئية بال ول العربية ل از ات لنائية تمثئت ود عقوبات توق عئى من

ينتهك أحكام القوانين الياصة بحماية البيئة ،ألنه ال وائ ة من ص ور قوانين لحماية البيئة ون تضمينها
عقوبات تر ع الميالف وتعي الحالة إلى ما كانت عئيه .وتنوعت العقوبات ود تشريعات ال ول العربية بين

عقوبات أصئية وعقوبات تكميئية وأيرى تش ي لئعقوبة.
أ -الع ووات األصةية :

هد الل از األساسد لئلريمة ود ح البيئة والتد يقررها القانون وتكفد بذاتها ود اغئو األحوال لتحقي
األه ا

المنشو ة من العقوبة وهد مح ه من حيث النوع والمق ار كما نو عئيها القانون.

والعقوبات األصئية متنوعة ومنها عقوبة تمس ح الحياة وعقوبة تمس الح ود الحرية ،وثمة عقوبة تمس

الذمة المالية والمتمثئة ود التعويضات والغرامات.

 -0الع ووات الماسة والنفس :وهد العقوبة التد توق عئى اينسان وتصيبه ود نفسه وهد عقوبة ايع ام،
وب راسة قوانين حماية البيئة العربية نل ان القانون ايماراتد ق ايذ بعقوبة ايع ام ود ح كي
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شيو يستور أو يلئو موا أو نفايات نووية أو نفايات يطرة ،وكذلك قانون حماية البيئة السعو ي
الذي ذا عئى ما سب النفايات السامة أو ايشعاعية.
وهناك قوانين لحماية البيئة التد لم تنو صراحتا عئى عقوبة ايع ام ولكنها أحالت من قام بايضرار

بالبيئة إلى إيقاع اش العقوبات المنصوو عئيها ود قوانينها األيرى كالما ة ( )1-1من قانون البيئة

المصري حيث نصت عئى "ال ييي تطبي العقوبات المنصوو عئيها ود هذا الباو بتوقي أية عقوبة

اش منصوو عئيها ود قانون آير" ،وكذلك الما ة ( )12من قانون حماية البيئة األر ند ،والما ة ()21
من قانون حماية البيئة ايماراتد  .وأيضا نصت عئى نفس المعنى الموا ( ،29 ، 20 ، 21 ، 28 ، 21

 ) 18 ، 22 ، 21من قانون حماية البيئة لسئطنة عمان  ،والما ة ( )99من قانون حماية البيئة القطري

 ،والما ة ( )21من قانون حماية وتحسين البيئة العراقد ،وكذلك الما ة ( )91من القانون الئيبد.

وود الما ة ( )91من القانون الئبناند والتد نصت عئى " ان العقوبات المنصوو عئيها ود هذا

القانون ال تحول ون تطبي

العقوبات المنصوو عئيها ود قانون العقوبات وسائر التشريعات

اللزائية" .اما قانون حماية البيئة الكويتد وئم يسير المشرع عئى نفس النهج الساب حيث لم ينو
عئى عقوبة ايع ام ود موا القانون ولم يحيي من قام بايضرار بالبيئة إلى نصوو أيرى ود قوانين

تنو عئى عقوبة اش .

 -0الع ووات السالوة لةحرية :العقوبة السالبة لئحرية هد السلن او الحبس حيث تع العقوبة السالبة
لئحرية من أهم العقوبات المل ية والمؤثرة ود حماية البيئة.
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وق نصت قوانين حماية البيئة ود ال ول العربية كئها عئى هذه العقوبة وان كانت م ة العقوبة السالبة

لئحرية تتفاوت من ولة أليرى وكذلك تبعا للسامة االعت ا أو الضرر المرتكو ض البيئة ويلوز

الحكم بالغرامة م الحبس أو السلن.

أي ان المشرع ترك لئقاضد مهمة ايتيار العقوبة المالئمة ( حبس أو غرامة أو كالهما ) ود ضو
ظرو ونوعية الضرر البيئد المرتكو ( عئى ع نان الفيي  ، 8009 ،و .) 112ومن أمثئة ذلك الما ة

( )80من قانون حماية وتحسين البيئة العراقد والتد نصت عئى عقوبة الحبس أو الغرامة ،والموا
(  ) 92 ، 91 ، 20من قانون البيئة المصري.

وهناك بعض ال ول التد لم تض ح أ نى أو ح أقصى لعقوبة الحبس مثي القانون المصري ويما

يتعئ بالتئوث البحري حيث أطئ عقوبة الحبس ود هذه اللرائم ون وض ح ا ند أو أقصى لها.
وق يح

المشروع ود بعض الحاالت ح ا أعئى ال تتلاوزه عقوبة الحبس ون تح ي ح أ نى ،كما

نصت عئى ذلك الالئحة التنفيذية لئنظام العام لئبيئة السعو ي بقولها" يعاقو من ييالف أحكام هذا
النظام بم ة ال تزي عئى يمس سنوات" ،وعكس ذلك ق يح

المشرع ح ا ند لئعقوبة بالسلن أو

الحبس ون تح ي ح أقصى كالما تين (  ) 91 ،90من قانون حماية البيئة الفئسطيند.

والمشرع ق يح ح ا أقصى وا ند لعقوبة السلن أو الحبس ومثال ذلك القانون العماند بنصه " يعاقو

كي من يتسبو ود إوسا مناط صون البيئة بالسلن م ة ال تقي عن ستة أشهر وال تزي عئى يمس

سنوات" ،وكذلك قانون حماية البيئة الئبناند الذي عاقو الميالف بعقوبة الحبس من شهر إلى سنة،
والقانون القطري الذي لعي العقوبة تتراوح ما بين الحبس م ة ال تقي عن ثالث سنوات وال تزي عن
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عشرة سنوات ،والقانون األر ند الذي عاقو الميالف بعقوبة الحبس لم ة ال تقي عن ثالث سنوات وال
تزي عن يمسة عشر سنه وهناك عقوبة أيرى بالحبس ال تقي عن سنة وال تزي عن ثالث سنوات .

وما يؤيذ عئى العقوبات الوار ة ببعض قوانين البيئة العربية ان بساطة عقوبة الحبس ال تحول ون

إق ام الكثيرين عئى اقت ار

مثي هذا النوع من الل ارئم كما انها ال تحول ون تكرارها ،إلى لانو مشكئة

أيرى وهد كيفية تطبي عقوبة الحبس عئى األشياو االعتبارية .
وال تش

العقوبة بالسلن ود معظم ميالفة أحكام التشريعات البيئية إال عن ما ينتج عنها وق ان ود

األرواح البشرية أو إصابات بالغة ولسيمة ومن أمثئة ذلك ما ور بالما ة ( )90من قانون البيئة المصري

والما ة ( )109من قانون حماية البيئة الكويتد .

 -2ع ووات مالية  :تع العقوبات المالية هد ابرز العقوبات بالنسبة لئميالفات البيئية حيث اتلهت
معظم التشريعات البيئية العربية نحو تغئيو الل از المالد المتمثي ود الغرامات بيصوو لرائم تئوث
البيئة  .ولعي المشرع ايذ بقاع ة الل از من لنس العمي والن اغئو األضرار البيئية ناتج عن ممارسة

األنشطة االقتصا ية وتكون الغرامات المالية بالنسبة لها من لنس العمي ومن لهة أيرى وان الغرامات
المالية تتال م م اللاند ،واللرائم البيئية غالبا ما تسن إلى أشياو معنوية وتكون عقوبة الغرامة
مناسبة لطبيعة مرتكبيها ،كما تع هذه الغرامات بمثابة ضريبة األمن البيئد الذي يرقة مرتكو اللريمة

البيئية.

وق ح المشرع ود معظم ال ول العربية قيمة الغرامة بمبالغ مح ه أو ق يئلا ود كثير من األحيان
إلى وض ح أ نى وح أقصى لئغرامة كد يتيح الفرصة لئقاضد لتق ير ما يراه مناسبا ،كما تنو

بعض القوانين عئى تطبي الغرامة ب يال عن العقوبة السالبة لئحرية أو بايضاوة إليها.
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ونظ ار ليطورة تئوث البيئة للأت بعض ال ول إلى تش ي عقوبة الغرامة ومضاعفة مق ارها ود حالة
العو وذلك لزيا ة أثرها وواعئيتها ود ر ع الميالفين لئتشريعات البيئية  ،ومثال ذلك قوانين حماية

البيئة ود  :العراق  ،لبنان  ،األر ن  ،ايمارات  ،عمان  ،واللزائر.
ب -الع ووات التكميةية :

العقوبات التكميئية ال توق وح ها  ،بي يحكم بها بايضاوة إلى العقوبة األصئية  ،وهد اما ان تكون
ولوبيه التطبي أو لوازيه متروكة لتق ير القاضد عن الحكم بها.
وباستق ار قوانين حماية البيئة ود ال ول العربية نل انها أور ت ضمن العقوبات التكميئية عقوبة
المصا رة ونشر الحكم وغئ المنشاة.
 -0المصادرة  :هد عقوبة مالية يتم نقي مئكية األموال واألشيا ذات الصئة باللريمة من المحكوم
عئيه إلى ال ولة بحكم قضائد.
والمصا رة نوعان ولوبيه ولوازيه  ،ويالحظ ان التشريعات البيئية ود ال ول العربية ق انقسمت
ويما بينها  ،ومنها من ايذ بالمصا رة اللوازيه كنظام صي الحيوانات والطيور البرية ود السعو ية

والذي ألاز القانون ويها مصا رة األسئحة واآلالت واأل وات المستي مة ود عمئية الصي  ،كذلك

القانون الكويتد والذي ألاز مصا رة السفن أو األشيا المضبوطة  ،وكذلك قانون حماية البيئة

القطري الذي ألاز مصا رة األ وات واآلالت المستي مة ود الميالفة البيئية  .وقانون الغابات
العراقد ألاز مصا رة لمي المزروعات واألشلار التد تم غرسها يالوا ألحكام القانون.

وبالمقابي هناك تشريعات بيئية عربية أيذت بعقوبة المصا رة الولوبيه كالما ة (/28ج) من قانون

حماية الب يئة العماند ويما يتعئ

بصي الطيور أو الحيوانات البرية والتد نصت عئى ولوو
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مصا رة الطيور والحيوانات التد تم صي ها واآلالت المستي مة  .وود نفس الشأن ور بالما ة

( )22من قانون حماية البيئة ايماراتد ،والما ة ( )21من قانون البيئة المصري وكذلك الما ة ()21

والتد نصت عئى مصا رة األلهزة والمع ات ود حالة ميالفة األحكام الياصة باستي ام مكبرات

الصوت.

 -0نشر الحكم  :يع عقوبة تكميئية لوازيه  ،تتمثي بايعالن عن اللريمة البيئية ومرتكبها بصيغة
تنطوي عئى التشهير بسمعته ومكانته وتحذير الكاوة من أوعاله وسئوكياته  ،وهد عقوبة مالئمة

لمرتكبد الميالفات البيئية التد تتضمن اييالل بالثقة أو المساس بسمعة الشيو أو المنشاة.

ويكون النشر ود صحيفة أو أكثر إضاوة إلى نسخ منطوقة من المضبطة التد ص ر بها الحكم

ود مكان ارتكاو الميالفة البيئية ،أو محي إقامة مرتكبها شيصا كان أو منشاة ويتم النشر عئى

نفقة المحكوم عئيه.

ومن أمثئة التشريعات البيئية التد أيذت بعقوبة النشر قانون حماية البيئة الكويتد بالما ة رقم

( )101والتد ألازت لئمحكمة ان تأمر بنشر الحكم كامال أو مئيصا ود الصحف التد تح ها
أو من يالل وسائي االتصاالت المسموعة والمرئية أو بئص صور الحكم عئى األماكن التد

تح ها وذلك عئى نفقة المحكوم عئيه.

إال ان الكثير من ال ول العربية لم تأيذ بعقوبة النشر ويما يتعئ باألحكام الياصة باللرائم البيئية.
عئى الرغم من انها عقوبة تحق الر ع العام عن طري التشهير بالميالف ألنها عقوبة تمس

المحكوم عئيه ود سمعته واعتباره ومكانته ل ى المتعامئين معه مما ق يؤ ي إلى وق ان الثقة بهم
سوا كان شيو أو منشاة ،بي ان البعض يعتبر عقوبة السلن اقي وطأة من عقوبة التشهير.
119
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

 -2غةق المنشاة :ويقص به من المنشاة الميالفة ألحكام التشريعات البيئية من مزاولة نشاطها بصفة

مؤقتة أو ائمة وذلك عن ما تتسبو تئك المنشاة ود إح اث إيطار أو مساوئ تبئغ رلة يتعذر

تفا يها.
ونظ ار ليطورة هذه العقوبة وش تها ،والن أثرها يمت إلى العامئين ود المنشاة ويضر باالقتصا

الوطند ،وق انقسم الرأي حولها بين مؤي ومعارض  ،ومن أمثئة التشريعات البيئية العربية التد

أيذت بعقوبة غئ المنشاة أو إيقاوها مؤقتا نتيلة ميالفة األحكام القانونية البيئية قانون حماية
وتحسين البيئة العراقد بالما ة (.)22

كما ألاز قانون البيئة المصري بالما ة ( )21الحكم بغئ المنشاة والغا الترييو الصا ر لها أو
وقف النشاط الميالف ويها  .كذلك الما ة (/1ج) من قانون حماية البيئة األر ند والتد نصت

عئى غئ المنشاة لحين إزالة الميالفة  ،والما ة ( )81من القانون الئبناند أولبت عئى وزير البيئة

ان يتيذ كاوة الت ابير الها وة إلى وقف النشاط المئوث لئبيئة والما ة ( )18من نفس القانون أوكئت

لملئس الوز ار تح ي شروط وقف أو إغالق أو شطو كي منشاة عن ما تشكي يط ار عئى البيئة.
والما ة ( )82من قانون حماية البيئة ومكاوحة التئوث العماند أولبت عئى الوزير ود الحاالت
التد يترتو عئيها ياطر عئى البيئة إص ار قرار بوقف الميالف عن مزاولة نشاطه لحين زوال

الميالفة  .والما ة ( )19من قانون البيئة القطري كئفت الملئس األعئى لئبيئة والمحميات الطبيعية
باتياذ ايل ار ات الالزمة لوقف النشاط الميالف.
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ج -تشديد الع ووة:
باستق ار معظم قوانين حماية البيئة لئ ول العربية تالحظ انها ق ش ت من العقوبات المقررة عئى تئوث
البيئة لع ة أسباو منها العو وتكرار الميالفة وع م االمتثال لاللتزامات القضائية.
وق ألمعت قوانين البيئة عئى تش ي القوبة سوا بمضاعفة الغرامة أو الغرامة والحبس معا أو زيا ة م ة

الحبس ،وهذا ما نصت عئيه الما ة ( )81من القانون العراقد والموا من ( )21-21والموا ( )91-90من

قانون حماية البيئة اللزائري ،والما ة (/1ج)  ) /11( ،من قانون حماية البيئة األر ند  ،وما ور بالموا (29

 ) 10 ، 22 ،من قانون حماية البيئة العماند  ،والموا ( ) 91 ، 90 ، 29 ، 21 ، 29من قانون البيئة المصري

 ،والما ة ( )101من قانون حماية البيئة الكويتد .

ثانيا  :الحوافز والمكافآت البيئية في قوانين الدول العربية:
ته

الحواوز البيئية إلى تشلي األشياو والشركات عئى إتباع تقنيات ح يثة لئح من تئوث البيئة

ولمعاللة النفايات واعا ة تصنيعها واستعمالها بما يضمن حماية البيئة من التئوث .ومن اهم الحواوز البيئية
الحواوز الضريبية.
أ -الحوافز العريوة في مجال الحد من التةوث:
ويقص بالحواوز الضريبية منح الع ي من الحواوز الضريبية ،لتشلي االستثمارات البيئية أو تحفيز

المئوثين عئى تبند سياسات بيئية حمائية ،والحواوز الضريبية مؤهئة الن تئعو و ار وعاال ود ملال الح من
التئوث البيئد ،وهذا لكونها تعتبر أ اة تشلي وتوليه لانشطة المرتبطة بهذا الملال ،والتد ق تتمثي ود أنشطة
اقتنا أو إنتاج ألهزة أو مع ات أو آالت تساع ود ت ند رلة التئوث ،أو األنشطة العامئة ود ملال النظاوة
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وال سيما ما يرتب منها بانتاج موا التنظيف  ،وتشلي هذه األنشطة يكون عبر استفا تها من معامئة ضريبية
المبيعات ( القيمة المضاوة ) وغيرها ،أو تيفيض سعر الضريبة التد تيض لها هذه األنشطة كما يئد:
 الحواوز الضريبة المولهة لتشلي إنشا قطاع ياو لحماية البيئة ،كتئك الميتصة بانتاج مع اتمكاوحة التئوث أو تق يم يبرات ونية وتقنية لذلك ،أو القيام بأنشطة النظاوة ومعاللة التئوث كما هو

الحال ود أغئو ال ول الصناعية .والحواوز الضريبة ود هذا الص  ،ق تكون ود شكي إعفا لزئد
أو كمد من الضرائو عئى األرباح ،أو ايعفا من حقوق التسليي ،أو االستبعا من ورض أو

تطبي الضريبة عئى القيمة المضاوة.
 الحواوز الضريبية المولهة لتشلي القطاعات الصناعية عئى التلهيز بمع ات الح من التئوث.ب -الحوافز البيئية في قوانين حماية البيئة العربية:
من أهم الحواوز البيئية التد ور ت بقوانين حماية البيئة ود ال ول العربية ما يئد:
 التيفيضات اللمركية  :تأيذ الحواوز البيئية شكي تيفيضات لمركية عئى التلهيزات والتكنولولياواآلالت والمع ات التد تساهم ود تيفيض أو القضا عئى إشكال التئوث أو معاللة النفايات أو

إعا ة تصنيعها .
ومن أمثئة ذلك ما ور بالما ة ( )80من قانون حماية البيئة الئبناند .
 تيفيضات الضرائو عئى ال يي :يرى وري كبير من االقتصا يين بأنه يمكن لئضرائو ان تئعوو ار مهما ود تقئيي مستويات التئوث إلى المستويات المقبولة التماعيا ،بأقي تكئفة التماعية وذلك

إذا صممت وطبقت بصورة لي ة.
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وكي شيو طبيعد او معنوي يقوم بنشاطات تحاوظ عئى البيئة يستفي من تيفيضات عئى

الضرائو التد تتناول هذه النشاطات وهذا ما أك ت عئيه الما ة ( )80من قانون حماية البيئة

الئبناند.

كما ان أهم ما يميز الضرائو كا اه لسياسة حماية البيئة هد ان الضريبة تشكي حاو از مستم ار
لتيفيض التئوث مقارنة بغيرها من األ وات .اال ان منح الحواوز الضريبية البيئية يتطئو ولو

بيانات ومعئومات تفصيئية تتعئ بنشاط وأوضاع المنشات ،وهنا تظهر مشكئة ع م تواور تئك

البيانات بالصورة المرلوة مما يؤ ي إلى ع م وعالية السياسة التد يتم تطبيقها ،وق يرل ذلك إلى

التنظيم ال ايئد لئمنشآت والذي ق ال يتضمن االحتفاظ بتئك المعئومات أو ق تكون المنشاة ود
وض ال يتيح لها التحكم والرقابة عئى ت و المعئومات إلى اللهات المعنية بطريقة تؤثر عئى

وعالية وكفا ة السياسة الضريبية التد يتم تطبيقها .
وود قانون البيئة المصري بالموا (  ) 12 ، 11ووض لهاز شئون البيئة باالشتراك م و ازرة
المالية ود وض نظاما لئحواوز الذي يمكن تق يمها لاشياو والهيئات والمنشات وغيرها الذين

يقومون بأعمال أو مشروعات من شانها حماية البيئة.

وود العراق نصت الما ة ( )21من قانون حماية وتحسين البيئة عئى ح الوزير ود منح

األشياو الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شانها حماية البيئة
وتحسينها مكاوآت يح مق ارها وكيفية صروها بتعئيمات يص رها ووقا لئقانون.

اما قانون حماية البيئة الئيبد وق يال من أية حواوز أو مكاوآت بيئية وكذلك القانون الكويتد

والعماند والقطري.
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 األ وات االقتصا ية األيرى :تع األ وات االقتصا ية اح المناهج الح يثة نسبيا عئى الصعيالعالمد ود ملال تطبي ومباشرة سياسة بيئية مح ة  ،كما تمثي أ اة عمئية وعالة التياذ القرار
البيئد وصياغة السياسات البيئية ود الع ي من البئ ان النامية ويتحق من يالل تطبيقها المباشر

مناو ومزايا متع ة عئى عالج المشاكي البيئية.

وود مصر أك ت الما ة ( )0من قانون البيئة عئى ان للهاز شئون البيئة ود سبيي تحقي أه اوه

اقتراح آليات اقتصا ية لتشلي األنشطة الميتئفة عئى اتياذ إل ار ات من التئوث ويع هذا النو

اعتراوا بال ور الحيوي الذي يمكن ان تئعبه األ وات االقتصا ية ود تحقي أه ا

المصرية.

السياسة البيئية

ثالثا :مدى كفاية التشريعات البيئية العربية:
معظم التشريعات المتعئقة بحماية البيئة ود ال ول العربية لم توله مباشرة بشكي متيصو إلى البيئة،
بي تناول بعضها لوانو من البيئة وو تصور ضي ألنواع وطبيعة المؤثرات البيئية وح و تأثيرها  ،أي

ان الصورة الكامئة لحالة البيئة غائبة إلى ح ما عن أذهان المشرعين  ،مما لعي تئك التشريعات غير
كاوية أو غير مالئمة لئحالة التد تتطئبها تطورات العصر  ،إذ غالبا ما يغيو عن هذه النصوو التشريعية

المعيار العئمد المرلعد ود تح ي الميالفات البيئية  ،وغياو المعيار العئمد يعرض تطبي النو القانوند

لاللتها وييرج عن مقص ه  ،إذ انه من المعرو

ان تطبي النصوو اللزائية الب وان يستن إلى نو

قانوند واضح عمال بالمب أ القانوند الثابت " ال لريمة وال عقوبة إلى بنو قانوند ساب عئى ارتكابها "،
ويضا

إلى ما تق م ان هناك بعض اللوانو الهامة المتعئقة بالبيئة لم تتناولها النصوو المعمول بها

حاليا  ،مما يعند ولو وراغ تشريعد ود تووير المعاللة القانونية والسن القانوند المئزم لتأبمين الحماية
لئبيئة .
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أ -أسواب عدم كفاية التشريعات البيئية في الدول العربية:
تتئيو أهم أسباو ع م كفاية التشريعات البيئية ويما يئد:
 -ع م مرونة التشريعات المعمول بها بالشكي الذي يالئم التطور السري ود ذلك العصر والتد أ ت

إلى إح اث تأثيرات واسعة ومتنوعة عئى األنشطة البيئية ،مما يستع ي إيلا تشريعات قانونية

مالئمة.

 از والية النصوو المتعئقة بالبيئة وما ينشا عن ذلك من ع م الوضوح ود اعتما النو الوالوالتطبي .

 تضارو عمي المؤسسات الميتصة بشئون البيئة ود الع ي من ال ول العربية ،ونل وزارة البيئةوو ازرة الصحة ود بعض ال ول تتنازع ود االيتصاصات سوا ود ملال ايش ار

البيئة .

أو الرقابة عئى

 ع م مالئمة بعض العقوبات التد تضمنتها النصوو التشريعية البيئية ،حيث انها ال تتمت بقوةالر ع الموازية لحلم األضرار البيئية.

 ع م تناول التشريعات البيئية العربية لكثير من المستل ات الهامة المتصئة بالبيئة. غياو االستقاللية ود عمي مؤسسات وهيئات حماية البيئة ،حيث انها ال تعمي عئى البع البيئدوق بي تأيذ ود حسبانها الكثير من االعتبارات عن إع ا التقارير البيئية.

 نقو الموار البشرية المتيصصة ود العمي البيئد ود تئك الهيئات والمؤسسات البيئية مما يفق هاالمرلعية العئمية واي ارية.
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 اوتقار ألهزة حماية البيئة ود بعض البئ ان العربية إلى األلهزة والوسائي واأل وات الالزمة لئرقابةعئى البيئة وذلك حتى تتمكن من متابعة تطبي وانفاذ أحكام قوانين حماية البيئة بها.
و -مالحظات عامة عةى قوانين البيئة في الدول العربية:
 -بعض القوانين ألازت لوزير البيئة إل ار مصالحة عئى الغرامات وعئى التعويضات التد يحكم بها

بشان األضرار التد تصيو البيئة ،األمر الذي يقئي من واعئية القانون ومن أمثئة ذلك الما ة ()99

من قانون حماية البيئة الئبناند والتد ألاز ويها لوزير البيئة ان تتم التسوية حتى نصف قيمة

الغرامة أو التعويض.

 -بعض قوانين حماية البيئة ألازت لئلهة اي ارية الميتصة ان تسمح بتصريف أو إلقا الموا

المئوثة وأمثئة ذلك ان القانون ود ولة قطر بمنحة صالحيات لئلهة اي ارية الميتصة يقئي من
أهمية الحماية القانونية المقررة لئح من تئوث البيئة المائية الياضعة لئ ولة وبصورة ياصة ويما

يتعئ بالتئوث الناتج من المشروعات والمنشئات عئى الشواطئ البحرية حيث ألاز لئلهة اي ارية

الميتصة بمولو الترييو السماح بتصريف أو إلقا الموا المئوثة اذا كانت تتف م المعايير
والمواصفات التد تح ها الالئحة التنفيذية .
 -ع م االلتزام باع ا

راسات تقييم األثر البيئد لئمشاري التد نو عئيها قانون حماية البيئة ود

إلر ات
بعض ال ول العربية  ،وع م قيام األلهزة أو هيئات حماية البيئة أو و ازرة البيئة باتياذ أية ا

لمالحقة أصحاو تئك المشروعات التد ب ا ود تنفيذها وعال ون راسات تقييم األثر البيئد ومن

ابرز األمثئة عئى ذلك موريتانيا ولبنان.
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 ع م ص ور ق اررات ( مراسيم ) من اللهات المعنية لتفعيي موا قانون حماية البيئة ومثال عئىذلك ود لبنان لم تص ر المراسيم التالية :
 وض يطة أساسية لحماية البيئة ووقا لئما ة ( )0من القانون.
 إنشا صن وق وطند لئبيئة ( ما ة .) 1 ، 9
 إنشا نظام ي ارة المعئومات المتصئة بالبيئة وطرق حمايتها ( ما ة .) 11
 إ يال برامج تربوية متعئقة بالبيئة ضمن المناهج التعئيمية ود كي المستويات التعئيمية
( ما ة .) 19
 وض أصول ومعايير لحماية البيئة المائية من التئوث ( ما ة .) 29
 عئى الرغم ان معظم قوانين حماية البيئة ود ال ول العربية نصت عئى ولو يطة طوارئ بيئيةاال ان هناك ول عربية لم تفعي تئك النصوو ومن أمثئة ذلك لم تص ر مراسيم وض يطة
وطنية ي ارة الكوارث والمياطر البيئية لكي منطقة ود لبنان وذلك طبقا لما ور بالما ة ( )00من

القانون الئبناند.

 -ع م كفاية العقوبات السالبة لئحرية لتحقي ما يرمد إليه المشرع من حماية البيئة وارسا لقواع

الع الة وتحقي الر ع العام والياو ،ولسامة األضرار الما ية والمعنوية الناتلة عن اللرائم البيئية
تفوق بكثير م ة العقوبة بالحبس أي كانت م تها.

 -الكثير من ال ول العربية لم تأيذ بعقوبة النشر ود اللرائم ،عئى الرغم مما لها من تأثير يحق

الر ع الكاود وياصة المنشآت والتد تيشى عئى اسمها ود السوق ،وق يكون من ولهة نظر تئك
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المنشآت ان و الغرامات والتعويضات أهون بكثير من نشر اسمها ضمن الشركات التد تئوث
البيئة .
 -لم تأيذ الكثير من التشريعات البيئية ود ال ول العربية بمب أ الحواوز والمكاوآت البيئية التد يلو

ان تمنح لاو ار أو المنشآت نتيلة اهتمامهم بالبيئة والمحاوظة عئيها وانما ركزت معظم تئك

التشريعات عئى العقوبات وتش ي ها.
 أك ت بعض التشريعات البيئية ود ال ول العربية عئى نشر الوعد البيئد بين او ار الملتم عنطري

العمئية التعئيمية وبالم ارس واللامعات والمعاه  ،وكذلك عن طري

ايعالن بالوسائي

المقرو ة والمسموعة والمرئية مثي قانون حماية البيئة الكويتد والعراقد والئيبد والمصري ،اال ان

ذلك لم يئمس لي ا عئى ارض الواق وهناك كثير من ال ول العربية تعاند من مشاكي بيئية يطيرة

عئى الرغم من ولو تئك النصوو ،اما لغياو التطبي السئيم ألحكام القوانين واما لغياو الوعد

البيئد أو السببين معا.

 عئى الرغم من تأكي بعض التشريعات البيئية عئى استي ام األ وات االقتصا ية كأح السياساتالتحفيزية لئح من تئوث البيئة اال إننا نالحظ ع م تطبي تئك األ وات بي وع م تح ي ها ،ومثال

عئى ذلك قانون البيئة المصري الذي نو عئى تئك األ وات اال ان القانون لم يح هذه األ وات.
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املبحث الراب
دور األجهزة العليا للرقابة يف ضوء قوانني محاية البيئة العربية
عروت محكمة المحاس ب بببة الهولن ية ود المؤتمر ال ولد اليامس عش ب ببر لئمنظمة ال ولية لالهزة العئيا

لئرقابة والمحاس ب بببة االنكوس ب بباي  INCOSAIالرقابة البيئية بأنها " رقابة تنفيذ البرامج البيئية من قبي الحكومات،
ورقابة اسب ب ب ب ب ببتلابتها لئتعه ات ال ولية التد وقعت عئيها" ،ويمكن أن تشب ب ب ب ب ببمي الرقابة البيئة لمي أنماط الرقابة

( مالية  ،م ى االلتزام  ،تقييم األ ا ).

وتعب قوانين حمبايبة البيئببة بمثباببة معبايير ومقباييس أللهزة الرقباببة عنب القيبام ببالرقبابببة البيئيبة ببأنواعهببا
الثالث ،ومعظم قوانين البيئبة ود الب ول العربيبة نصب ب ب ب ب ب ببت عئى ولو يط وبرامج لحماية البيئة يلو االلتزام
بها ،وح ت موار صب ببنا ي حماية البيئة وكيفية أو سب بببي اسب ببتي امها  ،كما ح ت ملموعة من المس ب ببتن ات
والسلالت البيئية التد يلو إمساكها من قبي المنشآت والهيئات الياضعة ألحكام قوانين حماية البيئة ،وكذلك

أوصت بضرورة القيام بتقييم األثر البيئد عن إع ا راسات الل وى لئمشروعات الم ار تنفيذها.

كمبا نصب ب ب ب ب ب ببت تئبك القوانين عئى ملموعبة من العقوببات لعبي من أهمهبا بالنسب ب ب ب ب ب بببة لمنظمات األعمال
الغرامات أو التعويضب ب ب ببات وما لها من اثر عئى المركز المالد لتئك المنظمات أو المنشب ب ب ببآت ،بي األثر البيئد
ألنش ببطة المنش بباة ال يقف عن التعويض ببات والغرامات وانما يتع ى ذلك ليص ببي طبقا لئقانون إلى غئ أو وقف
نشبباط المنشبباة بشببكي مؤقت أو نهائد ،األمر الذي ينعكس عئى اسببتم اررية المنشبباة وهو اح مبا ئ المحاسبببة

التد تع عئى أسبباسببها القوائم المالية ،وتنو معايير المرالعة ال ولية عئى ضببرورة قيام المنشبباة باع ا تقرير
عن م ى ق رتها عئى االستمرار من ع مه ود حالة ولو مياطر ته استمرارها ( كالمياطر البيئية ).
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وقب أيبذت بعض قوانين حماية البيئة العربية بنظام الحواوز والمكاوآت البيئية مثي قانون حماية البيئة

المصببري والئبناند وما لذلك من أثر عئى قائمة المركز المالد ونتيلة النشبباط ،وأح الحواوز التد نو عئيها
القانون الئبناند لا ت ود ش ب ب ب ببكي تيفيض ب ب ب ببات لمركية تص ب ب ب ببي إلى  %00عئى اآلالت واألص ب ب ب ببول والمع ات

المسببتي مة ود أنشببطة المحاوظة عئى البيئة ،أو ود شببكي تيفيضببات عئى الض برائو التد تتناول النشبباطات
بنسبة  %00كح أقصى ووقا الشروط المح ة.
أيض ببا تناولت القوانين البيئية العربية تنظيم عالقة ال ولة بالمنظمات والهيئات ال ولية المهتمة بالش ببأن

البيئد ومببا ينتج عن ذلببك من اتفبباقيببات وليببة واقئيميببة يلببو االلتزام بهببا .إلى لببانببو تطرق تئببك القوانين إلى

ايعانات والمنح المالية المق مة من الهيئات الوطنية واأللنبية ألغراض حماية البيئة وتنميتها.

كبي مبا سب ب ب ب ب ب ببب انعكس عئى ور ألهزة الرقباببة العئيبا بال ول العربية وألقى عئيها المزي من الوالبات
والمس ببئوليات عن قيامها بالرقابة البيئية بأنواعها ،كما ذا ذلك من مس ببئولية المرال نحو ما ور بتئك القوانين
من أحكام والتحق من صببحة تطبيقها وم ي التزام الوح ات محي المرالعة بها وأثرها عئى أصببولها وقوائمها

المالية  .وق حصب ب ب ب ببرت المنظمة ال ولية لالهزة العئيا لئرقابة المالية والمحاسب ب ب ب بببة ( )INTOSAIأه ا

البيئية ود االتد:

الرقابة

 االلتزام بالتشريعات البيئية المحئية. االلتزام بالسياسات البيئية المحئية. أ ا البرامج البيئية الحكومية. االلتزام باالتفاقيات والمعاه ات البيئية ال ولية. التق يم النزيه لئقوائم المالية والنفقات.130
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 التأثيرات البيئية لئبرامج الحكومية غير البيئية. -تقييم التأثيرات البيئية لئسياسات والبرامج البيئية المقترحة.

اوال  :الرقاوة المالية
هد رقابة تهتم بم ى تطبي المبا ئ والمعايير المحاس بببية المتعار عئيها ود قي وتص ببنيف
وتبويببو وتئييو العمئيببات المبباليببة المتعئق بة بببالتكبباليف وااللت ازمببات البيئيببة ،وود ملببال الرقببابببة المبباليببة

البيئية يمت وحو المرال إلى ما يئد-:

 oمرالعة االعتما ات المالية التد تم رص ها لتنفيذ برامج حماية البيئة.
 oالتحق

من تبويو ومعاللة المصرووات واألصول والمطئوبات ذات العالقة باألنشطة البيئية

بمولو المعايير المحاسبية المقبولة وايوصاح المالئم عنها ود البيانات المالية.

 oمرالعة الغرامات والتعويضات الناتلة عن ع م االلت ازم بأحكام وتشريعات قوانين البيئة.
 oمرالعة ايعانات والمساع ات البيئية التد حصئت عئيها الوح ة الياضعة لئرقابة.
 oمرالعة العقو المرتبطة بانتقال مئكية األصول التد لها عالقة بأعمال بيئية.

 oمرالعة نظم الرقابة ال ايئية الياصة باألمور البيئية وياصة ايل ار ات والنظم المرتبطة بالمحاسبة
البيئية.

 oالتحق من م ى كفاية الميصصات المق رة لمقابئة االلتزامات البيئية المتوقعة ود المستقبي نتيلة
القضايا المرووعة عئى المنشأة نتيلة لميالفتها قوانين البيئة.
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 oمرالعة اضمحالل األصول الناتج عن األنشطة البيئية لئمنشاة نفسها أو أنشطة المنشآت الملاورة
ود ضو قوانين حماية البيئة ومعايير المحاسبة.

 oمرالعة استثمارات المنشاة ( األ وات المالية ) ذات األثر البيئد واالعت ار

بها بقوائم المنشاة .

 oمرالعة القوائم المالية المتضمنة تكاليف بيئية لئتأك من أنها تعبر بوضوح عن المركز المالد
ونتائج األعمال.

ثانيا  :رقاوة مدى االلتزام و وانين حماية البيئة:
وتعند رقابة م ى التزام الوح ة الياضعة لئرقابة بالقوانين البيئية والتحق مما إذا كانت

اينلازات البيئية تتم طبقا لئقوانين والئوائح السب ب ببارية الياصب ب ببة بالبيئة ،لذلك يمكن التركيز عئى ما

يئد -:

 oمرالعة الكيفية التد تم بها منح التراييو لامور المتعئقة بالبيئية من حيث م ى مطابقتها
لئقوانين والئوائح.

 oمرالعة م ى االلتزام بالقوانين السارية ود شأن حماية البيئة والمحاوظة عئيها.
 oمرالعة م ى االلتزام بالمعايير القياسية المحئية والعالمية السارية.

 oمرالعة م ى االلتزام باالتفاقيات والمعاه ات ال ولية ود ملال حماية البيئة.

 oمرالعة م ى االلتزام بالقوانين الصا رة ود شأن الموا المشعة والوقاية من أيطارها.

ثالثا  :الرقاوة عةى األداء البيئي:
ته

رقابة األ ا البيئد إلى تقييم منظم الس ببتي ام وا ارة األموال واألص ببول الميصب بصبببة لئنشب بباط

البيئد ،وذلك من يالل التركيز عئى الموضوعات التالية -:
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 oالتأك من تنفيذ برامج البيئة بطريقة اقتصا يب ببة وبكفا ة ووعالية.
 oتح ي ما إذا كانت المنشأة مئتزمة بالقوانين والئوائح التد يمكن تطبيقها عئى البرامج.

 oالتأك من وعالية نظم رقابة البيئة ،وأنها تعطد معئومات بيئية كاوية ود الوقت المناسو.
 oالتحق من كفا ة ووعالية ايل ار ات الموضوعة لموالهة الكوارث البيئية.

 oالتأك من مراعاة األبعا البيئية لئمشروع عن تنفيذه والتأك من تنفيذ المح ات البيئية.

 oإل ار مقارنة بين مستويات األ ا البيئد الفعئد ومستويات األ ا البيئد الميط واستيراج الفروق
ايلر ات المصححة.
ا
وتحئيئها إلى أسبابها ،مما يساع عئى اتياذ

 oالتأك من م ى التزام منفذي المشروع بالمتطئبات البيئية.

ويمكن تصنيف رقاوة األداء البيئي واعتوارها واحد من خمسة أنماط رقابية مميزة هي:

 oالرقابة عئى المتابعة الحكومية لاللتزام بالقوانين البيئية.
 oالرقابة عئى أ ا البرامج الحكومية المتعئقة بالبيئة.

 oالرقابة عئى أثر البرامج الحكومية األيرى عئى البيئة.
 oالرقابة عئى األنظمة اي ارية البيئية.

 oتقييم األثر البيئد لئسياسات والبرامج والمشروعات البيئية المقترحة.
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النتائج والتوصيات
أوال :أهم النتائج
 .0ان غالبية ال ول العربية أصب ب رت تشب بريعات وقوانين بيئية ،وهد يطوة إيلابية ود س بببيي المحاوظة
عئى البيئة وعئى الموار الطبيعية واستلابة لالتفاقيات البيئية ايقئيمية ال ولية .

 .0لم ييتئف مفهوم البيئة كثي ار ود قوانين حماية البيئة بال ول العربية والذي عروها بأنها المحي الحيوي
الببذي يش ب ب ب ب ب ب بمببي الكببائنببات الحيببة ومببا يحتويببه من موا ومببا يحي بهببا من هوا ومببا وتربببة ومببا يقيمببه

اينسان من منشئات ثابتة أو غير ثابتة.

 .2ايتئف تعريف تئوث البيئة ود قوانين ال ول العربية اال ان غالبية التش ب بريعات البيئية ق قسب ببمت البيئة
ود تعريفها لئتئوث إلى عنصرين مباشر أو غير مباشر أو عنصرين طبيعد وصناعد ،ولم تغفي هذه

التشريعات ور اينسان الكبير ود تئويث هذين العنصرين.
 .2تمثئت لهو ال ول العربية ود حماية البيئة من التئوث ود ضو التشريعات الحالية ود إنشا و ازرات
لئبيئة وألهزة وهيئات لحماية البيئة ،وح ت تئك التشب بريعات ور كي منها ود الحفاظ عئى البيئة من
التئوث والتد من أهمها رس ب ب ب ب ببم اليط والبرامج البيئية ،إلى لانو متابعة العالقات واالتفاقيات البيئية

م ال ول والمنظمات ال ولية وايقئيمية.

 .2معظم ال سباتير الح يثة ببعض ال ول العربية أك ت عئى حماية البيئة ضبمن نصوصها ،ولكن الكثير
من ال ول العربية لم ينو سببتورها بشببكي واضببح عئى حماية البيئة ،وان كانت غالبية ال ول العربية

كفئت الحماية اي ارية لئبيئية ود قوانين حماية البيئة الص ب ببا رة ويها ،والتد أسب ب بس ب ببت ينش ب ببا األلهزة
والهيئات التد تعنى وتهتم بحماية البيئة.
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 .2غالبية التشريعات البيئية العربية أك ت عئى ضرورة قيام أي منشاة أو هيئة بعمي راسات تقييم األثر
البيئد قبي الب

ود أي مشروع سوا كان ل ي ا أو استكمال لمشروع قائم.

 .7نصب ببت قوانين حماية البيئة ود الكثير من ال ول العربية عئى التوثي البيئد المتمثي ود ملموعة من
ال واتر والسلالت ( السلي البيئد) التد يلو إمساكها من قبي الهيئات والشركات.

 .2تبين من ارس ب ب ببة قوانين حماية البيئة ببعض ال ول العربية ولو تش ب ب ببابه بين الموا الياصبب ب ببة بحماية
البيئة الهوائية من التئوث ود قوانين كي من  :مصر  ،الكويت  ،العراق  ،لبنان  ،قطر  ،ليبيا.

 .2تش ببابهت معظم الموا الياص ببة بالبيئة األرض ببية ود قوانين ال ول العربية اآلتية  :مص ببر  ،الكويت ،
العراق  ،لبنان  ،قطر  ،وكذلك قانون سئطنة عمان وان كان لم ير بفصي مستقي.

 .02ورق المشب ب ب ب ب ب ببرع ود معظم قوان ين ال ب ول العربيببة ويمببا يتعئ بحمببايببة البيئببة المببائيببة بين البيئببة البحريببة
والساحئية ومياه األنهار والمياه اللووية.
 .00تتسب ببم عقوبات اللرائم البيئية بالبسب بباطة ود معظم ال ول العربية ،ويعو هذا ربما إلى نظرة المشب ببرع
إلى طبيعة هذه اللرائم ،و إلى نوع المصب ببئحة المحمية ،ويها نظرة عا ية ويكيف معظم ل ارئم البيئة

عئى انهبا لنح وميبالفببات ،األمر الببذي يس ب ب ب ب ب ب بتب عد معبه ان يكون العقباو مواوقبا لمسب ب ب ب ب ب ببتوى التكييف

القانوند.

 .00يالحظ ان مبالغ الغرامات التد نص ب ببت عئيها الكثير من قوانين حماية البيئة ود ال ول العربية قئيئه ،
وال تتناسبب ب ب ب ببو م حلم الضب ب ب ب ب ببرر الذي أح ثه مرتكو اللريمة البيئية مما يلعي أصب ب ب ب ب ببحاو منظمات

األعمبال المئوثين لئبيئبة يب وعونهبا طواعية وكأنها لز من تكاليف اينتاج ،اال ان بعض ال ول تالوت

تئك المالحظة وقام بمضاعفة مبالغ تئك الغرامات مثي قانون حماية وتحسين البيئة العراقد والئيبد.
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 .02اعتم المشب ب ببرع ود ال ول العربية عئى عقوبة الغرامة بشب ب ببكي واضب ب ببح كعقوبة ار عة ود معظم اللرائم
البيئيبة وليس كئهبا امبا بباقد اللرائم وقب اعتمب عقوبتين هما  :الحبس والغرامة ملتمعين معا  ،اال ان

عقوبة الغرامة كان لها نصيو األس ود قوانين حماية البيئة العربية.

 .02انقس ب ببمت التشب ب بريعات البيئية العربية بالنس ب بببة لعقوبة المص ب ببا رة بين الولوو واللواز ود بعض ال ول
وبين ع م األيذ بهما عئى ايطالق.
 .02اتفقبت قوانين حمبايبة البيئبة ود الب ول العربيبة عئى مبب أ مضب ب ب ب ب ب بباعفة العقوبة ود حالة العو الرتكاو
اللريمة البيئية مرة أيرى.

 .02تعب قوانين حمببايببة البيئببة بمثببابببة معببايير ومقبباييس لالهزة العئيببا لئرقببابببة عنب القيببام بببالرقببابببة البيئيببة
بأنواعها الثالث ( الرقابة المالية  ،رقابة م ى االلتزام  ،الرقابة عئى األ ا البيئد ).

ثانيا  :التوصيات
 .0تفعيببي تطبي موا قوانين حمببايببة البيئببة بببال ب ول العربيببة ،وال يلببو ان تقف لهو هببا ود الحفبباظ عئى
البيئة ود إص ار التشريعات البيئية ون تفعيئها.

 .0امت ا الحماية ال سبتورية البيئية لكاوة ال ول العربية من يالل تضمين ساتيرها المحاوظة عئى البيئة
باشكالها الميتئفة.
 .2تفعيي تطبي الموا الياص ببة باع ا ارس ببات تقييم األثر البيئد لئمش بباري واتياذ ايل ار ات المناس بببة
لمالحقة اصحاو تئك المشروعات التد تب

ون راسات تقييم األثر البيئد.
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 .2عئى و ازرات البيئة ،وبالتنس ب ب ب ببي م األلهزة العئيا لئرقابة وو ازرات الع ل ود البال العربية ،وتحت
مظئة لامعة ال ول العربية ،ضبرورة إل ار

راسات تشريعية وقانونية ورقابية بشأن تلمي التشريعات

والقوانين البيئية العربية وتنسببيقها ووهرسببتها ،وال ار

ارسببات قانونية مقارنة ،واسببتق ار م ى موا متها

لئمعبايير ال ولية المتمثئة باالتفاقيات البيئية ال ولية ،ولئمفاهيم القانونية الح يثة ود ملال حماية
البيئة ،ومعايير الرقابة البيئية لالنتوسب ب بباي ،م إع ا مشب ب ببروع ليي تش ب ب بريعد رقابد عربد نموذلد
اسب ببترشب ببا ي ،يتضب ببمن أوضب ببي الصب ببيغ واألسب بباليو المالئمة ،التد يمكن األيذ بها لتحقي الموا مة
واالنسلام م أحكام االتفاقيات البيئية ال ولية.
 .2إص ب ب ار الق اررات والم ارسبببيم الالزمة لتفعيي بعض موا قوانين حماية البيئة والتد أحالت كيفية تطبيقها
إلى اللهات المعنية لتح ي ايل ار ات واليطوات والئوائح الياصة بها.

 .2إلغا الصببالحية الممنوحة لو ازرات البيئة ود البال العربية ،والمتمثئة بال ار تسببوية ومصببالحة عئى

الغرامات المحكوم بها ود األضب ب ب ب برار التد تص ب ب ب ببيو البيئة ،ألنها تقئي من أهمية الل از ات الوار ة
بالقوانين البيئية ،وتضعف من واعئيتها وتأثيرها ود نفوس الميالفين

 .7ضرورة التزام ال ول العربية بوض يطة كامئة لئطوارئ البيئية امتثاال لنصوو قوانين حماية البيئة.
 .2ضرورة تناسو م ة العقوبات السالبة لئحرية م لسامة األضرار الما ية والمعنوية الناتلة عن اللرائم
البيئية.
 .2اعتما عقوبة المصب ب ببا رة الولوبيه التد تحّق ر عا إض ب ب بباويا يسب ب ببهم ود حماية البيئة بشب ب ببكي واعي
ومؤثر ،ويزيي مصا ر التئوث البيئد.
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 .02يلو عئى الكثير من ال ول العربية األيذ بعقوبة النشر ويما يتعئ بايحكام الياصة باللرائم البيئية،
ألنهبا عقوببة تحق الر ع العام عن طري التشب ب ب ب ب ب ببهير بالميالف ،وهد عقوبة تمس المحكوم عئيه ود
سمعته واعتباره ومكانته ل ى الغير مما ق يؤ ي إلى وق ان الثقة بهم سوا كان شيو أو منشاة.

 .00األيذ بمب أ الحواوز والمكاوآت البيئية واسبتي ام األ وات االقتصبا ية البيئية لتشبلي األو ار والمنشئات
عئى االهتمام بالبيئة والمحاوظة عئيها.
 .00نشب ب ب ب ببر الوعد البيئد من يالل تفعيي ما أك ت عئيه بعض التش ب ب ب ب بريعات البيئية ود ال ول العربية من
يالل العمئية التعئيمية بالم ارس واللامعات وكذلك عن طري ايعالن بالوسائي المقرو ة والمسموعة

والمرئية.

 .02يمثي الس ب ب ببلي البيئد أح أ لة ايثبات الهامة التد يلو ان يطئ عئيها مراقو الحس ب ب ببابات والتد من
ياللها يتبين له األح اث واألنشطة البيئية لئوح ة محي الرقابة.
 .02عمي ورات ت ريبية كاوية لئمرالعين باأللهزة العئيا لئرقابة لتنمية وعيهم وثقاوتهم بمضب ب ب ب ب ب ببمون قوانين
حماية البيئة ود كي ولة من ال ول العربية.
 .02زيا ة مهارة وكفا ة المرالعين باأللهزة الرقابية ويما يتعئ بأنواع الرقابة البيئية سوا كانت رقابة مالية
أو رقابة م ي االلتزام بقوانين حماية البيئة أو تقويم األ ا البيئد وذلك ود ضو موا قوانين البيئة.
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الورقة البحثية حول دور األجهزة العليا يف الرقابة
على احلدائق العامة واملسطحات اخلضراء
ديوان احملاسبة -اململكة األردنية اهلامشية

139
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

م دمة:

االجراءات التي تمت حول هذا الموعود
عئى ضو تكئيف يوان المحاسبة االر ند بمولو محضر االلتماع الثامن لفري عمي البيئة لئمنظمة العربية

لالهزة العئيا لئرقابة المالية والمحاسبة " االرابوساي" الذي تم عق ه ب ولة الكويت بتق يم التلارو ذات العالقة
حول ور الهزة الرقابة العئيا ود الرقابة عئى الح ائ العامة والمسطحات اليض ار وتكئيف كي من يوان

المحاسبة االر ند ولهاز الرقابة ود اللمهورية التونسية بتلمي اوراق العمي.

وق تم التنسي م اللهات ذات العالقة ود االر ن ( و ازرة الزراعة  ،و ازرة البيئة وامانة عمان ) لئحصول عئى

البيانات والمعئومات المتعئقة بالموضوع.

معةومات عامة عن الحدائق والمسطحات الخعراء :
تعريف المسطحات الخعراء :

هد عبارة عن مساحات من االرض مغطاه باألعشاو اليض ار التد تيتئف مساحتها واشكالها تبعا لتصميم
الح يقة والغرض من انشائها.

االنواد النواتية المستخدمة في زراعة المسطحات الخعراء :

ان هذه االنواع اما ان تكون حولية ( تل

زراعتها سنويا ) واما ان تكون معمرة وتبقى ود االرض لسنوات

طويئة.

معظم نباتات المسطحات اليض ار تتب العائئة النليئية (النليي البئ ي  ،النليي الفرنسد او االسباند  ،النليي

الهن ي  ،النليي االمريكد ،النليي االسترالد ،النليي السو اند) وكذلك االعشاو (االعشاو الزرقا وتشمي
العشو الحولد وعشو كنتا كد االزرق)  ( ،االعشاو المنحية وتشمي العشو الزاحف ،العشو المتلم ) ،
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(اعشاو الفسيكو وتشمي الفسيكو االحمو والفسيكو الطويي) ( ،واعشاو الراي وتشمي اللازون المعمر واللازون
االيطالد).
فوائد المسطحات الخعراء :

من الممكن اجمال فوائد المسطحات الى ثالثة فوائد رئيسية هي :
 .1الفوائ البيئية والصحية.
 .8الفوائ االلتماعية والرياضية.
 .2الفوائ اللمالية.

وساركز هنا عئى الفوائ البيئية والصحية والتد تعمي عئى:

 .1تئطيف المناخ المحئد بزراعتها ود مساحات كبيرة.

 .8زيا ة نسبة االكسلين ويفض ثاند اكسي الكربون من يالل عمئية التمثيي الضوئد.
 .2تنقية اللو من التئوث .

 .1من اثار االتربة والغبار من االماكن المنزرعة بها.
 .0من تعرية التربة وانلراوها وتثبيت وتحسين يواو التربة ورو نسبة الما ة العضوية بها.
 .9المحاوظة عئى الرطوبة االرضية بتقئيي التبير من المسطح.

تعريف الحدي ة العامة :

هد مساحة من االرض مزروعة بصورة طبيعية او من صن البشر بميتئف انواع النباتات من االزهار الى

الشليرات واالشلار وتكون عا ة منسقة الشكي ومهيأة الستقبال الناس لممارسة اي نشاط ود الهوا الطئ
سوا لئتنزه او التريض او لئلئوس تحت ضي االشلار لئق ار ة والتأمي.
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بيانات عن الحدائق العامة والمتنزهات في االردن :

 المساحة الكئية لئممئكة تبئغ ( )29كم مرب (مئيون ونم).
 مساحة االرض الصالحة لئزراعة  )2.9( :مئيون ونم.
 مساحة االراضد المزروعة  )2.2( :مئيون ونم.

 مساحة الحراج ( الغابات )  )1.2( :مئيون ونم موزعه عئى المحاوظات ود الممئكة.

 المالد المساحة ايي ح و امانة عمان تبئغ ( )19999ونم تشمي ( )1891ونم ح ائ عامة و
الحسين والمئك عب هللا الثاند و ( )2291ونم المتنزهات و ( )9991ونم

( )1210ونم ح ائ

مساحات يض ار ود الشوارع واالرصفة ويتوزع الباقد عئى زراعات حضرية وسفوح.
الح ائ

 بئغ ع

ايي ح و امانة عمان ( )182ح يقة بمساحات ميتئفة لكي منها موزعة ضمن

مناط امانة عمان.

 بئغ ع المتنزهات ايي ح و امانة عمان ( )81موق بمساحة المالية ( )9282ونم حيث يبئغ ع
االشلار المزروعة حوالد ( )181220شلرة حرلية تقريبا.

التشريعات البيئية في االردن في مجال الحدائق العامة والمسطحات الخعراء.
يول ع من التشريعات الناظمة لئح ائ العامة والمتنزهات والمسطحات اليض ار ود األر ن اولزها بما يئد:
 .0قانون البةديات رقم ( )02لسنة :0200

 الما ة رقم ( )10الفقرة (أ) البن رقم ( )1يق من ضمن المهام المناطة بالبئ يات مهمة تلميي
الشوارع وتشليرها ومن التلاوزات عئيها.
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الما ة رقم ( )10الفقرة (أ) البن رقم ( )2تتولى البئ يات مهام إنشا الساحات والح ائ



والمتنزهات وا امتها.
 .0قانون تنظيم المدن وال رى واألبنية المؤقت وتعديالته رقم ( )72لسنة :0222
 الما ة رقم ( )10الفقرة (و) المتعئقة بمسؤولية إع ا ميططات التنظيم ايقئيمية م التعئيمات
الياصة بها م عما بتعزيزات المسح المي اند م اليرائ والموا اييضاحية األيرى إضاوة
إلى مراحي التنفيذ لع ة متطئبات تنظيمية يق من ضمنها المراو العامة التد تشمي عئى
إنشا وتوزي المتنزهات والح ائ العامة بالنسبة لع السكان المطئوو تأ ية الي مة لهم.
 الما ة رقم ( )10الفقرة (ح) التد تشير إلى أنه يق من ضمن األمور التد يلو عئى الميططات
التنظيمية احتوائها  :الساحات العامة واليض ار وتشمي تلميي المنطقة واألراضد الزراعية
والبساتين والمناط الحرلية والمتنزهات وأماكن حفظ الطبيعة.
 الما ة رقم ( )10الفقرة (ك) التد تشير إلى أنه يق من ضمن األمور التد يلو عئى الميططات
التنظيمية احتوائها الطرق وتشمي األشغال المتعئقة بانشا أية طرق وتحسينها والمحاوظة عئى
األغراس والشليرات واألشلار عئى مثي هذه الطرق.
 .2قانون الزراعة رقم ( )22لسنة 0220:

تتضمن الموا ( )21-89األمور المتعئقة بانشا وتنظيم الحراج الحكومد واألراضد الحرلية



ووسائي تطويرها والمحاوظة عئيها.
نظام األبنية والتنظيم في مدينة عمان وتعديالته رقم ( )27لسنة :0272
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تنو الما ة رقم ( )81من هذا النظام بولوو غرس ما ال يقي عن ( )%10من مساحة قطعة األرض
بأشلار الح يقة اليض ار ود المناط السكنية.
تعةيمات إنشاء وصيانة األرصفة عمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة :0202
 الما ة رقم ( )2الفقرة (و) تتعئ بتح ي نوعية األشلار المناسبة لزراعتها ود األرصفة.
 الما ة رقم ( )1التد تنو عئى مسؤولية مالك العقار لئمحاوظة عئى األشلار المز وعه ود
األرصفة وسقايتها وا امتها.
الدول التي قدمت تجاربها:
لم تق م اي من االلهزة االعضا بالفري تلربتها ود هذا الملال.
تجربة ديوان المحاسوة االردني في الرقاوة عةى الحدائق العامة والمسطحات الخعراء:
قام يوان المحاسبة ضمن يطة العمي المعتم ة ل يه بال ار

راسة شمولية أل ا ا ارة الح ائ العامة

والمساحات اليض ار ود امانة عمان لئفترة من (. )8012-8011
هدف التدقيق الرئيسي:
التحق من كفا ة ا ارة الح ائ والمتنزهات ود امانة عمان ود استغالل الموار المالية والما ية والبشرية
ود لعي عمان م ينة يض ار مست امة ذات طاب لمالد تواكو التطور والح اثة.
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األهداف الفرعية:
 التأك من ق رة ائرة الح ائ ود التيطي السئيم والنالح ود انشا وتوزي الح ائ والمساحات
اليض ار عئى كاوة مناط امانة عمان .
 قياس م ى كفا ة ائرة الح ائ ود ا ارة واست امة الح ائ العامة والمساحات اليض ار .
 التحق

من م ى ق رة ائرة الح ائ

ود زيا ة نصيو الفر من الرقعة اليض ار المتاحة

لالستي ام ونصيبه من البيئة المثئى غير المئوثة.
اهم النتائج التي تم التوصل اليها:
خةصت الدراسة الى عدد من النتائج ابين اهمها:
 .0ولو تباين ود مستوى لو ة الي مات المق مة بين ميتئف الح ائ العامة التابعة ألمانة عمان.
 .0تع مرلعية ا ارة الح ائ ضمن امانة عمان.
 .2ع م تواو بعض االه ا

الميط لها ضمن اليطة التشغيئية ل ائرة الح ائ م المنفذ وعئيا.

 .2ع م توحي المهام المتعئقة باع ا ال راسات والتصاميم ود مرحئة التيطي عن انشا الح ائ
العامة ود لهة واح ة.
 .2ع م مالئمة بعض التصاميم الياصة لبعض الح ائ

العامة لطبيعة النشاط وسكان المنطقة

المتوال ة ويها.
 .2ولو صعوبة ود تنفيذ بعض المهام الم رلة ضمن اليطة السنوية ل ائرة الح ائ .
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 .7تع اللهات المسؤولة عن اع ا ال ارسات والتصاميم المتعئقة بالح ائ .
 .2ع م ولو معيار قي يح حصة الفر من الرقعة اليض ار ليتم عكس ذلك عئى اليطة التشغيئية.
 .2زراعة الح ائ بأشلار صغيرة العمر مما يتطئو زيا ة ود تكاليف االعتنا بها وتحتاج لفترات
زمنية طويئة لتكبر.
أهم التوصيات الرئيسية :
من اهم التوصيات التي توصةت اليها الدراسة:
 .0توحي مرلعية ا ارة الح ائ العامة.
 .0ضرورة االلتزام بالمهام الميط لها وتنفيذها.
 .2اعتما تصاميم تتناسو م طبيعة النشاطات الياصة بكي ح يقة.
 .2اعتما معايير لتق ير حصة الفر من الح ائ والمساحات اليض ار .
 .2زراعة النباتات الممت ة ضمن المساحات الواقعة بين االشلار المزروعة لئح من انل ار

التربة.

 .2االحتفاظ باألشلار الصغيرة ورعايتها ود مشاتي ياصة قبي زراعتها.
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الورقة البحثية حول دور األجهزة العليا يف الرقابة
على احلدائق العامة واملسطحات اخلضراء
ديوان احملاسبة-دولة الكويت
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مقدمة

تم إنشا الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالقانون رقم

بقانون رقم

9

لسنة

1922

91

لسنة

1922

المع ل بالمرسوم

بغرض القيام باألعمال المتعئقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها

وتنمية الثروة السمكية وحمايتها عئى ان تكون ذات شيصية اعتبارية مستقئة.

ويمثي قطاع الزراعة التلميئية بالهيئة العامة لئزراعة والثروة السمكية بوله عام اللهة الفنية المتيصصة

والمسئولة عن كاوة أعمال الزراعة التلميئية وتطوير وتحسين المواق وانشا وصيانة الح ائ العامة والتشلير

والزراعات التلميئية بالطرق واألحيا السكنية والم ن الل ي ة عئى مستوى ولة الكويت وتنفيذ كاوة بنو اليطة

القومية لئتيضير والتلميي بالزراعات التلميئية إضاوة يعمال التحريج والمراعد بالمناط والطرق اليارلية

لئ ولة.

ويه

مشروع راسة وتصميم وتنفيذ وصيانة ح ائ عامة ومتنزهات ود المناط السكنية الل ي ة

والمستح ثة الى تووير مناوذ ترويهية وترويلية لمناط الكويت وتحسين البيئة بزيا ة رقعة المساحات اليض ار

وتيفيض مستويات التئوث وتتضمن مكونات المشروع انشا :
 ح ائ عامة بكامي ي ماتها ود مناط ميتئفة. -اسوار وممرات.

 -حمامات ومطاعم.

 -زراعات تلميئية وشبكات ري ومضيات.
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وتشير اير ايحصا ات الى ارتفاع مساحات الح ائ العامة والنموذلية ب ولة الكويت من  111ح يقة بمساحة
المالية تبئغ
-

2.8

تم االنتها من تصميم

12

ح يقة عامة بمساحة تتلاوز

ملموعتين األولى تشمي ثمان ح ائ بمساحة

بمساحة
-

مئيون متر مرب الى

122

ح يقة بمساحة المالية

12

92

2.90
110

مئيون متر مرب .

ألف متر مرب بع ة ضواحد ود

ألف متر مرب ود حين تشمي الثانية يمس ح ائ

ألف متر مرب وانه لاري حاليا اع اها لئطرح ليصبح المالد ع

عامة بمساحة تبئغ نحو  2.9مئيون متر مرب .

الح ائ

تم زراعة  021طري وشارع رئيسد بمساحة  1100كيئو متر طولد ود حين تم زراعة
بمساحة

8

مئيون متر مرب وزراعة

191

ساحة شلرية بمساحة

1.2

100

مئيون متر مرب .

199

ح يقة

وار وتقاط

ومن اهم مشروعات ال ولة زراعة وتلميي الطرق اليارلية السيما مناط العب لد والسالمد والنويصيو ومينا
الزور والوورة ومينا عب هللا حيث تشمي تنفيذ الزراعة عئى لانبد الطري بالكامي طوليا وبعرض

وعشرة صفو

-

100

متر

من النباتات واألشلار.

ان الهيئة تتبنى كذلك انشا ع من المتنزهات مثي منتزه السالمية (تحت التنفيذ) ومنتزه الله ار (ود

طور ال راسة واالع ا لئطرح) وثالث متنزهات قي االع ا وال راسة ود منطقة لنوو السرة وأبو حئيفة

ومتنزه الم ينة.

ان الهيئة تب نت تولها ود استغالل الح ائ العامة باألنشطة الرياضية والترويهية وااللتماعية وشغي

أوقات الفراغ لئشبات وذلك بان تتضمن الح ائ والمتنزهات عناصر لئرياضة والترويه.
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حيث تم انشا

21

مئعو كرة ق م ود ميتئف الح ائ بواق

11

مئعبا ود ح ائ محاوظة العاصمة

وثمانية مالعو بمحاوظة حولد وسته ود االحم ي ويمسة بالفروانية إضاوة الى سب مالعو ود مبارك الكبير
والله ار وضال عن انشا

19

ساحة العاو لاطفال موزعة عئى الح ائ ود ميتئف المناط .

ويتكون الهيكل التنظيمي ل طاد الزراعة التجميةية كما يةي:
استراتيجية دولة الكويت العامة في مجال الحدائق العامة:

 -تنفيذ وصيانة وتطوير وا ارة مواق تتضمن المتنزهات والح ائ

العامة والطرق والشوارع الرئيسية

والتقاطعات والساحات الشلرية ومشاري التحريج.
 تووير مصا ر الري االزمة الستمرار نمو النباتات والتوس ود زراعة نباتات البيئة المحئية لئتص يلميتئف التح يات من شح المياه والظرو

البيئية الصعبة مثي ارتفاع رلة الح اررة صيفا ووقر التربة

بالعناصر الغذائية الالزمة لنمو النباتات.
 توسي ونشر التيضير والزراعة التلميئية لتغطية المساحات الممت ة والشاغرة والمتاح العمي ويهابميتئف المناط وزيا ة اع ا المتنزهات والح ائ العامة وتطويرها تحقيقا لغايات التيضير البيئية
والترويلية واللمالية والحضارية.
 تقئيي اع ا العمالة واالستعاضة عنها بالميكنة الزراعية والوسائي الح يثة المرتبطة بأعمال الصيانة. إحالل مياه الصر الصحد المعاللة ثالثيا كب يي لئمياه لئمساهمة ود ري مواق الزراعة التلميئيةبما يتواو م اليطة الوطنية لئتيضير الها وة الى تحسين البيئة وتلميي البال .
 استي ام الطاقة الشمسية ود تئك المشروعات يكون له أعظم األثر ود تووير الطاقة وحماية البيئة منالتئوث وضال عن تيفيف ضغ االحمال الكهربائية وايسراع ود عمئية اكتمال الح ائ .
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التشريعات البيئية بدولة الكويت في مجال الحدائق العامة والمسطحات الخعراء:
 قانون رقملسنة

91

لسنة

1922

بانشا الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمع ل بالقانون رقم

9

1922

المادة :0
الغرض من انشا الهيئة هو القيام باألعمال المتعئقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها

وتنمية الثروة السمكية وحمايتها ولئهيئة ود سبيي تحقي اغراضها عئى وله اليصوو:
بن  10انشا المنتزهات الصحراوية واالش ار

عئيها والعمي عئى مقاومة التصحر بالوسائي الكفيئة لئح منه

وذلك بالتنسي م اللهات المعنية بال ولة وووقا لئميططات التد تضعها البئ ية.
 -ص ر القانون رقم

12

لسنة

1912

متضمنا االحكام الياصة بأنظمة السالمة وحماية المراو العامة

وموار الثروة العامة وق اولبت الما ة االولد منه عئى ان كي من يقوم بانشا ات او حفريات او
تم ي ات او أي اعمال ايري ان يتقي بالئحة أنظمة السالمة التد يص ر بها مرسوم وكذلك ان يئتزم
لانو الحذر ود كي ما يمس المراو العامة والممتئكات العامة وموار الثروة العامة.
 -قانون رقم

18

لسنة

8011

ود شان اص ار قانون حماية البيئة والذي لا بالما ة

11

منه بان يحظر

مباشرة الرعد او استغالل األراضد ود الزراعات المروية او أي نشاط اير من شأنه ان يضر بكمية
او نوعية الغطا النباتد ود أي منطقة مما يؤ ي الى التصحر او ت هور البيئة البرية كما يحظر
اتال

المزروعات والنباتات واألشلار وقطف االزهار ود الميا ين والشوارع والمراو العامة او اقتالع

األشلار والنباتات البرية ود األراضد العامة.
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 -قانون رقم

22

لسنة

8019

بشأن بئ ية الكويت والذي أوضح بما ته األولى ان الميططات الهيكئية

لئم ن والضواحد هد الميططات التنظيمية والمساحية لتوزي استعماالت األراضد الميتئفة والمراو
والي مات ضمن ح و المنطقة الواح ة وبما يتواو م الميط الهيكئد العام لئ ولة.
تجربة ديوان المحاسوة الكويتي في الرقاوة عةى الحدائق العامة والمتنزهات:

 قام يوان المحاسبة بأ راج مهمة تقييم م ى كفا ة وواعئية أ ا الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروةالسمكية ود المحاوظة عئى سالمة وتشغيي كاوة المكونات لئح ائ العامة الل ي ة ضمن يطة وح ة
الرقابة عئى األ ا عن عام .8019

األهداف العامة لةتدقيق عةى مشروعات الحدائق العامة:
 تقييم كفا ة أ ا األنشطة التشغيئية بقطاع الرقابة التلميئية بالهيئة العامة لئزراعة والثروة السمكية ويماييو الح ائ والمتنزهات العامة والزراعة التلميئية ب ولة الكويت.
 تقييم واعئية أ ا مشاري الزراعة التلميئية ب ولة الكويت. التأك من تواور ايمكانات الما ية والبشرية من ذوي اليبرة ينلاز المهام بالكفا ة المطئوبة وكذلكع م اه ار األموال او اسنا االعمال بمبالغ تزي عما هو مقرر بالعقو .
األهداف الفرعية لةتدقيق:
 -التأك من كفا ة إ ارة مشاري الح ائ

والزراعة التلميئية ويما يتعئ

المتكامئة وكذلك مراحي التصميم والتنفيذ واالش ار

بتح ي المتطئبات وال راسات

واالستالم واال ارة والصيانة.
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 التأك من كفا ة اي ارة واعمال الصيانة وحماية تئك المشروعات من اعمال التيريو بع التنفيذواالستالم الفعئد.
 التأك من اتياذ كاوة ايل ار ات لرو كفا ة األ ا من يالل سرعة استالم مشروعات الح ائوالمتنزهات واستكمال االعمال المتبقية لبعض العقو المتوقفة وم ى ولو ل وى اقتصا ية لها.
 التأك من تطاب االعمال المنلزة م الميططات والمواصفات الفنية وكذلك تزوي الح ائ بمباندالي مات األولية والضرورية.
اهم النتائج:
.9

ع م ولو راسة لئهيكي التنظيمد بقطاع الزراعة التلميئية أ ى الى زيا ة مع ل وران منصو نائو الم ير
العام لئقطاع وكذلك ع م ولو يط أ ى الى قصور ود أ ا اي ارات وظهور الع ي من السئبيات

باأل ا .
.2

ن رة الموظفين المؤهئين والمتيصصين ود ملال الزراعة التلميئية وعزو الكثير منهم عن العمي بالقطاع

.3

ضعف كفا ة وواعئية المشروعات التد يتم تنفيذها بالقطاع لع م تطبي مب ا المسا لة ود اتياذ الق اررات

وضال عن انتقال الع ي منهم لئعمي بقطاعات ولهات ايرى.

ود ظي التغيير المستمر لقيا ات القطاع م قصر وترة توليهم لمسؤولياتهم الوظيفية مما أ ى الى الب
ود اتياذ الق اررات وتيو

القيا ات الل ي ة من اتياذ الق اررات والبت ود المشروعات التد تيو سابقيهم.
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.4

ع م ولو التنسي الكاود بين إ ارات القطاع لتح ي االحتيالات ب قة من تصميم وتنفيذ واش ار
مما أ ى الى ب

وصيانة،

تنفيذ المشروعات وتكرار تم ي الفترات الزمنية واص ار الع ي من األوامر التغييرية

لبعضها واه ار األموال الرتفاع أسعار اليامات والموا م طول وترات التنفيذ.

.3

القصور الش ي ود كفا ة إ ارة مشاري الح ائ والياصة بتح ي المتطئبات وال راسات المتكامئة ،وكذلك
ود مراحي التصميم والتنفيذ واالش ار

واالستالم والصيانة من يالل عمئيات التنسي

ما بين اي ارات

الميتئفة حيث استغرق تنفيذ تئك المشروعات عشر سنوات وال زالت قي االنشا ولم يتم استالمها او
االستفا ة منها وذلك بسبو ع م تووير ايمكانات الما ية والبشرية من موظفين ميتصين ذوي يبرة ينلاز

المهام بالكفا ة المطئوبة.
.1

ع م مطابقة بعض االعمال المنلزة م الميططات والمواصفات الفنية ،وكذلك ع م تزوي الح ائ بمباند

.7

ضعف نسو اينلاز العيند والزمند عئى مستوى معظم مشروعات قطاع الزراعة التلميئية ،وع م ولو

الي مات األولية والضرورية ك ورات المياه وغروة الحراسة.
رؤية واضحة لتفعيئها.

اهم التوصيات:
.9

راسة م ى إمكانية تع يي الهيكي التنظيمد لئهيئة لئح من الظواهر السئبية لئتوس االوقد والذي نتج عنه

ولو اقسام ال يول بها اعمال أو إل ار ات تشغيئية وم ى إمكانية مج بعض اي ارات التد ال يول تعاون

بينهما ود كيان واح بما يعو باييلاو عئى أ ا منظومة العمي بالهيئة.
.2

العمي عئى زيا ة الموظفين المؤهئين والمتيصصين ود ملال الزراعة التلميئية والح من عزو

الكثير

منهم عن العمي بالقطاع وانتقالهم لئعمي بقطاعات ولهات ايرى.
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.3

.4

زيا ة كفا ة وواعئية المشروعات التد يتم تنفيذها بالقطاع وتطبي مب ا المسا لة ود اتياذ الق اررات ود ظي
التغيير المستمر لقيا ات القطاع م قصر وترة توليهم لمسؤولياتهم الوظيفية لتالود الب

ود اتياذ الق اررات.

ضرورة التنسي بين إ ارات القطاع لتح ي االحتيالات ب قة من تصميم وتنفيذ واش ار

وصيانة ،لئح من

ب

تنفيذ المشروعات وتكرار تم ي الفترات الزمنية واص ار الع ي من األوامر التغييرية لبعضها لئح من

اه ار االموال.
.3

زيا ة كفا ة إ ارة مشاري الح ائ
والتنفيذ واالش ار

والياصة بتح ي المتطئبات وال راسات المتكامئة ود مراحي التصميم

واالستالم والصيانة من يالل عمئيات التنسي ما بين اي ارات الميتئفة لالستفا ة منها

وضرورة تووير ايمكانات الما ية والبشرية من موظفين ميتصين ذوي يبرة ينلاز المهام بالكفا ة المطئوبة.
.1

ضرورة تطاب االعمال المنلزة م الميططات والمواصفات الفنية ،وكذلك تزوي الح ائ بمباند الي مات

.7

العمي عئى زيا ة نسو اينلاز العيند والزمند عئى مستوى معظم مشروعات قطاع الزراعة التلميئية لزيا ة

األولية والضرورية ك ورات المياه وغروة الحراسة.

واعئية تئك المشروعات.
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الورقة البحثية حول دور األجهزة العليا يف الرقابة
على احلدائق العامة واملسطحات اخلضراء
دائرة احملاسبات -اجلمهورية التونسية

156
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

أوال :ت ديم المهمة الرقابية:
ود إطار حماية الغابات المتايمة لئم ن تم وض برنامج وطند لئمنتزهات الحضرية يتمثي ود إح اث
وتهيئة  100موق ينلاز منتزهات حضرية .ويمت هذا البرنامج عئى عشر سنوات .ويه
حماية الغابات المتايمة لئم ن و ايئها من مياطر ايتال

البرنامج إلى

والح من الزحف العمراند والتروي ود نسبة

المساحات اليض ار لكي ساكن والمساهمة ود إرسا مقومات الم ينة المست يمة .كما يه
ظرو

الى تحسين

العيش بالوس الحضري وتووير أماكن لالستراحة والترويه.

 .0تعريف المساحات الخعراء:
تشمي المساحات اليض ار حسو المنشور المشترك ع  12بتاريخ  81ويفري  1999بين و ازرات البيئة
وال ايئية والفالحة المتعئ بالتشلير وبعث المناط اليض ار بالم ن كي من المناط اليض ار والغراسات
(أشلار تصفيف) وعمئيات التشلير ود إطار حماية المياه والتربة والمنتزهات الغابية بالم ن.
وعر نفس المنشور المنطقة اليض ار كفضا عمومد تتوور به غراسات ميتئفة عئى أن ال تقي المساحة
المشلرة عن نسبة  00بالمائة من المساحة اللمئية لئمنطقة.
وتتنوع المناط اليض ار العمومية حسو الموق والحلم والوظيفة لتشمي ياصة المنتزهات الحضرية
والح ائ

العمومية والمفترقات المعشبة والمساحات المعشبة والح ائ

الياصة باي ارات العمومية
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والمؤسسات التربوية والمستشفيات والمصحات والمساحات الشاغرة التابعة لئعمارات والمؤسسات المفتوحة
لئعموم.
الحعرية:
 .0تعريف المنتزهات
ّ
تعتبر منتزهات حضرية حسو القانون ع

 90لسنة  8000المؤرخ ود  2أكتوبر  8000والمتعئ

بالمنتزهات الحضرية الفضا ات التد تهيأ ايي التلمعات العمرانية وتمت عن االقتضا إلى المناط
المتايمة لها وتفتح لئعموم لغاية النزهة والترويه وممارسة أنشطة ثقاوية والتماعية وتربوية ورياضية .وال
تع منتزهات حضرية المحميات الطبيعية والح ائ الوطنية وغابات النزهة .وتح ث هذه المنتزهات ود
إطار أمثئة التهيئة العمرانية.
 .2الهياكل المتدخةة في انجاز البرنامج الوطني لةمنتزهات الحعرية:
 وزارة البيئة والتنمية المستديمة
تكئف و ازرة البيئة والتنمية المست يمة حسو األمر ع
المتعئ

 8922لسنة  8000المؤرخ ود غرة نوومبر 8000

بضب مشموالتها باقتراح السياسة العامة لئ ولة ود ملاالت حماية البيئة والمحاوظة عئى

الطبيعة وبارسا مقومات است امة التنمية ود سياسات ال ولة العامة والقطاعية وذلك باالشتراك م
الو ازرات والهياكي المعنية والسهر عئى تنفيذها.
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وتتولى ال سيما وض ميططات وأطر إنلاز المنتزهات الحضرية ومتابعة وتقييم هذه المنتزهات
والتصر

المست يم ويها بالتنسي م األط ار

المعنية وبمتابعة برامج إح اث المساحات اليض ار

بالوس الحضري والمساهمة ود تلسيم السياسة الوطنية ود هذا الملال بالتنسي م األط ار المعنية.
كما تتولى اي ارات اللهوية لئبيئة التابعة لئو ازرة حسو األمر ع  1929لسنة  1991المؤرخ ود أول
أوت  1991والمتعئ بضب تنظيم ومشموالت المصالح اليارلية لو ازرة البيئة والتهيئة الترابية تووير
كي مساع ة ونية لئلماعات المحئية وارشا الصناعيين ود اللهات ود ملاالت التصر ود النفايات
المنزلية و راسة وانلاز المصبات المراقبة وش ار مع ات تهيئة وتلميي الم ن وتهيئة المناط اليض ار
والتصر ود الفضالت وازالة التئوث.
 الوكالة الوطنية لحماية المحيط
تتولى الوكالة الوطنية لحماية المحي المح ثة بمقتضى القانون ع
أوت  1922المنقح بالقانون ع

 91لسنة  1922المؤرخ ود 8

 110لسنة  1998المؤرخ ود  20نوومبر  1998والقانون ع

11

لسنة  8001المؤرخ ود  20لانفد  8001ياصة تهيئة ومتابعة ملموعة من المنتزهات بتونس الكبرى
وهد منتزهات النحئد بأريانة وورحات حشا ب ار س والمروج والتصر ويها.
كما تتولى الوكالة الوطنية لحماية المحي القيام بحمالت إضاوية لئتشلير ود كاوة أنحا اللمهورية
وعئى أساس برامج يتم االتفاق عئيها م السئطات المحئية واللهوية ويكون لها تأثير إيلابد عئى
ارتفاع مؤشر المناط اليض ار .
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 الجماعات المحةية
تشمي اللماعات المحئية الملالس اللهوية والبئ يات .وتم تكئيف اللماعات المحئية باستغالل
المنتزهات الحضرية المنلزة ود إطار البرنامج الوطند لئمنزهات الحضرية والتصر ويها .كما يمكنها
أن تعه بمقتضى لزمة أو إشغال وقتد بمهمة تهيئة وانلاز واستغالل أو استغالل المنتزهات الحضرية
أو أل از منها إلى مؤسسات عمومية أو ياصة أو إلى شركة ذات اقتصا ميتئ تساهم ال ولة أو
اللماعات المحئية ود رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة .وضب األمر ع

 2289لسنة 8000

المؤرخ ود  89يسمبر  8000شروط وال ار ات منح الئزمة.
ويتولى الملئس اللهوي باليصوو إعطا رأيه بالنسبة لئمشاري المح ثة بالوالية عئى غرار المنتزهات
الحضرية والتنسي بين برامج ميتئف البئ يات م إمكانية قيامه بتهيئة وانلاز واستغالل المنتزهات
الحضرية أو إسنا ذلك بمقتضى لزمة أو إشغال وقتد إلى مؤسسات عمومية أو ياصة أو ذات اقتصا
ميتئ .
وتٌكّئف مصالح البئ ية بتعه واصالح وبنا الطرقات وأرصفتها والمنتزهات والمنابت والح ائ والبساتين
وتوابعها ومراوقها وتهيئة الح ائ والمشاه والمساحات اليض ار وتلميي م ايي الم ن.
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ثانيةةةةةةا  :الهدف من الدقيق
ته

المهمة الرقابية المنلزة من قبي ائرة المحاسبات التونسية والمتعئقة بالبرنامج الوطند لئمنتزهات الحضرية

إلى تقييم تصر الهيئات المعنية بالبرنامج لمتطئبات اي ارة الرشي ة ياصة من حيث مبا ئ االقتصا والكفا ة
والفعالية ومقتضيات التنمية المست يمة بايضاوة إلى النظر ود م ى تقي هذه الهياكي بالقوانين والتراتيو ود
الملال .كما يه

الى النظر ود م ى تحقي الفوائ المنتظرة من هذا البرنامج ويما ييو الحفاظ عئى البيئة

والمساهمة ود التروي ود نسبة المساحات اليض ار واح اث وضا ات ترويهية وتثقيفية.
ثةةةالثةةا  :المعايير المعتمدة
 ايتفاقية ال ولية المصا ق عئيها من قبي ال ولة التونسية ود ملال التنمية المست يمة.
 ملئة التهيئة الترابية والتعمير
 ايطار القانوند والترتيبد المتعئ

بتنظيم وضب

ود

مشموالت المت يئين ود ملال التصر

البرنامج الوطند لئمنتزهات الحضرية
 القانون ع  90لسنة  8000المتعئ بالمنتزهات الحضرية
 ايطار القانوند والترتيبد المتعئ بضب شروط وطرق تهيئة وانلاز واستغالل المنتزهات الحضرية
وياصة قانون ع

 82لسنة  8002مؤرخ ود  1اوريي  8002يتعئ بنظام الئزمات واألمر ع

 2289لسنة  8000مؤرخ ود  89يسمبر  8000يتعئ بضب شروط وال ار ات ايشغال الوقتد
لئمنتزهات الحضرية وشروط وال ار ات منح لزمة إنلازها واستغاللها وقرار وزير البيئة والتنمية
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المست يمة مؤرخ ود  12أوت  8002يتعئ بالمصا قة عئى كراس شروط يضب شروط وطرق
تهيئة وانلاز واستغالل المنتزهات الحضرية من قبي اليواو عئى العقارات الرالعة لهم بالمئكية
 عق األه ا


المبرم بين و ازرة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحي .

ليي التشلير وبعث المناط اليض ار المع من قبي الو ازرة المكئفة بايش ار

عئى اللماعات

العمومية المحئية ود سنة .1991
 األلن ات المحئية لئتنمية المست يمة لع من الواليات المعنية بالبرنامج
 معايير اينتوساي ود ملال الرقابة البيئية.
رابةةعةةا  :نود الرقاوة المعتمد في إطار هذه المهمة
سو

يتم االعتما ود انلاز هذه المهمة عئى:
 رقابة م ى التزام الهياكي المت يئة لإلطار القانوند والترتيبد المتعئ ببرملة واح اث واستغالل
وصيانة المنتزهات الحضرية المنلزة ود إطار برنامج المنتزهات الحضرية.
 تق ير م ى توو األط ار

المت يئة ود تلسيم األه ا

المنتظرة بع تنفيذ البرنامج.

أما ويما يتعئ بمنهلية وأ وات الرقابة وق اعتم ت ائرة المحاسبات ود أعمالها عئى الفحوصات المستن ية
والمعاينات المي انية وكذلك عئى نتائج استبيان شمي لمئة من البئ يات التد عه لها باستغالل وصيانة
المنتزهات الحضرية المنلزة ود إطار البرنامج.
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خةةامسةةا  :األهداف الرقابية لةمهمة وأهم المالحظات والتوصيات
مكنت عمئية التشييو من الوقو

عئى  2محاور أساسية يمكن التطرق إليها ود إطار هذه المهمة الرقابية

وهد :
 ضب برنامج المنتزهات الحضرية وتنفيذه.
 استغالل المنتزهات الحضرية المنلزة ود إطار هذا البرنامج.
 صيانة المنتزهات الحضرية.
األهداف الرقابية المتعة ة والمحور الخاص وعوط برنامج المنتزهات الحعرية وتنفيذه:
التأك من الرب بين أه ا

وذلك من يالل:

برنامج المنتزهات الحضرية والتولهات المرسومة ود ملال التنمية المست يمة

 التثبت من أن البرنامج سبقته راسات لتشييو الوض تتعئ بتح ي أه ا

المنتزهات الحضرية وبضب

مكوناتها
 التأك من أن أه ا

البرنامج الكمية والنوعية تم ضبطها عئى ضو مؤشرات مح ة تستليو لمتطئبات

التنمية المست يمة والتعر عئى المعطيات المعتم ة ود تح ي هذه المؤشرات وتق ير م ى قتها و اللتها
بالنظر إلى المعايير المتعار عئيها ود ملال البيئة ومتطئبات تنمية مست يمة
 التأك من أنه تم تشريك ميتئف األط ار

المت يئة ود ضب البرنامج
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 التأك من أن تم تق ير كئفة البرنامج وتح ي هيكئة تمويئه والنظر ويما إذا تم تق ير متطئبات وكئفة
استغالل المنتزهات وصيانتها عن بئورة البرنامج بما يضمن يمومتها.
 التأك من وض روزنامة تنفيذ لئبرنامج الذي يمت عئى عشر سنوات
 التأك من أن مواق المنتزهات الحضرية المبرمج انلازها تم ايتيارها باعتبار ياصة مقتضيات ملئة
التهيئة الترابية والتعمير التد تقتضد استعماال امثي لئملال الترابد وذلك من يالل التثبت من أن مواق
المنتزهات تعكس توزيعا محكما يضمن المالئمة بين التنمية االقتصا ية والتنمية االلتماعية والتوازنات
البيئية ويحفظ ح المواطن ود محي سئيم
الشروع ود اينلاز ومن نلاعة عمئية التنسي
يتم تسوية
الوضعيات العقارية لئمنتزهات قبي ّ
ّ
 التأك من أنه ّ
بين و ازرة البيئة والتنمية المست يمة وميتئف المت يئين ود ملال إنلاز المنتزهات الحضرية والوقو

أن المشاكي العقارّية
عئى الحاالت التد شه ت تعطيال ود انلازها بسبو من ّ

يتم التقي بميتئف مكونات المنتزهات الحضرية التد تم ضبطها عن اينلاز وياصة
 التأك من أن ّه ّ
وضا ات لترويه وممارسة أنشطة ثقاوية والتماعية أو تربوية ورياضية
 التأك من أن النباتات المستعمئة بالمنتزهات يتم ايتيارها حسو مواصفات مضبوطة تتماشى ويصوصية
كي منطقة وذلك من يالل مقارنة النباتات المستعمئة لعينة من المنتزهات تنتمد إلى مناط ميتئفة من
حيث يص ائصها المنايية واستيراج الحاالت التد تم ويها استعمال نفس النباتات ود منتزهات تنتمد
إلى مناط ميتئفة من حيث المناخ.
 التأك من أنه تم التقي بالروزنامة المضبوطة لتنفيذ البرنامج الوطند لئمنتزهات الحضرية وذلك من يالل:
164
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

 النظر ويما إذا تم تح ي أولويات حسو الموار المتاحة (ميزانية ال ولة  ،صن وق سالمة البيئة ولمالية
المحي  ،ميزانيات اللماعات المحئية )...



رس نس تنفيذ البرنامج ومقارنته بالنس المبرمج

رس التع يالت الطارئة عئى النس المبرمج

 النظر ود الصعوبات والعوائ التد حالت ون احترام النس المبرمج وايل ار ات المتيذة يزالتها
وتعة ت أهم المالحظات التي أفرزتها عمةية رقاوة المحور الخاص وعوط برنامج المنتزهات الحعرية وتنفيذه
بة:

 بئغ ع

المنتزهات المنلزة منذ انطالق البرنامج يالل سنة  1992و إلى غاية موود شهر لوان 8009

ما لمئته  21منتزها .ومكنت عمئية الرقابة من الوقو
العقارّية وهو ما انعكس عئى تحقي األه ا


عئى نقائو تعئقت بايتيار المواق وبالمسائي

من حيث ع المنتزهات المنلزة وعئى وظيفية مكوناته.

وفد يصوو ايتيار المواق  ،أّ ى غياو إل ار ات واضحة تضب

مسار المعئومات وت اولها بين

هوية والمحّئّية إلى صعوبة ود التّعاون والتّنسي عن رسم البرنامج
المت ّيئين عئى المستويات المركزّية والل ّ
ويالل التّنفيذ ولم يساع عئى إحكام ايتيار المواق المزم تحويئها إلى منتزهات.

بكي
مؤشرين تمثّال ود ع الفضا ات
تم وض البرنامج بنا عئى ّ
ّ
الغابية الممكن تحويئها إلى منتزهات ّ
ّ 
هامة عئى غرار
والية وع الس ّكان بالوسطين الحضر ّي والمتايم لئم ن وهو ما حلو عناصر أيرى ّ

طرقات المحيطة به وميزاته
المساحة
ياحية وال ّ
اللمئية لئفضا وموقعه ّ
الس ّ
ّ
بالنسبة إلى الم ينة والى المسالك ّ

المرلوة منه عئى المستوى المحّئد .وق
ويهية والفائ ة
الكامنة السيما ود الملاالت
قاوية والتّر ّ
البيئية والثّ ّ
ّ
ّ
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الوضعية إ راج مواق ضمن البرنامج واستبعا مواق أيرى ون االستنا إلى مقاييس
ترتّو عن هذه
ّ

موضوعية.
ّ


أن التّواو المح و بين البرنامج الوطند لئمنتزهات الحضرّية واأللن ات المحّئّية لئتّنمية المست يمة
تبين ّ
ّ
ّ

لم يساع عئى إحكام برملة المواق والمشاري حسو ميتئف االعتبارات والفوائ المنتظرة.

يتعين اتّباعها عن إ راج
تيبية التد ّ
قابية تأيي ار ود االنطالق ود ايل ار ات التّر ّ
الر ّ
ّ 
وبينت األعمال ّ

لميصصة لها
انية ّ
المنتزهات بأمثئة التّهيئة العمر ّ
السيما ويما يتّصي بتح ي الحوزة العّقارّية لاراضد ا ّ
متشعبة ترتّو عنها طول إل ار ات
وضعيات عّقارّية
وضب المساحات وبيان مالكيها التد أظهرت ويما بع
ّ
ّ

التّيصيو.

كي الّ راسات
 يالوا لئتّراتيو المتعّئقة باع ا مشاري وبرامج التّنمية ومتابعة إنلازها التد تقضد باع ا ّ
ان تصفية
الياصة بانلاز المشاري قبي اقتراحها لئتّمويي بما ود ذلك راسة اللانو العّقاري لئمشروع ،و ّ
ّ
الشروع ود
تتم ،ود أغئو الحاالت ،قبي ّ
ّ
الوضعية العّقارّية لئمواق المقترح تحويئها إلى منتزهات ال ّ
اينلاز.

لمئية
يتم رص مبالغ
ّ بين ّ
ّ
النظر ود االعتما ات المرصو ة لالستثمارات المباشرة ود ملال البيئةّ ،أنه ّ
كي منتزه بفقرة
ّ
بالنسبة إلى ملموعة من المنتزهات بعنوان راسات وتهيئة المنتزهات الحضرّية ون إو ار ّ
ياصة مثئما تستولبه ّقة برملة المشاري ويست عيه ترسيم االعتما ات و متابعة استهالكها.
ّ
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 اتّضح إنلاز مشاري بصيغ تمويي مشتركة بين و ازرة البيئة والتّنمية المست يمة والملالس اللهوّية والبئ ّيات
اللهوية و ون االستنا إلى هيكئة تمويي محّ ة بصفة مسبقة وروزنامة
الصبغة
ّ
ون تح ي المشاري ذات ّ
إلمالية وطو ار ود شكي أقساط عئى امت ا
تتم تارة بصفة
وتبين ّ
ّ
تنفيذ واضحةّ .
أن إحالة االعتما ات ّ
زمنية متباع ة و ون برنامج استعمال ساب التّح ي .
وترات ّ

 تبين ع م اكتمال انلاز بعض المنتزهات المنلزة واوتقارها الى المكونات الوظيفية الضرورية الستغاللها.
ويذكر عئى سبيي المثال غياو ياصة شبكة الري بالنسبة الى  1منتزهات مما لم يمكن من تهيئة
المساحات اليض ار

ايي هذه المنتزهات.

 ويتضمن البرنامج من بين اه اوه األساسية حماية الغابات ايي الم ن أو المتايمة لها من مياطر
ايتال

اتلهت و ازرة البيئة ود مرحئة أولى إلى تهيئة م ايي المنتزهات
والزحف العمراند .ولهذا الغرض ّ

تم تحويئها إلى منتزهات بقد لزئيا .ومن شأن
وتسييلها .إال أنه لوحظ أن تسييج بعض المواق التد ّ
تؤثر عئى المحاوظة عئى مكونات المنتزهات وعئى حماية الغابات .كما تبين أيضا أن
هذه الوضعية أن ّ

الع ي من المنتزهات تشكو من نقو ود األشلار وود نباتات الزينة.
وتعة ت أهم التوصيات بة:
 مرالعة البرنامج بمشاركة ميتئف األط ار

المعنية.

 ضرورة وض معايير موضوعية ينلاز المنتزهات الحضرية تأيذ بعين االعتبار عنصر ايتيار المواق
وغيرها من العناصر ذات الصئة مثي المسائي العقارية والتمويي الوظائف بما يحق المعا لة بين اله وين
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األساسيين يح اث المنتزهات الحضرية المتمثئين ود يئ

وضا ات عائئية لئترويه والمحاوظة عئى

المكونات الطبيعية والبيئية لئمناط المعنية.
األهداف الرقابية المتعة ة والمحور الخاص واستغالل المنتزهات الحعرية المنجزة في إطار البرنامج:
 .0االستغالل المواشر:
 التأك من تلهيز ميتئف الفضا ات المولو ة بالمنتزه ومن أنها ود وضعية تسمح باستغاللها وتمكن
من ممارسة األنشطة الثقاوية وااللتماعية والتربوية والرياضية
 التأك من قيام الطر المشر عئى االستغالل بتأمين المسؤولية الم نية ض األيطار التد تنتج
عن استغالله لئمنتزه
 التأك من قيام الطر

المشر

عئى االستغالل بالملهو ات الضرورية لئتعريف بالمنتزه ولئو

الزوار.
 التأك من تيصيو الموار البشرية والمالية الضرورية الستغالل المنتزه ولسير ميتئف المراو
المولو ة به بما يعزز قابئيته عئى لئو الزوار.
.0

االستغالل عن طريق لزمة أو إشغال وقتي
 التأك من احترام قواع ال عوة لئمناوسة عن استئزام المنتزهات ومن إسنا الئزمة وو النصوو
التشريعية والترتيبية سارية المفعول.
 التأك من احترام النصوو التشريعية والترتيبية اللاري بها العمي عن إسنا الترييو ود ايشغال
الوقتد لئمنتزهات.
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 التأك من إيفا المستغي بتعه اته المالية وود اآللال تلاه مانح الئزمة أو الترييو ود ايشغال
الوقتد.
 التأك من احترام التراتيو الموضوعة عن إ يال تع يالت عئى التلهيزات والمنشآت المولو ة بالمنتزه
أو عن تسويغ أل از منه لئغير (حصول مستئزمد المنتزهات عئى المواوقة المسبقة لئبئ ية).
وتعة ت أهم المالحظات التي أفرزتها عمةية رقاوة المحور المتعةق واالستغالل بة:
 يشه استغالل المنتزهات الحضرّية ت ّيي عّ ة أط ار

عئى غرار الو ازرات المكّئفة بالبيئة وبالفالحة

الوطنية لحماية المحي ووكالة حماية
وبالمحاوظة عئى التّراث واللماعات المحّئّية إلى لانو الوكالة
ّ

كي المت ّيئين عئى المستويات
مما يقتضد توزي
الشري الس
وتهيئة ّ
ّ
المسؤوليات بوضوح بين ّ
احئد ّ
ّ ّ
اللهوية والمحّئّية .ورغم تع المت يئين لم يق توزي المسؤوليات بينهم بوضوح عئى
المركزّية و
ّ
ميتئف المستويات المركزية واللهوية والمحئية

 تتصر الوكالة الوطنية لحماية المحي ود  2منتزهات ون أن يعه إليها بذلك من قبي اللماعة
المحئية المعنية التد عه لها باستغالل هذه المنتزهات .وق تولت الوكالة إبرام ع ة عقو م مستغئين
ألل از من هذه المتنزهات ون أن تكون لها الصفة القانونية.
 قامت و ازرة البيئة بايعالن عن طئو ترشح يسنا لزمة تهيئة وانلاز واستغالل  12منتزها حضريا.
وبئغت نسبة المشاركة ود ح و  %12وهو ما ي ل عئى ضعف المناوسة ود الملال .ولم يتم اعتما
طئو عروض ولد الستقطاو المستثمرين األلانو الذين لهم اليبرة ود استغالل المنتزهات رغم
توصية لئسة العمي الوزارية بالنظر ود هذه ايمكانية.
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 ايتال

ود التعامي بعض البئ يات بيصوو استغالل المنتزهات حيث تم الترييو لبئ ية ود

إسنا بعض مكونات منتزه التد تشر عئى استغالله ود صيغة إشغال وقتد ولم يتم السماح لبئ ية
أيرى بالئلو إلى هذه الصيغة.
 تفتح المنتزهات التد تم انلازها ود إطار هذا البرنامج ووقا لئقانون ع

 90لسنة  8000المتعئ

بالمنتزهات الحضرية لئعموم بما يلعئها وضا ات لئنزهة والترويه وممارسة أنشطة ثقاوية والتماعية
وتربوية ورياضية وبما يساع عئى لئو الزوار وتحقي مر و ية مالية من و ار استغاللها .إال انه
لوحظ بقا بعض المنتزهات مغئقة لع ة سنوات بع انلازها.
 تم وتح ع ي المنتزهات لئعموم ون أن تتضمن بعض التلهيزات والمكونات الضرورية لحسن سيرها
مما اثر عئى استغاللها وعئى قابئيتها الستقطاو الزوار.
وتعة ت أهم التوصيات بة:
 نظ ار لتع

األط ار

المت يئة ود ملال استغالل المنتزهات الحضرية توصد ال ائرة بمزي توضيح

المسؤوليات وتوزي األ وار .كما توصد بضب

ايطار القانوند الذي يرب بين اللماعات المحّئّية

صر ود المنتزهات.
الوطنية لحماية المحي
المعنية والوكالة
ّ
ّ
ّ
ويؤهي هذه األييرة لئتّ ّ

 ضرورة تشريك اللماعة المحئية التد سيعه لها التصر ود المنتزه وذلك ود كاوة مراحي انلازه
ب ا بايتيار الموق وتح ي طبيعة المكونات والتلهيزات بما يمكنها من استغالله عئى الوله األمثي
باعتباره يستليو إلى تطئعاتها وينسلم م االلن ا المحئية لئتنمية المست يمة لئبئ ية.
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األهداف الرقابية المتعة ة والمحور الخاص وصيانة المنتزهات الحعرية المنجزة في إطار البرنامج:
 التأك من ضب برنامج وري لئصيانة يتم وضعه بنا ا عئى متابعة لئوضعية الحقيقية لئمنتزهات
 التأك من ولو الموار البشرية الضرورية ينلاز الصيانة بالمؤهالت والع

الكاويين ومن تنظيم

ورات تكوينية لاعوان المكئفين بالصيانة
 التأك ود صورة تنفيذ أعمال الصيانة عن طري المناولة من التقي بمقتضيات عقو المناولة المبرمة
لئغرض.
 التأك من انه تم تكئيف المستغي عن طري لزمة أو إشغال وقتد بانلاز الصيانة الضرورية لئمنتزه
الذي يقوم باستغالله ومن متابعة م ى قيامه بأعمال الصيانة الضرورية وبالكيفية المطئوبة.

وتعلقت أهم املحالظاتت اليت أفرزهتت عملية رقتبة احملور اخلتص ابلصيتنة بـ:

الصيانة
 شه التّ ّ
صر ود المنتزهات صعوبات منها باليصوو ع م توّور الم اييي الكاوية يحكام ّ
مكوناتها
مما و إلى الّئلو إلى اليو ّ
او الستغالل المنتزهات سوا عن طري تسويغ بعض ّ
عه ّ
والتّ ّ
الصيانة.
أو عن طري استئزامها وذلك ي يال
ّ
تحمي مصاريف ّ
حركية عئيها ولئمساع ة عئى ّ

 تتطئو صيانة المساحات اليض ار بالمنتزهات انلاز ع ي العمئيات بصفة مستمرة كازالة األعشاو
الطفيئية والفضالت والتشذيو والم اواة والري .كما تتطئو تووير الي العامئة الميتصة ينلاز ذلك.
أن المساحات اليض ار ببعض المنتزهات
إلى أنه تبين من يالل ّ
انية وتقارير المتابعة ّ
الزيارات المي ّ
الصيانة.
تشكو قّئة ّ
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ونّية مكتوبة لصيانة
أن ستّا منها ال يتوّور ل يها ليي أو معايير ّ
تبين من إوا ة عشر لماعات محّئّية ّ
ّ 

كي البئ ّيات
أن و ازرة البيئة والتّنمية المست يمة ّ
المساحات اليض ار رغم ّ
وزعت يالل سنة  8002عئى ّ
ليال وقرصا مضغوطا يتعّئقان بالبستنة وبصيانة المساحة اليض ار .

الضرورية من المياه واستعمال مصا ر الر ّي غير
الكمّيات ّ
 تتطّئو صيانة المساحات اليض ار تووير ّ
الصالحة
وتعه هذه المصا ر وشبكاتها بالعناية والتناو الر ّي بالمياه ّ
المكئفة كاآلبار والمياه المعاللة ّ
لئشراو ق ر ايمكان نظ ار إلى ارتفاع كئفتها .إال انه تبين ع م استعمال شبكة الري بالمياه المعاللة
ّ
أو اآلبار المولو نظ ار إلى ع م تلهيزها أو تعرضها لإلتال

بسبو قئة الصيانة .وانلر عن كي

هذه الوضعيات استعمال الما الصالح لئشراو ونقو ود ري المناط اليض ار بالمنتزهات وأوضى
إلى تحمي مصاريف إضاوية .وبئغت مصاريف استعمال الما الصالح لئشراو لري منتزه سي ي
بوسعي ما لمئته  111أ .يالل سنوات  8002-8000أي بمع ل  82.0أ .سنويا.
 ود غياو الصيانة المالئمة والحراسة الكاوية شه ت  2منتزهات ت هو ار لبناياتها واتالوا لمكوناتها
وتلهيزاتها عئى غرار األسيلة والمركبات الصحية وشبكات التنوير والمشربات ومقاع االستراحة.
وق أثرت هذه الوضعيات عئى مستوى إقبال الزائرين عئى هذه المنتزهات وعئى استقطاو المستثمرين
اليواو.
 تتطّئو المحاوظة عئى التّلهيزات وصيانتها توّور الموار البشرّية .إالّ ّأنه لم يتّضح من يالل االستبيان
بالنسبة إلى عشرين منتزها.
ما يفي توّور هذه الموار ّ
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وتعلقت أهم التوصيتت بـ:

 ضب برامج صيانة ورية وتووير الي العامئة الميتصة بما يضمن الحفاظ عئى التلهيزات.
 تامين الصيانة الضرورية لئمساحات اليض ار وتووير مصا ر الري غير المكئفة والتناو ق ر
ايمكان استعمال المياه الصالحة لئشراو.

.
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دور أجهزة الرقابة العليا يف إعداد دليل إجرائي للتدقيق البيئي

ديوان الرقابة املالية واإلدارية -دولة فلسطني

174
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

جدول المحتويات
مقدمة.................................................................................................................................................................
 .0المبادئ األساسية لرقابة األداء في المجال البيئي .........................................................................................
 0.0مفهوم رقابة األداء ..................................................................................................................................
 0.6التفويض القانوني ...................................................................................................................................
 0.1معايير اإلنتوساي المتعلقة برقابة األداء والرقابة البيئية .....................................................................................
 0.1المنهجيات .............................................................................................................................................
 0.0الهدف من الرقابة البيئية ............................................................................................................................
 0.2النهج الرقابي ..........................................................................................................................................
 .6التخطيط االستراتيجي ...........................................................................................................................
 6.0إطار عملية التخطيط االستراتيجي ................................................................................................................
 6.6اختيار مواضيع الرقابة ضمن الخطة االستراتيجية ............................................................................................
 .1التخطيط للمهمة الرقابية .................................................................................................................................
 1.0الدراسة األولية لموضوع الرقابة ).............................................................................................. (Pre-Study
 1.6الهدف من الدراسة األولية ..........................................................................................................................
 1.1إعداد خطة العمل للدراسة األولية ................................................................................................................
 1.1إعداد الدراسة األولية ...............................................................................................................................
 1.0هدف الرقابة ..........................................................................................................................................
 1.2نطاق الرقابة ..........................................................................................................................................
 1.2القيمة المضافة لعملية التدقيق ......................................................................................................................
 1.2األسئلة الرقابية .......................................................................................................................................
 1.2معايير التدقيق.........................................................................................................................................
 1.01منهجية جمع البيانات ..............................................................................................................................
175
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

 1.00تحليل المخاطر .....................................................................................................................................
 1.06المحددات ............................................................................................................................................
 1.01العالقة مع الجهات محل التدقيق .................................................................................................................
 1.01تحديد المدة الزمنية................................................................................................................................
 1.00مراجعة الجودة للدراسة األولية ..................................................................................................................
 .1الدراسة الرئيسية (مرحلة التنفيذ) ......................................................................................................................
 1.0الموافقة على نتائج الدراسة األولية................................................................................................................
 1.6التوثيق واألدلة الرقابية ..............................................................................................................................
 1.1كتابة التقرير .........................................................................................................................................
 1.1إعداد مسودة التقرير .................................................................................................................................
 1.0التواصل مع الجهات المعنية .......................................................................................................................
 1.2نشر التقارير ..........................................................................................................................................
 .0ضمان الجودة ...............................................................................................................................................

 0.0أسس ضمان جودة التقارير........................................................................................................................
 0.6مراحل عملية ضمان الجودة ......................................................................................................................
 .2متابعة التقارير .............................................................................................................................................
 2.0أغراض المتابعة ......................................................................................................................................
 2.6الجوانب التي ينبغي متابعتها ......................................................................................................................
 2.1متى تبدأ المتابعة ....................................................................................................................................

176
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

مقدمة:
يه

هذا ال ليي إلى تسهيي عمي األلهزة الرقابية والمراقبين بما يتعئ باع ا تقارير األ ا حول رقابة األ ا

ويصوصا ود الملال البيئد ،كما يوضح هذا ال ليي مراحي عمئية رقابة األ ا المتعئقة بالرقابة البيئية من
التيطي االستراتيلد والتيطي العمئياتد والتنفيذ إلى إع ا التقارير والمتابعة.
.0

الموادئ األساسية لرقاوة األداء في المجال البيئي

 1.1مفهوم رقاوة األداء
الرقابة عئى األ ا كما عروتها معايير اينتوساي هد وحو مستقي لكفا ة ووعالية المشاري أو البرامج أو
المنظمات الحكومية به

ايوضا إلى تحسينات ،وتهتم الرقابة عئى األ ا بالرقابة عئى االقتصا والكفا ة

والفعالية وتضم:
 .6الرقابة عئى اقتصا النشاطات اي ارية ووقا لئمبا ئ والممارسات والسياسات اي ارية السئيمة.
 .4الرقابة عئى الكفا ة ود استعمال الموار البشرية والمالية وغيرها ،بما ود ذلك وحو نظام المعئومات
وال ار ات األ ا وترتيبات ايش ار

لوانو القصور.

وايل ار ات المتبعة من قبي الهيئات الياضعة لئرقابة ود معاللة

 .5الرقابة عئى وعالية األ ا ويما يتعئ بتحقي موضوعية الهيئة الياضعة لئرقابة والرقابة عئى التأثير
الحقيقد لئنشاطات مقارنة بالتأثير المتوق .
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هذا وتستن رقابة األ ا إلى الق اررات المتيذة واأله ا

المرسومة من قبي البرلمان ويمكن تنفيذها ود القطاع

العام كئه.
ونظ ار لالتفاق عئى أن الرقابة البيئية ال تيتئف عن أنواع الرقابة التد تقوم بها األلهزة الرقابية ،بي أنها من
الممكن أن تشمي كاوة أنواع الرقابة ،حيث يمكن الكشف عن األصول وال يون البيئية ولم ى االلتزام بال يون
والتشريعات والمعاه ات وكذلك ايل ار ات الموضوعة من قبي الهيئة الياضعة لالرتقا باالقتصا والكفا ة
والفعالية.
يتناول هذا ال ليي الرقابة البيئية من منطئ رقابة األ ا  ،م ع م إهمال كونها  -كما ذكرنا أعاله  -ق تشمي
أيضا الرقابة المالية ورقابة االلتزام كما يوضح المعيار 0215من معايير اينتوساي بشأن الرقابة البيئية والرقابة
النظامية.
 1.1التفويض ال انوني
يلو أن يكون التفويض القانوند مح ا بشكي مناسو كما وضح المعياران ) (ISSAI 3000و ) (ISSAI 3100من
اليطوط التوليهية لرقابة األ ا  ،حيث أشار إلى الح األ نى من المتطئبات الوالو توورها ضمن الصالحيات
القانونية الممنوحة لالهزة الرقابية ،ومنها:
 ينبغد أن تكون السئطة الرقابية واأله ا

العامة مح ة بشكي مناسو.

 ينبغد أن يكون لئرقابة عئى األ ا حرية ايتيار الملاالت الرقابية ضمن سئطتها.
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ينبغد أن تتمت األلهزة العئيا لئرقابة والمحاسبة بحرية تح ي الوقت المناسو والطريقة المناسبة لنشر



تقاريرها ما لم يفرض القانون شروطا معينة لذلك.

AI0333ASSIAI0333 IASSI

بما يتعئ بالتفويض القانوند ب يوان الرقابة المالية واي ارية الفئسطيند وق وضح القانون الياو به رقم 20

لسنة  1552ذلك ،حيث نو عئى ما يئد:
المادة 3
.6

ضمان سالمة النشاط المالد وحسن استي ام المال العام ود األغراض التد يصو من ألئها.

 .4التفتيش اي اري لضمان كفا ة األ ا  ،وحسن استي ام السئطة والكشف عن االنح ار

أينما ول .

 .5ضمان الشفاوية والنزاهة والوضوح ود األ ا العام وتعزيز المص اقية والثقة بالسياسات المالية واي ارية
واالقتصا ية لئسئطة الوطنية الفئسطينية.

المادة 13
يه

ال يوان إلى ضمان سالمة العمي واالستقرار المالد واي اري ود السئطة الوطنية بسئطاتها الثالث التنفيذية

والتشريعية والقضائية وكشف أوله االنح ار

المالد واي اري كاوة بما ويها حاالت استغالل الوظيفة العامة

والتأك من أن األ ا العام يتف م أحكام القوانين واألنظمة والئوائح والق اررات والتعئيمات الناوذة وود ح و ها

وأنه يمارس بأوضي طريقة وبأقي تكئفة ممكنة
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 1.3معايير اإلنتوساي المتعة ة برقاوة األداء والرقاوة البيئية.
 .6المبا ئ األساسية لئرقابة وتتمثي بالمعيار  ISSAI 300والمتعئ بالمبا ئ األساسية لرقابة األ ا .
 .4اليطوط التوليهية لئرقابة وتتمثي بالمعايير  ISSAI 3000,3100والمتعئقة برقابة األ ا .
 .5اليطوط التوليهية لرقابة األنشطة المتعئقة بالبيئة.

  – ISSAI 5110توليهات بيصوو تنفيذ العمئيات الرقابة عئى النشاطات ذات المنظور البيئد
  – ISSAI 5120الرقابة البيئة والرقابة النظامية
  – ISSAI 5130التنمية المست امة :ور األلهزة العئيا لئرقابية المالية والمحاسبة
  – ISSAI 5140كتيو اينتوساي حول الكيفية التد يمكن أن تتعاون بها األلهزة العئيا لئرقابة ود رقابة
االتفاقيات البيئية ال ولية .

 1.1المنهجيات.
بامكان الرقابة البيئية  -باعتبارها شكال من أشكال رقابة األ ا  -االستفا ة من ميتئف وسائي لم البيانات
والتحئيي مثي االستبيانات والمقابالت والمالحظة المباشرة وتحئيي الوثائ

بايضاوة إلى تحئيي البيانات

االقتصا ية والمالية وبيانات األ ا  .ويلو ايتيار منهليات الرقابة التد تمكن من لم بيانات الرقابة بكفا ة
وبطريقة وعالة.

يلو أن يكون ه

الم ققين تبند أوضي الممارسات إال أن هنالك أسبابا ق تح من ايتيار الم ق لئمنهليات

مثي م ى توور البيانات ،وبالتالد من المستحسن ولو المرونة والواقعية عن ايتيار المنهليات ،ولهذا السبو
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يلو أن ال يتم توحي إل ار ات رقابة األ ا ود كاوة شروطها الن ايوراط ود ايلزام ق يعي المرونة والحكم
المهند والمستويات العالية من المهارات التحئيئية الالزمة لهذا النوع من الرقابة.
 1.1الهدف من الرقاوة البيئية.
الرقابة عئى األ ا المتعئ بالنشاطات البيئية إلى المسائي التالية:

ته

 التأك من أن مؤشرات األ ا المتصي بالبيئة تعكس بصورة منصفة أ ا الهيئة الياضعة لئرقابة.
 التأك من أن البرامج البيئية تنفذ بطريقة اقتصا ية وبفعالية وبكفا ة.

 1.1النهج الرقابي

يمكن لئرقابة أن تتيذ ثالث منهليات منفر ة أو ملتمعة وهد:


النهج المستن إلى النتائج والذي يقيم ما إذا كانت تحققت األه ا

ال.

المح ة سئفا كما كان مقصو ا أم

 النهج المستن إلى المشكالت والذي يفحو أسباو المشكئة ويحئئها.
 النهج المستن إلى النظام والذي يفحو األ ا السئيم لئنظم اي ارية.
ISSAI 300/26
.0

التخطيط االستراتيجي

 1.1إطار عمةية التخطيط االستراتيجي
 تفويض اللهاز األعئى لئرقابة والتكاليف الوار ة لئلهاز من البرلمان.

 ينبغد مج التيطي االستراتيلد لرقابة األ ا ود الملال البيئد ضمن التيطي االستراتيلد لئلهاز
األعئى لئرقابة.
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 ينبغد وض معايير ياصة بايتيار موضوع الرقابة وذلك لتوليه استثمار الموار وزيا ة إمكانية
ايتيار مواضي الرقابة التد تحتوي عئى ورو ينلاز العمي الها

.

 تضمن معايير االيتيار :القيمة المضاوة واألهمية النسبية والمياطر وأثر الرقابة وأعمال الرقابة
السابقة والقابئية لئت قي والمعيقات.
 ينبغد األيذ باالعتبار الموار المالية والبشرية المتوورة ل ى اللهاز األعئى لئرقابة.
مسودةIدليلIتطبيقIالمعاييرIالدوليةIلإلنتوساي/رقابةIاألداء

 1.1اختيار مواعيع الرقاوة عمن الخطة االستراتيجية
يلو أن يراعى عن ايتيار مواضي الرقابة األمور التالية:

 .9األهمية النسبية :هي الموضوع مهم لئحكومة أو لئعامة أو اللهة الياضعة لئرقابة وهي ينطوي عئى أي
من الملاالت الشائكة؟

 .2المسؤولية العامة :حيث يلو أن تكون اللهة المسؤولة عن موضوع الرقابة المحتمي لهة ياضعة
لرقابة اللهاز ،وأحيانا ق يكون الموضوع مهما لئملتم لكنه ليس من مسؤوليات اللهات الياضعة أو
ليس من ضمن تفويض اللهاز األعئى.
 .3األثر المحتمل والتحسين :هي لئموضوع أثر قوي ود تحسين نشاطات الحكومة من ناحية االقتصا
والكفا ة والفاعئية؟
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 .4قعايا اإلدارات الرسمية :هي سيعالج الموضوع األمور التد تشكي مص ر قئ لإل ارات الرسمية؟
 .3ال ابةية لةرقاوة :هي الموضوع قابي لئرقابة؟ هي يمكن رقابته من الناحية العمئية؟ بحيث يتم ايلابة عئى
هذه األسئئة من يالل تصميم الرقابة بما يشمئه من أسئئة الرقابة والمح ات وغيرها ،إضاوة إلى يطة
الرقابة والتد تشمي النطاق والموار المطئوبة لئقيام بالمهمة الرقابية.
 .1التوقيت الزمني :هي هذا هو الوقت الصحيح أو المناسو لئرقابة عئى الموضوع؟
 .7العمل الرقابي السابق أو قيد التنفيذ :هي أُلريت الرقابة عئى الموضوع من قبي؟ أو هي هناك رقابة
ميط لها أو لارية حول نفس الموضوع؟
 .8التطورات المحتمل أن تؤثر عةى عمةية التدقيق :هي هناك أح اث أو عمئيات تغيير ( ايئية أو
يارلية) يمكن أن تؤثر عئى عمئية الت قي ؟
 .2طةب رقاوة األداء :هي هناك أي طئبات ياصة يل ار عمئية رقابة األ ا ؟ ينبغد النظر إلى مص ر
الطئو لتح ي م ى أهميته ،عئى سبيي المثال ،طئو إل ار الرقابة المق م من البرلمان (الملئس التشريعد)
يلو إيالؤه أهمية أكبر من الطئو المق م من لهة ياضعة ما.
أمر شائكا ياصا بالحكومة؟
 .90الحساسية السياسية العالية :هي يشمي الموضوع ا
مسودةIدليلIتطبيقIالمعاييرIالدوليةIلإلنتوساي/رقابةIاألداء
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.2

1.1

التخطيط لةمهمة الرقابية
الدراسة األولية لموعود الرقاوة ()Pre-study

ال راسة األولية أو المسبقة هد راسة يقوم بها الفري المكئف بالمهمة الرقابية بغرض الوصول إلى م ى
قابئية الموضوع لئت قي وهي يستح الت قي  ،وذلك لئيروج بتوصية لإل ارة العئيا لئقيام بعمئية الت قي أو

تأليئها أو إلغائها.
1.1

الهدف من الدراسة األولية.

ته

ال راسة األولية إلى التأك مما إذا كانت الشروط الالزمة يل ار ال راسة الرئيسية متوورة ،والى وض

مقترح لئعمئية الرقابية مصحوبا بيطة عمي ود حال توور الشروط الالزمة.
وتتمثي اليطوات المعتم ة ود وض مقترح لعمئية الرقابة ود ما يئد:
 تح ي المشكئة المنوي راستها واأله ا

الرقابية.

 بئورة ملال الرقابة وتصميم العمئية الرقابية.

 تح ي ضمان اللو ة والل ول الزمند التق يري ينلاز المهمة والموار البشرية والما ية المطئوبة
لذلك.

1.3

إعداد خطة العمل لةدراسة األولية
يقوم الم ققون بوض يطة آللية تنفيذ ال راسة األولية لئموضوع الرقابد الميتار ،بحيث تشمي

اليطة ما يئد:
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 تح ي موضوع ال راسة وأه ا


الرقابة.

واو الت قي .

 اللهات المتوق أن تكون مسؤولة عن الموضوع الرقابد.
 الموار البشرية.

 الل ول الزمند المتوق يع ا ال راسة األولية.
1.1

إعداد الدراسة األولية

يب أ ايع ا لئ راسة األولية بع أيذ المواوقة الرسمية من اي ارة العئيا عئى ايتيار موضوع الت قي .

وينبغد أن تشمي ال راسة األولية المتطئبات التالية:
 لمحة عامة عن موعود التدقيق.

 دوافع التدقيق :ينبغد توضيح ال واو التد أ ت إلى ايتيار الموضوع بحيث تساهم ود توضيح
أهمية عمئية الرقابة لإل ارة العئيا.
 تصميم التدقيق ويشمي:
 ه

الرقابة

 نطاق الت قي

 القيمة المضاوة لعمئية الت قي
 أسئئة الت قي

 معايير الت قي
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 منهلية لم المعئومات
 تحئيي المياطر المتعئقة بعمئية الرقابة
 مح ات الرقابة

 اليطة الزمنية والموار البشرية
1.1

1

هدف الرقاوة

يلو عئى وري الت قي تح ي ه

واضح لئرقابة يتعئ بمبا ئ االقتصا والكفا ة والفعالية .وترتب أه ا

العمئية الرقابية ب واو الت قي  ،ويلو تح ي ها ود المراحي األولى من مراحي الرقابة بقص التعر

المسائي المنوي ت قيقها ،وعن تح ي األه ا

يأيذ الفري

عئى

الرقابد باالعتبار ور اللهاز األعئى لئرقابة

ومسؤولياته واألثر المنتظر من العمئية الرقابية كما ح ته اليطة االستراتيلية.
ISSAI 3000/3.3

1.1

نطاق الرقاوة

ويحَّ نطاق
يعر النطاق ح و الرقابة ،ويتناول نوع ال راسة التد ستُلرى و طبيعة الت قي الذي سنقوم بهُ ،
ّ
الرقابة عن طري ايلابة عئى األسئئة التالية:
ماذا؟ ما هو موضوع الت قي ؟ مثال :برامج أو عمئيات ايي الو ازرة التد سيتم الت قي عئيه
من؟ من هد الهيئة الياضعة /الهيئات الياضعة؟ مثال :الو ازرة/الهيئة المسؤولة عن موضوع الت قي .

 1في حال الحاجة إلى خبير من خارج الديوان ،يجب تحديد نوع الخبرة المطلوبة والمدة الزمنية الالزمة للتعاقد معه باإلضافة إلى التكلفة المتوقعة
للتعاقد معه بما ينسجم مع التشريعات المعمول بها.
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أين؟ هي يشمي الت قي لمي مناط ال ولة؟ وهي سيتم إص ار االستنتالات لتغطد ال ولة بكامئها أم منطقة
واح ة مح ة أم أكثر؟
متى؟ الفترة الزمنية التد سيتم تغطيتها ود الت قي  ،مثال سنة أو وترة زمنية مح ة.
1.1

ال يمة المعافة لعمةية التدقيق

ود هذا اللز  ،يتم شرح القيمة المضاوة المتوقعة ود حال القيام بعمئية الت قي ود ضو المعئومات المتوورة

حتى الئحظة .بايضاوة إلى ذلك ،يلو التنويه ود هذا اللز ويما إذا كانت نتائج عمئية الت قي ستيرج ود

الوقت المناسو يح اث التغيير المتوق .
1.1

األسئةة الرقابية

يتم صياغة ه

الت قي األساسد عئى شكي سؤال الت قي الرئيسد والذي يتم تلزئته إلى أسئئة ورعية تشكي

ود ملموعها السؤال الرئيسد ،م مراعاة أن ال تتطرق األسئئة الفرعية إلى أمور غير مشمولة ود السؤال
الرئيسد.

واألسئئة الرقابية هد أسئئة يتم ايلابة عئيها يالل القيام بالت قي لئوصول إلى ه

أسئئة تفسيرية أو وصفية أو تقييمية.

الت قي بحيث تكون

ISSAI 300/37
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وعن وض األسئئة الرقابية يلو األيذ باالعتبار ما يئد:
 ال ينبغد أن تكون مت ايئة.

 يلو أن تكون ايلابة عئى القضايا الصغيرة والقضايا الفرعية سهئة.

 من المستحسن أن تكون أسئئة الت قي مقسمة عئى قضايا ورعية تصي إلى المستوى الذي يمكن أن
تطب ويه معايير وري ة لفحو الت قي .

 بمساع ة المعايير المقترحة ،وانه من الممكن لم أ لة الت قي لإللابة عئى أسئئة الت قي الفرعية.
1.1

معايير التدقيق

تمثي معايير الرقابة الوض المأمول الوصول إليه ،حيث يتم مقارنة ما يل ه الم ق عئى أرض الواق م هذه

المعايير لئوصول إلى استنتالات الت قي .

وتساهم المعايير ود تركيز مهمة الرقابة ،ويلو أن تكون المعايير الكمية والنوعية منها موثوقة وموضوعية
ومفي ة وكامئة ،م تح ي مص ر المعايير المستي مة ق ر ايمكان.

وتعر أيضا عئى أنها معايير األ ا المعقولة التد يمكن وهمها والتد من ياللها يمكن تقييم واعئية األنشطة

وكفا تها واقتصا يتها .وهد تعكس نموذج التحكم المعياري لئموضوع قي الت قي  .وتمثي أيضا ممارسة لي ة
ومعقولة وتوقعات الم ق "لما ينبغد أن يكون".

ISSAI 3100/13
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ويمكن أن تكون المعايير بشكي:
 المبا ئ واأله ا

المرسومة لئنشاط موضوع الت قي .

 معايير أ ا وضعتها الهيئة الياضعة لئت قي أو آيرين (مثال منظمات عالمية)
 أ لة إل ار ات تفصيئية

 منهلية لوظيفة أو نشاط ما.
ويكمن ور المعايير ويما يئد:

 تشكي أساسا للم أ لة الت قي .
 تشكي قاع ة مشتركة لالتصال ايي وري الت قي


تشكي أساسا لئتواصي م الهيئة الياضعة لئت قي ويما يتعئ بفهم المعايير والمواوقة عئيها وقبول

نتائج الت قي ود ضو تئك المعايير
1.11

منهجية جمع البيانات

تمثي عمئية لم البيانات حال وسطا بين المثالية والواقعية .وق يعي برنامج العمي الرقابد الذي يطمح إلى

لم البيانات بشكي قي ل ا ومثالد عمئية الرقابة .لذا ،يلو يئ التوازن بين ال قة من لهة ومعايير
اينصا

واالقتصا واألهمية من لهة أيرى.

ويما يئد بعض األساليو المتبعة ود عمئية لم البيانات:

فحص المةفات :ويعتبر أح مصا ر لم أ لة الرقابة المهمة ،ويستي م ود كثير من عمئيات رقابة األ ا
ويلرى عن طري

أيذ العينات .مثال عئى ذلك التقارير السنوية ،والبيانات المالية ،ومستن ات المشروع،

والمراسالت ،والمذكرات ،والتقارير ،والتوليهات المولهة إلى الموظفين ،وتقارير الرقابة ال ايئية.
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الوحث في المراجع :مرالعة تقارير البحث العامة والكتو واألوراق وال راسات المتعئقة بموضوع الرقابة..
االستطالعات واالستبيانات :االستطالع هو عمئية التلمي المنتظم لئمعئومات التد تيو سكانا مح ين
وتلرى االستطالعات للم المعئومات التفصيئية والمح ة من ملموعة من األو ار أو المؤسسات .االستبيان

هو أ اة لم البيانات المستي مة ود االستطالعات و تستي م االستبيانات عن الحالة إلى الحصول عئى

معئومات شامئة.

الم اوالت الشخصية :المقابئة الشيصية هد ود األساس نوع من اللئسات يلرى ويها طرح األسئئة وايلابة
عئيها لئحصول عئى معئومات مح ة .يعتم لز كبير من رقابة األ ا عئى المقابالت الشيصية .إن إل ار

تحضير وانضباطا ومها ارت تواصي
ا
المقابالت الشيصية ليس باألمر السهي ،والمقابالت الشيصية تتطئو
مح ة .لئحصول عئى أكبر ق ر من الواقعية ،ومن الضروري إل ار مقابئة شيصية م األو ار من ميتئف

المناصو أصحاو ولهات النظر والرؤى الميتئفة .يلو أن تلم وتوث نتائج المقابالت الشيصية بطريقة
معينة بحيث تسهي من عمئية التحئيي وضمان اللو ة.
المالحظة المواشرة :هد األسئوو المتب ود لم البيانات النوعية ويلري ويها استي ام الحواس لفهم لوانو
معينة من الواق  .يستي م هذه األسئوو بشكي كبير لئحصول عئى وكرة حول طريقة سير النشاط ووهمه.
1.11

تحةيل المخاطر

يتعين عئى وري الت قي إ ارة مياطر الرقابة بصورة وعالة ،ويقص بمياطر الرقابة المياطر المتمثئة بالحصول

عئى استنتالات ياطئة أو ناقصة أو تق يم معئومات غير متوازنة أو ع م إضاوة قيمة ما لئمستي مين.
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تشمي اللوانو المهمة ود مياطر عمئية الرقابة نقو الكفا ة الالزمة يل ار تحئيي عمي بما ويه الكفاية،
واالوتقار إلى معئومات ذات لو ة أو الحصول عئى معئومات غير قيقة ،واييفاق عن الوصول إلى النتائج

األكثر صئة.

يلو عئى وري الت قي توضيح المياطر الرقابية الممكنة وكيفية التعامي معها ود ال راسة األولية.
ISSAI 300/28
دليل رقابة األداء السويدي

1.11

المحددات

يح وري الت قي ود هذا الباو األمور التد سيشمئها الت قي واألمور التد ستكون يارج إطار الت قي .
إن تح ي األمور التد سيتم ت قيقها بالضب ليست عمئية سهئة ائما ،إال أنه ينبغد تح ي ح و الت قي بطريقة
تمن

 -ق ر ايمكان  -ح وث سو وهم ل ى القارئ وتوضح الغموض الممكن ح وثه ل ى قارئ التقرير

المستقبئد.
1.13

العالقة مع الجهات محل التدقيق.

يلو إبالغ اللهات الياضعة لئرقابة عن اللوانو الرئيسية لئرقابة بما ود ذلك أه ا
ومعاييرها ونطاقها وذلك قبي ب

الرقابة وأسئئتها

مرحئة لم البيانات أو بع االنتها من تيطي الرقابة ،كما يلو

المحاوظة عئى استمرار االتصال م الهيئة الياضعة قبي وأثنا وبع الت قي م إمكانية تح ي الشيو

المسؤول عن االتصال م الحرو عئى أن تكون األسس ود العالقة م اللهات الياضعة هد االستقاللية
والثقة.
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ISSAI 20/PRINCIPLE 3

ISSAI 3000/Appendix 4,

ISSAI 3100/18, 25 ,

تحديد المدة الزمنية
يشير الل ول الزمند إلى الفترة الزمنية التق يرية لئت قي

بما ود ذلك تاريخ الب

والتاريخ المقرر ينلاز

المشروع ،بحيث تبين يطة األنشطة تسئسي األنشطة وتعطد تفاصيي/تقسيم م ة المشروع بما ود ذلك األنشطة
الموكئة لكي عضو من أعضا الفري  ،ويوضح الل ول الزمند بعض األمور منها:
 يق ر ع أيام العمي الالزمة لتنفيذ الت قي بنا عئى اليبرة السابقة.
 يلعي من السهي إنها المشروع يالل وترة زمنية معقولة.

 يلعي من الممكن رب األنشطة الميتئفة ببعضها البعض.
 يض مواعي مح ة لكي نشاط.
 يبين تسئسي األنشطة.

 يأيذ باالعتبار األنشطة الضرورية األيرى التد ال تتعئ بالت قي عئى وله التح ي .
1.11

مراجعة الجودة لةدراسة األولية

تنو المعايير الرقابية لإلنتوساي عئى أنه يتعين عئى اللهاز األعئى لئرقابة وض نظم وال ار ات لضمان

اللو ة ،كما ينبغد وض ايل ار ات المتعئقة بمراقبة اللو ة لضمان القيام بكي عمئيات الرقابة طبقا لئمعايير
والسياسات المناسبة.

يكون رئيس وري الت قي هو المسؤول عن اي ارة اليومية لئعمئية الرقابية بما ود ذلك التيطي التفصيئد
وتنفيذ عمئية الرقابة وايش ار

عئى أعمال الم ققين ورو التقارير ي ارة اللهاز األعئى لئرقابة وايش ار

عئى

إع ا تقرير الرقابة.
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ISSAI 3000 3-3

عند مراجعة الدراسة األولية يجب عةى المراجع أخذ األمور التالية واالعتوار:
 هي التركيز عئى الرقابة ذو صئة ومثير لالهتمام؟
 هي معايير التقييم منطقية ومعقولة ومفي ة؟
 هي المنهليات المقترحة مالئمة؟

 هي يول ل ى مع ي اليطة وقت كا ٍ وموار وكفا ات ذات صئة؟

.0

الدراسة الرئيسية (مرحةة التنفيذ)

 1.1المواف ة عةى نتائج الدراسة المسو ة
تأتد مرحئة العمي المي اند لئرقابة بع االنتها من التيطي لعمئية الرقابة ووض برنامج العمي قي التنفيذ،
عئى أن يتم مواوقة اي ارة العئيا عئى نتائج ال راسة المسبقة قبي الب

بالتنفيذ .وتشمي مرحئة التنفيذ نتائج عمئية

الرقابة وأ لتها واألساليو المتعئقة بعمئية لم البيانات وتحئيئها واألساليو ذات الصئة بالنتائج.
 1.1التوثيق واألدلة الرقابية

يلو أن تكون األ لة مقنعة (صحيحة وموثوقا بها) ومعقولة وذات صئة ،وذلك كما يئد:
 الصحة :يلو أن يستن ال ليي عئى معئومات قيقة وموثوقة.

 الموثوقية :يلو أن يضمن الت قي ع م تغير النتائج إذا أعي ت عمئية الرقابة مرة أيرى.
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 الصةة :يرتب ال ليي الرقابد بطريقة واضحة ومنطقية بمعايير وأه ا

عمئية الرقابة.

 الكفاية :مقياس لئكمية ،ويلو أن تكون األ لة كاوية بحيث تقن أي شيو عاقي بأن هناك ما يبرر
النتائج واالستنتالات والتوصيات وي عمها ،ويل ر ايشارة إلى أن ع

األيرى.

األ لة ال يغند عن الصفات

 المالءمة أو المناسوة :قياس لو ة ليي الرقابة.
 / ISSAI 3000ملحق  /5أدلة اإلثبات

يمكن تصنيف األ لة الرقابية إلى أربعة أنواع:
األدلة المادية :أ لة يتم الحصول عئيها من يالل مراقبة أعمال الناس والنشاطات أو وحو الممتئكات .ق

تكون األ لة عئى شكي صور ووتوغراوية أو ل اول أو يرائ أو رسومات بيانية أو غيرها من أشكال التمثيي

التصويري.

األدلة الشفوية :التصريحات التد أثمرت عنها االستفسارات والمقابالت الشيصية .ق تص ر هذه البيانات من
ميتئف أصحاو المصالح مثي :الموظفين العامئين ود اللهة الياضعة لئرقابة ،المستفي ين من البرنامج

الياضعة لئرقابة والعمال والمستشارين الذين تم التواصي معهم لئتوصي إلى األ لة ذات الصئة بعمئية الرقابة
وعامة الناس .ومن الضروري التثبت من المعئومات الشفهية التد تم لمعها إذا أري استي امها ك ليي ،وع م

التسئيم بها كما هد.

194
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

األدلة الوثائ ية :هد من أكثر أنواع أ لة الرقابة شيوعا ،وق تكون متاحة ود شكي ما ي أو إلكتروند ...ويمكن
أن تشمي الرسائي والعقو والسلالت المحاسبية ،والفواتير ،والمذكرات ال ايئية والتقارير وايحصا ات
والمعئومات المق مة من اي ارة عئى األ ا  .كما يلو عئى وري الت قي تقييم موثوقية و مال مة المعئومات

الوثائقية ود ضو أه ا

المرالعة.

األدلة التحةيةية :تتضمن إل ار العمئيات الحسابية والمقارنات ،وتحئيي النسو واالتلاهات و الممارسات.
 / ISSAI 3000ملحق  /5أدلة اإلثبات

 1.3كتاوة الت رير
ير لئرقابة بع
تُ َع مسو ة التقرير التد تتضمن استنتالات أولية لئرقابة ود نهاية مرحئة تنفيذ الرقابة لتصبح تقر ا
األيذ بعين االعتبار مالحظات اللهة الياضعة لئرقابة حول استنتالات الرقابة األولية ود مسو ة التقرير،
ويلو أن يحتوي تقرير الرقابة عئى المئيو التنفيذي ونطاق الرقابة والمنهلية ونتائج الرقابة واالستنتالات
والتوصيات ،كما يلو أن يكون التقرير كامال و قيقا وموضوعيا ومقنعا وبنا وواضحا ومول از ق ر ما يسمح

به الموضوع المعند ومق ما ود الوقت المناسو ،وضال عن استي ام لغة سهئة والتنظيم اللي والبع عن الئبس
واضاوة قيمة لئلهات المعنية.

وينبغد النظر إلى عمئية كتابة التقارير كعمئية مستمرة من صياغة أوكار الموضوع وايتبارها ومرالعتها.
ق تكون ب اية هذه العمئية م ب

عمئية الرقابة ،ويمكن إل ار مرالعات يارلية و ايئية قبي إص ار تقرير

الرقابة لتحسين لو ة التقرير قبي إص اره ،كما يلو نشر محتويات تقرير الرقابة عئى نطاق واس لئع ي من
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اللهات المعنية لزيا ة تأثيره ،ويلو أن تتضمن أوراق العمي أيضا المستن ات ال اعمة لع من المهام التد تم
إنلازها أثنا عمئية إع ا التقارير .يتناول هذا الفصي اللوانو المتعئقة بكتابة تقرير الرقابة وتوزيعه.
ُ
ISSAI 3100/27-34 ,ISSAI 3000

 1.1إعداد مسودة الت رير

إضاوة إلى ما ذكر أعاله ود الفقرة  2.4يلو أن تحتوي مسو ة التقرير عئى األمور التالية:

العنوان :ينبغد وض عنوان مناسو لئتقرير ،ويساع العنوان القارئ عئى تمييز البيانات والمعئومات
الصا رة ،وق يشير العنوان أيضا إلى اللهات الياضعة لئرقابة المسؤولة عن األنشطة التد تم ت قيقها.
ٍ
بشكي صحيح ،كما يلو إ راج التاريخ حيث أن ذلك ُيطئ القارئ
التوقيع والتاريخ :يلو أن ُيوّق التقرير
عئى أهمية النظر إلى تأثير األح اث أو المعامالت التد كان ويها المراقو عئى عئم بكي ل ي حتى ذلك
التاريخ.

جدول المحتويات :توضح المحتويات بنية التقرير لتسهيي الرلوع إلى العناوين من قبي القارئ.
المةخص التنفيذيُ :يئيو المعئومات والنتائج الرئيسية واالستنتالات والتوصيات ،وذلك ألنه عبارة عن
مئيو صغير ُميصو لاشياو الذين ال يمئكون وقتا كاويا لق ار ة التقرير بأكمئه.
الم دمة :تشمي المق مة معئومات حول اللهة أو الموضوع أو المشروع أو البرنامج الياض لئرقابة.
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األهداف والنطاق والمنهجية :يلو أن يشمي التقرير وصفا أله ا

الرقابة والنطاق والمنهلية المستي مة ود

لم البيانات ،ويحتاج مستي مو التقارير هذه المعئومات لفهم غرض الرقابة ،وطبيعة األعمال الرقابية وم اها
وأية قيو واضحة ود أه ا

الرقابة ونطاقها ومنهليتها.

النتائج :تمثي نتائج الرقابة الفرق بين المعايير "ما يلو أن يكون" والواق "ما هو كائن" ،كما أنها توضح سبو
هذا الفرق وتأثيره ،كما أنها تصف بوضوح المعايير وتربطها بالمالحظات ،وينبغد أن يق م التقرير ود هذا

الباو أُسسا لإللابة عئى أسئئة الرقابة من يالل تق يم أ لة إثبات كاوية ومناسبة.
ينبغد ايشارة ود التقرير إلى لمي الحاالت المهمة عئى ع م االلتزام أو اليئي التد تم اكتشاوها أثنا الرقابة
أو التد له عالقة بها .واذا لم تكن هذه الحاالت وثيقة الصئة بأسئئة الرقابة ،ومن المستحسن أن يتم إبالغ

ويفضي أن يكون ذلك كتابيا والى المستوى المناسو.
اللهة الياضعة لئرقابة بشكي منفصي عن التقرير ُ
ISSAI 3100/33

االستنتاجات :تُع استنتالات التقرير است الالت منطقية حول الموضوع وتستن إلى نتائج المراقبين وليس وق
مئيو النتائج ،وتعتم قوة استنتالات المراقبين عئى م ى كفا ة األ لة ال اعمة لئنتائج ومال متها وصحة
المنط المستي م ود صياغة هذه االستنتالات ،وتكون االستنتالات أكثر إلزاما إذا انتهت بتوصيات الم ق
المطئ عئى التقرير بضرورة تطبي هذه التوصيات.
وأقنعت المستي م ُ
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التوصيات :يلو أن يوصد التقرير ببعض ايل ار ات التد يلو اتباعها بغرض إصالح العيوو واصالح أي
نتائج تظهر أثنا الرقابة وتحسين البرامج والعمئيات إذا تبين ضرورة تحسين البرامج والعمئيات واأل ا ود
النتائج واالستنتالات الوار ة بالتقرير.
ويلو أن تكون التوصيات المق مة منطقية وقائمة عئى المعروة ومستن ة إلى نتائج الرقابة الميتصة وذات

الصئة ،وأن تكون التوصيات عمئية وتضيف قيمة وتعالج أه ا

الرقابة وأسئئتها ،وينبغد تق يمها إلى اللهة

(اللهات) ذات المسؤولية وااليتصاو لتقوم بتنفيذها .وعن اتباع النهج المستن عئى النتائج ،ته

التوصيات

غالبا إلى تقئيي الفلوة بين النتائج والمعايير ،أما عن اتباع النهج المستن إلى المشكالت ،تُشكي أسباو النتائج

أساس هذه التوصيات.

ينبغد أن يبتع الم ق عن التوصيات التنفيذية ،بمعنى أن ال يت يي ود كيفية تطبي التوصيات حتى ال

يصبح لز ا من عمئية صن القرار ود اللهة الياضعة لئرقابة.
ISSAI 3100/32

ٍ
بشكي تفصيئد ،كما يمكن استي امها أيضا لوض
المةح ات :يمكن استي م المئحقات لتق يم النتائج والوصف

وصف شامي لئلهات الياضعة لئرقابة ولئل اول ايحصائية والتوضيحات المفصئة لئطرق المستي مة وما إلى

وينصح بوض قائمة المصطئحات وقائمة
ذلك ،وتستعمي هذه الطريقة لتلنو طول التقرير ولتسهيي ق ار تهُ ،
االيتصارات ود ب اية التقرير أو ود المئح .
 1.1التواصل مع الجهات المعنية
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أمر مهما أثنا عمئية الرقابة منذ ب ايتها وبع انتهائها.
يع التواصي اللي م اللهات الياضعة لئرقابة واليب ار ا
واح ى الممارسات اللي ة لئلهاز األعئى لئرقابة هد تطوير استراتيلية االتصال أو سياستها لتووير التوليه

حول كيفية االتصال م اللهات الياضعة لئرقابة وأصحاو المصالح أثنا عمئية إع ا التقارير ،وتعالج هذه

السياسة عمئية التواصي م اللهات المعنية الرئيسية وتغطد القضايا الرئيسية التالية:
الجهة الخاععة لةرقاوة

 تب أ عمئية التواصي بين الم ق واللهة الياضعة لئرقابة ود مرحئة التيطي لئرقابة وتستمر طوال عمئية
الرقابة ،ويلو عئى اللهاز األعئى لئرقابة إتاحة الفرصة لئلهات الياضعة لئرقابة لئتعئي عئى نتائج
الرقابة واستنتالاتها وتوصياتها ،ما لم تمن التشريعات أو األنظمة ذلك .وبع إص ار مسو ة التقرير ،يلو
عئى اللهاز األعئى لئرقابة أن يطئو من إ ارة اللهة الياضعة لئرقابة تق يم تعئيقاتها إ از إقرارها أو

ايتالوها م صحة وشمول محتوى المسو ة ضمن إطار زمند مح
المالية واي ارية الفئسطيند).

(شهر حسو قانون يوان الرقابة

ISSAI 3100/25,ISSAI 3100/34

 ق يلتم وري الرقابة م مسؤولد اللهات الياضعة لمناقشة تعئيقاتها عئى مسو ة التقرير ،وذلك لئحصول
ود اآل ار ،

عئى وهم كامي لئتعئيقات والمعئومات المهمة ايضاوية المتعئقة بالتعئيقات .عن ولو ايتال
يتعين بذل لهٍ لئتعبير عن اآل ار المتضاربة لتكون الصورة النهائية صحيحة ومنصفة ق ر ايمكان ،وغالبا
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ما تكون هذه االلتماعات قئيئة ،كما يلو التيطي لها يالل الفترة الزمنية المقرر ويها إص ار التقرير
الياو باللهاز األعئى لئرقابة.
ISSAI 3100/4.4

 يلو وحو ر اللهة الياضعة لئرقابة وأيذه بعين االعتبار والقيام بالتغييرات الضرورية لمسو ة التقرير
عئى أن يتم استيفا اليطوات المطئوبة ود ملال أ لة الت قي .

البرلمان (المجةس التشريعي)
إن التواصي م البرلمان له نفس الق ر من األهمية ،ألن البرلمان هو المعند األول باستي ام تقارير اللهاز
األعئى لئرقابة لتحسين اي ارة الحكومية ومسا لتها ،واذا ما تم تلاهي التقارير أو أُسد وهم الرسائي من
قبي الملئس التشريعد ،وق يه ر هذا موار الرقابة ويض مص اقية اللهاز األعئى لئرقابة ود موض
تساؤل.

ويلو إطالع الهيئة التشريعية عئى حقيقة أن رقابة األ ا تيتو بتح ي الفرو لتحسين االقتصا والكفا ة
والفاعئية ،كما يلو عئى اللهاز األعئى لئرقابة أن يكون عئى اطالع بأن ذكر أسما األو ار والقا الئوم

عئيهم ليس هو الغرض من رقابة األ ا .
ISSAI 3100/3

وسائل اإلعالم
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بما ال يتعارض م التفويض القانوند لئلهاز الرقابد ،يصبح التقرير عاما بملر طرحه ود البرلمان،
وينشر كي من التقرير والبيانات الصحفية ود وسائي ايعالم ،كما ينبغد لئلهاز األعئى لئرقابة أن يتأك

من المعئومات المق مة إلى وسائي ايعالم وأنه تم تق يمها ود الوقت المناسو وأنها قيقة وواضحة ،وعن

تق يم المعئومات ،يلو أن يكون اللهاز األعئى لئرقابة متلاوبا ومتعاونا ومزو ا بالحقائ والمعئومات ون

اييالل باستقالليته أو الحيا السياسد أو ايسا ة لسيا ة البرلمان .ويلو النظر إلى بعض النقاط التالية

المتعئقة بتقرير الرقابة لضمان التواصي الصحيح م وسائي ايعالم:
 الر عئى استفسارات وسائي ايعالم.

 صياغة البيانات الصحفية باالشتراك م وري الرقابة.
 تنظيم أح اث وسائي ايعالم وا ارتها مثي المؤتمرات الصحفية والمقابالت.

 مساع ة الموظفين ود وض األسئئة وايلابات عنها ووض ح و لاسئئة ايعالمية،
 ت ريو الموظفين إعالميا،

 رص األيبار والمناقشات العامة عن اللهاز األعئى لئرقابة،
 إبالغ اي ارة العئيا عن القضايا المستل ة بوسائي ايعالم،

 إل ار تحئيالت لوسائي ايعالم لئمساع ة ود تحسين رسالة التطوير.
ISSAI 3100/3
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المواطنون والجهات المعنية األخرى
ُيع المواطنون مص ر األوكار لرقابة األ ا المستقبئية ومص ر الطئو عئى رقابة األ ا كما أنهم أيضا
مستي مون لتقارير رقابة األ ا  ،وق يتواصئون بشكي مباشر م المؤسسات الحكومية أو م المؤسسات
غير الحكومية التد تمثئهم .وبنا عئى ظرو

ال ولة التد يول بها اللهاز األعئى لئرقابة ،وهذا التواصي

ق يشمي مزيلا من الئقا ات التئفزيونية والمقاالت وايعالنات واستي ام موق اللهاز األعئى لئرقابة
ايلكتروند.

ويعتبر ممثئو األوساط األكا يمية من اللهات المعنية المهمة التد ينبغد ع م إغفالها ،وذلك ألن ل يهم

يبرة ود ملاالت الرقابة ،كما يقومون بعرض ولهة نظر أكثر موضوعية وأقي تأث ار بالمصالح الشيصية.
ق تكون المؤسسات غير الحكومية مص ار مفي ا لئحصول عئى األوكار ،وذلك ألنهم ق يقومون بال ار

ويمكن
أبحاث أيرى من يالل االستطالعات وحاالت ال راسة ،ول يهم لهات تواصي ع ي ة ذات صئةُ .
و الملتم الم ند لئضغ عئى الهيئة التشريعية لئقيام بمهامها ،ياصة إذا كان اللهاز األعئى لئرقابة

يق م ما ة رويعة المستوى وذات أهمية.

 / ISSAI 3100الملحق 5.5

 1.1نشر الت ارير
لئلهاز األعئى لئرقابة ،ووقا اليتصاصاته القانونية ،له كامي الحرية ود تقرير ما ُينشر وكيفية النشر ،وال يح
ألح أن يلبره عئى ع م نشر النتائج.

202
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

ISSAI 3000/5

ويمكن نشر ت ارير رقاوة األداء وعدة طرق ،ومنها الطرق التالية:
ُ
 تنشر أغئو األلهزة العئيا لئرقابة  -التد لها يبرة كبيرة ود ملال رقابة األ ا  -التقارير الفر ية كأن ُينشر
كي تقرير لئرقابة عئى ح ة.
 ق تقوم بعض األلهزة العئيا لئرقابة  -التد لم ُيطئو منها تنفيذ مشاري رقابية أو تم منعها من نشر كاوة
نتائج رقابة األ ا الياصة بها -بنشر مالحظاتها واستنتالاتها ود شكي مئيو ود تقاريرها السنوية.
.2

عمان الجودة
 3.1أسس عمان جودة الت ارير

 ق ُيرسي التقرير الكتابد إلى ورق ايئية مستقئة عن مهمة الرقابة يل ار ضمان اللو ة عئيه قبي إص اره،
وتق م عمئية المرالعة هذه ضمانا مستقال عن توازن التقرير.

 يلو تطبي التغييرات الالزمة ود تقرير الرقابة بنا عئى مرالعة ضمان اللو ة قبي إص ار التقرير ،إذا
لزم األمر.

 ينبغد أن تكون اللهة المسؤولة عن ضمان اللو ة لتقارير رقابة األ ا ل يها اليبرة والمعروة الكاويتان ود
رقابة األ ا وود أسس إل ار ضمان اللو ة لهذا النوع من الرقابة.

 3.1مراحل عمةية عمان الجودة
مرحةة التخطيط
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يقوم وري المرالعة يالل هذه المرحئة بتيطي المرالعة قبي ح وثها .ويلم المراقو المعئومات الالزمة لفهم

بيئة العمي باللهاز األعئى لئرقابة وذلك ود حالة مرالعة ضمان اللو ة عئى المستوى المؤسسد .عئى اللانو

اآلير ،ته

المرالعة عئى مستوى رقابة األ ا إلى وهم بيئة رقابة األ ا  .وتوور هذه اليطوة األولية لئمراقو

المعطيات المطئوبة التد تمكنه من تح ي أه ا

مرالعة ضمان اللو ة ونطاقها وتح ي ملاالتها األساسية

عئى مستوى اللهاز األعئى لئرقابة أو ايتيار عمئيات الرقابة المناسبة يل ار مرالعة ضمان اللو ة عئى

مستوى رقابة األ ا وايتيار المنهلية وتح ي

ور وري مرالعة ضمان اللو ة ومسؤولياته .تتمثي ميرلات

هذه المرحئة ود يطة تنفيذ المرالعة .وق تكون هذه اليطة طويئة األلي ود حالة إل ار المرالعة عئى مستوى

اللهاز األعئى لئرقابة أو يطة سنوية ود حالة إل ار المرالعة عئى مستوى رقابة األ ا  .وته

هذه المرحئة

إلى إنلاز يطة مرالعة ضمان اللو ة .وتمثي هذه اليطة م يالت المرحئة التالية بملر المواوقة عئيها.
مرحةة التنفيذ

يستي م وري المرالعة ود المرحئة الثانية يطة مرالعة ضمان اللو ة لالسترشا بها ود لم األ لة .وتتمثي

اليطوة األولى المقترحة ود هذه المرحئة ود إل ار التماع م إ ارة اللهاز األعئى لئرقابة المعنية (بمرالعة
ضمان اللو ة عئى المستوى المؤسسد) ووري الرقابة الذي قام بتنفيذ الرقابة (مرالعة ضمان اللو ة عئى

مستوى رقابة األ ا ) ،وذلك لتوضيح أه ا

مرالعة ضمان اللو ة الم ار تحقيقها و نطاقها .وتتمثي ميرلات

هذه المرحئة ود مسو ة النتائج والتوصيات .والتد يلو مناقشتها م اي ارة العئيا ود حالة المرالعة عئى

المستوى المؤسسد ،وم ورق الرقابة واي ارة ود المرالعات عئى مستوى مهمة رقابة أ ا ور ية وذلك لئحصول
عئى ر و هم حولها .
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مرحةة إعداد الت ارير
تُمثي المرحئة الثالثة التد يستي م ياللها وري مرالعة ضمان اللو ة الميرلات (النتائج األولية والتوصيات)
الياصة بمرحئة التنفيذ كم يالت يع ا مسو ة تقرير مرالعة ضمان اللو ة .وتناقش هذه النتائج والمالحظات
م مسؤولد الرقابة ود االلتماع اليتامد .وتوض الصيغة النهائية لتقرير مرالعة ضمان اللو ة بع الحصول
عئى ر و هم حول النتائج األولية والتوصيات المذكورة أعاله.

المتاوعة

مرالعة ضمان اللو ة ياللها باستي ام يطة العمي التد تم إع ا ها

تُع المرحئة األييرة التد يقوم وري
بواسطة وري الرقابة كم يالت ،لتقييم م ى تطبي التوصيات الياصة بمرالعة ضمان اللو ة ،وأسباو ع م
تطبي أي منها ،إن ول ذلك .ومن الضروري القيام بال ار ات المتابعة المالئمة لئتأك من تنفيذ يطة العمي

المتف عئيها ،أو اتياذ الت ابير الكاوية لتنفيذها .وتكون ميرلات هذه المرحئة هد تقرير متابعة مرالعة ضمان
اللو ة.
.2

متاوعة الت ارير

 1.1أغراض المتاوعة
تح إل ار ات المتابعة آثار عمئية الرقابة والتق م ود تطبي توصيات الرقابة وتوثي كي ذلك ،وق تفي متابعة
توصيات تقارير اللهاز األعئى لئرقابة ود أربعة أغراض رئيسية:
 زيا ة وعالية تقارير الرقابة باعتبار أن السبو األول ود متابعة تقارير الرقابة هو زيا ة احتمالية تطبي
التوصيات.
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 مساع ة الحكومة والسئطة التشريعية :ق تكون المتابعة ذات قيمة ود توليه ايل ار ات التد تتيذها
السئطة التشريعية.

 تقييم أ ا اللهاز األعئى لئرقابة :توور أنشطة المتابعة أساسا لتق ير وتقييم أ ا اللهاز األعئى
لئرقابة.

 تووير حواوز لئتشلي عئى التعئيم والتطوير -ق تساهم أنشطة المتابعة ود تووير معروة أوضي
تطور ود اللهاز األعئى لئرقابة.
ا
وممارسة أكثر

ISSAI 3000/3-1,ISSAI 3000/5-5

 1.1الجوانب التي ينوغي متاوعتها
ال تنحصر المتابعة ود تطبي التوصيات ولكنها تركز بشكي أساسد عئى إذا ما كانت اللهة الياضعة لئرقابة
ق تناولت المشكئة عئى نحو صحيح ،كما ينبغد متابعة الق اررات التد ق يتيذها البرلمان ،إلى لانو متابعة
كاوة تقارير الرقابة ،ويمكن السماح ببعض االستثنا ات مثال ود حال تغيير أنشطة اللهة الياضعة لئرقابة
بالكامي ،وأن هذا لم يكن من الممكن التنبؤ به عن ما تم تق يم قرار الرقابة ،وود هذه الحالة يمكن إص ار تقرير
منفصي كاستلابة لئتغيرات الحا ثة..
عئى اللانو اآلير ،ق تق م التساؤالت التد أثارها البرلمان بع الرقابة األولى توليهات لئمراقبين حول المسائي
التد ينبغد ايتيارها لمتابعتها ،وينبغد أن يرال المراقو التقارير الناشئة المناقشات ود البرلمان ،وكذلك األسئئة
المثارة من قبي اللمهور لتح ي التساؤالت الرئيسية وتح ي ما ينبغد متابعته..
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 1.3متى تبدأ المتاوعة
ق تعتم الفترة المسموح بها لنشاط المتابعة عئى سياق توصيات الرقابة المق مة وطبيعتها ،وق تتطئو بعض
التوصيات وترة زمنية أطول لئتطبي بينما ق تتطئو توصيات أيرى وترات زمنية قصيرة.

ومن ثم وان توقيت المتابعة يتطئو ق ار ار إ اريا مثاليا يقرره كي لهاز أعئى لئرقابة بما يتواو م سياساته
وايتصاصاته .وعئى سبيي المثال ،تب أ المتابعة ود بعض األلهزة العئيا لئرقابة ود وترة زمنية تتراوح من  6إلى

 21شه ار بع تق يم تقرير الرقابة إلى البرلمان ،أو بع تق يمها إلى اي ارة .وبشكي عام ،تحتاج اللهة الياضعة
لئرقابة إلى السماح بوقت كا

الب

لتطبي ايل ار ات التصحيحية ،ولكن ود نفس الوقت ،من المهم التأك من

مبك ار ود العمي عئى التطبي .
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دراسة حبثية حول موضوع

دور أجهزة الرقابة العليا يف تقويم أداء اجلهات املعنية بالوقاية من االشعاع
ديوان احملاسبة
دولة الكويت
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مقدمة
أولت ولة الكويت منذ العام

6911

اهتماما ياصا ود الوقاية من ايشعاع لما ق ينتج عنه من أضرار عئى

األو ار والبيئة ،وأعطت بالغ االهتمام لتفعيي وتطبي ايل ار ات الياصة بهذا الشأن بما يتناسو وما هو متعار
عئيه وليا ،وطبقا ألح ث األساليو العئمية بهذا الملال ،ونظ ار لئتطور المطر ل ولة الكويت وما صاحبه من
تطورات تكنولولية من يول ألهزة األشعة والموا المشعة ضمن التطور التقند والعئمد ،وحرصا عئى صحة
المواطنين وحمايتهم من أيطار ايشعاع ،أوكئت لو ازرة الصحة كاوة األعمال والمهام المتعئقة بشئون الحماية
والوقاية من األشعة المؤينة وغير المؤينة(*) واص ار التراييو الياصة بها ود ولة الكويت وعئى األيو ما
يئد- :
ولما كانت مصببا ر األشببعة غير المؤينة التد هد من صببن اينسببان إح ى مصببا ر اليطر البيئد المعاصببر
لما ق ينلم من سبببو اسب ببتعمالها من تأثيرات سبببيئة عئى صب ببحة اينسبببان ما لم توض ب ب تحت إل ار ات الرقابة
والوقاية ايشعاعية ،السيما وأنها تشمي أنواعا متع ة من الملاالت الكهرومغناطيسية ،وذات تطبيقات تيتئف
بايت ب ب ب ببال

يواو كي منها ود الطو ،والصناعة ،والبحث العئمد ...الخ ،لذا ولو راسة كي مص ر عئى

ح ه ،وال ار ات الرقابة عئى االلتزام بالئحة إشب ب ب ب ب ببتراطات ومعايير ت اولها ،والق اررات المنظمة ود هذا الشب ب ب ب ب ببأن
القررات
بالنس ب بببة لمحطات ايرس ب ببال وايس ب ببتقبال اليارلية لئهواتف المحمولة ،ويطوط الض ب ببغ العالد ،وكذا ا
المنظمة السبتي ار وحيازة واستي ام األلهزة التد تص ر األشعة غير المؤينة به

االستفا ة منها والوقاية من

مياطرها.
(*) تعريفات االشعة المؤينة ،وغير المؤينة بالملحق رقم (.)0
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 -9الهدف من الدراسة
ته

ال راسة الى تمكين االلهزة الرقابية  -طبقا لما هو مح

لها من صالحيات  -من وهم طبيعة

ومسؤوليات الرقابة البيئية وذلك ود االطار الحكومى ،وذلك بالتحق من االلتزام باالشتراطات الوقائية الموضوعة
لتووير قواع الوقاية واألمان من االشعاع طبقا لئقوانين والق اررات السارية ،وم ى استع ا ألهزة ال ولة لتطبي
اليط الموضوعة ود حاالت الطوارئ ،وتقييم كفا ة األنظمة المتبعة ود قياس االشعاع من مصا ره المتع ة،
وم ى تواور ايمكانيات الما ية من ألهزة الرص والقياس والميتبرات المتيصصة ،واالمكانيات البشرية من
نوعيات الكفا ات والمهارات واليبرات المتميزة وكفايتها لئقيام بايتصاصاتها عئى الوله األمثي.
 -2منهج الدراسة
تتناول هذه ال راسة " ور ألهزة الرقابة العئيا ود التحق من االلتزام باالشتراطات الوقائية الموضوعة لتووير
قواع الوقاية واألمان من االش ب ببعاع من مص ب ببا ره الميتئفة وتأثيراتها البيئية والص ب ببحية" ياص ب ببة وأن موضب ب بوع
المرالعة البيئية ود ملال الرقابة عئى طرق الوقاية من االشببعاع بمصببا ره الميتئفة ومنها أبراج االتصبباالت،
ويطوط الضبغ العالد لنقي الكهربا وغيرهما من المصبا ر يلو أن يسبتن الى معايير قياسية مح ة لرص
وقياس االشعاع بالبيئة المحيطة (تربة ،هوا  ،مياه) ،م األيذ ود االعتبار م ى االلتزام بالقوانين والتشريعات
المحئية ،واالتفاقيات ايقئيمية وال ولية بهذا الشأن ،وذلك من يالل برنامج ت قي كما يئد:
أوالً  -:استي امات ومصا ر األشعة المؤينة وغير المؤينة ،والمياطر الصحية والبيئية الناتلة عنها.
ثانياً  -:منهلية عمي الرقابة عئى اال ا البيئد في مجال الوقاية من االشعاد.
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ثالثاً  -:أهم النتائج لتلربة يوان المحاسبة الكويتد ود "تقييم كفا ة وواعئية أ ا اللهات الميتصة بالوقاية

من االشعاع".

راوعا :أهم التوصيات.
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املبحث االول
استخدامات ومصادر األشعة املؤينة و ري املؤينة ،واملخاطر الصحية والبيئية الناجتة عنها.

إن ايعتنا بتنظيم إستي ام مصا ر األشعة غير المؤينة لئوقاية من مياطرها عن طري اص ار تراييو لها

من ب اية استي ار ها الى لمواق العمي الميتئفة ،يتطئو عمي تفتيش عئى مصا ر هذه األشعة وأماكن توال ها

والعامئين عئيها.

تم إعتما الئحة تنظيم إسببتي ار وحيازة واسببتي ام
ود عام

،4114

(*)

بعض األلهزة التد تصب ر أشببعة غير مؤينة ب ولة الكويت

عئى أن تكون م ة الترييو ( )2سب ببنوات وتل

الحصر هذه األلهزة كاآلتد:

لم ة مماثئة ،وق ح ت الالئحة عئى سب بببيي

أوالً األجهزة الخاععة لتراخيص االستيراد ،واالستخدام
أجهزة خاضعة لتراخيص االستيراد
أجهزة الليـزر
أجهزة العـالج الضوئي
أجهزة تفتيـت الحصى
أجهزة الرنيـن المغناطيسي
بعض أجهزة العـالج الطبيعي
بعض أجهزة التجميل وحمـام الشمس
أجهزة اإلرسـال اإلذاعي والتلفزيوني
أجهزة اإلرسـال لالتصاالت الالسلكية
أجهزة الرادار
أبـراج التقوية لنظام الهواتف النقالة
أفـران الميكـروويف
أجهزة القطع والتشويش على االتصاالت المتنقلة
(*)

أجهزة تحتاج إلى تراخيص االستخدام
أجهزة الليـزر من النـوع
أجهزة العـالج الضوئي
أجهزة تفتيـت الحصى
أجهزة الرنيـن المغناطيسي
بعض أجهزة العـالج الطبيعي
بعض أجهزة التجميل وحمـام الشمس
األشعة المرئية
أشعة الراديو
األشعة تحت الحمراء
األشعة فوق البنفسجية
الموجات الصوتية
الموجات تحت صوتية

المصدر /تجربة دولة الكويت المقدمة إلى المنتدى اإلقليمي حول دور االتصاالت والمعلومات في حماية اإلنسان والبيئة ،وكيفية الحد من اآلثار
البيئية والصحية الستخدامها.
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الموجات فوق صوتية
أجهزة التعقيم والتي تعمل باألشعة غير المؤينة
أجهزة القطع والتشويش على االتصاالت المتنقلة

لعب األطفـال التي تعمل بالليـزر

ثانياً :األجهزة الخاععة لترخيص المكان ،واالستخدام ،وترخيص شخصى
أجهزة تحتاج إلى ترخيص مكان

أجهزة تحتاج إلى ترخيص مكان
واستخدام

أجهههزة الهقطع والتشهههههههويش على
االتصاالت المتنقلة.
محطات اإلرسههههههال لنظام الهواتف أجهزة اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني
إذا زادت عن )(1 kw
المتنقلة.
أجهزة الرنين المغناطيسي
أجهزة الليزر من النوع الرابع
أجهزة اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني
إذا زادت عن )(1 kw
أجهزة الليزر من النوع الرابع

أجهزة تحتاج إلى تراخيص
شخصية للعاملين عليها

أجهزة الليزر
أجهزة العالج الطبيعي
أجهزة العالج الضوئي
أجهزة تفتيت الحصى
أجهزة حمهام الشهههههههمس ،واجهزة
التجميل.

ثالثاً -:محطات اإلرسال واإلست وال الخارجية لةهواتف

المحمولةهد عبارة عن محطات لتقوية ايرسال ،تتكون من
غروة أللهزة ايرسال وايستقبال وع من هوائيات ايرسال

وايستقبال ،ويتم تركيبها بع ة طرق عئى األرض أو ووق

المباند ،وهذه المحطات تعتبر أح مصا ر المولات
الكهرومغناطيسية ذات التر

المولات عن طري

العالد ،وهد ترسي هذه

الهوائيات التد ق يكون لها تأثير

بيولولد أو صحد عن تعرض اينسان لها.
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إ ارة الوقاية من ايشعاع بو ازرة الصحة هد اي ارة المعنية بقياس مستويات األشعة المنبعثة من
الهوائيات لئتأك من أنها ود ح و المستويات اآلمنة والمعتم ة ب ولة الكويت ،وق أثبتت القياسات ال ورية
لاشعة المنبعثة من الهوائيات أنها ود الح و اآلمنة والمقبولة وليا.
حـدود التعرض لموجـات الراديـو أو الميكـروويف لعامـة النـاس
الكويت

الدولة /الهيئة
كثافة القدرة الموجية
) (µw / Cm2

ICNIRP

61

 -تيض المحطات القاع ية ود ولة الكويت يش ار

(*)

221

تام من و ازرة الصحة ،حيث يتم ترييصها بع

استيفائها متطئبات الوقاية من ايشعاع ،كما يتم الكشف ال وري عئى مستويات ايشعاع الصا ره منها
لئتأك من ع م تلاوز الح و المسموح بها ود البال طبقا لئقواع والشروط المذكورة سابقا.

 تبئغ المساوة اآلمنة والمعتم ة بالكويت من الهوائيات هد ( )64مت ار ،وباتلاه األشعة المنبعثة منها بينماح ت هذه المساوة ب ول أيرى

()1

أمتار ،وليس هناك أي ضرر من السكن ود مباند مركو عئيها

هوائيات هواتف نقاله مريصة من و ازرة الصحة وذلك لاسباو

(**)

التالية-:

 مولة األشعة المنبعثة من الهوائد تكون مولهة بعي ا عن المبنى.

 أسببطح وأسببقف المباند االسببمنتية المسببئحة بالح ي لها الق رة عئى امتصبباو كمية كبيرة من
الطاقة المنبعثة من الهوائيات .

(*) معيار الهيئـة الدوليـة للوقايـة من األشعـة غير المؤينـة ومقرها كندا.
(**) المصدر /إدارة الوقاية من اإلشعاع في دولة الكويت (تجربة الكويت في تنظيم استخدام األشعة غير المؤينة والوقاية من مخاطرها).
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 إن الح ب ب و المعتم ب ب ة بب ببالكوي ب بت لكثب بباوب ببة الق ب ب رة المولب ب بة هد ح ب ب و آمنب ببة وال تتع ب ب ى

(61

مايكروواط/سم. )4

 الهوائيات المركبة عئى لوانو المبنى تكون من النوع المصمت العاكس لاشعة غير المؤينة
ضمانا لحماية السكان.

 اليول ضرر من التوال تحت برج الهاتف النقال مباشرة ألن مستوى ايشعاع تحت البرج يكون أ ناه،وذلك ألن األشعة المنبعثة من الهوائيات تكون مولهة بشكي أوقد ود ثالث اتلاهات تغطد المنطقة
حول البرج وتكون ضيقة ل ا ود اتلاهها العمو ي.
 م تطور تكنولوليا االتصاالت ( من حيث أنظمة التشغيي والتحسين ود مواصفات هوائيات االرسالواالستقبال) أصبحت الطاقة االشعاعية الصا رة من هوائيات المحطات ود تناقو ،كما أن از يا ع
هذه المحطات أ ى إلى تيفيف حمي االتصاالت عئى كي محطة مما ساع أيضا ود انيفاض األشعة
الصا رة منها.
الهدف من دراسة محطات اإلرسال واإلست وال الخارجية لةهواتف المحمولة في الكويت ما يةي:
مرالعة م ى االلتزام بمعايير السالمة طبقا لئق اررات الصا رة عن إقامة هذه المحطات ،وذلك لئتحق من م ى
مطابقتها لئمواصفات المطئوبة ،والوقو

عئى مستوى ايشعاع الكهرومغناطيسد الصا ر عنها ود األماكن

العامة كما يئد:
-

ال تزي أقصى ق رة لإلرسال من الهوائيات عن

()24

يسبي(*).

(*) الديسيبل /وحدة لقياس شدة اإلشارات السلكية أو الال سلكية أو مستوى ضغط الصوت ،نسبة للمخترع االنجليزي جراهام بل.
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-

ال تقي المساوة من الهوائيات الى أقرو مبنى عن

-

ال يزي تعرض عامة الناس لئمولات الكهرومغناطيسية الصا ره عن هذه المولات عن ( )61ميكرووات
لكي سنتيمتر مرب  ،وعن

()411

()64

متر وباتلاه الهوائد.

ميكرووات لكي سنتيمتر مرب بالنسبة لئعامئين ود نفس الملال.

راوعاً -:خطوط العغط العالي ومحطات تحويل الكهرباء
 تعتبر شبكات يطوط الضغ العالد ومحطات تحويي الكهربا أح مصا ر األشعة غير المؤينة ذاتالتر المنيفض ،حيث يص ر عن يطوط الضغ العالد ومحطات التحويي ملال كهربد وملال
مغناطيسد ،وملال كهرومغناطيسد لها الق رة عئى إح اث تأثير بيولولد أو صحد باللسم.
 ويطوط الضغ العالد ومحطات التحويي هد عناصر رئيسية لنقي الكهربا من محطات تولي الكهرباإلى المستهئكين يستي م ويها ورق له عالد لضمان توصيي الكهربا لمساوات بعي ه ،وود الكويت
هناك يمس محطات لتولي الكهربا يتم نقي الكهربا منها بفرق له
إليها

211

654

،

511

كيئو وولت وأضيف

كيئو وولت ود الوقت الحالد.

 ونظ ار يتساع الرقعة العمرانية إقترو السكن الياو كثي ار من يطوط هذه الشبكات مما سبو هالسقئ ل ي المواطنين القاطنين بالقرو من يطوط الضغ العالد ،وطرح التساؤالت عن م ى تأثير
المولات ذات التر المنيفض المتول ة من هذه اليطوط عئى صحة اينسان والبيئة المحيطة.
 حدود التعرض لئملال الكهربائد والملال المغناطيسد الناتلين عن يطوط الضغ العالد المعتم همن الئلنة ال ائمة لئوقاية من األشعة غبير المؤينة بالبكويت لئملال الكهربائد هبو الةف فولت عةى
المتر (  ،) V\ m 1555وال تول ح و لئملال المغناطيسد لت ند مستوياته ود الكويت حيث أن
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طريقة تصميم أبراج الضغ

العالد ود الكويت من النوع العمو ي الذي يقئي من تأثير الملالين

الكهربائد والمغناطيسد.
 اعتم ت للنة الوقاية من ايشعاع ب ولة الكويت المقياس (واح كيئو وولت عئى المتر) كح أقصىلتعرض عامة الناس لئملال الكهربائد الصا ر عن هذه المصا ر ،ولم تح

ح أقصى لئتعرض

لئملال المغناطيسد ينيفاض مستوياته بالكويت نظ ار ألن أبراج الضغ العالد صممت عئى أن
تكون بشكي رأسد وليس أوقد وهذا النوع من أوضي التصاميم بالعالم ويقئي من مستوى الملالين
الكهربائد والمغناطيسد .
 ح ت للنة الوقاية من ايشعاع المساوة اآلمنة من يطوط الضغ العالد بمساوةضغ

654

كيئو وولت ،ومساوة

()21

متر عن ي ضغ

511

()51

متر عن ي

كيئو وولت.

الهدف من دراسة خطوط العغط العالي في الكويت ما يةي:
 -تقييم ح و الملال الكهرومغناطيسد ليطوط الضغ

العالد ود الكويت المسموح التعرض لها

والمعمول بها ب ولة الكويت حفاظا عئى سالمة المواطنين حيث ح و الملال الكهربد المعمول به
( ،)1Kv/mلئتأك من ع م تأثيرهما عئى السكان القاطنين بالقرو من هذه اليطوط.
حـدود التعرض للمجال الكهرومغناطيسي من خطوط الضغط العالي لعامة الناس خـالل  24ساعة
الدولة/الهيئة
Kv/m

الكويت

أمريكا

بريطانيا

ICNIRP

6

5-6

----

2
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 معروة العوامي التد لها تأثير مباشر أو غير مباشر عئى يطوط الضغ العالد عئى سبيي المثال(التغيرات المنايية ،مع ل االستهالك ...الخ).
 أيذ عينات عشوائية من بيوت سكنية قريبة من يطوط الضغ العالد ،وقياس الملال الكهرومغناطيسدالناتج من تئك اليطوط ايي ويارج هذه البيوت وعمي المقارنة بين هذه القياسات.
 األيذ ود االعتبار أن أنواع يطوط الضغ العالد التد أيذت بعين االعتبار بال راسة أنواع يطوطالضغ العالد الثالثة الميتئفة

KV

ولة الكويت من النوع العمو ي

( ،)55 ،654 ،551وأن تم ي ات كيبالت الضغ العالد الهوائية ود

( ) Vertical

وهذه التم ي ات تقئي من اللرعة الناتلة من الملال

المغناطيسد .

أنواع تمديدات كيبالت الضغط العالي المتعارف علية الهوائية

218
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

خطة الرصد :
اعتم ت يطة الرص ب عئى إيتيار أقرو منزل الى ي الضببغ العالى ود كي منطقة عئى أن تقسببم المسبباوة
عئى ثالث نقاط يتم القياس ويها وباسب ب ببتي ام ثالثة ألهزة قياس ميتئفة لمقارنة النتائج من حيث تأكي صب ب ببحة
الق ار ات .
نتائج رصد قراءات المجالين الكهربائي والمغناطيسي والتوصيات :
 أوضحت نتائج الرص أن المساوة من البيوت الى ي الضغ العالد هد مناط متأثرة بالملالالكهربائد والمغناطيسد الناتلين من يطوط الضغ العالد ،إال أن مستويات التعرض لهذين الملالين
أقي من الح و المسموح به وليا والتد ح تها منظمة الصحة العالمية بالتعاون م الهيئة ال ولية
لئوقاية من األشعة غير المؤينة ) ،(ICNIRPوكذلك الحال بالنسبة لمقارنة هذه النتائج م الح و المعتم ه
بالكويت.
 األيذ بايعتبار أن قياس مستويات الملالين الكهربائد والمغناطيسد يعتم عئى كمية الحمي الكهربائد،حيث أن لذا الق ار ات وقت الذروة تكون أعئى من القيم المقاسة ود ح و .٪41
 نتيلة لع م مواكبة التق م البحثد ود الملال الطبد لئتطور التكنولولد ،وانه يعتق أن الملاالتالكهرومغناطيسية ذات التر المنيفض ربما تكون مسببة لئسرطان م العئم أن األبحاث التد قام بها
العئما ال تؤك ذلك لع م ظهور األ لة التد تستبع األسباو والتفسيرات األيرى ،وكنتيلة لذلك تصنف
منظمة الصحة العالمية يطوط الضغ العالد من حيث احتمالية أن تكون من مسببات السرطان م
القهوة وعا مات ماكينات الكيروسين التد لم يتم البت بأنها من مسببات السرطان المؤك ة.
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Classification
Carcinogenic To Humans
( Usually based on strong evidence of
) carcinogenicity in humans
Probably Carcinogenic To Humans
( Usually based on strong evidence of
) carcinogenicicity in animals
Possibly Carcinogenic To Humans
( Usually based on evidence in humans which is
considered credible,but for which other explanations
) could not ruled out

Examples Of Agents
Asbestos
Mustard Gas
)Tobacco (Smoked And Smokeless
Gamma Radiation
Diesel engine exhaust
Sun Lamps
UV Radiation
Formaldehyde
Coffee
Styrene
Gasoline engine exhaust
Welding fumes
ELF magnetic fields

خامساً :برنامج فحص أفران الميكروويف المنزلية

 تعتبر أوران الميكروويف المنزلية من األلهزة الكهربائية التد يتم اس ب ب ب ب ببتي ام مولات الميكروويف ويهالتسبيين أو طهى الطعام ،وحيث أن تسبرو مولات الميكروويف من هذه األوران ود حال تشبغيئها ق
يؤ ي إلى أض ب ب ب برار لمسب ب ب ببتي ميها لذا حرصب ب ب ببت إ ارة الوقاية من ايشب ب ب ببعاع بالتعاون م الهيئة العامة
لئصب ب ب ب ب ب ببناعة إ ارة ضب ب ب ب ب ب ببب اللو ة أن يتم وحو كي مو يي من أوران الميكروويف المنزلية لئتأك من
مطابقتها لئمواص ببفات الكويتية ،حيث يتم وحو األوران من ناحية التس ببرو ايش ببعاعد والتأك من أن
تسب ب ب ببرو مولات الميكروويف عن حوا

أبوابها ود ح و المسب ب ب ببموح به بحيث ال يزي عن واح وات
220
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لكي سبنتيمتر مرب عئى بع يمسة سنتيمتر من حاوة بابه لئفرن الل ي وال يزي عن يمسة وات لكي
سنتيمتر مرب من حاوة الباو لئفرن الل ي .
وتعتبر ولة الكويت من ال ول السبباقة ود ملال التعامي م الموا المشبعة وذلك من يالل وض التشريعات
والقوانين الياصبة بالوقاية من ايشعاع والتعرض االشعاعد الناتج عن االشعة المؤينة والوقاية من مياطرها،
وكذا تنظيم اسببتي ار وحيازة واسببتي ام األلهزة التد تصب ر أشببعة غير مؤينة به

االسببتفا ة منها والوقاية من

مياطرها ،واللهات المعنية بالرقابة عئى تنفيذ تئك القوانين.
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املبحث الثاني
منهجية عمل الرقابة على االداء البيئي يف جمال الوقاية من االشعاع
لما كانت المرالعة البيئية تشمي الفحو الفند لكاوة االنشطة البيئية التد تق مها اللهات المعنية بتئك االنشطة
من الناحية القانونية والمالية والفنية ،وعئى هذا االساس وتعتبر معايير مرالعة األ ا البيئد أم ار ضروريا
لئمرالعة البيئية ،وب ون هذه المعايير يصعو الحكم عئى م ى مناسبة السئوك البيئد لئمنشأة تلاه االنشطة
المئوثة لئبيئة المحيطة.
وتتركز وئسفة يوان المحاسبة الكويتد ود ممارسة المرالعة البيئية ود ضو طرق الت قي

المعتم ة التد

يمارسها عئى محورين:
-9

وته

مراجعة األداء Performance Audits
الى تقييم منظم الستي ام وا ارة األموال الميصصة ،والموار المستي مة والنتائج المحققة ،م التركيز

عئى تقييم ومرالعة ما يئد:
 م ى تنفيذ برامج البيئة بطريقة تتسم باالقتصا والكفا ة والفعالية ومتماشيه م السياسة الحكومية. التأك من واعئية األ ا ود التعامي م المشبببكالت البيئية ألنش ببطة اللهة ،مثي الحفاظ عئى الموارأو حماية البيئة.
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 التأك من أن مؤشب ب ب ب برات األ ا المرتبطة بالبيئة ومعايير األ ا توله أ ا ا ارة البيئة نحو تحقياأله ا

الموض ب ب ببوعة ،ومن وعالية نظم مراقبة البيئة ،وأنها تعطد معئومات بيئية كاوية ود الوقت

المناسو.
-2

مراجعة االلتزام Compliance Audits

وتعند رقابة المشروعية ،التحق مما إذا كانت االنلازات البيئية تتم طبقا لئقوانين والئوائح السارية الياصة
بالبيئة ،حيث اهتمت االلهزة الرقابية بميتئف ال ول بالت قي عئى:
 م ى االلتزام بتطبي االش ببتراطات والمعايير البيئية المح ة ،واالل ار ات الوالو اتباعها حرص ببا عئىصحة المواطنين وحمايتهم من أيطار ايشعاع.
-

م ى االلتزام بالقوانين والق اررات الصببا رة بشببأن حماية البيئة ،وكذا االتفاقيات ال ولية واالقئيمية بشببأن
البيئة.

-3

تحديد طرق وأساليب التدقيق:

يقوم ال يوان بالمرالعة البيئية ووقا لئمبا ئ المحاسبببية المتعر عئيها وا لة الت قي المعتم ة بال يوان ،وكذا
القواع الياصة بالسئوكيات واآل او المهنية ،والسياسات الحكومية والبيئية ،بايضاوة الى المعايير والمؤشرات
الموض ب ب ببوعة لمرالعة البيئة باعتبارها أح أهم األ وات واألسب ب ب بباليو المتبعة ود هذا الش ب ب ببأن ،وذلك عئى النحو
التالى:
أوال  :ت ييم كفاءة االنظمة المتوعة في قياس االشعاد وسالمة أماكن العمل والنسوة لةعامةين
ايل ار :
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يطة ا ارة الوقاية من االشب ببعاع السب ببنوية ،وتشب ببمي السب ببياسب ببة التشب ببغيئية لموالهة الحوا ث ايشب ببعاعية
بالتنسي م اللهات المعنية.
ع

مواق ومحطات الرص االشعاعية بالكويت ،وأهم النتائج التد تم رص ها بتئك المحطات حتى

تاريخ الفحو.
التقارير الياصببة بنشبباط االقسببام التابعة ي ارة الوقاية من االشببعاع حسببو ايتصبباصبباتها موزعة عئى
م ى  5سنوات.
نتائج القياس لبعض أنشب ببطة قسب ببم حماية البيئة من االشب ببعاع لئعينات البيئية "ما  ،هوا  ،تربة" ،وكذا
نتائج قياس العينات من االغذية يالل سنوات المتابعة.
ع طئبات التراييو المسب ب ب ببتيرلة لئلهات الطالبة السب ب ب ببتي ار وتيزين ألهزة األشب ب ب ببعة المؤينة وغير
المؤينة بع عرضها عئى للنة الوقاية من االشعاع عئى م ى

5

سنوات.

ع وانواع األلهزة التد قام بمعايرتها قسب ب ببم المعايرة وقياس التعرض االشب ب ببعاعد ،مقسب ب ببمة الى الهزة
ص ب ببالحة لالس ب ببتي ام ،وايرى غير ص ب ببالحة ،وذلك لميتئف اللهات المس ب ببتي مة لئمص ب ببا ر المش ب ببعة
بالكويت ،وكذا المالد ع

ش ب ب ببها ات المعايرة لئلهات المس ب ب ببتي مة بفترة الص ب ب ببالحية ،وذلك بمعمي

المعايرة (.)TLD
ثانياً  :ت ييم كفاءة وفاعةية خطط الطوارئ .

ايل ار :
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ايل ار ات التد اتيذتها اال ارة ود التحق من م ى التزام اللهات المعنية بالتشب ب ب ب ب ب بريعات الياص ب ب ب ب ب ببة
بتنظيم اس ببتي ام األش ببعة المؤينة والوقاية من مياطرها ،ويط الطوارئ الموض ببوعة لموالهة حوا ث
التعرض لإلشعاع التد تؤثر عئى العامئين أو سالمة المواطنين والبيئة.
تكئفة مكونات برامج تطوير اال ارة حتى تاريخ الفحو ،ونسببو انلازها أو تنفيذها ،ومعوقات التنفيذ،
والحئول المقترحة لتالود تئك المعوقات.
أهم نتائج إل ار ات التفتيش ال وري والطارئ والمفالئ عئى اللهات المسببتي مة لئمصببا ر ايشببعاعية
وأماكن اس ب ب ب ببتي امها وتيزينها ،لئتحق من تووير قواع الوقاية من ايش ب ب ب ببعاع واألمان يالل س ب ب ب ببنوات
المتابعة
ثالثاً  :ت ييم كفاءة نظم الرقاوة االدارية:
ايل ار :
 -تقييم السب ببياسب ببة العامة ،والبرامج التنفيذية الياصب ببة بالممارسب ببات ود الملال االشب ببعاعد به

حماية

العامئين والمواطنين والبيئة من مياطر الموا المشعة والهزة االشعة.
 تقييم كفا ة اس ب ب ب ب ببتي ام االلهزة المس ب ب ب ب ببتي مة ود معايرة الهزة القياس االش ب ب ب ب ببعاعية ود الملال الطبدوالصناعد والبحثد والبيئد ،والهزة الوقاية من االشعاع.
 تقييم كفا ة العمالة الفنية المتيص بصببة ،والبرامج الت ريبية الموضببوعة لتطوير وتحسببين اال ا  ،وم ىاالسب ب ببتفا ة من اسب ب ببتق ام اليب ار بالهيئات ال ولية لتطوير التقنيات والنظم وتبا ل اليبرات ورو الكفا ة
الفنية والعئمية لئعامئين.
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 تقييم المشاكي والمعوقات التد تواله إ ارة الوقاية من ايشعاع بو ازرة الصحة (إزالة التئوث ايشعاعد،المسب ببتئزمات المسب ببتي مة يزالة التئوث ،التعامي م المناط المئوثة ،اية مشب بباكي ومعوقات ايرى)،
واالل ار ات التد تم اتي بباذه ببا ب بباي ارة ،واللهو المب ببذول ببة من الله ببات المعني ببة االيرى لتالود تئ ببك
المعوقات او الح منها.
راوعاً :طرق وأساليب التدقيق:
 -9/4طرق التدقيق طو اً ألدلة التدقيق المعتمدة والديوان:
 التحق من االلتزام بالعمي بالتشريعات المحئية واالتفاقيات ال ولية. التحق من كفا ة وواعئية اال ا من يالل وحو السببياسببات واالل ار ات المتبعة ،وبال ارسببة المي انيةلبعض المواق .
-2/4أسةوب التدقيق البيئي حسب دليل المعايير الدولية:
االعتما عئى اسبئوو الت قي البيئد حسببو

()0

المعيار " "ASSAI 3990بشببأن " توليهات بيصبوو تنفيذ

العمئيات الرقابية عن النشب بباطات ذات المنظور البيئد" ،ويوور ال ليي ع ة اسب بباليو مهمة تمكن األلهزة العئيا
لئرقابة الرقابية من مواصببئة تطوير ممارسببة الرقابة البيئية ،حيث اسببتن ال يوان عئى أسبباليو الت قي المعتم ة

بال ليي المشار اليه ،ود اع ا تقريره كما يئد:

االساليب المتبعة للتدقيق البيئي بالتطبيق على تقرير "تقييم كفاءة وفاعلية إدارة الوقاية من االشعاع"

()0

المصدر /المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (اإلنتوساي).
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المكلف بالفحص

الفريق المؤهل
للتدقيق البيئي
بديوان المحاسبة
الكويتي

( )9

( )2

االستبيان

االستعانة بمشورة
الخبراء

ال يوجد

تم االسااتعاانة
بااالااخاابااراء
اين
اصا
والمتخصا
الدارة الوقاية من
االشعاع بالكويت.

( )3
مقاارناة األداء الفعلي م
النتائج المرغوبة أو المعايير
اة
امؤشاارات المرتبطا
والا
بالصناعة
تم مقاارناة نتاائج فحص
اتويات االشعاع التي تم
مسا
اجيلها بمواق مختلفة م
تسا
الحدود المعتمدة بالكويت أو
الموضااوعة من قبل الهيئة
الدولية للوقاية من األشااعة
غير المؤينة (.)ICNIRP

()1

( )3

( )1

االستفسار والمالحظة

استخدام األساليب الكمية
(االحصائية)

الفحص المستندي

تم اباداء عادة مالحظات
ادى توافر
الق بما
اعا
اتا
تا
اإلمكاانياات المتااحة من
األجهزة والمعادات وكذل
العماالاة الفنياة المدربة
والمؤشرات الخاصة بأنظمة
األمن والسااالماة البيئية
والمهنية.

تم اسااتخدام االساااليب
االحصااائية لبيان نتائج
اة
الاقراءات المسااجلا
اائي
لالمجاالين الكهربا
والمغناطيسااي وتطور
اعة
اادر المشا
عدد المصا
بالبالد.

تم فحص المسااتنادات
الخاصة بخطة الموضوعة
لمواجهة مخاطر الحوادث
اة واإلشااعاعية
النوويا
الطارئة.

ونظ ار الى ان اللهاز الرقابد ق ال يستطي القيام برقابة كاوة الهيئات المعنية وان عئيه ان يض منهلية تمكنه
من الوصول الى استنتالات قابئة لئ عم ،وذلك من يالل استعمال بعض من اال وات التالية او كئها:
الزيارة الميدانية
وهذه اال اة هامة ل ا الحتياج اللهاز الرقابد الى وهم قي لكيفية سير نشاط من النشاطات ود ع

مح و من المواق  ،وتقييم نظم المعايرة وقياس التعرض ايشعاعد ،وطرق حماية البيئة من ايشعاع.

االستبيان

يمكن االسبتفا ة من اسبتبيان يتم اع ا ه ب قة لئوصبول الى نتائج توضبح المشبكالت التد تعوق تطبي

ايل ار ات الموصد بها والتد من شانها ان تساع عئى تحسين اال ا .
العينة االحصائية

ق يحتاج اللهاز الرقابد الى ارسبة القضبايا البيئية المتعئقة بمصا ر المنشآت ،أو األلهزة والمع ات

المص رة لإلشعاع وع التراييو ومرات التفتيش عئى مصا ر األشعة المؤينة ،وغير المؤينة.
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املبحث الثالث
أهم النتائج لتجربة ديوان احملاسبة الكويتى
"تقييم كفاءة وفاعلية أداء اجلهات املختصة بالوقاية من االشعاع"
أولت و ازرة الصب ب ببحة اهتماما ياصب ب ببا ود الوقاية من االشب ب ببعاع من يالل تنظيم اسب ب ببتي ام ألهزة األشب ب ببعة
السينية والموا المشعة لما ق ينتج عنها من أضرار عئى األو ار والبيئة ،وأعطت بالغ االهتمام لتفعيي وتطبي
االل ار ات الياصب ببة بالحماية من اليطر االشب ببعاعد بما يتناسب ببو وما هو متعار عئيه وليا ،وطبقا ألح ث
األساليو العئمية بهذا الملال.
وتيتو ا ارة الوقاية من ايشببعاع بكاوة االعمال والمهام المتعئقة بشببئون الحماية والوقاية من االشببعة المؤينة
وغير المؤينة واص ب ب ب ار التراييو الياصب ب ببة بها ود ولة الكويت ،وذلك طبقا لئقانون رقم

656

لسب ب ببنة ،6999

حيث تنو الفقرة اليامسة من الما ة األولى بأن اللهة الميتصة هد اللهة التد يعينها وزير الصحة لمباشرة
االيتص ب بباص ب ببات المبينة ود هذا القانون ،وكذلك طبقا لئق اررات الو ازرية المنظمة لئعمي باي ارة ،والئحة القواع
والشبروط الوقائية الوالو اتباعها لئوقاية ،والتيئو من النفايات المشبعة ،واالشببتراطات والضبواب الموضببوعة
لمنح التراييو الالزمة لتنظيم اسبتي ار وحيازة واسبتي ام المصبا ر المشعة من االلهزة المستي مة ود ميتئف
الملاالت الطبية والصناعية والبحث العئمد.
وود إطار قيام ال يوان بالتحق من االلتزام باالش ب ببتراطات الوقائية الموض ب ببوعة لئتحق من تووير قواع الوقاية
واألمان من االشب ب ببعاع المسب ب بببو لئتئوث البيئد ،وم ى اسب ب ببتع ا ألهزة ال ولة لتطبي اليط الموض ب ب ببوعة ود
حاالت الطوارئ ،تم اع ا تقرير عن م ى كفا ة وواعئية ا ارة الوقاية من االش ببعاع بو ازرة الص ببحة ود مباشب برة
228
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ايتص ب بباص ب بباتها طبقا لئقوانين والق اررات الس ب ببارية ،وذلك من واق البيانات التد تم الحص ب ببول عئيها من اال ارة،
وكذا الزيارة المي انية لبعض اقسام وميتبرات رص وقياس مستويات االشعاع بميتئف أنواعه.
وتنباول التقرير ود اللز األول تقييم كفبا ة ووباعئيبة األنظمبة المتبعبة ود قياس ايشب ب ب ب ب ب ببعاع ،وتناول ود اللز
الثاند تقييم كفا ة وواعئية يط الطوارئ ،ود حين تناول ود اللز الثالث تقييم كفا ة نظم الرقابة اال ارية،
وشمل الفحص ما يةى:
أوالً :ت ييم كفاءة وفاعةية األنظمة المتوعة في قياس اإلشعاد
-6

في مجال الرصد اإلشعاعي واإل نذار الموكر:
ولو شبكة لمحطات الرص ايشعاعد مكونة من ع ( )62محطة (منها محطتان متنقئتان) موزعة
ايي الكويت ،وعئى المناط الح و ية ،لمراقبة وقياس مس ببتويات ايش ببعاع ود البيئة الكويتية ،وذلك

لمعروة نوع ايشعاع ود اللو أو القا م لئبال من كاوة االتلاهات.

تم وحو نتائج الق ار ات المس ب ببلئة بش ب بببكة الرصب ب ب ايش ب ببعاعد واينذار المبكر ،وكذا نتائج القياس والرصب ب ب
ايشعاعد لئلرعات ايشعاعية ود األتربة المعئقة ود الهوا .

مواقع محطات الرصد االشعاعي بدولة الكويت
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-

بالفحص
(المتوس ) (1مع ل

-4

تتناسبو م مسبتوي ايشعاع القاع ي ود الكويت
651

نانو سيفرت/ساعة).

في مجال حماية البيئة من االشعاد:
بعب حببا ث تش ب ب ب ب ب ب برنوبببي ود عببام

6981

وانطالقببا من حرو الب ولببة عئى تنظيم وحو الموا الغببذائيببة

وغيرها لئتأك من يئوها من ايشعاع أو ع م تلاوزها المستويات ايشعاعية المسموح بها ،وبنا عئى

توصبب ببيات و ازرة الصب ب ببحة بصب ب ببفتها اللهة الميتصب ب ببة بالوقاية من ايشب ب ببعاع ود الكويت تم تح ي هذه

المستويات ود الموا االستهالكية المستور ة والمت اولة ود البال .

تم فحص آلية التنس ب ب ببي بين و ازرة الصبب ب ببحة ،واال ارة العامة لئلمارك لئتأك من االلتزام بتنفيذ وتفعيي
القراررات والقوانين المنظمة الشببتراطات األمن والسببالمة لعزل الموا المشببعة سبوا ود حالة تصب يرها

أو استي ار ها.

-5

الكشف عن و ايا اليورانيوم المستنفذ
 يتأكسب اليورانيوم المسبتنفذ الناتج عن انفلار بعض القذائف الحربية ،ويرتف ود سحابة يان كغبارأسب بو الى أن يس ببتقر ود التربة ويكون مصب ب ار لالش ببعاعات ،التد تتس بببو ود الع ي من
وضال عن احتوا بعض حقول النف عئى تئك الما ة.

األمراض)،(2

) (1النانومتر وهو جزء من األلف من المايكرومتر أي جزء من المليون ،وسههههيفرت هي وحدة لقياس جرعة اإلشههههعاع المكافئة ،نسههههبة الى العالم الفيزيائي
السويدي رولف سيفرت.
)(2
يصدر عن اليورانيوم نوعين من اإلشعاع هما ألفا وبيتا وكالهما ضار جدا بصحة االنسان.
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 تم فحص نتائج مسح إح ى عشر موقعا لقياس مستوى تركيز اليورانيوم  ،بالتعاون بين ولة الكويت،واال ارة الفنية بالوكالة ال ولية لئطاقة الذرية ،وم ى كفاية إل ار ات معاللة التربة المئوثة باالشب ب ببعاع،
والتيئو من الموا المشعة بالتربة.

شكل التربة الملوثة المحتوية على اليورانيوم
-2

التخةص من مادة الراديوم  221المشع
 -تس ببتي م بعض المراكز الص ببحية التيصب بص ببية ما ة ال ار يوم

441

المشب ب ود العالج باالش ببعة لبعض

األمراض ،وتم من اس ب ب ببتي ام هذة الما ة المش ب ب ببعة وليا ،وض ب ب ببال عن األلهزة المس ب ب ببتي مة حاليا ود
االشعة العاللية ببعض التيصصات الطبية.

 تم التح ق من تيئو بعض المراكز الصببحية التيص بصببية من الموا المشببعة الممنوع اسببتي امها،عئما بأن هذه الموا كانت تحت التحفظ والمتابعة ال ورية من إ ارة الوقاية من االش ب ب ببعاع ،وكذا م ى
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كفا ة الرقابة عئى اسببتي ام ألهزة األشببعة العاللية والتشببييصببية بتئك المراكز ،وتواور االشببتراطات

الياصة بتلهيزات تئك األلهزة لمن تسرو االشعاع منها ،وطرق الوقاية المعمول بها.
ثانياً :ت ييم كفاءة وفاعةية خطط الطوارئ
-9

ت ييم كفاءة االستعداد (االجراءات) لةطوارئ االشعاعية والنووية المحتمةة:
نظر لئتطور السب ب بري ود اس ب ببتي ام المص ب ببا ر ايش ب ببعاعية ود ميتئف الملاالت الطبية الص ب ببناعية
ا
والزراعية والبحثية وبص ب ببورة يومية ،بايضب ب بباوة إلى إنتاج الطاقة باس ب ببتي ام مفاعالت القوى النووية

عئى مسب ب ب ببتوى ول العالم ،وان الحالة تصب ب ب بببح ماسب ب ب ببة إلد ولو يطة طوارئ لموالهة مياطر

الحوا ث النووية وايشعاعية الطارئة ،بحيث تتال م م احتيالات ال ولة وطبيعة الحوا ث المحتمئة
بها.

 تع اللهات المشبباركة ود االسببتع ا لتنفيذ اليطة الموضببوعة لموالهة حاالت الطواري االشببعاعيةلحماية عامة الملتم  ،مما يستئزم األمر معه توحي لهو تئك اللهات.

تم فحص ومراجعة ما يةى:

 م ى تواور يطة لئطوارئ لئحوا ث االشب ب ب ب ببعاعية والنووية الموضب ب ب ب ببوعة بالتنسب ب ب ب ببي بين اللهات ذات-

العالقة.

تقييم كفا ة آلية (*)االبالغ واالستلابة لحاالت الطوارئ.

 -تقييم كفا ة اللهات ذات العالقة ود تنفيذ الت ريبات والتمارين الموضوعة بيطة الطوارئ.

(*) القانون رقم ( )2( ،)2لسنة  6111بشأن التبليغ والمساعدة في حالة وقوع حادث نووي ،او طارئ اشعاعي ،وفقا لالتفاقيات الدولية الملحق رقم (.)6
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 -مب ى تواور متطئبببات تنفيببذ اليطببة ب باللهببات المعنيببة ،لمعروببة ايل ار ات المطئوو اتيبباذهببا من كببي

لهة ،وتح ي من وبين عنها لتنس ب ب ب ببي التعاون بين ميتئف اللهات ود حاالت الطوارئ ايش ب ب ب ببعاعية
والنووية ،وعمي يط الت ريو المشتركة الالزمة بين هذه اللهات.

 وحو مش ب ب ب بباري ا ارة الوقاية من االش ب ب ب ببعاع يالل وترة التحئيي ،وأثر هذه البرامج عئى تطور العميبالملال االشعاعد.

وتم راسة نقاط الفحو السابقة وتبين تع اللهات المشاركة ود االستع ا لتنفيذ اليطة الموضوعة لموالهة

حاالت الطواري االش ب ب ب ب ب ببعاعية لحماية عامة الملتم  ،مما يس ب ب ب ب ب ببتئزم األمر معه توحي لهو تئك اللهات ود

موالهة المياطر لكي من:

 التس ب ببرو االش ب ببعاعد نتيلة الس ب ببتي ام المص ب ببا ر ايش ب ببعاعية بميتئف الملاالت الطبية والص ب ببناعيةبصورة يومية.

 الحوا ث االش ب ب ببعاعية نتيلة التوسب ب ب ب ود إنتاج الطاقة باس ب ب ببتي ام المفاعالت النووية عئى المس ب ب ببتوىالعالمد والمحي ايقئيمد ل ولة الكويت.

 أهمية ال ار تمارين مي انية بشببكي مسببتمر و وري عئى عناصببر يطة الطوارئ بما يسببمح بمالحظةالثغرات ويها وتقويمها وتع يئها لتطبيقها اوقات األزمات.

ثالثاً :ت ييم كفاءة نظم الرقاوة االدارية
-9
-2

تقييم كفا ة إ ارة الوقاية من االشعاع ود تطوير برامج ونظم العمي.

م ى كفاية ايمكانيات البشرية والما ية باألقسام الميتئفة:
 قسم المعايرة وقياس التعرض ايشعاعد. -قسم حماية البيئة من ايشعاع.
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 قسم تراييو وتفتيش األشعة المؤينة. -قسم تراييو وتفتيش األشعة الغير مؤينة.

-3

م ى كفاية ايمكانيات الما ية من األلهزة والمع ات ،وتطوير ميتبرات قياس ايشعاع البيئد وتزوي ها

بألهزة متنقئة لقياس المستوى ايشعاعد بميتئف العينات البيئية من هوا وما وتربة ،وكذلك قياس تركيزات
الموا المشعة ود الموا الغذائية والمياه اللووية ومياه البحر.
-4

تقييم كفا ة تنفيذ يطة البرامج الت ريبية ،والمشاركة ود المؤتمرات والبرامج والورش المحئية والعالمية.

تم دراسة الن اط الساو ة وتبين:

 التزام ا ارة الوقاية من االشب ببعاع بأقس ب ببامها الميتئفة بالتعاون م يب ار الوكالة ال ولية لئطاقة الذريةبه

 ،تطوير ورو كفا ة العامئين ود ملال الوقاية من االشعاع.

 االعتما عئى العمالة الوطنية ب رلة مئحوظة ود التشب ب ب ببغيي ،حيث يمثي عالنسبة الكبرى من المالد ع موظفد ا ارة الوقاية من االشعاع.

الموظفين الكويتيين

 ولو نقو ود بعض الوظببائف الفنيببة المتيص ب ب ب ب ب ب بص ب ب ب ب ب ب ببة ود ملببالد الفيزيببا والكيميببا  ،وعزوااليتصبباصببين األلانو مثي (المتيص بصببين ود التحضببير الكيميائد لئعينات) ،من التعاق م و ازرة
-

الصحة لئعمي باي ارة نظ ار لضعف الرواتو الممنوحة لهم.

اس ب ب ببفرت الزيارة المي انية والفحو لقس ب ب ببم المعايرة وقياس االش ب ب ببعاع ،وميتبر المعايرة الكيميائية

با ارة الوقاية من االشب ب ب ببعاع عن بعض المالحظات منها ع م حفظ العينات المطئوو وحصب ب ب ببها
من المياه ،واألغذية عئى أروف ميص بصببة لذلك ،وع م مناسبببة مس بباحة بعض الغر م ع

األلهزة ومئحقاتها وهو ما يعي عمي الفنيين ،وضببال عن ع م تواور الشببروط المناسبببة لئتيزين
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لحفظ العينات ،والموا الكيماوية المسب ب ببتي مة ألغراض التحئيي وهو ما يتعارض م متطئبات
األمن والسالمة.

 -ع م مالئمة ع

البرامج الت ريبية لاع ا المتاحة من الموظفين ،حيث انيفضب ب ب ببت برامج الت ريو

بنسبة  %51بينما ارتف ع موظفد ا ارة الوقاية من ايشعاع بنسبة  ،%62وذلك يالل التحئيي.

-3

ت ييم كفاءة أداء قسم المعايرة وقياس التعرض االشعاعي:

وحو نشاط معايرة ألهزة القياس ايشعاعية المستي مة ود الملال الطبد والصناعد والبحثد ،والقياس ال وري
لئلرعات ايشعاعية لئعامئين ود الملال ايشعاعد الطبد والصناعد والبحثد والملاالت األيرى وابالغ اللهة

المستي مة بمستوى اللرعة ايشعاعية:

حصر بالجهات العاملة في المجال االشعاعي ،وعدد المصادر ،والعاملين خالل فترة التحليل
البيان

عام 00

عام 00

عام 00

عدد
المنشآت

عدد
المصادر
المشعة

عدد
العاملين

عدد
المنشآت

عدد
المصادر
المشعة

عدد
العاملين

عدد
المنشآت

عدد
المصادر
المشعة

عدد
العاملين

االشعة التشخيصية

82

549

970

114

734

1217

109

587

1100

مجاالت الفحص
االشعة العالجية

1

4

40

1

9

65

1

8

89

الطب النووى

9

45

158

11

53

673

9

ـــــ

531

اشعة االسنان

223

643

352

285

1167

1014

228

882

740

الكشف على المسافرين

1

2

16

1

2

16

1

2

16

19

226

337

21

370

299

21

325

251

7

318

27

7

477

36

7

362

40

7

15

5

7

15

5

9

51

19

2

3

5

2

2

5

ـــــ

ـــــ

ـــــ

التصوير اإلشعاعي
الصناعي)(1
حفر اآلبار
النووي)(2

اجهزة القياس
فحص الحاويات

استخدام تقنيات التصوير النووي اإلشعاعي في تحديد المياه الجوفية ومدى تلوثها ،تطوير صناعة النفط من خالل استخدام تقنيات الدالئل المشعة والمسح.
تستخدم هذه األجهزة في مجال هندسة الطرق ،وتنفيذ الحفريات للمرافق العامة ،واعادة ردم التربة حول األساسات.

)(1
)(2
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مولدات

النيوترونات)(3

اجهزة تشعي

)(4

االجمالي

 يه

ـــــ

ـــــ

ـــــ

7

ـــــ

ـــــ

ـــــ

3

3

351

1805

1910

459

2911

ـــــ

ـــــ

ـــــ

6

ـــــ

ـــــ

ـــــ

3350

385

2217

2786

14

79

التحئيي الى تح ي أكبر نسب ب ب ب ب بببة لئمنشب ب ب ب ب ببآت ،واأللهزة والتلهيزات التد تحتوي عئى مص ب ب ب ب ب ب ر

اشببعاعد ضببار بالصببحة ،وتع ملاالت الفحو التد تم حصببرها ،مما يشببير الى تواور االمكانيات
الما ية ،والتيصصات من الكفا ات البشرية.

 لم يتبين م ى ورية الفحو الطبد لئعامئين ،وقياس نسببو تعرضببهم للرعات األشببعة لئتأك من ع م
اصابتهم بأي اضرار صحية نتيلة لتعرضهم للرعات اشعاعية ضارة.

 لم يتبين نتائج وحو وحص ب ب ببر ا ارة الوقاية من االش ب ب ببعاع لكي من المنشب ب ب بآت ،واأللهزة ،واألو ار من
حيث زيا ة نسو التعرض االشعاعد الضار بالصحة بكي منها.

-1

ت ييم كفاءة أداء قسم حماية البيئة من االشعاد:

وحو نشاط حماية البيئة من ايشعاع بتحئيي نتائج قياس تركيز الموا المشعة ود الموا الغذائية واالستهالكية
ومياه الشرو ،والعناصر المشعة المسببة لئتئوث البيئد ،وايش ار

عئى معاللة النفايات المشعة والتيئو

اآلمن منها ومراقبة نقي الموا المشعة ،واقتراح المعايير الياصة بالح و ايشعاعية لئموا الغذائية واالستهالكية:

تتنوع مجاالت استخدامات هذه األجهزة في العديد من التطبيقات المهمة مثل :الفيزياء ،الهندسة ،الطب ،استكشاف آبار النفط ،الكيمياء ،الطاقة النووية
تستخدم في نقل الدم لمرضى األورام ،وحاالت نقل األعضاء.

)(3
)(4
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حصر بالعينات الغذائية والبيئية التي تم فحصها خالل فترة التحليل
نوع العينة
السنة

ماء
شرب

مواد
غذائية

اجمالي
العينات
الغذائية

عينات بيئية
تربة ،ماء
بحر

هواء

اجمالي
العينات
البيئية

عدد
الفنيين

متوسط نصيب الفني
من العينات
عينات
مواد
بيئية
غذائية

عام 00

4211

459

4159

61

622

622

41

654

8

عام 00

4498

464

4261

64

621

624

41

641

8

عام 00

6924

629

4619

2

91

616

41

612

2

نسبة التغير %

()2

()66

()2

41

()5

()6

 يه

التحئيي الى بيان نشب ب بباط حماية البيئة من االشب ب ببعاع لئتحق من مسب ب ببتويات االمان االشب ب ببعاعد

ببالعينبات محبي الفحو ببالميتبرات ،وذلك بالعينات الغذائية (مياه شب ب ب ب ب ب ببرو ،موا غذائية) ،وبالعينات

البيئية (تربة ،ما بحر ،هوا ).

 لم يتبين من الفحو ع العينات التد تم اكتشبا
لئوقو

زيا ة مسبتوى االشعاع بها عن المعايير المح ة،

عئى حب و االمبان االش ب ب ب ب ب ب بعباعد لكبي من العينبات الغبذائيببة او البيئيبة ،كمببا ال تولب معب الت

معيارية يمكن االس ب ببترش ب ببا بها لقياس م ى كفاية الموظفين بالقس ب ببم لموالهة حلم النش ب بباط المنوط به
القسم.
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-7

ت ييم كفاءة أداء قسمي تفتيش وتراخيص

)(1

االشعة المؤينة ،وغير المؤينة:

وحو نشاط تراييو االشعة المؤينة ،وغير المؤينة حسو ملال التفتيش والفحو ،وذلك سوا عئى ألهزة
األشعة أو اماكن حفظها وتشغيئها لئتحق من تواور عوامي االمان لع م ولو تسرو اشعاعد محتمي ،وذلك

يالل وترة التحئيي:

عدد مرات التفتيش على اجهزة واماكن االشعة المؤينة وغير المؤينة خالل الفترة

عدد مرات التفتيش على اجهزة واماكن االشعة المؤينة
مجال الفحص
نسبة التطور %
عام 00
عام  00عام 00
والتفتيش
144
215
381
265
143
34
70
49
778
7
70
9
225
12
9
4
324
92
159
49
60
10
12
20
62
2
16
26
59
6
10
17
100
0
1
1
100
6
7
7

المجموع

16

17

11

106

463

752

395

162

عدد مرات التفتيش على اجهزة واماكن االشعة غير المؤينة
مجال الفحص
عام  00عام  00عام  00نسبة التطور %
والتفتيش
108
200
195
180
112
120
65
58
160
10
8
5
70
7
7
10
100
15
5
5
68
37
15
22
97
40
32
33
500
10
5
1
150
5
3
2
100
5
5
5

المجموع

5

13

5

260

5
5
177
513

7
3
111
474

10
5
46
515

140
60
63
92

) (1األشعة المؤينة :هي أشعة تتميز بأن لها طاقة كبيره بحيث تستطيع تأيين المادة ،أي تحويلها إلى جسيمات مشحونة (أيونات) ،مثل أشعة جاما التي تستخدم في االشعة التشخيصية ،وأشعة  xوتستخدم
في الكشف عن االجسام المشبوهة بالمطارات.
األشعة غير المؤينة :هي أشعة تتميز بأن لها طاقة صغيره ،ولها مصادر طبيعية مثل األشعة فوق البنفسجية ،وتحت الحمراء الصادرة من الشمس ،ومصادر من صنع االنسان مثل اشعة الليزر ،واألشعة
المرئية ،والموجات الصوتية ،والميكروويف ،واالتصاالت.
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يهب

التحئيبي الى بيان تطور نشب ب ب ب ب ب بباط ملال التفتيش والفحو ،وم ى تركز النشب ب ب ب ب ب بباط عئى ملال

اشب ببعاعى ،وانيفاضب ببه ود بعض الملاالت األيرى يالل وترة التحئيي ،حيث تبين أن نشب بباط التفتيش
عئى الهزة وعيا ات االس ببنان النس بببة الكبرى من المالد ع مرات التفتيش لاش ببعة المؤينة ،والهزة
وعيبا ات االمراض اللئب يببة لالش ب ب ب ب ب ب بعببة غير المؤينببة ،ممببا يشب ب ب ب ب ب ببير الى زيببا ة عب أمبباكن وألهزة هببذه

الملاالت مقارنة بباقد ملاالت الفحو والتفتيش.
 ال تول مع الت معيارية يمكن االسب ب ب ببترشب ب ب ببا بها لقياس م ى كفاية الموظفين بالقسب ب ب ببم لموالهة حلم
النشاط المنوط به القسم.
-8

ت ييم كفاءة أداء قسم تفتيش وتراخيص األشعة غير المؤينة في مراقوة محطات اإلرسال واالست وال

الخارجية لةهواتف المحمولة

 أصبببح اسببتي ام الهاتف المحمول من ضببروريات الحياة اليومية ،وق صبباحو ذلك انتشببار ع كبير
من المحطببات اليبباصب ب ب ب ب ب ببة بببارسب ب ب ب ب ب ببال واسب ب ب ب ب ب ببتقبببال تئببك النوعيببة من الهواتف لتغطيببة الزيببا ة ود ع ب

المس ببتي مين ،ولذلك كان لزاما التطرق الى المعايير ال ولية والتد يلو اتباعها ود هذا الملال ،نظ ار

لئوس المحي بهذه المحطات من المولات الكهرومغناطيسية.

 محطات الهاتف المحمول عبارة عن محطات لتقوية ايرسب ب ب ب ب ب ببال ،تتكون من غروة أللهزة ايرسب ب ب ب ب ب ببال

واالس ب ببتقبال وع من هوائيات ايرس ب ببال واالس ب ببتقبال ويتم تركيبها عئى األرض أو ووق المباند ،وهذه

المحطات تعتبر أح مص ب ب ب ب ب ببا ر المولات الكهرومغناطيس ب ب ب ب ب ببية ذات التر العالد ،وهد ترس ب ب ب ب ب ببي هذه

المولات عن طري الهوائيات التد ق يكون لها تأثير بيولولد أو صحد عن تعرض اينسان لها.
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 تقوم للنبة الوقبايبة من االش ب ب ب ب ب ب بعباع الممثئبة ود عب ة لهبات ببالب ولة بمنح تراييو لتئك المحطات بع
ال ار التفتيش عئى الموق ض ببمانا لس ببالمة المواطنين طبقا لقرار وزير الص ببحة رقم

الياو بمعايير السالمة عن إقامة هذه المحطات.

958

لس ببنة

4114

مكونات محطة الهاتف المحمول من غرفة ألجهزة االرسال واالستقبال والهوائيات

وفحص االجراءات التي اتخذتها ادارة الوقاية واالشعاد تبين ما يةي:
 يلو أال تزي ق رة لإلرسبال من الهوائيات عن
مبنى عن

64

متر وباتلاه الهوائد.

24

يسببي

)(1

وأال تقي المسباوة من الهوائيات الى أقرو

 يلو أال يزي تعرض عامة الناس لئمولات الكهرومغناطيس ب ب ب ببية الص ب ب ب ببا ره عن هذه المولات عن

61

ميكرووات لكي سنتيمتر مرب .

الديسيبل وحدة لقياس شدة اإلشارات السلكية أو الالسلكية أو مستوى ضغط الصوت ،والبل وحدة قياسية نسبة للمخترع االنجليزي جراهام بل.

)(1
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 وض ب ب ب ببعت الهيئة ال ولية لئوقاية من األش ب ب ب ببعة غير المؤينة ( )ICNIRPمق ار كثاوة اش ب ب ب ببعة المولات

الكهرومغناطيس ب ب ب ببية بوح ة المايكرووات لكي س ب ب ب ببنتيمتر مرب كمقياس لمس ب ب ب ببتوى االش ب ب ب ببعاع الناتج عن
هوائيببات محطببات المحمول( ،)1وتعتبر الح ب و المعتم ب ة بببالكويببت قئيئببة ل ب ا إذا مببا قورنببت بببال ب ول

األيرى ،كما هو موضح بالبيان التالى:

الحدود المعتمدة لمستوى اشعة الموجات الكهرومغناطيسية الناتجة عن محطات المحمول
القيمة

بالمايكرووات/سم2

الهيئة او الدولة
كثهافههة القهدرة الموجبهة المسهههههههموا بهها لعهامههة النههاس
لمستوى االشعاع

ICNIRP

فرنسا

امريكا

ايطاليا

الكويت

221

221

411

61

61

يتبين مما سةبق أن الح و المعتم ة بالكويت لمسبتوى ضبغ الصبوت الصا ر من محطات الهاتف المحمول
اقي

22

مرة عن الح و الموضبب ب ب ب ب ببوعة من قبي الهيئة ال ولية لئوقاية من األشب ب ب ب ب ب ببعة غير المؤينة (،)ICNIRP

وورنسب ب ب ببا ،وكذلك بنحو

41

وضمانا لسالمة المواطنين.

مرة لما هو مطب بأمريكا ،وتم ايتيار هذا الح (

61

مايكرووات/سب ب ب ببم )8حرصب ب ب ببا

 تتفاوت ح و األمان ل رلة التئوث الكهرومغناطيسبد المسبموح بها بمحطات الهاتف المحمول من بئ
إلى آير ،حيث يصب ببي هذا التفاوت إلى عشبب برات األض ب ببعا  ،األمر الذي يلعي الح و المعمول بها

ود الكويت مقارنة م بعض ال ول تحتاج الى مزي من المتابعة لئ ارسببات بشببأن مسببتويات االشببعاع
بمحطات ايرسال واالستقبال اليارلية لئهواتف المحمولة.

االشعة المنبعثة من هوائيات المحطة هي أشعة كهرومغناطيسية تدخل في مجال الترددات (الميكروويف) وتعتبر من االشعة غير المؤينة.

()0
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 تقوم ا ارة الوقاية من االشب ببعاع بو ازرة الصب ببحة بقياس مسب ببتويات االشب ببعة المنبعثة من الهوائيات لئتأك
من أنها ود ح و المس ب ب ببتويات اآلمنة والمعتم ة ب ولة الكويت ،ولم تس ب ب ببلي اية قياس ب ب ببات ميالفة عن

الح و المقبولة يالل أي وترة.

ال تقل
المسافة من
الهوائيات
الى أقرب
مبنى عن
 92متر
وباتجاه
الهوائي

-2

ت ييم كفاءة أداء قسم تفتيش وتراخيص األشعة غير المؤينة في مراقوة خطوط العغط العالي ومحطات
تحويل الكهرباء

 تعتبر يطوط الضب ب ب ببغ العالد ومحطات تحويي الكهربا أح مصب ب ب ببا ر األشب ب ب ببعة غير المؤينة ،حيث
يص ب ب ر عن يطوط الضب ببغ العالد ومحطات التحويي ملال كهربد وملال مغناطيسب ببد ،ولها الق رة
عئى إح اث تأثير بيولولد أو صحد باللسم ،حيث تصنف منظمة الصحة العالمية يطوط الضغ
العالد من حيث احتمالية أن تكون من مسببات األمراض اليطيرة.
242
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 يتم نقي الكهربا من محطات تولي الكهربا بفرق
211

()1

له ( )511( ،)654كيئو وولت ،وأض ب ب ببيف إليها

كيئو وولت ود الوقت الحالد ،وذلك عبر شببكات كهربائية واسبعة ،بعضها من اليطوط الهوائية

والبعض اآلير من الكيبالت الم وونة تحت سطح األرض.
 مص ب ب ر اليطر ود يطوط الضب ببغ العالد الكهربائية ،يكمن ود زيا ة الملاالت الكهرومغناطيسب ببية،
حيببث تصب ب ب ب ب ب ب ب ر الملبباالت الكهربببائيببة لملر ولو له ب كهربببائد عئى االسب ب ب ب ب ب ببالك ،امببا الملبباالت
المغناطيسبب ببية ،وهد تصبب بباحو مرور التيار ود االسبب ببالك ،ويز ا الملال الكهربائد بزيا ة الله  ،اما
الملال المغناطيسد ويز ا بزيا ة التيار.
 تعتبر يطوط الض ب ب ب ببغ العالد ومحطات التحويي هد عناص ب ب ب ببر رئيس ب ب ب ببية لنقي الكهربا من محطات
التولي إلى المستهئكين يستي م ويها ورق له عالد لضمان توصيي الكهربا لمساوات بعي ه ،والبيان
التالد يوضح محطات تولي الكهربا ود الكويت ،والمناط التد تمر عن ها يطوط الضغ العالد.

فرق الجهد هو الشغل الالزم النتقال شحنة كهربائية من نقطة إلى اخرى ،ويقاس فرق الجهد بالفولت نسبة للعالم االيطالي اليساندرو فولتا.

()0
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محطات توليد الكهرباء بالكويت والمناطق التي تمر عندها خطوط الضغط العالي.
محطات توليد
الكهرباء بالكويت
محطة الشويخ
محطة الشعيبة
الشمالية
محطة الشعيبة
الجنوبية
محطة الدوحة
الشرقية
محطة الدوحة
الغربية
محطة الزور
الجنوبية

مناطق خطوط الضغط العالي على
طريق الملك فهد السريع

مناطق خطوط الضغط العالي على
طريق الدائري الخامس السريع

مناطق خطوط الضغط العالي على
طريق الدائري السابع السريع

السالم (جنوب السرة).

الرابية.

الظهر.

حطين (جنوب السرة).

العارضية السكنية.

الظهر.

العارضية الصناعية.

األحمدي الصناعية.

الفردوس السكنية.

ميناء عبد هللا.

الصليبية الصناعية.

علي صباا السالم (أم الهيمان)

خيطان.

األحمدي الصناعية.

العمرية.

مالحظات

(خطوط الضهههههههغط العالي تمر عبر
شركة صناعات الغانم)
(خطوط الضهههغط العالي تمر بالقرب
من شركة الخدمات المتكاملة)

السالم (جنوب السرة).
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مناطق امتداد شبكات الضغط العالي المناطق السكنية والصناعية بالكويت

مهنههههاطهق خطوط الضهههههههغط
العهالي على طريق الدائري
الخامس السريع
الرابية.
العارضية السكنية.
العارضية الصناعية.
الفردوس السكنية.
مناطق دولة الكويت

الصليبية الصناعية.
خيطان.
العمرية.
السالم ( جنوب السرة ).

مناطق خطوط الضغط العالي على طريق الملك فهد السريع
السهالم ( جنوب السهرة ) ،حطين ( جنوب السرة ) ،الظهر ،األحمدي الصناعية ،ميناء
عبدهللا  ،علي صباا السالم ( أم الهيمان ) ،األحمدي الصناعية.
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تبين مما سةةةةةيق عرعةةةةةةه أنه نظ ار لئتوس ب ب ب ب العمراند وق أقتربت الكتئة العمرانية من أبراج الضب ب ب ببغ العالد ،
وأص ب ب ب بببحت الحالة مئحة لولو منطقة لئحرم اآلمن ليطوط الضب ب ب ب ببغ العالد ،حيث تمر تئك اليطوط بع
( )62منطقة سببكنية وصببناعية ،مما يسببت عد معه زيا ة اللهو المبذولة من لانو ا ارة الوقاية من االشببعاع
وذلك لتالود اليطورة التد تتحق من يالل الملاالت الكهرومغناطيس ب ب ببية التد تتول حول ش ب ب بببكات الض ب ب ببغ
العالد.
ووفحص االجراءات التي اتخذتها ادارة الوقاية واالشعاد تبين ما يةي:
 إعتم ت للنة الوقاية من ايشبعاع الح األقصبى لتعرض عامة الناس لئملال الكهربائد الصبا ر عن
أبراج الضغ العالد بواح كيئو وولت عئى المتر ،ولم تح ح أقصى لئتعرض لئملال المغناطيسد
ينيفاض مس ب ببتوياته بالكويت نظ ار ألن أبراج الض ب ببغ العالد ص ب ببممت عئى أن تكون بش ب ببكي أرس ب ببد
وليس أوقد وهذا النوع يقئي من مستوى الملالين الكهربائد والمغناطيسد.
 ح ت للنة الوقاية من ايشب ببعاع المسب بباوة اآلمنة من يطوط الضب ببغ العالد بمسب بباوة ( )51متر عن
ي ضغ

()654

كيئو وولت ،و ( )21متر عن ي ضغ ( )511كيئو وولت.
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 قامت إ ارة الوقاية من ايش ب ببعاع بعمي ع ة ارس ب ببات ود هذا الش ب ببأن تم ياللها الوقو

عئى مس ب ببتوى

الملالين الكهربائد والمغناطيسب ب ب ببد الصب ب ب ببا رين عن يطوط الضب ب ب ببغ العالد عن المنازل القريبة لهذه
اليطوط ،ويتم ببالتفتيش عئى هبذه المصب ب ب ب ب ب ببا ر ود حال طئو ذلك من قبي المواطنين ،وضب ب ب ب ب ب ببال عن
إص ار كتيبات توعية تحت عنوان األشعة غير المؤينة ود حياتنا اليومية الذي يشتمي عئى معئومات
مبسطه عن هذا الموضوع.

اقامة
ملعب
وممشى

للمواطنين أسفل خطوط الضغط العالي والتحقق من المستويات اآلمنة
للمجالين الكهربائي والمغناطيسي
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-9/2نتائج رصد قراءات المجالين الكهربائي والمغناطيسي(*):
 تبئغ حب و التعرض لئملبالين الكهرببائد والمغنباطيسب ب ب ب ب ب ببد الناتلين عن يطوط الضب ب ب ب ب ب ببغ العالد كما
ح تها منظمة الصحة العالمية ) (WHOبالنسبة لعامة الناس (/5000وولت/متر).
 تبئغ ح و التعرض لئملال الكهربائد الناتج عن يطوط الض ب ب ب ببغ العالد المعتم ه من الئلنة ال ائمة
لئوقاية من األشعة غبير المؤينة بو ازرة الصحة ب ولة البكويت لئملال الكهربائد (/1000وولت/متر).
 اقتراو الكتئة العمرانية من يطوط ش بببكات الض ببغ العالد ،مما يوض ببح الحالة المئحة لولو منطقة

لئحرم اآلمن لتئك اليطوط ،نظ ار لمرورها بع ( )61منطقة سب ب ب ب ب ببكنية وصب ب ب ب ب ببناعية ،والمئح رقم ()5
يوض ببح نتائج نش بباط ا ارة الوقاية من االش ببعاع ود ملال رصب ب الق ار ات المقاس ببة لئملالين الكهربائد
التأك من ع م تأثير الملالين المشار اليهما الناتلين عن يطوط

والمغناطيسد بتئك المناط  ،به

الضغ العالد عئى السكان القاطنين بالقرو من هذه اليطوط ،والمولزة بالل ول التالد:
جدول رقم ()93
نتائج القراءات المقاسة للمجالين الكهربائي والمغناطيسي خالل شهر مايو 2090

م

المنطقة

فرق
الجهد
kV

1

الرابية

300

2

العارضية
السكنية

300

5

الفردوس

300

المسافة اآلمنة
لهلوقههههايههههة من
تههههههأثههههههيههههههرات
خهههههههههطهههههههههوط
الضغط العالي
بالمتر

 21م

المسههههههافة
الى أقرب
مههههههنههههههزل
بالمتر

القراءات عند المنزل

القراءات منتصف المسافة

القراءات تحت الكيبل

المجال
الكهربائي

المجال
المغناطيسي

المجال
الكهربائي

المجال
المغناطيسي

المجال
الكهربائي

المجال
المغناطيسي

V/m

A/m

V/m

A/m

V/m

A/m

20.3

363.5

1.8

2820

3.08

7500

4.72

62

237

0.901

810

2.2

3200

9.16

17

303.2

4.82

803.2

5.959

2330

6.45

المالحظات

يههبههلههغ الههحههههد الههمههقههبههول
لههتههعههرض الههمههواطههنههيههن
بههههالههكههويههههت لههلههمههجههههال
الههكهههههربههههائههي هههـههههههههههههههو
(6111فهههولههههت/مهههتهههر)،
بينما يبلغ الحد الصهههههادر
من منظمهههة الصهههههههحهههة

(*) تم رصههد القراءات خالل شهههر مايو من السههاعة السههابعة والنصههف صههباحا الى السههاعة الثانية عشههرة ظهرا ،ودرجة الحرارة تتراوا بين  10درجة
مئوية الى  12درجة مئوية.
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2

السالم جهة
طريق الملك فهد

132

2

حطين جهة
طريق الملك فهد

132

21.8

791.3

1.655

2200

3.191

5.22

3050

 51م
24

507.5

1.468

806

2.847

3550

الههههههدولههههههيههههههة (2111
فولت/متر).

5.742

يهدف التحةيل لةبيانات والجدول الى م ارنة نتائج قياس قراءات االشعاد الصادر عن المجالين الكهربائي
والمغناطيسي والحدود الم بولة لتعرض المواطنين لإلشعاد بخطوط العغط العالي حيث يتبين ما يةي:

 ال تتف المسب ب ب ب ب ب بباوبة اآلمنبة المعتم ة بالكويت لالبتعا عن يطوط الضب ب ب ب ب ب ببغ العالد ،حيث يالحظ اقت ارو
المنببازل من تئببك اليطوط كمببا ود منطقتد الرابيببة ،الفر وس لئيطوط بطبباقببة ( )511كيئو وولببت ،وكببذا
بمنطقتد السالم ،وحطين لئيطوط بطاقة ( )654كيئو وولت.
 بئغت اعئى ق ار ة لتأثير الملال الكهربائد ليطوط الضب ب ببغ العالد لئمنازل التد تبع بمسب ب بباوة تق ر بنحو
(42 ،46

متر) من تئك اليطوط بمنطقة السب ب ب ب ببالم لهة طري المئك وه بنحو

منطقة حطين بنحو

(219.2

(996.5

وولت/متر) ،يئيها

وولت/متر) ،م األيذ ود االعتبار أن قياس مستوي الملال الكهربائد وقت

الذروة تكون أعئى من القيم المقاسة ود ح و  ،٪41مما يلعي تئك المناط تقترو الى ح ما من الح و
المقبولة والمعمول بها ب ولة الكويت.
 بئغت أعئى نتائج قياس الق ار ات لتأثير الملال الكهربائد ود منتصببف المسبباوة لمنطقتد الرابية ،والسببالم
لهببة طري المئببك وه ب

(2820

وولببت/متر)،

(2200

وولببت/متر) عئى التوالد ،بينمببا تقترو النتببائج من

الح و المقبولة بمناط العارض ب ب ب ببية الس ب ب ب ببكنية ،والفر وس ،وحطين لهة طري المئك وه  ،حيث تلاوزت
(811

وولت/متر) لكي منها.
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 بئغت اقي نتيلة لقياس تأثير الملال الكهربائد ليطوط الض ب ب ببغ العالد لئمنازل التد تبع بمس ب ب بباوة تق ر
بنحو

(14

متر) من تئك اليطوط بمنطقة العارض ب ب ببية السب ب ب ببكنية ،حيث بئغت نحو

(459

وولت/متر) ،مما

يشب ب ب ببير الى انه كئما تم االبتعا عن مسب ب ب ببارات يطوط الضب ب ب ببغ الكهربائد العالد كئما انيفض مسب ب ب ببتوى
التعرض االشعاعد وارتف مستوى األمان بالمناط السكنية الملاورة.
 تعرض منطقتد الرابية ،والس ببالم لزيا ة تأثير مس ببتوى الملال الكهربائد ود منتص ببف المس بباوة بينها وبين
يطوط الضب ب ب ب ب ب ببغ العببالد ،بينمببا اقتربببت ق ار ات التعرض لئملببال الكهربببائد من تئ ببك الحب ب و بمن بباط

الع ببارض ب ب ب ب ب ب بي ببة السب ب ب ب ب ب ببكني ببة ،والفر وس ،وحطين ،وتلب ب ر ايشب ب ب ب ب ب ب ببارة ان الحب ب و المعمول به ببا ب ببالكوي ببت

(/1000وولت/متر).

نتائج الفحص الميداني ل سم المعايرة وقياس التعرض االشعاعي ،ومختبر المعايرة الكيميائية:

-9/90

األجهزة المتوافرة بوعض أقسام ادارة الوقاية من االشعاد:
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تبين من يالل الزيارة المي انية ولو بعض األلهزة التد من شببانها رو مسببتوى التحق من مسببتويات األمان
االشعاعد بقسم المعايرة وقياس التعرض االشعاعد كما يئد:

جهاز قياس المساتويات االشاعاعية باألغذية والمياه والبيئة
للعاملين في مجال االشعة

جهاز قياس مستوى الجرعات االشعاعية للفنيين
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معايرة وضبط اجهزة قياس الجرعات االشعاعية بشركات النفط

جهاز ضبط قراءة محطات قياس رصد التلوث االشعاعي بالهواء

أجهزة قياس نسبة االشعاع بالمواد االستهالكية والعينات
البيئية بمختبر المعايرة الكيميائية

-2/90

مؤشرات سالمة أماكن العمل (حالة المواني ،والسالمة البيئية وأنظمة األمان):

تبين من يالل الزيارة المي انية ولو بعض المالحظات التد من شب ب ب ب ب ببانها التأثير عئى مقتضب ب ب ب ب ببيات األمن

والسالمة ،ونظم اللو ة المتعار ببعض أقسام ا ارة الوقاية من االشعاع عئيها كما يئد:
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عب م مالئمبة بعض المبباند والتلهيزات لئعمبي ،حيث ان سب ب ب ب ب ب ببقف المبنى من المع ن مما يلعئه غير
آمن ،وضال عن ع م امكانية تعئية المبنى.

ع م تناسو مساحة الغر م حلم األلهزة ،والتلهيزات المئحقة المتواورة بها.

ولو الع ي من االنشب ببغاالت من أنقاض البنا حول ألهزة الرص ب ب اليارلية مما يعرضب ببها لئعبث أو
التئف.

ع م تواور ميازن لحفظ العينات ،والموا الكيماوية اليطرة وسب ب بريعة االش ب ببتعال والتد تم وض ب ببعها ود

الممرات نظ ار لصغر المكان.
وهو ما يتعارض م مقتضيات األمن والسالمة.
 -90أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه ادارة الوقاية من االشعاد
ع م تح يث المرسوم بالقانون رقم

656

لسنة

6999

بشأن تنظيم استي ام األشعة المؤينة والوقاية من

مياطرها ليتناسو م القوانين ال ولية ود ملال الحماية من الموا المشعة وأمنها واللهات التد تتعامي
معها.

إص ار القانون الياو باألشعة غير المؤينة ،ليتمكن المفتشين من اتياذ ايل ار الالزم ود حال ع م
االلتزام بالق اررات الو ازرية وسو استي ام األلهزة ذلك النوع من ألشعة ،وتش ي العقوبات ود حال

تهريو الموا المشعة ،لضمان ع م موالهة عموم اللمهور والعامئين والمرضى لتعرضات إشعاعية
غير مبررة.

 -زيا ة ع

العامئين ود اي ارة من حوالد

11

موظفا إلى

664

المتاحة لميتبرات اال ارة ال تستوعو أع ا العامئين الحالية.

موظفا يالل عشر سنوات ،واالماكن
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 يول نقو ود بعض الكوا ر الفنية المتيص بصببة والمت ربة النا رة مثي (المتيص بصببين ود التحضببيرالكيميائد لئعينات ،ملال الوقاية من ايشب ب ببعاع) ،وذلك نظ ار لضب ب ببعف الرواتو الممنوحة لئميتصب ب ببين
مقارنه بال ول األيرى ،مما يؤ ي لعزو

االيتصاصين األلانو من التعاق م و ازرة الصحة.

وفي عوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصى الديوان وما يةي:
توصيات مرتبطة بمخاطر مرتفعة:
-6

إنشا نظام قاع ة بيانات لئتراييو بالكمبيوتر ،وذلك لالهزة المستي مة والمنشآت المحتوية عئى ألهزة
ص ب ب ر عنها اشب ببعة مؤينة وغير مؤينة ،به

احكام الرقابة االشب ببعاعية عئى المصب ببا ر المشب ببعة ،وتووير

المعئومات الالزمة ود حالة الحوا ث االشعاعية ،وحماية عموم الناس من التعرضات االشعاعية.
-4

ارسب ببة م ى تواور االشب ببتراطات الالزمة ود األماكن المع ة لحفظ الموا واأللهزة المشبببعة بالمسبببتشب ببفيات،

ياصببة وأن إ ارة الوقاية من االشببعاع تقوم بوض ب هذه الموا واأللهزة تحت التحفظ والمتابعة ال ورية لها
لئتحق من ع م ولو اية تسربات اشعاعية منها.

-5

تبا ل المعئومات بين ا ارة الوقاية من االشب ب ب ب ب ببعاع م اللهات ذات العالقة عن الش ب ب ب ب ب ببركات التد يتم من

ياللها ت اول اغذية مئوثة ،وذلك لئتحق من مصبا رها ،والح من استي ار تئك االغذية من ال ول التد ال
تراقو األغذية المص رة منها.
-2

ارس ب ب ب ب ببة م ى إمكانية ولو مبنى يض ب ب ب ب ببم كاوة ميتبرات ا ارة الوقاية من االش ب ب ب ب ببعاع ،وذلك لتالود لمي

المالحظات التد تكشفت أثنا الفحو المي اند لبعض المباند والميتبرات ،من حيث ع م مالئمة بعض

المباند ،وع م تواور انظمة األمان والسالمة.
-2

العمبي عئى عم وزيبا ة اللهو المببذولببة ي ارة الوقببايبة من ايش ب ب ب ب ب ب بعباع م اللهبات ذات العالقببة ببالب ولببة

لتالود قرو الملاالت الكهرومغناطيسببية المتول ة من يطوط الضببغ العالد ببعض المناط السببكنية ود
ضو المع الت المقبولة ود هذا الملال.
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توصيات مرتبطة بمخاطر متوسطة:
-1

ارسببة أثر قرو يطوط الضببغ العالد من المناط السببكنية والصببناعية الملاورة لها ود ضببو ما يتول

عن تئك اليطوط من ملاالت كهرومغناطيس ب ب ب ب ب ببية ،وذلك من يالل متابعة ال ارس ب ب ب ب ب ببات العئمية واألبحاث

المق مة ود ذلك الملال.
-9

العمي عئى سب ب احتيالات اي ارة بأقس ببامها الميتئفة من العمالة الفنية المتيصب بص ببة ،وكذا تالود أس ببباو
عزو

االيتصباصبين األلانو ود بعض التيصصات مثي (تيصو التحضير الكيميائد لئعينات) من

التعاق م و ازرة الصحة لئعمي باي ارة.
-8

العمي عئى تناس ب ببو ع البرامج الت ريبية ود ملال الوقاية من االش ب ببعاع م األع ا المتاحة من المالد

موظفد اال ارة لضمان رو وتحسين مستوى األ ا المهند والتقند.
توصيات مرتبطة بمخاطر منخفضة:
-9

ارسبة وضب آلية عمي مشبتركة ما بين معه الكويت لابحاث العئمية ،وو ازرة الصحة لئتعاون م الوكالة

ال ب وليببة لئطبباقببة الببذريببة ود ملببال االبالغ عن الحوا ث ،أو التئوث االش ب ب ب ب ب ب بعبباعد يببارج الكويببت التيبباذ

االل ار ات الالزمة.
-61

ارسببة وض ب مع الت معيارية ،يتم عئى أسبباسببها قياس وتح ي الع األمثي من الموظفين الفنيين مقارنة

بحلم النشب ب ب ب ب ب بباط ،حتى يمكن تقييم م ى كفاية ع

العامئين لتنفيذ المهام المكئفين بها ،م االيذ ود

االعتبار التيصصات النا رة.
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دور أجهزة الرقابة العليا يف تقويم اداء منظومات البث التلفزيوني واالذاعي
وابراج االتصاالت واالنرتنت وتأثرياتها البيئية والصحية
ديوان الرقابة املالية االحتادي-مجهورية العراق
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مقدمة
يقوم يوان الرقابة المالية االتحا ي ومن يالل برامج ت قي مستن ة الى ارشا ات معيارية بشان ت قي الياو

بعمي شركات الهاتف النقال ومحطات البث االذاعد والتئفزيون من حيث التزامها بالقوانين والتشريعات والتعئيمات

الصا رة بهذا اليصوو ويكون التقويم عئى النحو التالد:

 -4التيطي لعمئية تقويم ا ا منظومات البث االذاعد والتئفزيوند وابراج االتصاالت واالنترنيت وتأثيراتها
البيئية والصحية وكما يئد-:
 -وض

ه

والتعئيمات.

-

راسة يط

لئت قي

وهو م ى تطبي

لئقوانين والتعئيمات بيصوو االلتزامات بالقوانين

وال ار ات منظومات البث االذاعد والتئفزيوند لئح من تاثير االشعة غير المرئية

الصا رة منها .

 تح ي مؤشرات ا ا المنظومات بيصوو ابراج االتصاالت و راسة المياطر الناتلة منها.-

راسة المياطر الناتلة من االشعة الصا رة من ابراج االتصاالت بكاوة انواعها.

 -2تنفيذ عمئية تقويم ا ا منظومات البث االذاعد والتئفزيوند وابراج االتصاالت واالنترنيت وتأثيراتها البيئية
والصحية وكالتالد-:
 تح ي وري الت قي . وض يطوات الت قي تتضمن االسئوو المتب : المالحظات
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 المقابالت الشيصية
 اسئوو االستقصا
 الفحو باستي ام الهزة (  )SRMالياصة بفحو الكثاوة االشعاعية ألبراج
االتصاالت واالنترنيت ومحطات البث االذاعد والتفزيوند .
 االلتزام بالقوانين
 -6مرحئة تقويم ا لة الت قي واع ا التقرير.
 -2عن نهاية عمئية الت قي

والفحو المي اند يقوم وري

الت قي

بتح ي االنحراوات ود تنفيذ التزامات

منظومات البث االذاعد والتئفزيوند وابراج االتصاالت واالنترنيت وتأثيراتها البيئية والصحية ووقا لئمؤشرات
والمعايير المح ة والتد تشمي :

 المعايير الصا رة من منظمة الصحة العالمية  WHOوالمعايير المحئية. -اهم المالحظات الناتلة عن عمئية الت قي .

 تأثيرات المالحظات عئى يطة عمي شركات الهاتف النقال وابراج االتصاالت وابراج البث االذاعدوالتئفزيوند.

 اسباو المالحظات الناتلة من عمئية الت قي .-

ر و شركات الهاتف النقال ومؤسسات البث االذاعد والتئفزيوند عئى

المالحظات.
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الموحث االول
تعتم تقنية االتصاالت الالسئكية عئى شبكة ممت ة من الهوائيات الثابتة أو المحطات اليئوية تتبا ل
المعئومات ويما بينها بواسطة إشارات تر السئكد .اضاوة الى ولو محطات السئكية تستعمي ود ي مات
االنترنت وتوور سرعة عالية لالتصال عبر االنترنت .وم از يا ع

محطات الهواتف اليئوية وكذلك ع

الشبكات الالسئكية المحئية ،يز ا أيضا تعرض السكان لئملاالت الكهرومغناطيسية من هوائيات محطات
الهواتف اليئوية من مستويات ح و التعرض المسموح بها حسو تعئيمات منظمة الصحة العالمية والبالغة
(.%) 0-.0..0

وهناك اعتقا بأن تعرض كامي اللسم لإلشارات الالسئكية التد تنبعث منها يمكن أن يؤ ي إلى آثار صحية

عئى الم ى البعي  .وان األثر الصحد الوحي الذي تم التعر عئيه عن طري األبحاث العئمية هو االرتفاع

ود رلة الح اررة (أكبر من رلة مئوية واح ة ) نتيلة التعرض لكثاوة إشعاعية عالية.

إن ش ة ملاالت أشعة التر ال ار يوي تكون عالية عن المص ر وتتناقو بسرعة م البع عنه .أما االقتراو
من هوائيات المحطات اليئوية وأن مستوى ايشعاع يمكن أن يتلاوز الح و ال ولية المسموح بها.

ان لسم اينسان عن التعرض إلى مستويات متشابهة من مولات ال ار يو والتئفزيون واشعاع أبراج محطات

الهواتف اليئوية وان اللسم يمتو األشعة المنبعثة من البث ايذاعد  FMوالبث التئفزيوند بمع ل يمسة
مرات أكثر من امتصاصه لاشعة المنبعثة من المحطة اليئوية (البث ايذاعد  FMيعمي بتر  0..ميغاهيرتز
وتر المحطات اليئوية حوالد  0...ميغاهيرتز) كذلك يساع طول اللسم ود امتصاو مولات المذياع

والتئفزيون بشكي أكبر .م ذلك وأن محطات البث ايذاعد والتئفزيوند تعمي منذ أكثر من  0.عام وانه لم
يتبين ان هذه المحطات لها أية آثار صحية مؤك ة.
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ما هي موجات الراديو؟
مولات ال ار يو هد مولات كهرومغناطيسية ذات طاقة مت نية وتنقي هذه الطاقة عبر الفضا  .الهواتف اليئوية
وأبرالها يرسالن ويستقبالن ايشارات باستي ام مولات كهرومغناطيسية (ت عى أيضا االت الكهرومغناطيسية).

تنبعث المولات الكهرومغناطيسية من مصا ر طبيعية أو صناعية وتئعو ور مهم ود حياتنا اليومية .ونحن

نشعر بال

نتيلة المولات الكهرومغناطيسية التد تنبعث من الشمس كما أننا يمكننا رؤية األشيا باستي ام

لز من الطيف الكهرومغناطيس (يسمى بالطيف المرئد) والذي يمكن ألعيننا أن تكتشفه .وتول المولات

الكهرومغناطيسية هد نتيلة حتمية ود كي لهاز يلري ويه تيار كهربائد وحتى ود الياليا العصبية ود لسم
اينسان.

وق أوضحت ال راسات أن األشياو الساكنين قرو المحطات القاع ية لئلواالت يشتكون من مشكالت ود

اللهاز ال وري و ق قام العئما ود استراليا ب راسة عئى متطوعين عرضوهم ألشعة مماثئة لمن يبع 21م من
برج لوال وق أحس الذين تعرضوا لهذه التلربة بتغيرات كهربائية ود ال ماغ وع م ايحساس بالصحة حيث
أشاروا إلى أن هناك أزي از ود رأسهم ،وزيبا ة ود ضربات القئو ،م ع م ايحساس بالرأس مشكالت تنفسية،
عصبية ،تشنج ،ص اع ورعشة من ناحية أيرى ب أ االطبا ود بئ ان العالم الميتئفة بمطالبة حكوماتها باص ار
أنظمة ل ي ة تقئي من كمية األشعة المسموح انبعاثها من أبراج اللواالت .وفد ألمانيا طئو األطبا 6110

 6116، 6111،السئطات بتقئيي ايشعاعات الصا رة من أبراج أما األطبا ود أيرلن ا وق أعئنوا أن هنالك
طائفة من الناس ل يها حساسية لميتئف أنواع ايشعاعات الكهرومغناطيسية وق أوصى هؤال األطبا الحكومة
األيرلن ية ود عام  6110بزيا ة ال عم لعمي أبحاث لئبحث عن سبي لعالج هذه الفئة الفائقة الحساسية من
ايشعاعات .وق تم طئو تقئيي المستوى المسموح به من إشعاعات الميكرويف المسموح به وليا ،حيث إن
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المستوى المسموح به اآلن معتم عئى اآلثار الح اررية المترتبة عئيه بينما يول حاليا من ال الئي وايثباتات
العئمية ما ي ل عئى أن هناك آثار أيرى لهذه ايشعاعات ع ا اآلثار الح اررية أما ود السوي وق اعتبر
األشياو الذين يعانون من حساسية عالية من ايشعاعات الكهرومغناطيسية من األشياو ذوي االحتيالات
الياصة وتصر لهم الحكومة إعانات لتساع هم عئى المعيشة  ,كما أوصت هذه ال راسات بأنه ال ب من مراقبة
كمية إشعاعات الصا رة من المحطات القاع ية لئلواالت (أبراج اللواالت( لئتأك من ع م تلاوزها الح المسموح
به حيث إن ايشعاعات الصا رة ود تزاي م زيا ة ع

المستي مين مما يؤ ي إلى زيا ة االضطرابات

العصبية السئوكية بين السكان القاطنين حول هذه المحطات.
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املبحث الثاني
جتربة ديوان الرقابة املالية االحتادي يف العراق
دور اجهزة الرقابة العليا يف منظومات البث االذاعي والتلفزيوني وابراج االتصاالت واالنرتنيت
وتأثرياتها البيئية والصحية
قام وري العمي بال ار اعمال تقويم ا ا منظومات البث االذاعد والتئفزيوند وابراج االتصاالت واالنترنيت
وتأثيراتها البيئية والصحية وبيصوو ذلك ل ينا مايئد -:
 .9نبذة تعريفية وموعود الت ويةةم
أ -نطاق عمةية الت ويم :
قام وري

العمي منظومات البث االذاعد والتئفزيوند وابراج االتصاالت واالنترنيت وتأثي ارتها البيئية

والصحية وق شمي التقويم ال وائر ا ناه -:

 و ازرة الصحة و البيئة  /ال ائرة الفنية.
 هيئة االعالم واالتصاالت .

 و ازرة االتصاالت  /الشركة العامة لي مات الشبكة ال ولية لئمعئومات.
ب -مشكةة موعود الت ويم وأثرها عةى المجتمع :

 اظهرت ال راسات االولية التد الراها وري

التقويم يالل مرحئة التيطي

االستراتيلد ع م معروة

التأثيرات الحقيقية لإلشعاعات غير المؤينة الناتلة من عمي منظومات البث التئفزيوند واالذاعد وابراج

االتصاالت واالنترنيت وتأثيراتها البيئية والصحية الموضوعة عئى اسطح المنازل و ايي االحيا
السكنية ذات الكثاوة السكانية العالية عئى بيئة وصحة االنسان وتم تركيز ال راسة عئى ما يئد-:
 منح المواوقات لعمي منظومات البث التئفزيوند واالذاعد وابراج االتصاالت واالنترنيت.
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 متابعة عمي تئك المنظومات واالبراج.
 رو التلاوزات (غئ  ،رو االبراج)الميالفة لئمح ات والشروط.
 استحصال الغرامات من اللهات الميالفة.

 استحصال الور االشتراك من شركات االتصاالت ومحطات البث االذاعد والتئفزيوند.

وق تم راسة النقاط اعاله بشكي تفصيئد كونها مت ايئة م بعضها ولكون الموضوع لم يتم التطرق اليه سابقا

من قبي اللهات ذات العالقة لئوقو

عئى التأثيرات الحقيقية الناتلة من عمي هذه المنظومات واالبراج ومعروة

م ى تأثيرها عئى البيئة والصحة.
 .2منهجيةة عمةيةةة الت ويةةم
به

الوقو

عئى اسباو المشكئة الرئيسية قام الفري ويالل مرحئة الت قي التفصيئد بعمئية التقويم

بال ار االتد -:

أ -تحةيل المخاطر والظواهر ذات العالقة :
تم تحئيي المياطر والظواهر السئبية المؤثرة وحسو اهميتها ذات الصئة بالمشكئة الرئيسية والموضحة

ود المصفووة ا ناه-:
المشكلة الرئيسية

احداث ومواقف غير مرغوب فيها

تقويم ا ا منظومات البث

الية منح المواوقات لعمي منظومات

االذاعد والتئفزيوند وابراج

البث التئفزيوند واالذاعد وابراج

الخطر
االحتمالية التأثير
المقدر

9

9

21

مجال
الخطر

تشغيئد

الخطر
االستجابة
المتبقي

20

االولوية

8

19

االتصاالت واالنترنت
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االتصاالت واالنترنيت

الية السيطرة والمتابعة لعمي تئك

وتأثيراتها البيئية والصحية

المنظومات واالبراج

9

9

21

تشغيئد

20

1

01

االل ار ات المتيذة لرو التلاوزات
(غئ -رو االبراج) الميالفة

2

9

18

تشغيئد

10

2

28

لئمح ات والشروط
كيفية استحصال الغرامات من
اللهات الميالفة

1

2

09

تشغيئد

10

1

11

الطرق المتبعة ود استحصال الور
االشتراك من شركات االتصاالت

1

2

09

تشغيئد

00

0

9

ومحطات البث االذاعد والتئفزيوند

وود ضو مصفووة المياطر وتح ي المشاكي الفرعية المتعئقة بذات المشكئة حيث تبين ضعف متابعة عمي
منظومات البث االذاعد والتئفزيوند وابراج االتصاالت واالنترنيت كأولوية لئت قي .
ب -الهةةدف مةةن الت ويةةم:

ان اله

االساسد من ال ار عمئية تقويم اال ا الياو ب راسة سياسة ال ولة ود السيطرة عئى منظومات

البث التئفزيوند واالذاعد وابراج االتصاالت واالنترنيت وتأثيراتها البيئية والصحية هو راسة التأثيرات

الحقيقية الناتلة من عمي ابراج االتصاالت ومحطات البث االذاعد والتئفزيوند عئى البيئة وصحة

المواطنين .
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ج -محاور التدقيةةةق:
س :1هي تم منح المواوقات للمي محطات البث التئفزيوند واالذاعد وابراج االتصاالت واالنترنيت؟
وماهد ال ار ات ال وائر ذات العالقة يلزام شركات االتصاالت ومحطات البث االذاعد والتئفزيوند

باستحصال المواوقات الالزمة؟

س :2هي تم قياس التر ات المنبعثة من لمي محطات البث التئفزيوند واالذاعد وابراج االتصاالت
واالنترنيت و بشكي وري؟ وهي يتم ال ار الزيارات المي انية للمي تئك االبراج والمنظومات؟

س :3ما هد االل ار ات المتبعة من ال وائر ذات العالقة بح محطات البث االذاعد والتئفزيوند وابراج
االتصاالت واالنترنيت الميالفة ؟ وهي تم اتياذ ال ار ات بح الميالفة منها؟

س :4هي تم استحصال لمي مبالغ الغرامات من محطات البث االذاعد والتئفزيوند وابراج االتصاالت
واالنترنيت الميالفة ؟ وما هد االل ار ات القانونية بيصوو الممتنعين؟

س :5هي تم استحصال لمي مبالغ االشتراكات من محطات البث االذاعد والتئفزيوند وابراج االتصاالت
واالنترنيت ؟ وما هد االل ار ات القانونية بيصوو الممتنعين؟

د -معاييةةةر التدقةةةيق

اوال -قانون و ازرة البيئة رقم ( )73لسنة .8002/

ثانيا -قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( )83لسنة.8002/

ثالثا -تعئيمات رقم ( )1لسنة  8010/والياو بالوقاية من االشعة غير المؤينة الصا رة عن منظومات
الهاتف المحمول.

راوعا -تعئيمات رقم ( )8لسنة  8011/والياو بشروط منح المواوقة البيئية ألنشا محطات البث االذاعد

والتئفزيوند.
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 .3النتائةج
قام وري العمي بال ار المقابالت الشيصية والزيارات المي انية وتوليه المذكرات واالسئئة واالستفسارات
وا ناه نتائج عمئية التقويم -:

 -0لم تئتزم و ازرة الصحة والبيئة وهيئة االعالم واالتصاالت بالتوصيات الصا رة من مكتو رئيس الوز ار

والصا رة بمولو الكتاو المرقم (م/و )6222/61/ود  6100/2/02والياصة بمقترحات عمي شركات

الهاتف النقال وكالتالد-:

 لم تقم هيئة االعالم واالتصاالت بتزوي و ازرة الصحة والبيئة بيصوو البيانات المتعئقة بع
االبراج واماكنها ومواصفاتها وحصولها عئى المواوقات من و ازرة الصحة والبيئة كما مبين ا ناه:
أ -ان تكون المحطة االساسية منشأ قائم بذاته .

و -ان ال تقي المساوة االوقية بين مركزي برلين عن  01متر لئمحطة الصغيرة و  111متر
لئمحطة الكبيرة.

ج -ال تقي المساوة العمو ية بين الحاوة السفئية لئهوائيات ومستوى سطح االرض عن 00

متر لئمحطات الكبيرة و  01متر لئمحطات الصغيرة و 6.0لئمحطات متناهية الصغر

 ع م توليه حزمه االشعة ال قيقة الصا رة عن الهوائيات باتلاه المباند واينشا ات التديتوال ويها االنسان.

ه -غئ سطح المبنى المشغول بالمحطة االساسية بباو محكم واحاطته بسور غير مع ند
من لمي االتلاهات وبارتفاع ال يقي عن  0.0متر

و -ان ال يزي مستوى تعرض االنسان لكثاوة الق رة االشعاعية عن أي من مكونات منوظمة
الهاتف المحمول عن ( ) 1.1واط/سم. 6
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وتصنيفها الى الملامي المشار اليها ود الكتاو اعاله (مريو  ،ينتظر المواوقة  ،لم يق م مواوقة) وق ح
مكتو رئيس الوز ار يوم االح المصا

 6100/2/60كموع لتسئيم النتائج الى و ازرة الصحة والبيئة.

 لم تنفذ و ازرة الصحة والبيئة التوليه الياو ب راسة حالة كاوة االبراج مي انيا ويالل ( )01ايام
من استالمها لئبيانات المذكورة ود الفقرة اعاله عئى ان تصنف بالشكي التالد -:
أ( -ايضر :مريو ومن ون ميالفة)

و( -اصفر :ميالفة ولكن يمكن تصحيح وضعه)
ج( -احمر :ميالفة ويلو غئقه)

عئى ان تنلز و ازرة البيئة المواوقات المق مة لها يالل اسبوعين من تق يم الطئو

 تقوم هيئة االعالم واالتصاالت بتوليه كتاو لكاوة الشركات تطئو منها مرالعة وزارة الصحة
والبيئة لإلسراع باستحصال المواوقات.

ومما تق م يتبين ع م تنفيذ و ازرة الصحة والبيئة وهيئة االعالم واالتصاالت ما لا بمضمون كتاو مكتو
رئيس الوز ار مما يتطئو تشكيي للنة تحقيقية لئوقو

عئى اسباو ع م التنفيذ.

 -6ولو ابراج اتصاالت تابعة لشركات الهاتف النقال نوع ( )GSMوالمتمثئة بشركات (زين  ،آسيا سيي
كورك ) غير حاصئة عئى المواوقات البيئية لع م مطابقتها لئتعئيمات رقم ( )0لسنة .6101/

 -1لم تقم و ازرة الصحة و البيئة بأص ار اي مواوقات بيئية لالبراج التابعة لشركات الهاتف النقال نوع
( )CDMAولم يتم تزوي وري عمي الهيئة بأي بيانات ياصة بهذه الشركات لع م ولو قاع ة بيانات
ياصة لشركات الهاتف المحمول ( )CDMAوالمتمثئة بشركات (امنية  ،اتصالنا  ،كئمات  ،الوطنية

 ،وانوس) متوورة ل ى الو ازرة.
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 -1لم تقم و ازرة الصحة و البيئة بأص ار اي مواوقات بيئية لالبراج التابعة لشركات االنترنيت الرئيسية
ومزو ي ي مة االنترنيت الفرعية لئمواطنين العامئين ود عموم العراق ولم يتم تزوي وري عمي الهيئة

بأي بيانات ياصة بهذه الشركات لع م ولو قاع ة بيانات ل ى الو ازرةياصة لشركات االنترنيت
والمتمثئة بشركات (ايرث لنك  ،الحياة  ، IQ ،سكوو سكاي ) عئى الرغم من ولو هذه االبراج ود

مناط سكنية ذات كثاوة سكانية عالية وبأع ا كبيرة.

 -0لم يتم اص ار مح ات بيئية او تعئيمات ياصة بأبراج االنترنيت اضاوة الى ع م ولو راسات
ياصة من قبي و ازرة البيئة لمعروة التأثيرات الحقيقية لتئك االبراج عئى المواطنين الساكنين بالقرو

منها.
-2

لم يتم اص ار مح ات بيئية او تعئيمات ياصة بأبراج الهاتف النقال لشركات ( )CDMAاضاوة

الى ع م ولو راسات ياصة من قبي و ازرة الصحة و البيئة لمعروة التأثيرات الحقيقية لتئك االبراج
عئى المواطنين الساكنين بالقرو منها.

 -2ع م تح يث تعئيمات رقم ( )1لسنة  8010/والياو بالوقاية من االشعة غير المؤينة والياصة
بمنظومات الهاتف المحمول بع اضاوة شركات الهاتف المحمول ي مة االنترنيت( )3Gلي ماتها السابقة
وع م ال ار

راسات لتأثيرات الي مة المضاوة من قبي ال ائرة الفنية لو ازرة الصحة و البيئة.

 -2ضعف االل ار ات واالليات المتبعة ود منح المواوقات البيئية لابراج التابعة لشركات الهاتف المحمول
حيث تعتم االلية الحالية عئى تق يم الطئو من قبي الشركة الراغبة باستحصال المواوقة بع نصو

البرج وود حالة ع م اشعار و ازرة البيئة من قبي تئك الشركات ال يتم ال ار اي كشف لع م معروة و ازرة
البيئة بأماكن تئك االبراج.
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 -2ضعف التنسي بين هيئة االعالم واالتصاالت وال ائرة الفنية ود و ازرة البيئة باعتبارها اللهات المسؤولة
عن منح المواوقات والمتابعة ألعمال تئك اللهات لتح يث قاع ة المعئومات وال ائرة الفنية والياصة
باع ا واماكن ابراج االتصاالت واالنترنيت.

 -01قئة االلهزة الياصة بكشف كثاوة الق رة االشعاعية ألبراج االتصاالت واالنترنيت ومحطات البث
االذاعد والتئفزيوند ( )SRMحيث بئغ ع ها  1الهزة بمع ل لهاز واح لكي م يرية عامة من م يريات
و ازرة الصحة والبيئة و كذلك قئة الكا ر المت رو لئعمي عئى هذه االلهزة.

 -00ع م ولو متابعة ورية لابراج العامئة والحاصئة عئى المواوقة البيئية مسبقا حيث ال يتم الكشف
عنها بشكي وري ويقتصر الكشف عئى الكشف االولد لمنح االلازة او عن ورو شكاوى من المواطنين

 -06ع م تفعيي ورض الغرامات عئى الشركات ذات االبراج الميالفة وحسو قوانين وتعئيمات و ازرة الصحة
والبيئة بهذا اليصوو لضمان ع م تكرار هذه الميالفة واستحصال اي ار ات اضاوية لئ ولة.

 -01ع م منح المواوقات البيئية لمحطات البث االذاعد والتئفزيوند وتراييو العمي ألغئو المحطات
واالذاعات عئى الرغم من ع م مطابقتها لئتعئيمات رقم ( )6لسنة  6100ويصوصا بما يتعئ

الفقرة (ثالثا)والتد تنو عئى ما يئد -:

بالما ة()6

أ -ال يسمح بانشا محطات البث االذاعد والتفزيوند ود المناط السكنية

و -يلو انشائها يارج ح و التصميم االساسد لئم ن.

ج -ال يسمح بنصو ابراج البث االذاعد والتئفزيوند ومحطاتها عئى اسطح المباند والمنشأت.

حيث لم تتم منح مواوقة بيئية ألي محطة ود بغ ا عئى سبيي المثال ع ا محطة النهرين.
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 -01ضعف متابعة عمي محطات البث االذاعد والتئفزيوند حيث ال تول قاع ة بيانات متكامئة بأسما
واع ا محطات البث االذاعد والتئفزيوند وال يتم متابعة عمي تئك المحطات من قبي م يريات البيئة

ود المحاوظات والزامهم بالتعئيمات رقم ( )6لسنة 6100

 -00ع م الزام محطات البث االذاعد والتئفزيوند باستحصال المواوقات البيئية كشرط الستحصال االلازة
الصا رة من هيئة االعالم واالتصاالت لتيصيو التر الطيفد لئبث.

 -02لم تقم هيئة االعالم واالتصاالت بتزوي نا بمحطات البث االذاعد والتئفزيوند الميالفة وغير الحاصئة
عئى االلازة من قبي الهيئة عئى الرغم من توليه مذكرة طئو معئومات المرقمة  2/00/1/6ود

 6100/06/2واستمرار تئك المحطات بالعمي لغايه االن.
الزيارات الميدانية

قام وري العمي بأل ار زيارات مي انية لبعض محطات البث االذاعد والتئفزيوند ود محاوظة بغ ا وتم تسليي

المالحظات اآلتية-:

 -0ع م تح يث قاع ة معئومات هيئة االعالم واالتصاالت بيصوو ع ومواق محطات البث االذاعد
والتئفزيوند حيث تبين من يالل الزيارات المي انية لفري العمي ع م قة المعئومات الياصة بمواق

محطات البث االذاعد والتئفزيوند التد زو بها الفري من هيئة االعالم واالتصاالت مما شكئت
صعوبة عئى وري العمي ود االست الل عئى عناوين تئك المحطات االمر الذي ا ى الى ه ر الوقت
و زيارة اع ا اقي من المقرر لتئك المحطات.
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 -6يالوا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم ( )62لسنة  6112لم تقم و ازرة الصحة والبيئة بأل ار اي زيارات
مي انية ورية لمحطات البث االذاعد والتئفزيوند لئتأك من م ى التعرض االمن لاشعة غير المؤينة

المنبعثة من ابراج البث وتأثيراتها عئى بيئة وصحة االنسان

 -1يالوا لئتعئيمات رقم ( )6لسنة  6100والياصة بشروط منح المواوقات البيئية ينشا محطات البث
االذاعد والتئفزيوند لم تص ر و ازرة الصحة والبيئة اي الازة بيئية لمحطات البث االذاعد والتئفزيوند
ع ى اذاعه النهرين والرسم البياند التالد يوضح نسبه المحطات غير الملازة بحسو الزيارات المي انية

التد قام بها الفري .

جدول يبين نسبة المحطات
المجازة
ألمحطات المجازة
المحطات الغير مجازة
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 -1يالوا لقانون هيئة االعالم واالتصاالت رقم ( )20لسنة  6111تول ع ة محطات لئبث االذاعد
والتئفزيوند تبث من ون ترييو من هيئة االعالم واالتصاالت عئى الرغم ان بعض هذه المحطات

تعمي منذ يمس سنوات او اكثر والل ول البياند التالد يوضح ذلك.

جدول يبين عدد المحطات المجازة من
قبل هيئة االعالم واالتصاالت
المحطات المجازة
المحطات الغير مجازة

 -0لم تقم هيئة االعالم واالتصاالت بأل ار زيارات مي انية ورية لمعظم محطات البث االذاعد والتئفزيوند
لئتأك من مطابقة التر والطاقة التد تعمي بها المحطة م المح ات الموضوعة من قبي هيئة االعالم
واالتصاالت والرسم التوضيحد التالد يوضح ذلك-:
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نسبة المحطات التي قامت هيئة االعالم
واالتصاالت بزيارتها
المحطات التي زارتها الهيئة
المحطات التي لم يتم
زيارتها من قبل الهيئة

 -2يالوا لئتعئيمات رقم ( )6لسنة  6100والياصة بشروط منح المواوقات البيئية ينشا محطات البث
االذاعد والتئفزيوند وأن معظم ابراج البث لمحطات البث االذاعد والتئفزيوند مشي ة عئى اسطح

البنايات و تق

ايي المناط السكنية م ولو بعض ابراج البث لمحطتين ميتئفتين مشي ة عئى

سطح نفس البناية وبمساوة قريبة بينهما.
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االستنتاجةات

أ -لم تئتزم و ازرة الصحة والبيئة وهيئة االعالم واالتصاالت بالتوصيات الصا رة من مكتو رئيس الوز ار

والصا رة بمولو الكتاو المرقم (م/و )6222/61/ود  6100/2/02والياصة بمقترحات عمي شركات

الهاتف النقال.

ب -ولو ابراج اتصاالت تابعة لشركات الهاتف النقال نوع ( )GSMغير حاصئة عئى المواوقات البيئية
لع م مطابقتها لئتعئيمات رقم ( )0لسنة .6101/

ج -ع م ولو قاع ة بيانات ل ى الو ازرة الصحة والبيئة ياصة لشركات الهاتف المحمول ( )CDMAمتوورة.

د -ع م ولو قاع ة بيانات ل ى و ازرة الصحة والبيئة ياصة لشركات االنترنيت عئى الرغم من ولو هذه
االبراج ود مناط سكنية ذات كثاوة سكانية عالية وبأع ا كبيرة.

ه -لم يتم اص ار مح ات بيئية او تعئيمات ياصة بأبراج االنترنيت وأبراج االتصاالت نوع ()CDMA

اضاوة الى ع م ولو راسات ياصة من قبي و ازرة البيئة لمعروة التأثيرات الحقيقية لتئك االبراج عئى
المواطنين الساكنين بالقرو منها.

و -عئى الرغم من تطور شركات الهاتف النقال لي ماتها باضاوة ي مة الليي الثالث إال أن و ازرة الصحة
والبيئة لم تقم لح األن بتح يث التعئيمات رقم ()1لسنة  8010/والياو بالوقاية من االشعة غير

المؤينة والياصة بمنظومات الهاتف المحمول.

ز -ضعف االل ار ات واالليات المتبعة ود منح المواوقات البيئية لالبراج التابعة لشركات الهاتف المحمول
ح -ضعف التنسي بين هيئة االعالم واالتصاالت وال ائرة الفنية ود و ازرة البيئة لغرض منح المواوقات
ومتابعة األعمال الياصة بتئك اللهات لتح يث قاع ة المعئومات ود وال ائرة الفنية والياصة باع ا

واماكن ابراج االتصاالت واالنترنيت.
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ط -قئة االلهزة الياصة بكشف كثاوة الق رة االشعاعية ألبراج االتصاالت واالنترنيت ومحطات البث
االذاعد والتئفزيوند ( )SRMوكذلك قئة الكا ر المت رو لئعمي عئى هذه االلهزة.

ي -ع م ولو متابعة ورية لابراج العامئة والحاصئة عئى المواوقة البيئية مسبقا حيث ال يتم الكشف
عنها بشكي وري ويقتصر الكشف عئى الكشف االولد لمنح االلازة او عن ورو شكاوى من المواطنين

ك -ع م تفعيي ورض الغرامات عئى االبراج الميالفة وحسو قوانين وتعئيمات و ازرة الصحة والبيئة بهذا
اليصوو لضمان ع م تكرار هذه الميالفة واستحصال اي ار ات اضاوية لئ ولة.

ل -ع م منح المواوقات البيئية لمحطات البث االذاعد والتئفزيوند وتراييو العمي ألغئو المحطات
واالذاعات وذلك لع م مطابقتها لئتعئيمات رقم ( )6لسنة . 6100

م -ال تول قاع ة بيانات متكامئة بأسما واع ا محطات البث االذاعد والتئفزيوند ل ى و ازرة الصحة
والبيئة األمر الذي أ ى الى ضعف المتابعة لعمي تئك المحطات من قبي م يريات البيئة ود المحاوظات

والزامهم بالتعئيمات رقم ( )6لسنة .6100

ن -ع م الزام محطات البث االذاعد والتئفزيوند باستحصال المواوقات البيئية كشرط الستحصال االلازة
الصا رة من هيئة االعالم واالتصاالت لتيصيو التر الطيفد لئبث.

التوصيةةةات
أ-

تشكيي للنة تحقيقية لئوقو عئى أسباو ع م تنفيذ و ازرة الصحة والبيئة وهيئة األعالم واالتصاالت

لتوصيات كتاو ملئس الوز ار المرقم (م/و )6222/61/ود  6100/2/02والياو بتنظيم عمي أبراج
االتصاالت والسيطرة عئيها.
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ب-

تشكيي للنة من و ازرة الصحة والبيئة واالستعانة باليب ار لغرض وض الية للم البيانات الياصة
بشركات االتصاالت نوع ( )CDMAوأبراج األنترنيت لغرض وض مح ات ياصة لمنح المواوقات

البيئية.

ج-

زيا ة التنسي بين هيئة االعالم واالتصاالت وال ائرة الفنية ود و ازرة البيئة بأعتبارها اللهات المسؤولة
عن منح المواوقات والمتابعة ألعمال تئك اللهات لتح يث قاع ة المعئومات ود وال ائرة الفنية
والياصة باع ا واماكن ابراج االتصاالت واالنترنيت.

د-

تووير األع ا المناسبة من الهزة ( )SRMوالياصة بكشف كثاوة الق رة االشعاعية ألبراج االتصاالت

ه-

زيا ة متابعة ورية لابراج العامئة والحاصئة عئى المواوقة البيئية مسبقا حيث ال يتم الكشف عنها

و-

تشكيي للنة من هيئة األعالم واالتصاالت وو ازرة الصحة والبيئة لوض الحئول المناسبة لمشكئة

واالنترنيت ومحطات البث االذاعد والتئفزيوند وزيا ة أع ا المت ربين لئعمي عئى هذه االلهزة.

بشكي وري ويقتصر الكشف عئى الكشف االولد الياو بمنح االلازة.

ع م منح محطات البث ايذاعد والتئفزيوند لئمواوقات البيئية الالزمة أل ا عمئها.

ز-

ضرورة قيام هيئة األعالم واالتصاالت بالزام محطات البث ايذاعد والتئفزيوند بضرورة استحصال
المواوقات البيئية كشرط أساسد لمنح الطيف التر ي.
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دور األجهزة العليا للرقابة يف رقابة الشريط الساحلي

دائرة احملاسبات -اجلمهورية التونسية
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م دمة:

يظم أساسا ضفا
ّ
يتكون الشري الساحئد من المئك العمومد البحري الذي ّ
والسباخ المتصئة طبيعيا وسطحيا بالبحر والمياه البحرية ال ايئية والبحر ايقئيمد كما تم ضب

البحر والبحيرات والمستنقعات
ح و هما

وتنظيمهما بالنصوو الياصة .يمت الشري الساحئد التونسد عئى طول  1900كئم .وهو ينقسم إلى أربعة
مناط حسو طبيعته:

 المنط ة الشمالية :الممتّ ة من الح و اللزائرية إلى لنوو م ينة بنزرت.
ويمت من بنزرت إلى الوالهة الشمالية لئوطن القبئد.
 خةيج تونس:
 خةيج الحمامات:
 خةيج قاوس:

ويمت من أقصى الوالهة اللنوبية لئوطن القبئد إلى منطقة هرقئة.

يمتّ من م ينة الشابة إلى الح و الئيبية.

ويمتاز الفضا البحري بث ار منظوماته البيئية وبوورة إنتاله ياصة بالساحي الشرقد لئبال  .كما يمتاز بوورة

سباسو البوزي ونيا ( )Posidonieذات األهمية القصوى والمحمية عئى المستوى المتوسطد والتد تئعو و ار
هاما كمآلف طبيعية وكذلك ود الحفاظ عئى توازن الشواطئ وحمايتها من االنل ار .

كما يحتوي الشري الساحئد عئى حوالد  10منطقة رطبة من بحيرات وسباخ يكتسد بعضها أهمية عالمية.
كمصبات عشوائية
تيي بتوازنها ،من ذلك استعمالها
ّ
وق تعرضت بعض هذه المناط إلى ضغوطات بشرية ّ
لئنفايات الصئبة والسائئة .
الساحئد التونسد بالع ي من المناط الطبيعية مثي الع ي من الغابات الساحئية والمناط
ويتميز الشري
ّ
الرطبة وع كبير من اللزر ال يقي عن  90لزيرة متفاوتة األحلام تشكي ود ح ذاتها منظومات بيئية هامة

ل يرة بالحماية.
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إال أن تكثف األنشطة البشرية عئى هذا الفضا حيث تمركزت به أكثر من  %10من األنشطة ايقتصا ية
وثئثد السكان وأكثر من  %90من األنشطة السياحية والصناعية .وق نلم عن هذا الوض بروز ع ة ظواهر

تعكس اضطرابا ود توازن بعض المنظومات البيئية مثي الشواطئ والبحيرات والسباخ.

كما تسبو هذا النمو وتكاثف األنشطة االقتصا ية ود بروز ع ي المظاهر السئبية عئى مستوى التصر ود
هذا الفضا عئى غرار ايتالل المنظومات البيئية نتيلة االنل ار

وله قانوند.

البحري واشغال المئك العمومد البحري ون

وأمام هذه الظواهر ،بات من الضروري إرسا الوسائي القانونية والمؤسساتية والبرامج والمشاري المالئمة لحماية

هذا الفضا وتثمينه.

وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحةي

أح ثت وكالة حماية وتهيئة الشري الساحئد ،بمقتضى القانون ع

 18لسنة  1990المؤرخ ود  81لويئية

 ،1990ود شكي مؤسسة عمومية ال تكتسد صبغة إ ارّية وأوكئت إليها مهمة تنفيذ سياسة ال ولة ود ملال
كي القطاعات التنموية األيرى من ألي تحقي
حماية وتهيئة الشري الساحئد ولمعاض ة الملهو الذي تبذله ّ
تالؤم بين متطئبات التنمية واالستغالل المحكم لئموار الطبيعية بما يساهم ود إرسا

عائم تنمية مست يمة

وضمان حقوق األليال الحاضرة والقا مة ود بيئة ساحئية سئيمة توور كي مقومات لو ة الحياة.
وكئفت الوكالة ،بمقتضى الفصي  3من القانون ع
بالمهام التالية :

 18لسنة  1990المؤرخ ود  81لويئية  ،1990ياصة
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 التصر

ود وضا ات الشري

الساحئد ومتابعة أعمال التهيئة والسهر عئى مطابقتها لئقواع

والمواصفات التد ضبطتها القوانين والتراتيو اللاري بها العمي والمتعئقة بتهيئة تئك الفضا ات

وباستعمالها واشغالها.

 تسوية وتصفية الوضعيات العقارية القائمة ود تاريخ ص ور القانون المتعئ بالوكالة والميالفة لئقوانين
والتراتيو المتعئقة بالشري الساحئد وياصة بالمئك العمومد البحري م التقي بقاع ة ع م قابئية المئك

العمومد البحري ال لئعقئة والرهن وال لئتفويت وال لالكتساو بالتقا م.
 إع ا ال راسات المتعئقة بحماية الشري
وال راسات وااليتبارات ود الغرض.

الساحئد واحيا المناط

الطبيعية والقيام بكي البحوث

 رص تطور األنظمة البيئية الساحئية عبر وض أنظمة معئوماتية متيصصة واستغاللها.

الهياكل المتدخةة في مجال الصرف في الشريط الساحةي وحمايته:
زيا ة عن سئطة ايش ار

تتمثّي أساسا ود:

والمتمثئة ود و ازرة البيئة والتنمية المست يمة تتعامي الوكالة م عّ ة هياكي أيرى

وزارة التجهيز واالسكتن والتهيئة الرتابية:

كئفت هذه الو ازرة بمتابعة عمئيات تح ي ومرالعة ح و المئك العمومد البحري ،وق ور بالفصي  12من

أن المئك العمومد
القانون ع  12لسنة  1990المؤرخ ود  81لويئية  1990والمتعئ بالمئك العمومد البحري ّ
البحري يتم تح ي ه بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكئف بالتلهيز بع أيذ رأي الوزير المكئف بأمالك الّ ولة
والوزير المكئف بالبيئة.

أن أعوان السئك الفند المحّئفون والرالعون بالنظر إلى الو ازرة
وينو الفصي  21من القانون سالف الذكر عئى ّ

المكئفة بالتلهيز مكّئفون بالبحث ود ميالفات أحكام هذا القانون ومعاينتها وبتحرير محاضر ويها واحالتها عئى
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النيابة العمومية وعئى الو ازرات المكئفة بأمالك ال ولة وبالتلهيز وبالبيئة .وال يتم منح ايشغال الوقتد لئمئك
العمومد البحري إال بع أيذ رأي مصالح و ازرة التلهيز.
وزارة الفالحة والموارد المائية:

بمهمة التصر ود مئك الّ ولة الغابد والمئك العمومد لئمياه والمحاوظة
عه إلى و ازرة الفالحة والموار المائية ّ
عئى الموار الطبيعية عبر ايحاطة بمستعمئيها .ويمثي المئك الغابد الساحئد والكثبان الرمئية ومصبات األو ية
والمناط الرطبة الساحئية بعض مكونات الشري الساحئد .ويتم التصر

حماية وتهيئة الشري الساحئد.

ويها بالتنسي م مصالح وكالة

المحةية:
الجماعات
ّ

مهمة إع ا مشاري
أوكي إلى اللماعات المحئية باالشتراك م المصالح
الميتصة بالو ازرة المكئفة بالتعمير ّ
ّ
أمثئة التهيئة العمرانية ومرالعتها .وتيض مشاري التهيئة إلى المواوقة المسبقة لئوكالة .وود هذا اليصوو
التقي واحترام شروط البنا بالمناط المريو بها.
يتعين عئى اللماعات المحئية مراقبة م ى ّ
ّ
وينو الفصي  21من القانون ع  12لسنة  1990المؤرخ ود  81لويئية  1990والمتعئ بالمئك العمومد

أن أعوان التراتيو التابعين إلى لئلماعات المحئية مكئفون بالبحث ود ميالفات أحكام هذا القانون
البحري عئى ّ
ومعاينتها وبتحرير محاضر ويها واحالتها عئى النيابة العمومية وعئى الو ازرات المكئفة بأمالك ال ولة وبالتلهيز

وبالبيئة .

وود ملال حفظ الصحة والنظاوة تسهر اللماعات المحئية الساحئية بالتعاون م مصالح الوكالة عئى نظاوة
الشواطئ وتهيئة الفسح الشاطئية.
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االهداف المرسومة في مجال حماية الشريط الساحةي
يضفا مزي من النلاعة عئى ت ّيالت الوكالة ود ميتئف الملاالت الرالعة لها ،أعّ ت الوكالة عق أه ا
يتعّئ بالفترة  8011-8001تمت المصا قة عئيه من قبي سئطة ايش ار وذلك ينلاز األنشطة والت يالت

الم رلة ضمن الميط الحا ي عشر لئتنمية.
 -0األهداف

تتمثل هذه األهداف أساسا في البرامج والمشاريع التالية:
 استصالح وتهيئة السباخطال ت هور المنظومات البيئية ب رلة أولى المناط الرطبة الساحئية وياصة منها السباخ المحاذية

ومئوثة ،مما لعئها ود الع ي من المناط
لئم ن ،والتد عا ة ما تكون مهمئة ومعتبرة غير منتلة ّ
عرضة لئتلاوزات (ر م وبنا ات غير مريو ويها ومصو لئنفايات الصئبة والمياه المستعمئة العمرانية
والصناعية .)....

وتمثي أه ا

برنامج استصالح وتهيئة السباخ ود تطهير واستصالح السباخ وحمايتها من الضغ

العمراند والمحاوظة عئى التنوع البيولولد بها وتهيئتها بكيفية تكفي توازنها وتمكنها من تبوا ور تنموي.
وشمي هذا البرنامج  2سباخ كقس ّأول وهد سباخ أريانة وبن غياضة بالمه ية وقئيبية وسئيمان وقربة
والسيلومد و ار س والمكنيين .وق كئفت الوكالة بانلاز هذا البرنامج منذ سنة .1992

وتمثئت أه ا

الوكالة ود هذا ايطار ،يالل وترة عق األه ا

 ،8011-8001ود القيام باألشغال المتعئقة

بالمرحئة األولى من تهيئة سبية بن غياضة بالمه ية إلى لانو إنلاز بعض أشغال الحماية المستعلئة بسباخ

أريانة وود إع ا ال راسات بالنسبة لسباخ السيلومد و يماس وسوسة والمالح بلرليس.
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التصرف في المناطق الحساسة والمساحات المحمية الوحرية:
يه

برنامج التصر

ود المناط

الحساسة والمساحات المحمية البحرية إلى إع ا

راسات تشييصية

لئمنظومات البيئية لئمناط الحساسة وأمثئة تصر توو بين يصوصيات هذه المناط وامكانيات مساهمتها

ود التنمية المست يمة والى السيطرة عئى الضغ العمراند بالتحكم ود العقارات .وق تم إنلاز راسات التصر
ود المناط الحساسة بالع ي من اللهات .

كما شرعت الوكالة ،منذ سنة  ،8001ود تركيز برنامج وطند يح اث محميات بحرية وساحئية شمي يمس
مناط وهد أريبيي لالطة وزمبرة وقوريا والمنطقة الشمالية الشرقية ألريبيي قرقنة ومنطقة كاو نيقرو وكاو

سرات .كما تواصي الوكالة إنلاز راسات حماية المناط الحساسة من الضغ العمراند عئى كامي الشري
ّ
الساحئد .
وتمثئت أه ا

الوكالة ،يالل وترة عق األه ا

لفترة  ،8011-8001ود استكمال

ود

راسات التصر

المناط الحساسة بيئيج قابس ود إطار مشروع حماية الثروات البحرية والساحئية بيئيج قابس بكي من أريبيي
قرقنة ولزر الكنايس وبحيرتد بوغ اررة والبيبان.

لتحسس الحئول المالئمة لتحسين الوض البيئد بيئيج المنستير وانلاز بعض
كما تمت برملة إع ا راسة ّ
مصبات المياه غير المراقبة.
األشغال المستعلئة والمتمثئة باليصوو ود رو الموا المئوثة والحّ من
ّ
حماية الشواطئ من االنجراف:

تتميز البال التونسية بأتّساع شواطئها ،التد تمت عئى أكثر من  000كئم والتد تمثي منتولا يشكي أح أهم
ركائز السياحة التونسية .لكن هذه الشواطئ أصبحت تشكو ود بعض المناط ظاهرة االنل ار البحري النالم
عن عوامي طبيعية .وتتمثي األه ا

ود هذا الملال ود إع ا راسات لحماية الشري الساحئد من االنل ار
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البحري واع ا مشاري نموذلية الستصالح الشواطئ والمساع ة الفنية ود حماية بعض المؤسسات السياحية
من ظاهرة االنل ار

وق احتوى عق أه ا

البحري.

الوكالة لئسنوات  8011-8001عئى إتمام ال راسات اللارية ،والشروع ود القس الثاند

طد سوسة اللنوبية وصفاقس والمنستير ولربة أغير وقئيبية وقرقنة وبنزرت إلى لانو
من البرنامج الذي يغ ّ
مواصئة إنلاز المشاري النموذلية ود إطار تطوي التقنيات المستح ثة ود الملال لتتماشى م اليصوصيات

الوطنية

إعداد أمثةة إشغال الشواطئ:
تؤمن الشواطئ مروقا ترويهيا وسياحيا وتسهم بذلك ود إث ار ال ورة االقتصا ية.
ّ
وحتى يتسنى ترشي استعمال هذه الفضا ات ،با رت وكالة حماية وتهيئة الشري الساحئد باع ا أمثئة يتم
ود الشواطئ .وتتمثي أه ا

هذه األمثئة ود تأهيي الشواطئ

لئتصر
اعتما ها من قبي كاوة المت يئين
ّ
العمومية ،سياحية كانت أو عمومية وضب المقاييس التد يتسنى اعتما ها ود تهيئة واشغال الشواطئ .

كما شرعت الوكالة ،منذ ب اية  ،8001ود تركيز برنامج الّئوا األزرق المتمثي ود تأهيي الشواطئ لالنضوا

تحت هذه الراية وذلك ود إطار اتفاقيات م البئ يات والنزل المعنية واللمعية التونسية لحماية المحي  .وييو

هذا البرنامج باألساس الشواطئ المهيأة حسو مثال إشغال الشواطئ الياو بها .
وتمثئت أه ا

عق األه ا

لئفترة  8011-8001ود استكمال راسات أمثئة إشغال الشواطئ بالنسبة لئشواطئ

المتبقية وود التنسي م اللهات المعنية لمواصئة المساهمة ود تلسيم بعض من األمثئة المعّ ة ،م االشارة
حيز التنفيذ عن إسنا ريو ايشغال الوقتد لئمئك العمومد البحري.
إلى أن هذه األمثئة يئت ّ
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الفسح الشاطئية:
ين رج برنامج الفسح الشاطئية ود إطار مساع ة البئ يات الساحئية عئى تحسين مظهر الوالهات البحرية لئم ن.
وتتمثي أه ا

عق البرنامج  8011-8001ود هذا ايطار ود عم البئ يات ود تحسين مظاهر الم ن ود ح و

ايمكانيات المتاحة لها وذلك باع ا ومتابعة ال راسات الفنية وبالمساهمة ود اينلاز .كما يشمي البرنامج

مساهمات ود تعه وصيانة بعض شوارع البيئة وتلهيز بعض الساحات البيئية بوسائي التحسيس.
وعالوة عئى البرامج التد تم تق يمها أعاله تضمن عق األه ا

لوانو تتعئ بالتصر ود المئك العمومد

البحري وبمرص الشري الساحئد وتعه وتنظيف الشواطئ وبايعالم والتحسيس والتكوين وبايعالمية.

التصرف في المةك العمومي الوحري:
يه

عق األه ا

لئفترة  8011-8001إلى عم عمئيات مراقبة المئك العمومد البحري لئقضا نهائيا عئى

ظاهرة التلاوزات و إلى تحيين كي المئفات المتعئقة بايشغال الوقتد من يالل النصوو القانونية التد هد

ود طور ايع ا .

كما أن الوكالة ته

إلى االنتها من تصفية الوضعيات العقارية السابقة لتاريخ إح اثها و تحيين واستكمال

االتفاقيات التد تعئقت بريو أسن ت بصفة وقتية ود ملاالت الصي البحري و الطاقة و السياحة .
مرصد الشريط الساحةي:
يه

عق األه ا

لئفترة  8011-8001إلى استكمال تلمي المعطيات وتركيز نظام مراقبة ومتابعة لئشري

يمكن من تشييو الضغوطات ومن اقتراح الحئول المالئمة ،وتطوير قواع المعئومات لوضعها عئى
الساحئد ّ
ذمة المت يئين ود الشري الساحئد يعانتهم عئى تهيئة المناط الرالعة لهم بالنظر .وسيتم إنلاز راسات
ووض شبكات مراقبة واع ا يرائ ستمكن من الحصول عئى أكبر ع ممكن من المؤشرات.
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تعهد وتنظيف الشواطئ:
برملت الوكالة يالل وترة عق األه ا

 8011-8001تعميم عمئيات التنظيف اآللد لئشواطئ من قبي البئ يات

الساحئية وتشريك القطاع السياحد لتأمين الشروط الصحية عئى كاوة الشواطئ العمومية والسياحية عئى حّ
سوا م مواصئة يالل هذه الفترة معاض تها لئملهو الوطند ود الملال وياصة بالبئ يات الصغرى ويارج

المناط البئ ية.

تعميم عمئية إح اث المؤسسات الصغرى الميتصة ود التنظيف الي وي لئشواطئ

تضمن العق ه
كما
ّ
وتمكينها من اتفاقيات بالتفاوض المباشر بالتعاون م الصن وق الوطند لئتشغيي .81/81

اإلعالم والتحسيس والتكوين:

يمثي اللانو التحسيسد عنص ار أساسيا ود برامج عمي الوكالة لفترة  8011-8001وسيشه تنوعا عئى مستوى

المضمون وكذلك عئى مستوى وسائي وطرق ايعالم .وته

قوى الملتم الم ند بما ود ذلك اللمعيات غير الحكومية.

الوكالة تطوير البرامج الحالية بمزي تشريك كاوة

أما ود ما يتعئ بالتكوين ،وق تم التركيز ود الفترة السابقة عئى التكوين ود الملاالت العئمية وشه ت وترة

عق األه ا

 8009-8001مزي العناية بالميا ين األيرى ،بما ود ذلك تأهيي أعوان التسيير والتنفيذ ود

ملاالت التكنولولية والتصر ود المعئومات بما يتماشى م متطئبات عمي الوكالة.
األهداف المرسومة والمخطط الثاني عشر (.)0200-0202

يؤمي يالل وترة الميط الثاند عشر تلسيم مشاري حماية السواحي من االنل ار

استصالح الشواطئ وتأمين التعه والصيانة لئمحاوظة عئى ما سو

البحري وذلك بانلاز أشغال

يتم انلاز
يتم انلازه ود األثنا كما س ّ
ّ

286
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

أشغال استصالح وتطهير بعض المناط

الرطبة الساحئية والسباخ التد تمت راستها إلى لانو تنظيف

الشواطئ ورو الحشائش البحرية وانلاز الفسح الشاطئية.

وتتمثي أهم المشاري المبرملة يالل وترة الميط الثاند عشر ود ما يئد:
 إنلاز أشغال حماية الشواطئ من االنل ار

البحري لمنطقة من قمرت إلى حئ ال بوا ي (9,0كئم) ولز

من الشري الساحئد للزيرة قرقنة (  9كئم) ولز من الشري

الساحئد بالمنست ببير (  08كئم) .

 مواصئة انلاز مشروع حماية الثروات البحرية والساحئية بيئيج قابس ومواصئة انلاز الفسح الشاطئية
وتنظيف الشواطئ،

 انلاز أشغال حماية واستصالح الشري الساحئد بمناط من لزيرة لربة وسوسة والمنستير وهضبة
سي ي بوسعي ،

 الشروع ود إنلاز أشغال تهيئة سباخ المكنين وقئيبية وسئيمان وانلاز األشغال الضرورية والمستعلئة
لتهيئة سبية السيلومد.

تدخل دائرة المحاسوات في مجال حماية الشريط الساحةي :

أمام االنتهاكات التد يشه ها الشري االستغالل بات من الضروري أن تتولى األلهزة العئيا لئرقابة التثبت من
تركيز ايطار القانوند المالئم لذلك ومن تطبيقه من قبي الهياكي المكئفة بذلك والتأك من تأ ية الهياكي المعنية
بحماية الشري الساحئد لمهامها بالنلاعة والفعالية المطئوبة .وق أعارت ال ائرة موضوع حماية الشري الساحئد

الميصصة سنويا لحماية الشري الساحئد واأله ا
األهمية الالزمة باعتبار االعتما ات
ّ

التنمية .

المرسومة بميططات

وق تولت محكمة المحاسبات التونسية إنلاز مهمة رقابية مي انية شمئت أهم هيكي مت يي ود ملال حماية

الشري الساحئد وهو وكالة حماية وتهيئة الشري الساحئد .

287
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

وتولت ال ائرة النظر باليصوو ود :

المحور األول  :التصر ود المئك العمومد من يالل النظر ود م ى تحكم وكالة حماية وتهيئة الشري

الساحئد ود عمئيات استغالل المئك العمومد البحري سوا ود ما تعئ بايشغال الوقتد أو الّئزمات ،كما تم
التطرق به إلى م ى توو الوكالة ود معاينة الميالفات المرتكبة بالمئك العمومد البحري ومتابعتها.
النقائو التد تم الوقو

عئيها :

 ود ملال التصر ود المئك العمومد البحري (ايشغال الوقتد و الّئزمات).
 استغالل المئك العمومد البحري.

 ع م ص ور األمر المتعئ بشروط ايشغال الوقتد لئمئك العمومد البحري.

 إشغال وقتد ون ريصة أو كذلك ع م احترام مضمون ريو ايشغال الوقتد الممنوحة.
 ضعف نسبة استيالو المعاليم المتعئقة بايشغال الوقتد لئمئك العمومد البحري.

االلر ات المتعئقة بمنح الّئزمات لئمشاري المنلزة من قبي المؤسسات العمومية (الشركة التونسية
ا
 طول
لئكهربا والغاز ،الشركة التونسية لتوزي المياه ،المؤسسات البترولية،)...

 تأيير ود إسنا لزمات عئى سبيي التسوية.

 تأيير مصالح و ازرة أمالك ال ولة والشؤون العقارية (اي ارة العامة لاليتبارات) ود تح ي سعر الئزمة.
 تيئ بقايا لالستيالو بعنوان  1لزمات من ضمن  11لزمة.
 ملال مراقبة المئك العمومد البحري:

 ع م تسوية أغئو الوضعيات العقارية لئبنايات واالح اثات المقامة بصفة ميالفة قبي تاريخ إح اث
الوكالة والتد تم تح ي ها بحوالد  201حاالت.
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 ع م التحكم ود إشغال الفضا الساحئد مما تسبو ود بنا ات ووضوية كتفاقم ايشغال غير القانوند
لئمئك العمومد البحري.

 تئوث متنوع األشكال من شانه أن يتسبو ود كوارث بيئية عئى الموار البحرية واألنشطة الساحئية
واألحيا النباتية والحيوانية.

 صعوبة تنفيذ ق اررات اله م المتيذة.

 ع م تلاوو سئ لهوية م عمئيات المراقبة ورو الميالفات بالمئك العمومد البحري.
 ع م إمضا ق اررات اله م وتعّئي السئ
الصالحيات ود الغرض.

 ارتفاع ع

اللهوية وو ازرة ال ايئية والتنمية المحئية بع م تفويض

الميالفات المتعئقة بالبنا بالصئو حيث بئغت نسبتها  %29من لمئة  100ميالفة تم

روعها يالل سنة .8009

 تسليي تلاوزات عئى الكثبان الرمئية ورو الرمال.
 ع م توور آلية لمتابعة الميالفات المحالة إلى الع الة.

 ع م كفاية ع األعوان المؤهئين لتحرير محاضر الميالفات (  2من ضمن .)22
 ارتفاع ع

ميالفات البنا بالمئك العمومد البحري ب اية من سنة  8000بع أن كان ق تقئو عن

إح اث الوكالة،

 استقرار ع ميالفات البنا بين  10و 00حالة ود السنة،
 اقتصار ايل ار ات المتيذة من قبي الوكالة ض اغئو الميالفات عئى تحرير محاضر الميالفات
واعالم السئ اللهوية والمحئية وايحالة عئى النيابة العمومية،
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المحور الثاني  :تهيئة وحماية الشري الساحئد :تم التطرق إلى م ى توو الوكالة ود تهيئة الشري الساحئد
تيي بتوازن المنظومة البيئية عئى غرار االنل ار
وحمايته من الظواهر التد من شانها أن ّ
م ى توّوقها ود التصر ود المناط الحساسة والرطبة .

البحري وكذلك ود

الن ائص التي تم الوقوف عةيها :
في مجال االنجراف:

 تعرض بعض الشواطئ الرمئية ود الع ي من ألزائها إلى ظاهرة االنل ار

الحا يفوق ود بعض

إما ألسباو طبيعية أو كذلك نتيلة لانشطة البشرية.
األماكن مت ار ود السنة وذلك ّ
 صعوبة تووير الرمال باللو ة والكمية الالزمة لئتص ي لظاهرة االنل ار البحري. -ارتفاع تكئفة المشاري وصعوبة تووير يطوط تمويي.

 -المعطيات المتوورة حول الشري الساحئد ال تغطد كي المناط المه ة باالنل ار

وليست متواصئة

لفترات زمنية.

 ت هور المنظومات البيئية الذي يو ب رلة أولى المناط الرطبة الساحئية الملاورة لئمناط العمرانيةالتد عا ة ما تكون عرضة لئع ي من التلاوزات (ر م بنايات غير مريو ويها ومصو لئنفايات
الصئبة والمياه المستعمئة العمرانية والصناعية.)...

 -تأيير ود انلاز البرنامج الوطند لتهيئة السباخ.

 االقتصار عئى تهيئة سبية واح ة من لمئة  2سباخ ذات أولوية. -ع م توور التمويي الضروري لئقيام بأشغال تهيئة وحماية السباخ .
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المحور الثالث رصد المنظومات البيئية ومتاوعتها
النظر ود م ى توور ل ى الوكالة نظاممعئومات يمكن من لر المنظومة البيئية ومتابعة وضعيتها و م ى
إنتاج يرائ

كما يتعئ

قيقة تغطد كي الشري الساحئد و م ى توور قواع البيانية اللغراوية.

هذا المحور بم ى توور لر شامي لئشواطئ وترتيبها حسو الياصيات الطبيعية وااللتماعية

واالقتصا ية ورو كي أنواع ايشغال من ألي تطعيم قاع ة بيانات ياصة بالمئك العمومد البحري واع ا بيانات

لغراوية وأطئس ،كأ وات أساسية لئتصر والمتابعة والتثمين إضاوة إلى النظر ود م ى تركيز الوكالة لنظام
متابعة مصا ر التئوث بالشري الساحئد.

اإلطار ال ةانوني المنظم لمجال حماية الشريط الساحةي:

 القانون ع  18لسنة  1990المؤرخ ود  81لويئية  1990المتعئ باح اث وكالة حماية وتهيئة الشريالساحئد.

 القانون ع  12لسنة  1990المورخ ود  81لويئية  1990المتعئ بالمئك العمومد البحري مثئما وقتنقيحه بالقانون ع  22لسنة  8000المؤرخ ود  1أوريي .8000

 القانون ع  82لسنة  8002مؤرخ ود  1أوريي  8002يتعئ بنظام الّئببزمات. -القانون ع

احئية.
الس ّ
و ّ

 -القانون ع

المؤرخ ود  80لويئية  8009والمتعّئ
 19لسنة 8009
ّ

المحمية البحرّية
بالمساحات
ّ

 188لسنة  1991المؤرخ ود  82نوومبر  1990المتعئ باص ار ملئة التهيئة الترابية

والتعمير كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوو الالحقة.

 -األمر ع

 8121لسنة  1990المؤرخ ود  11يسمبر  1990المتعئ بضب التنظيم اي اري والمالد

لوكالة حماية وتهيئة الشري الساحئد وطريقة تسييرها.
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 األمر ع  8098لسنة  1992المؤرخ ود  82أكتوبر  1992المتعئ بضب قائمة التلمعات العمرانيةالكبرى والمناط الحساسة التد تتطئو إع ا أمثئة توليهية لئتهيئة،

 األمر ع  8098لسنة  1992المؤرخ ود  82أكتوبر  1992والمتعئ بضب قائمة التلمعات العمرانيةوالمناط الحساسة التد تتطئو إع ا أمثئة توليهية لئتهيئة،

 األمر ع  191لسنة  8000المؤرخ ود  81لانفد  8000الذي تم بمقتضاه ضب إل ار ات ومقتضياتتسوية وتصفية الوضعيات العقارية لئبنايات والمنشات واالح اثات المقامة بصفة ميالفة لئقانون عئى

المئك العمومد البحري أو عئى أل از منه ود تاريخ إص ار القانون المتعئ باح اث الوكالة،

 األمر المؤرخ ود  80ماي  1900والمتعئ بضب نسبة معاليم ايشغال الوقتد لئمئك العمومد البحري-

قرار مشترك لوز ار المالية وأمالك ال ولة والشؤون العقارية والتلهيز وايسكان مؤرخ ود  10ماي

 1998يتعئ بضب نسبة معاليم ايشغال الوقتد لئمئك العمومد البحري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ

ود  9أكتوبر .1992
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ملخص تقرير
تقييم مدى كفاءة وفاعلية الرقابة على الشريط الساحلي من التلوث
ديوان احملاسبة -دولة الكويت
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م دمة:

ص ر قانون حماية البيئة رقم ( )42لسنة
العطا

2014

والمع ل بعض أحكامه بالقانون رقم ( )99لسنة ،2015

ور أكبر لئهيئة العامة لئبيئة واللهات المسئولة بال ولة ود حماية البيئة من التئوث ،وح القانون ود

الفصي الثالث منه موا ياصة بحماية البيئة الساحئية من التئوث ،حيث اشتمل عةى المواد التالية:

 ما ة  :99يحظر قئ الصيور والحصى وازالة الرمال الشاطئية أو ر م الشواطئ أو بنا المسنات أو
كاسرات األمواج والحوائ ايسمنتية والصيرية أو غيرها إال بع مواوقة الهيئة واللهات المعنية وااللتزام

بكاوة االشتراطات والمعايير التد تح ها الالئحة التنفيذية.
 ما ة  :98يحظر استي ام حفر برك التبيير لئتيئو من المياه المئوثة المصاحبة لإلنتاج ود حقول

النف عئى ان يتم ايتيار أوضي الطرق يعا ة ت وير أو معاللة تئك المياه ود الموق م االلتزام
بتنفيذ االشتراطات والمعايير الوار ة بالالئحة التنفيذية.

 ما ة  :99يلو عن إنشا محطات تقطير المياه وتولي الطاقة الكهربائية والموانئ والمراوئ أو غيرها
من المنشآت الساحئية الحصول عئى المواوقات البيئية من الهيئة والتصاريح الالزمة من اللهات

الميتصة وااللتزام باالشتراطات والمعايير التد تح ها الالئحة التنفيذية.
وتشترك ع ة لهات حكومية م الهيئة العامة لئبيئة ود عمئية الرقابة عئى الشري الساحئد منها و ازرة األشغال،

وبئ ية الكويت.

أهم المشكالت البيئية لةشريط الساحةي في منط ة جون الكويت:تعاند مناط

الشري

الساحئد للون الكويت من بعض المشكالت والتأثيرات البيئية التد تستولو وض

الحئول الفورية ،ومن أمثئة تئك المشكالت ما يئد:
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 تعتبر منطقة لون الكويت ذات موق شبه مغئ وتنيفض به التيارات المائية ،وذو بيئة ضحئة تحتويعئى تربة طينية مما يؤ ي الى ترسو المئوثات عئى طول الشري الساحئد وانتشار الروائح الكريهة.
 -أ ى ع م تل

مياه البحر بمنطقة لون الكويت الى ترسو المئوثات الناتلة عن المناط السكنية

والطبية والصناعية المالصقة لئشري الساحئد ،ووضال عن أنشطة النقي البحري مما يؤ ي الى تئوث
الشري الساحئد من لهة ،ومن ثم تئوث المناط البحرية ،ونفوق األسماك من لهة أيرى.
 ساهم التطور العمراند ود ت هور وتآكي الشري الساحئد للون الكويت ،حيث تتنوع مصا ر التئوثبه منها مياه الصر الصحد ،النفايات الصناعية ،التع يات الشاطئية ،وبعض أعمال ال وان وغيرها.
هدف الفحص:
يه

الفحو الى تقييم كفا ة وواعئية أ ا الهيئة العامة لئبيئة ود الرقابة عئى الشري الساحئد بلون

الكويت وايل ار ات التد اتيذتها لحمايته من التئوث.
فترة الفحص:
يشمي وحو المهمة الفترة من عام

مجال الفحص:
.9
.2
.3

2014

الى عام .2016

تقييم نظم الرقابة اي ارية ل ى الهيئة العامة لئبيئة.

تقييم كفا ة وواعئية أ ا نشاط الرقابة عئى الشري الساحئد بلون الكويت.
تقييم واعئية تنفيذ المشاري المرتبطة بالشري الساحئد.
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أهم النتائج والتوصيات

أهم النتائج:

 ت ييم نظم الرقاوة اإلدارية المرتوطة والسواحل في الهيئة العامة لةبيئة:
-1نقو ع الموظفين با ارة رص السواحي والتصحر ود عام
الهيئة بتووير الع

المطئوو ونقو الع

2014

بع ( )8موظفين بنسبة  ،%28ولم تقم

الى ( )10موظفين ود عامد  ،2016 ،2015األمر الذي يؤثر سئبا

عئى كفا ة أ ا العمي باي ارة ،وع م تعيين رئيس قسم السواحي األمر الذي يؤثر سئبا ود االش ار

القسم وزيا ة العو اي اري عئى م ير اي ارة.

عئى أعمال

-2ع م ولو يطة ت ريبية لموظفد قسم السواحي يالل وترة التحئيي ،حيث لم يتم تيصيو أية أع ا من
البرامج الت ريبية ال ايئية ،كما أنه تم تيصيو برنامج يارلد واح وق ود عام

يالحظ ارتفاع ع البرامج الت ريبية ال ايئية الفعئية ود عام

2016

2015

بصورة كبيرة بع

22

ولم يتم تنفيذه ،اال أنه
برنامج ت ريبد بنسبة

 %440عن عام .2014
 -3لم يتم المشاركة بأي برنامج ت ريبد يارلد يالل وترة التحئيي لموظفد قسم السواحي ،مما ال يمكن معه
االستفا ة من اليبرات ال ولية ود ملال حماية السواحي من التئوث.
 ت ييم كفاءة وفاعةية الدور الرقابي لةهيئة العامة لةبيئة في حماية الشريط الساحةي:
-4بئغ ع القطاعات التد قام قسم السواحي بالهيئة العامة لئبيئة بزيارتها مي انيا يالل الفترة
لع

(2014

– )2016

( )8قطاعات ساحئية بلون الكويت يالل وترة التحئيي ،ومنها تم رص المالد ع ( )50ميرج صر

صحد ،ع ( )19موق

وان ،ع ( )7أسكئة ،ع ( )5مسنات ،وغيرها من االستي امات التد لها أثر سئبد
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عئى البيئة الساحئية ،اال أنها لم تقم بأي زيارة مي انية للون الكويت ود عام

2016

عئى الرغم من أهميته

وت هور الحالة البيئية لهذا الموق .
-5ع م ولو يطة سنوية معتم ة لئزيارات المي انية لمسح السواحي ل ى القسم مح بها أه ا

الزيارة المي انية،

ع الموار البشرية المطئوبة لكي زيارة ،المواق الساحئية المسته وة ،الموار الفنية الالزمة حسو الع والنوع،

األمر الذي ال يفعي ور الهيئة الرقابد لحماية الشري الساحئد من التئوث بالصورة األمثي.
-6بئغ المالد ع الميالفات الساحئية بلون الكويت التد رص تها الهيئة يالل وترة الفحو ()2016 – 2014
ع

( )10ميالفات ،منها ع

( )9ميالفات تم احالتها الى النيابة العامة نظ ار لع م قيام اللهات الميالفة

بتسوية تع يتها ،بينما تم تسوية ميالفة واح ة وق من اح ى الشركات وقامت ب و غرامة ق رها ألفين ينار

كويتد ود عام .2016
-7بئغ أكبر ع

من الميالفات الساحئية بع

( )7ميالفات ود عام  ،2015حيث تنوعت تئك الميالفات ما

بين بنا حالز صيري ،أعمال ال وان عئى الساحي ،والقا موا انشائية عئى منطقة الم واللزر ،بينما تم
رص ميالفة واح ة وق ود عام  ،2014تتمثي ود ر م لز من الشاطئ ،وكذلك تم رص ميالفتين ود عام

.2016

-8بئغ المالد ع

الشكاوى والميالفات الساحئية بلون الكويت التد تئقتها الهيئة يالل وترة التحئيي ع

( ،)13( ،)15و( )18شكوى عئى الترتيو ،ويالحظ انيفاض ع الشكاوى ود عام
بعام  ،2014اال أنها ارتفعت ود عام

2016

2015

بنسبة  %13بالمقارنة

بنسبة .%20
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-2حصئت الميئفات السائئة عئى أكبر ع

من الشكاوى ود عام

2014

بع

( )6شكاوى بنسبة  %40من

ايلمالد ،اال انها انيفضت ود عامد  2016 ،2015بنسبة  %50 ،%67عئى التوالد ،كما تبين اتلاه الشكاوى
الياصة بالتراكيو الساحئية نحو االرتفاع يالل عامد ،2015

2016

بالمقارنة بعام .2014

بنسبة زيا ة  %60 ،%40عئى التوالد

-90لم يتبين قيام قسم السواحي بمتابعة ما تم حئه من الشكاوى والميالفات الساحئية م اللهات المعنية يالل
وترة التحئيي واع ا حصر بها ،اذ تبين من الفحو أن ور القسم حيث يقتصر ور القسم عئى تق يم التقرير

الفند لئلهات المعنية بع معاينة موق الشكوى ،مما يشير الى عئى ع م استكمال ايل ار ات الالزمة لتفا ي

الميالفات الساحئية.

-99بئغ المالد ع المعامالت ما بين قسم السواحي ولهات ال ولة ذات العالقة يالل وترة التحئيي ع ()54
معامئة وذلك م ع

( )13لهة ،اال أنه لم يتم أي تعاون أو عمي ما بين قسم السواحي والع ي من اللهات

الحكومية ذات العالقة يالل وترة التحئيي منها و ازرة األشغال ،الهيئة العامة لئصناعة ،وو ازرة ال ايئية ممثئة
بالشرطة البيئية ،وذلك عئى الرغم من أهمية ور تئك اللهات ود تحمي مسئولية الميالفات البيئية عئى

السواحي بسبو تبعية ع ة أنشطة لها مقامة عئى الشري الساحئد.
 -92تع

اللهات ذات العالقة التد تتعامي معها الهيئة العامة لئبيئة بشأن القضايا البيئية المتعئقة بالشري

الساحئد ي ل عئى طول ايل ار ات والوقت الزمند المستغرق لالنتها منها ،مما ييشى معه من تفاقم التئوث

البيئد الساحئد.
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-93لم تقم الشركات الصناعية ود منطقة ال وحة (عشيرج) باالستلابة الستفسارات الهيئة والتعاون معها ود
عمئية تقييم الوض البيئد لئمنطقة عام

2015

بشكي كامي ،حيث لم تسئم الهيئة مستن ات تفي بعمئية نقي

الميئفات الصناعية وميئفات الصر الصحد ل يها ،رغم انتشار الميئفات الصئبة عئى الساحي المقابي لتئك
الشركات ،مما ي ل عئى ع م التزامها باالشتراطات البيئية ومساهمتها بشكي رئيسد ود تئوث الشري الساحئد

بالمنطقة.
 -94بئغ المالد مساحة التلاوزات عئى أمالك ال ولة بمنطقة ال وحة (عشيرج) نحو
مساحة

124

144

ألف متر مرب منها

ألف متر مرب تلاوزات من اللهة البحرية عبارة عن مراوئ ور م لئساحي ،ومساحة

مرب من لهة البر عبارة عن تشوين آالت وقوارو وشبرات.

20

ألف متر

 -93ع م ولو راسة مر و بيئد وال راسة وض بيئد راهن لئمنشآت الصناعية عئى ساحي عشيرج البالغ
ع ها ( )39منشأة ،ويما ع ا مصن واح لالنشا ات الح ي ية له راسة وض بيئد مع ة ود عام  ،2005مما

يشكي مياطر مرتفعة عئى البيئة البحرية والساحئية بالمنطقة ،حيث تبين من نتائج التحاليي المب ئية لعينات

التربة الساحئية ود المنطقة المق مة من المركز البريطاند ( )CEFASارتفاع تراكيز الموا البترولية ،والمعا ن

النزرة ود بعض المواق الساحئية.
-91ولو ميئفات صئبة لع

( )30منشأة صناعية يارج ح و ها منها ع

( )29منشأة لم تسئم وثيقة النقي

والتيئو من ميئفات الصر

الصناعد الياصة بها ،كما لم تسئم ع

( )25منشأة صناعية وثيقة النقي

والتيئو من ميئفات الصر الصحد الياصة بها ،وتم اكتشا

منشأة واح ة وق تول لها ميئفات سائئة

يارج ح و ها.
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 -97لم يتبين من الفحو قيام الهيئة بمتابعة الميالفات والتلاوزات بساحي عشيرج م اللهات المعنية مثي
الهيئة العامة لئصناعة ،بئ ية الكويت وغيرها من اللهات المعنية ،األمر الذي ي ل عئى ضعف ال ور الرقابد
عئى هذه المنطقة كما أشار الى ذلك تقرير للنة التع يات عئى أمالك ال ولة.

-98ع م تح ي المناط

الساحئية ذات المياطر البيئية المرتفعة وتقييم الوض البيئد بها وايلا الحئول

المناسبة لها بالتعاون م اللهات المعنية ،مما يشير الى ضعف كفا ة وواعئية أ ا الهيئة ود ممارسة ورها
الرقابد لحماية الشري الساحئد من التئوث.

 ت ييم فاعةية أداء المشاريع المرتوطة والشريط الساحةي:
-92الغا المشاري المرتبطة بالشري الساحئد لئهيئة العامة لئبيئة من اليطة اينمائية لئ ولة

– 2016/2015

 4141/4169من قبي و ازرة المالية ،هما بحث اي ارة المتكامئة لئسواحي ود ولة الكويت ،وتأثير التيارات البحرية
عئى الشري الساحئد الكويتد ،وبالتالد ع م مساهمة الهيئة ود تحقي األه ا

الموضوعة باليطة اينمائية

ود تطوير المنظومة البيئية الياصة بالبيئة الساحئية.
أهم التوصيات:
 ضرورة تسكين رئيس لقسم السواحي الشاغر و عم القسم بالموار البشرية المتيصصة لتفعيي ايتصاصات
القسم بالكفا ة والمهنية الالزمة.
 أهمية اعتما يطة عمي سنوية لقسم السواحي تشتمي عئى الزيارات المي انية ،عمئيات المتابعة ،وتقييم
الوض البيئد لئمناط الساحئية بال ولة حتى يتسنى لها تحقي

ور الهيئة الرقابد بصورة وعالة.
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 العمي عئى تغطية لمي القطاعات الساحئية بال ولة ومتابعتها بصورة ورية واع ا ال راسات الالزمة لتقييم
الوض البيئد بها م وض الحئول المناسبة لحمايتها من التئوث بالتعاون م اللهات المعنية.

 العمي عئى متابعة الشكاوى والميالفات الساحئية م اللهات المعنية وحصر ما تم حئه منها حتى يتم
تالويها مستقبال والحفاظ عئى البيئة الساحئية من التئوث.

 تصنيف القطاعات الساحئية وو

رلة المياطر البيئية التد تتعرض لها (مرتفعة ،متوسطة ،منيفضة)

حتى يتم متابعتها بصورة ورية ود الزيارات المي انية والتعاون م اللهات الميتصة لحي المشاكي البيئية

بها.
 اتياذ ايل ار ات اللا ة لتنفيذ مشاري الهيئة المرتبطة بالبيئة الساحئية وتفعيي ور الهيئة ود المساهمة
بتحقي أه ا

ال ولة اينمائية بالصورة األمثي.

 اعتما يطة ت ريو سنوية لموظفد قسم السواحي تراعد االحتيالات الفنية والمهنية ،بحيث تشتمي عئى
برامج ت ريبية محئية ويارلية لالستفا ة من اليبرات ال ولية ود ملال حماية السواحي من التئوث.
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جتربة جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة
سلطنة عمان يف الرقابة على احملميات الطبيعية
جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة-سلطنة عمان
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م دمة الدراسة وأهدافها وطبيعتها والخطة الموعوعة
م دمة الدراسة:
تضطئ األلهزة العئيا لئرقابة المالية والمحاسبة بمسؤوليات ع ي ة من بينها ما يتعئ بالرقابة عئى
البيئة ،ود ضو الصالحيات المناطة لتئك األلهزة ومن يالل أنواع الرقابات التد تمارسها ومنها
الرقابة المالية ورقابة األ ا

ورقابة ايلتزام.

وحيث أن هناك ته ي واق عئى البيئة نتيلة التأثير المباشر التد أورزته الحالة إلى إستغالل
بعض المناط من األراضد والبحار ،وق نتج عن ذلك توله ال ول لئمحاوظة عئى البيئة من يالل
تح ي مناط محمية يطئ عئيها المحميات الطبيعية أو البيئية ،وذلك لئحفاظ عئى الحياة الفطرية أو
المحاوظة عئى البيئة من يالل ع م التعرض ليواصها ،وق أص رت بعض ال ول الع ي من التشريعات
بشأن تح ي المحميات أو حمايتها ،وحيث أن األلهزة العئيا لئرقابة من والبها ضمن اييتصاصات
المناطة بها من التحق من تطبي أحكام القوانين واألنظمة ،وكذلك الرقابة عئى األصول ،ونظ ار لما
تمثئة تئك المحميات من ثروة وطنية لئبال من يالل ايستفا ة منها ود الحفاظ عئى البيئة من لهة،
ومن لهة ايرى إمكانية تنشي ما يسمى بالسياحة البيئية ،والتد تؤ ي إلى زيا ة الحركة السياحية ومن
ثم ال حركة ايقتصا ية ،وأن ور هذه األلهزة أصبح اكثر اهمية لتحقي األه ا

المنشو ة التد من
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ألئها تم تح ي محميات طبيعية أو بيئية ،وستتناول هذه الورقة ال ور المناط باأللهزة العئيا ود الرقابة
عئى المحميات .
طبيعة المشكةة:
لق أ ى التطور الذي يشه ه العالم ويصوصا ال ول العربية ود كاوة الملاالت سيما العمرانية إلى
إستغالل االراضد والبحار لإلستفا ة منها ود ذلك التطور ،وق أثر ذلك عئى الحياة االلتماعية
والبيئية ،وبالتالد كان هناك حالة ينشا مناط محمية لئحفاظ عئى الحياة الطبيعية أو الفطرية ويها،
وبحيث تكون تئك المناط تحق عوائ سوا كانت ذات طبيعة عئمية أو إقتصا ية ،األمر الذي أصبح
معه الرقابة عئى ألية مراقبة هذه المناط واالستفا ة منها ذا أهمية قصوى ،ود ظي اللهو التد تبذلها
بعض ال ول التد تعتم عئى يي وحي  ،من يالل إيلا وسائي يي ايرى.
ود ضو ما سب تتبئور مشكئة ال راسة ود االلابة عئى التساؤل األتد :
ما هو ور ألهزة الرقابة العئيا ود الرقابة عئى المحميات الطبيعية ؟
أهداف الدراسة:
ته

هذه ال راسة بصفة أساسية إلى تسئي الضو عئى ور األلهزة العئيا لئرقابة المالية والمحاسبة

ود الرقابة عئى المحميات الطبيعية،لئتأك من الحفاظ عئيها وحسن إ ارتها ،وملاالت ايستفا ة منها
ون اييالل به وة إنشأئها ،حيث سيتم التعر عئى األتد:
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التعر عئى ايطار التشريعد الذي يتيح لئلهاز الرقابد الرقابة عئى المحميات الطبيعية.
التعر عئى التشريعات القانونية التد تنظم حماية المحميات والرقابة عئيها من قبي اللهات الميتصة.
التعر عئى ملاالت الرقابة عئى المحميات البيئية.
التعر عئى المكنات المتاحة لإلستفا ة من المحميات ود الملاالت االقتصا ية .
التعر عئى تلربة األلهزة العئيا لئرقابة العضوة بالمنظمة العربية.
أهمية الدراسة:
تتمثي أهمية هذه ال راسة ود األتد:
تعتبر المحميات الطبيعية من ضمن األصول الممئوكة لئ ولة ،وتمثي أهمية ود تحقي عوائ سوا
كانت ذات طبيعة عئمية أو إقتصا ية ،وبالتالد أهمية الرقابة عئيها باعتبارها ثروات وطنية  ،أصبحت
ذات ضرورة ود ظي ما أني باأللهزة الرقابية العئيا من إيتصاو حماية المال العام.
تع المحميات الطبيعية إذا ما تم ايستفا ة منها راو ا لمصا ر ال يي ود حال االستفا ة من المحميات
ود النشاط السياحد ،ضمن ما يعر بالسياحة البيئية.
زيا ة ايهتمام ب ور األلهزة العئيا لئرقابة ود الرقابة البيئية ،والتد من شأنها التركيز عئى القيمة
المضاوة عئى ايستفا ة من المحميات من يالل إ ارة المحميات والرقابة عئيها وحسن إ ارتها ،والتأك
من تطبي التشريعات المتصئة بحماية البيئة والمحميات الطبيعية وصون الطبيعة.

305
©  8102ديوان احملاسبة

تقرير /إجناز خطة جلنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

خطة الدراسة:
انطالقا من طبيعة مشكةة الدراسة وأهدافها سوف يتم ت سيمها بخالف تةك الم دمة إلى:
الفصل األول  :التعريفات والمصةحات المرتوطة والمحميات الطبيعية

واألهداف واألغراض

منها
الفصل الثاني :األنشطة الم امة عةى المحميات الطبيعية في وعض الدول العربية.
الفصل الثالث :مجاالت الرقاوة عةى المحميات الطبيعية
الفصل الراوع  :الرقاوة عةى المحميات الطبيعية وتجربة وعض األجهزة العةيا لةرقاوة.
وسوف تختتم وأهم النتائج والتوصيات.
الفصل األول
التعريفات والمصطةحات المرتوطة والمحميات الطبيعية واألهداف واألغراض منها
 .0/0التعريفات والمصطةحات المرتوطة والمحميات الطبيعية
تعر المحميات الطبيعية بأنها مناط مح ة األبعا لغراويا تفرض عئيها الحماية بمولو قوانين
ياصة لئمحميات ،وتص ر مراسيم  /قوانين عن إشهار أية محمية طبيعية /بيئية من ألي المحاوظة
عئى ما تتميز به من التنوع البيئد الطبيعد حفاظا عئى تئك الموار من االستغالل اللائر أو االنقراض
نتيلة المتغيرات الطبيعية والتنموية.
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وق تضمن قانون المحميات الطبيعية وصون الحياة الفطرية بسئطنة ُعمان بعض التعريفات المتعئقة

بالمحميات الطبيعية وشؤون إ ارتها والرقابة عئيها ،عئى النحو االتد:

 المحمية الطبيعية  :مساحة من األرض أو الما تتمت بحماية ياصة لصون بيئتها الطبيعية أوالثقاوية أو لحماية نوع من الحيوانات أو النباتات الفطرية البرية أو البحرية ،وتشمي المواق الطبيعية
ومواق المناظر الطبيعية.
 الموق الطبيعد المحمد  :مساحة من األرض او الما تتمت بحماية ياصة بغرض حماية نظامبيئد أو أكثر ،ويمن ويها السكن أو النشاط البشري غير المالئم.
 يطة إ ارة المحمية  :ملموعة السياسات وايل ار ات التد سيتم القيام بها لمعاللة الته ي اتوالمياطر التد تتعرض لها المنطقة المحمية وتح ي ايستي امات واالنشطة المسموح بممارستها وتئك
التد ال يسمح بممارستها ود المحمية.
 نظام إ ارة المحمية  :النظام الياو با ارة المحمية وتنظيم األنشطة التنموية والترويهية والسياحيةويها به

صون وحماية األحيا الفطرية.

كما تضمن القانون بأنه تعتبر المناط التد يتم تح ي ها كمحميات طبيعية ميصصة لئمنفعة
العامة ،ويلوز نزع مئكية األراضد والعقارات الياصة بها ووقا لاحكام المنظمة.
وود السئطنة وأن الموظفين الميتصين بالمحميات الطبيعية يحمئون صفة الضبطية القضائية،
وذلك حتى يتمكنوا من إثبات أية تع يات أو ميالفات تق ود نطاق المحميات.
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ويسمح لئسكان األصئيين بالعيش ود المحمية ،وذلك ود إطار ع م المساس بالحياة ود المحمية
ووقا لضواب معينة ،كما يسمح ود بعض المحميات بالتيييم أو ممارسة األنشطة عئى ان تص ر
تصاريح بذلك.
وتفرض رسوم عئى زيارة بعض المحميات ،ود حين تفرض رسوم عئى التصاريح لممارسة بعض
األنشطة مثي الغوو أو التيييم.
وبشكي عام وأن نظام إ ارة المحمية يتضمن تح ي المناط العامة التد يسمح ب يول اللمهور
إليها لممارسة بعض األنشطة الترويهية ،أو الرعوية ،بشرط أال تتعارض هذه األنشطة م طبيعة
المحمية ،والمناط المحمية الياصة التد ال يسمح ب يول اللمهور إليه ،إال بتصريح من اللهة
الحكومية الميتصة ،و المنطقة الميصصة لاغراض العئمية أو التعئيمية التد يسمح ب يول اللمهور
إليها بتصريح ياو لم ة مح ة.
 .0/0أغراض وأهداف المحميات الطبيعية
أن أه ا

إنشا المحميات الطبيعية يتع ى ملر صيانة الموار الطبيعية إلى أن تكون هد نفسها

مشاري إقتصا ية تلارية تعو بعائ مالد  ،وضال لما لها من ووائ تعئيمية  .وتتمثي األغراض العامة
لئمحميات الطبيعية ود إستقرار اينسان باستي ام أوضي الوسائي العئمية لئحفاظ عئى البيئة وتنشي
وتطوير صحة اينسان وسالمة ب نه من يالل تووير ايطار البيئد المناسو وأثر البيئة عئى اينسان
والحي وان والنبات وتفاعئهم م عناصر البيئة وحماية األنواع المه ة باينقراض وحماية البيئات الطبيعية
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التد تعيش ويها وأثر التئوث ود البحار والمحيطات ومانتج عنه من انقراض لبعض أنواع الحيوانات
والنباتات المائية وته ي الثروة السمكية وت هور الشعاو المرلانية – وتطبي أوضي وسائي التيطي
لموالهة الكوارث الطبيعية مثي اللفا
عن ايس ار

والفيضانات والسيول والزالزل والبراكين – و راسة األثار الناتلة

ود استي ام الطاقة وموار ها مثي االحتطاو وأثره عئى الثروة الوطنية من مصا ر

األشلار – ومراقبة التغيرات األرضية سوا طبيعيا أو من أثر األنشطة اينسانية – والمحاوظة عئى
األصول الوراثية وصون واكثار الحيوانات والنباتات البرية والحفاظ عئى النباتات والحيوانات ذات
األهمية العاللية – وا ارة البيئة عئى أسس سئيمة ،وع م تشويهها نتيلة التق م التكنولولد.ومن
األه ا

التد من ألئها يتم إنشا المحميات الطبيعية األتد:

صون الموار الطبيعية الحية والحفاظ عئى صحة العمئيات البيئية ود النظام البيئد.
المحاوظة عئى التنوع الوراثد ود ملموعات الكائنات الحية التد تتفاعي ود إطار النظام البيئد
والمحاوظة عئى ق رتها عئى أ ا أ وارها.
إل ار البحوث وال راسات العئمية .
القيام باألرصا البيئية والتيطي ايقئيمد التنموي.
ايستفا ة من المحميات ود ملاالت التعئيم والت ريو.
المساهمة ود تنوي مصا ر ال يي من يالل ما يسمى بالسياحة البيئية ،بتحقي عوائ مالية من
الزيارات التد تتم لتئك المحميات ،وما يؤ ي ذلك إلى نمو القطاعات ايقتصا ية المرتبطة بها.
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تعمي

إ راك اينسان لئبيئات الزراعية والصحراوية والبحرية والساحئية والمياه العذبة

وأنظمتهاااليكولولية وزيا ة إستي امه لها.
تووير اشكال الترويه والسياحة لكد يتمت اللمهور بتئك الموار الطبيعية ود المنطقة ومناظرها وتراثها
الحضاري.
 .2/0أنواد المحميات الطبيعية:
تُع الئلنة العالمية لئمناط المحمية إح ى الئلان التابعة لالتحا العالمد لئحفاظ عئى الطبيعة من
ألي حماية المناط الطبيعية .وتتمثي مهمتها ود تعزيز إنشا شبكة عالمية ممثئة لئمناط المحمية
األرضية منها والبحرية.
وتقوم با ارة قاع ة البيانات العالمية لئمناط المحمية  -تهتم بتسليي وتصنيف المناط المحمية
حول العالم -بمساع ة اتحا قاع ة البيانات العالمية لئمناط المحمية ومركز مراقبة المحاوظة عئى
الطبيعة التاب لبرنامج األمم المتح ة اينمائد.
وق ح ت  9أنواع من المناط المحمية عئى النحو األتد:
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تصنيف االتحا العالمد
لئحفاظ عئى الطبيعة
Ia
Ib
II
III
IV

اليصائو واأله ا

اي ارية

محمية طبيعية متكامئة :منطقة محمية ألغراض عئمية أو من ألي حماية
الموار البرية.
منطقة برية  :منطقة محمية من ألي حماية الموار البرية.
ح يقة وطنية  :منطقة محمية ته

لحماية النظام البيئد أساسا إضاوة

إلى أغراض ترويهية.
تراث طبيعد  :منطقة محمية ُيصصت لحماية المعالم الطبيعية الياصة.
منطقة ي ارة الموائي أو األصنا

 :منطقة محمية ميصصة أساسا

لئحماية م الت يي ود إ ارة شؤونها.
منظر طبيعد أو بحري محمد  :منطقة محمية ته

V

بشكي رئيسد

لضمان الحفاظ عئى المناظر الطبيعية أو المناظر البحرية ،وهد أيضا
ذات أغراض ترويهية.

VI

مناط محمية ي ارة الموار البشرية  :منطقة محمية ته

أساسا لغرض

المست ام لئنظم البيئية الطبيعية.
االستعمال ُ
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الفصل الثاني
األنشطة الم امة عةى المحميات الطبيعية في وعض الدول العربية
بايطالع عئى أوله األنشطة المقامة عئى المحميات الطبيعية ود بعض ال ول العربية  ،وق تبين
ايستفا ة من تئك المحميات عئى النحو األتد :
قاعات حر ي وية لت ريو بعض طاقات الملتم المحئد .
الغطس و السباحة تحت الما لمشاه ة الشعاو المرلانية.
لوالت بالسيارات والتزلج عئى الرمال باأللواح اليشبية.
رياضة قوارو التل يف من قبي شركات ياصة مؤمنة.
ح يقة مصغرة تضم ألعاو تراثية و شعبية لاطفال.
رياضات الصي بالصقور وركوو الييي واللمال.
االبحار ود قوارو صغيرة عبر الممرات المائية.
منتلعات وشاليهات سياحية ومييمات سياحية.
التوعية البيئية لئزوار من طئبة الم ارس.
رحالت المشد عئى االق ام ود الطبيعة.
ركوو ال رالات عئى قمم اللبال.
تسئ المنح رات والتالل اللبئية.
مراكز لئمناظير والتيئسكوبات.
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تنظيم رحالت السفاري.
لولة لئمواق االثرية.
نقي السياح باللمال.
األمر الذي يشير إمكانية إستغالل تئك المحميات ود النشاط السياحد والتعئيمد ،وبما يؤ ي إلى
الحصول عئى عائ مائ ي يساهم ود تنوي مصا ر ال يي.
الفصل الثالث
مجاالت الرقاوة عةى المحميات الطبيعية
تتع

الملاالت التد يمكن لئلهاز األعئى لئرقابة القيام به ود ضو اييتصاصات الممنوحة

لئلهاز ،أو طبيعة المحمية ومن أمثئة الملاالت التد يمكن لئلهاز القيام بها األتد:
مرالعة التصروات المالية و االعتما ات التد تم تيصيصها لتنفيذ برامج حماية البيئة والميصصة
لئمحميات الطبيعية.
مرالعة المبالغ المحصئة نتيلة العقوبات والميالفات المترتبة عئى ع م االلتزام بأحكام وقوانين البيئة.
مرالعة عقو العمئيات ( اينشا ات والتوري ات ) المرتبطة باألنشطة البيئية ود المحميات.
مرالعة م ى االلتزام بالقوانين والق اررات الصا رة ود شأن المحميات الطبيعية.
مرالعة االلتزام ببنو االتفاقيات والمعاه ات ال ولية ود ملال حماية البيئة بمناط المحميات الطبيعية.
وحو و راسة القوانين المتعئقة بالمحميات لئوقو

عئى أوله النقو والقصور ود أحكامها.
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التأك من م ى تعامي السياسات البيئية المنتهلة م المشكالت البيئية ،وم ى تشليعها عئى تغيير
السئوك سوا الفر ي أو اللماعد.
تقييم م ى واعئية البرامج الموضوعة وما إذا كانت أه ا

البرامج المقترحة أو القائمة مناسبة ومالئمة

وما إذا كانت البرامج متفقة م القوانين والئوائح البيئية.
تقييم كفا ة وواعئية ايل ار ات والقواع الرقابية التد قامت بها اللهات لئمحاوظة عئى المحميات
الطبيعية والتنوع البيولولد والتحق مما إذا كانت هناك موار كاوية لتنفيذ تئك ايل ار ات وما إذا كان
ق تم تح ي سئطات ومسئوليات تنفيذها إضاوة إلى تح ي األسباو التد تعوق تنفيذها .
مرالعة االستراتيليات المعمولة ود إ اراة التنوع االحيائد.
متابعة تنفيذ القوانين والنظم والئوائح والق ارراتالمتعئقة بصون الطبيعة والحفاظ عئى مفر ات الحياة
الفطرية.
متابعة وتقييم الية إص ار التصاريح الياصة بالتنوع األحيائد و يول المحميات والغوو.
تقييم الية زيارات التفتيش المي اند من قبي الميتصين بالوح ات الحكومية الميتصة ومتابعة م ى
تطبي القوانين وايشتراطات البيئية وضب واص ار الميالفات.
مرالعة الوح ات حماية الحياة الفطرية و تقييم المستئزمات الفنية لئقيام باالنشطة اليومية الياصة
بحماية الحياة الفطرية من عمئيات الصي غير المشروع.
مرالعة الميالفات التد تم ضبطها من قبي الميتصين بالوح ات الميتصة.
راسة أوضاع المحميات الطبيعية من يالل الزيارات المي انية لتئك المحميات.
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الفصل الراوع
الرقاوة عةى المحميات الطبيعية وتجربة وعض األجهزة العةيا لةرقاوة
 .0/2اإلطار ال انوني لةرقاوة عةى المحميات
تمارس األلهزة العئيا الرقابة عئى المحميات من يالل تنفيذ مهام الرقابة البيئية ،حيث أنه يمكن
الرقابة عئى هذه المحميات من يالل الرقابة المالية ورقابة األ ا ورقابة ايلتزام ،وق تضمنت الما ة
الثامنة من قانون الرقابة المالية واي ارية لئ ولة بسئطنة ُعمان أن اللهاز يه

إلى حماية األموال

العامة لئ ولة واألموال الياصة التد ت يرها أو تشر عئيها أي من الوح ات الياضعة لرقابة اللهاز،
ويه

إلى التحق من تنفيذ القوانيين والئوائح والنظم والق اررات المتعئقه بايتصاصاته ،و بيان أوله

النقو أو القصور ود القوانيين والئوائح  ،وكذلك الرقابة الوقائية والتأك من حسن سير العمي وتقييم
أ ا اللهات الياضعة لرقابته ،وبالتالد وان اللهاز ووقا لذلك وأنه ل يه السن القانوند لئرقابة عئى
المحميات الطبيعية ،وتل ر ايشارة إلى أن أعضا لهاز الرقابة المالية واي ارية لئ ولة يحمئون صفة
الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام قانون الرقابة المالية واي ارية لئ ولة.
 .0/2مراحل الرقاوة عةى المحميات الطبيعية
ان مراحي الرقابة المتعار عئيها ووقا لمعايير االنتوساي تتكون من مرحئة التيطي ومرحئة راسة
وتقييم نظام الرقابة ال ايئية و مرحئة التنفيذ ( اييتبار والتحئيي ولم أ لة ايثبات) و مرحئة إع ا
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التقارير ،وكذلك المراحي ود الرقابة عئى المحميات الطبيعية وق تتضمن تشمي نوعا من أنواع الرقابة
أو ع ة أنواع ووقا أله ا

الفحو ،ومثال ق تكون رقابة مالية أورقابة التزام أورقابة أ ا  ،ويمكن تطبي

معايير االنتوساي ذات الصئة ومنها المعيار "" "ISSAI 5110توليهات بيصوو تنفيذ العمئيات
الرقابية عن النشاطات ذات المنظور البيئد ،والمعيار رقم " " "ISSAI 5130التنمية المست امة  :ور
األلهزة العئيا لئرقابة المالية والمحاسبة".
 .2/2تجربة جهاز الرقاوة المالية واإلدارية لةدولة وسةطنة ُعمان في الرقاوة عةى المحميات الطبيعية
قام لهاز الرقابة المالية و اي ارية لئ ولة بتنفيذ مهمة ود الرقابة عئى المحميات الطبيعية يالل

السنة 8010م  ،حيث قام بتطبي معايير االنتوساي ذات العالقة  ،حيث تضمنت المهمة المراحي
الرقابية مرحئة التيطي ومرحئة راسة وتقييم نظام الرقابة ال ايئية و مرحئة التنفيذ ( اييتبار والتحئيي
ولم أ لة ايثبات) و مرحئة إع ا التقارير ،وذلك عئى النحو األتد:
 .0/2/2مرحةة التخطيط:
لم البيانات والمعئومات عن المحميات الطبيعية التد تشر عئيها الوح ة الرقابية.
ايطالع عئى التشريعات القانونية المنظمة لحماية البيئة وصون الطبيعة والحياة الفطرية .
ايطالع عئى الملاالت التد يمكن لئمحميات تحقي قيمة مضاوة بها.
ايطالع عئى أمثئة عئى أنواع المحميات الطبيعية ود بعض ال ول العربية  ،واألنشطة المقامة بها،
وم ى إمكانية ايستفا ة منها.
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تحديد أهداف ونطاق الفحص.
 .0/2/2أهداف العمةية الرقابية
التحق من تطبي قانون المحميات الطبيعية وصون األحيا الفطرية.
التحق من تطبي أحكام المراسيم السئطانية القاضية بانشا محميات طبيعية.
التحق من ولو ايمكانات البشرية الكاوية والمؤهئة التد تعمي ود إ ارة المحمية والرقابة عئيها.
التحق من ولو المع ات واأللهزة الالزمة لئقيام بالرقابة عئى المحمية.
التحق من ولو نظام رقابد وعال لحماية المحمية من أية تع يات .
الت قي عئى ايي ار ات المحصئة من بعض الرسوم المفروضة عئى ايستفا ة من الي مات ود بعض
المحميات.
التحق من ولو شبكة اتصاالت ي ارة عمئيات حماية المحمية.
راسة أوله النقو والقصور ود التشريعات القانونية ذات الصئة.
التحق من ولو رؤية إستراتيلية لإلستفا ة من المحميات الطبيعية سوا كان ذلك ود ملاالت البحوث
وال راسات و التعئيم والسياحة البيئية.
 .2/2/2الحصول عةى أدلة اإلثوات الم بولة:
التحق من ولو التشريعات المنظمة لحماية وانشا المحميات الطبيعية ود البال .
التحق من ولو هيكي تنظيمد واعي لئلهة المعنية بالرقابة البيئية عئى المحميات الطبيعية.
المقابالت الشيصية م المسؤولين باللهة المعنية.
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المقابالت م بعض العامئين بالمحميات.
المقابالت م مرتا ي هذه المحميات.
ايتصال ببعض المتق مين بشكاوي الى اللهة المعنية لئتعر

عن أية مالحظات أو قصور ود

التعاطد م الشكوى.
ايطالع عئى مئفات القضايا (ال عاوى) المحالة من اللهة المعنية الى اال عا العام.
االطالع عئى الميالفات المحررة من اللهة المعنية ،وم ى صحة وسالمة االل ار ات المتيذة بشأنها.
توليه بيانات مناقشة لئمسؤولين والميتصين بتئك اللهات لالوا ة عن المعوقات والمشاكي التد توالهم
ود سبيي مباشرة ايتصاصاتهم عئى الوله األكمي ،والية التفتيش المي اند.
المعاينات المي انية لمواق المحميات ،واع ا محاضر معاينة بمعية الميتصين من اللهة المعنية،
والتصوير الضوئد والمرئد لتوثي الواق عئى الطبيعة ود المحميات.
ايطالع عئى ال راسات والبحوث المتعئقة بتئك المحميات.
 . 2/2/2النتائةةةةةةةةةةةةةج :
غياو الرؤية االستراتيلية ويط واضحة ي ارة المحميات الطبيعية وع م متابعتها لتحقي االه ا
المرلوة منها.
ع م تنفيذ مشاري ي مية ووض ح و واضحه وتأهيي المحميات الطبيعية ،وع م تووير اال وات
الرقابية واتياذ الت ابير الالزمة وضعف الرقابة عئيها.
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ع م االهتمام بالتسوي االعالمد وانتاج البرامج التعريفية والتثقيفية والتوعوية لئمحميات الطبيعية، ،
وع م االهتمام بنظاوة المحميات لتلنو تاثر موار ها الطبيعية والمحاوظة عئيها.
كثرة التع يات عئى الموار الطبيعية لئمحميات وع م ايلا مرلعية واضحة لئمحميات الطبيعية ود
السئطنة تلنبا من از والية العمي بين المؤسسات الميتصة ،وضعف التنسي م المؤسسات الحكومية
الميتصة ود إ ارة المحميات وتفعيي الي مات العامة وتنظيمها.
ع م إل ار ال راسات واألبحاث عئى الموار الطبيعية بالمحميات وتصنيفها ،وع م ارسة وض
االستثمارات المعروضة ود المحميات الطبيعية وم ى ل واها االقتصا ي والبيئد.
ع م اشراك الملتم المحئد ود حماية الموار الطبيعية لئمحميات ،وع م االستفا ة من التلارو المحئية
وال ولية ود إ ارة المحميات الطبيعية.
ع م تووير قاع ة بيانات الكترونية لئمحميات الطبيعية ،وقئة الكا ر الوظيفد لئمحميات الطبيعية من
ونيين وا اريين  ،وضعف برامج الت ريو والتأهيي لئمراقبين والمفتشين ود المحميات الطبيعية.
ع م تووير اال وات الرقابية الالزمة لتمكين المراقبين والمشروين من الرقابة عئى المحميات الطبيعية.
ع م تووير األلهزة والمع ات الالزمة لعمي المراقبين والمفتشين بالمحميات الطبيعية لئتمكن من التحق
والتأك حماية الموار الطبيعية ،وتووير المالبس واأل وات الياصة باألمن والسالمة الالزمة النلاز
مهامهم الوظيفية.
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جتربة حمكمة احلسابات باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية يف الرقابة
على احملميات الطبيعية
حمكمة احلسابات باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
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م دمة:

تتكون المحميات الطبيعية في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية من محميتين طبيعيتين رئيسيتين هما:
 .0محمية الحظيرة الوطنية لحوض آرغين؛

 .0محمية الحظيرة الوطنية لحوض جاولينك؛

وتتب هاتان المحميتان الطبيعيتان المن رلتان ود وئة المؤسسات العمومية ذات الطاب اي اري لوصاية الو ازرة
المكئفة بالبيئة والتنمية المست يمة كما تتمتعان بايستقاللية اي ارية والمالية ،وتيضعان لرقابة محكمة الحسابات
طبقا لئنظم والقوانين المعمول بها ود البئ .

وق سب لئمحكمة أن قامت برقابة أنشطة هاتين المحميتين ود وترات سابقة السيما محمية الحظيرة الوطنية

لحوض آركين التد تع أبرزهما حيث تعتبر أكبر وأهم محمية طبيعية ود البئ وود شبه منطقة غرو إوريقيا،
وكانت آير مرة تتم ويها رقابة هذه المحمية من طر محكمة الحسابات يالل سنة  ،8018و ق أسفرت هذه

الرقابة عن لمئة من المالحظات ،سنستعرض أبرزها بايلاز بع تق يم نبذة ميتصرة عن هذه المحمية ،وذلك

عةى النحو التالي:

أوال :نبذة عن محمية الحظيرة الوطنية لحوض آرغين في موريتانيا:
لق تم إنشا محمية الحظيرة الوطنية لحوض آركين منذ حوالد  10سنة بمولو المرسوم رقم 19/111 :الصا ر
بتاريخ 81 :يونيو  ،1919وتشكي هذه الحظيرة منذ ع ة قرون مق ار ائما لإلستقرار والحياة بالنسبة لصيا ي

إيمراكن التقئي يين الذين يق رون حاليا بحوالد  1800شيو ويستقرون ود  2قرى شاطئية ،إضاوة إلى بعض
المنمين اللمالة الذين ينشطون ود اللانو البري من هذه المحمية ،كما تمثي هذه المحمية كذلك مأوى ألزي
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من مئيونين من الطيور المهالرة أثنا وترة الشتا  ،و تضم أع ا ا كبيرة من األسماك والث ييات البحرية
والحيوانات والنباتات البحرية والبرية ،ومن هذه األنواع ما هو نا ر ل ا ومه باينقراض.

ووضال عن التنوع البيولولد الكبير الذي تتميز به هذه المحمية الطبيعية وانها تحظى حسو اليب ار بأهمية

بالغة ود ايقتصا الوطند باعتبارها المنطقة الرئيسية لنمو وتكاثر ميتئف أنواع األسماك واألحيا البحرية
الميتئفة ،وضال عن أهميتها البيئية والسياحية ،وق ساهم الموق المتميز وايهتمام الياو بهذه الحظيرة ود

تصنيفها منذ سنة  1928ضمن المناط المشمولة بايتفاقية ال ولية لئمناط الرطبة ذات األهمية العالمية

إلى تأطير أنشطة التعاون ال ولد لئمحاوظة عئى المناط الرطبة

المعرووة باتفاقية (  ) RAMSARوالتد ته

الهامة وترشي استي ام موار ها الطبيعية ،كما تم تصنيف الحظيرة من طر اليونسكو منذ سنة  1929ضمن

التراث العالمد البشري.

تمت محمية الحظيرة الوطنية لحوض آركين عئى طول الشاطئ الموريتاند عئى مساوة تزي عئى  120كئم

عئى طول المحي األطئسد وتغطد مساحة إلمالية تصي إلى 18.000 :كئم مرب ( بلزئيها البحري والبري)

 .وتضم ملموعة من  2قرى تق

ايي ملال بئ ية نوامغار هد :آوكج ب اركيبة ب تيشوط ب تسوط ب إيويك ب تن

عئول ب آركيس ب أكا ير .إضاوة إلى المحمية التابعة لئحظيرة الياصة بالميزون الطبيعد لمنطقة الرأس األبيض

( )RSCBالذي يضم هو اآلير ملاال بحريا وآير بريا و تتشكي مساحته من  120هكتار.
 أهداف ومهام الحظيرة:

طبقا لئما ة الثانية من القانون رقم  081/8000الصا ر بتاريخ 19 :يناير  8000المتعئ بمحمية الحظيرة

الوطنية لحوض آركين وانه << :تعتبر الحظيرة الوطنية لحوض آركين منطقة محمية تتشكي عئى التراو
الوطند أله ا :

ب المساهمة ود التنمية الوطنية المست يمة؛
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ب تشلي اينما المتناغم لئسكان القاطنين المستي مين لئموار الطبيعية لئحظيرة؛
ب المحاوظة عئى تكامي وانتالية الموار الطبيعية لحوض آركين؛

ب حماية وصون واستصالح النظم البيئية البرية والبحرية ،وود اللزر وكذاك ود باطن األرض أو ود اللو مما
يتصي بهذه المنطقة البيئية؛

ب ايسهام ود حفظ األنواع المه ة باينقراض بما ويها األنواع المهالرة التد تعتبر منطقة الحظيرة بالنسبة لها

معب ار أو نقطة توقف أو إقامة؛

ب الحفاظ عئى المواق الطبيعية ذات القيمة العئمية واألثرية واللمالية الياصة؛

ب ايسهام ود البحث ود ملال البيئة وياصة البيئة البحرية وود تطوير األنشطة ذات الطاب التربوي ود ملال

البيئة؛

ب ضمان تشكيي منطقة بحرية محمية ذات أهمية بيئية وبيولولية ود شبه المنطقة؛

ب اعتبار الحظيرة الوطنية لحوض آركين تراثا وطنيا مسلال ود قائمة المواق التراثية العالمية >>.
 تنةةظيم المحمية:

حسو مقتضيات الما ة األولى من المرسوم  8009/002المذكور أعاله وان << :محمية الحظيرة الوطنية

لحوض آركين هد مؤسسة عمومية ذات طاب إ اري وه

عئمد وثقاود تم إنشاؤها بمولو القانون رقم:

 81/8000بتاريخ  19يناير >> 8000؛ كما أنه حسو الما ة  01من نفس المرسوم <<:ت ار الحظيرة الوطنية
لحوض آركين من طر هيئة م اولة :ملئس إ ارة ،يساع ه ملئس عئمد>>؛
ويتشكي الهيكي التنظيمد لهذه المؤسسة عئى النحو التالد:

 ب م ير المؤسسة ،ويعاونه :الم ير المساع ب مستشاران ونيان ب مكئف بالتيطي والمتابعة والتقييم ب
مكئف بالترقية وايتصال ب معاون إ ارة؛
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 القطاعات اي ارية و الفنية :تعمي تحت سئطة م ير المؤسسة ستة قطاعات منها  2قطاعات تعمي
عئى مستوى مقر إ ارة المؤسسة ود نواكشوط ،و 2قطاعات مي انية ،وتتوزع هذه القطاعات عئى النحو

التالد:

 oقطاع تسيير المصا ر البشرية والشؤون المالية؛
 oقطاع ال عم الفند؛
 oقطاع المرص ؛

 oقطاع العمئيات اللنوبد؛
 oقطاع العمئيات األوس ؛

 oقطاع العمئيات الشمالد ود انوايبو.

عمال الحظيرة

يتكون عمال هذه المؤسسة من أزي من  100عامي من ميتئف المستويات والمناصو موزعين بين ميتئف

القطاعات والمصالح التابعة لئمؤسسة.
المواني والتجهيزات

تتوزع لمي المباند ومعظم التلهيزات الميصصة لتسيير الحظيرة عئى مستوى القرى التسعة المولو ة ايي

منطقة المحمية ،وود نواذيبو عئى مستوى محمية ميزون الرأس األبيض وذلك عئى النحو التالد:
 نوامغار :تتوال عئى مستوى انوامغار المباند والتلهيزات التالية:

ب سبعة مباند ميتئفة ميصصة لئمكاتو والمساكن والتلهيزات ،،،إلخ ،إضاوة إلى مركز لئحياة La base de

 vieوهد مبنى يضم  12غروة إقامة و  1قاعات لئي مة  ،،،إلخ؛

ب سيارتان رباعيتا ال و ؛
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ب سيارة صهريج شاحنة ح يثة للئو المياه لصالح قرى إيمراكن؛
ب سيارة نيسان رباعية ال و ( سيارة إسعا

لفائ ة قرى إيمراكن).

 قرى :آوكج ب اركيبة ب تيشوط ب تسوط ب تن عئول ب آركيس وآكا ير :تضم كي واح ة من هذه القرى مبنى
يعر باسم ( )cabaneيضم تلهيزات وسكن ومقر يقامة موظفد الحظيرة المتنقئين ود المهام لئ ايي
وكذلك الباحثين،،،إلخ؛

 كما أن الحظيرة اقتنت مباند أيرى مماثئة تم وضعها تحت تصر السكان المحئيين ( مقرات البئ ية).
 كما تتوور الحظيرة أيضا عئى :مآوي لئزوارق المسي مة ود الرقابة ود موق أكا ير ،وتمتئك الع ي
من المباند اليشبية الميصصة يسكان الباحثين ورؤسا المراكز التابعين لئحظيرة؛

 قرية إيويك :تضم هذه القرية المباند والتلهيزات التالية:

ب محطة لابحاث البيولولية تضم ثالثة ألنحة تحتوي :سكن لعمال الحظيرة ومعه بحوث المحيطات والصي

ب مركز الستقبال الموو ين ود المهام والعئميين الوطنيين وال وليين ب مكاتو رئيس قطاع العمئيات بالوس ب

مكتو لعمال معه بحوث المحيطات والصي ب ميتبر عئمد لإلستي ام من طر ورق الباحثين ب مبنى ال ار يو

ب قاعات ايلتماعات الميصصة لئورشات والمئتقيات ال ايئية لئحظيرة ب مآوي لحفظ الزوارق المستي مة ود

الرقابة ،،،إلخ ب سيارتين رباعيتد ال و ب رالة نارية واح ة.

 ميزون محمية الرأس األبيض بانواذيبو :تضم هذه المحمية مبنى لسكن الوكال ومركز موله ود
األصي لمرص الحيوانات البحرية ،إضاوة إلى مركز لئتعئيم البيئد يركز عئى المعار المتعئقة بعلول
البحر ( الفقمات ) ،وهو مشي وملهز ببعض التلهيزات الميصصة لئعرض ،كما تتب لمكاتو

المؤسسة عئى مستوى م ينة انواذيبو سيارتين من نوع نيسان.
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حظيرة السيارات :تتوور المؤسسة عئى ما ملموعه 29:سيارة  ،ما بين عابرة لئصحاري (رباعية ال و )
ويفيفة ،لئها مقتناة عئى تمويالت الشركا المانحين ( بما ويها تئك المذكورة أعاله المتوال ة عئى

مستوى القطاعات الفنية المي انية ).

حظيرة الزوارق :تتوور المؤسسة عئى  10زوارق بمحركات ميكانيكية تتوال كئها ود المي ان ايي
منطقة الحظيرة.

إضاوة إلى الموار الياصة بالحظيرة الوطنية لحوض آركين وانها تستفي كذلك من عم معتبر من طر الع ي

من الشركا ود التنمية ،من أبرزهم :المؤسسة ال ولية لحوض آركين المعرووة ايتصا ار بب FIBA :ب التعاون

الفرنسد ب التعاون األلماند ب التعاون ايسباند وآيرون؛

وينفذ هؤالء الممولون عدة مشاريع عةى مستوى الحظيرة من أهمها:

ب مشروع تعمي المعار العئمية حول النظم البيئية لحوض آركين المعرو

من طر التعاون الفرنسد.

ايتصا ار بب ) PACOBAوالممول

ب مشروع  SUR MERوالممول من طر المؤسسة ال ولية لحوض آركين المعرووة ايتصارا FIBA :والميصو
لئ عم ود ملال الرقابة البحرية ،الممت لئفترة ما بين  8010و.8011

ب مشروع عم تسيير الموار الطبيعية << مكونة ال عم المؤسسد والفند لحظيرة آركين >> الممول من طر

التعاون األلماند.

يذكر أن التمويالت المتعئقة بالمشاري السالفة الذكر يتم تنفيذها واألمر بصروها بشكي مباشر من طر

المانحين أنفسهم عن طري مستشارين ونيين تابعين لهذه الهيئات مقيمين عئى مستوى الحظيرة ،وذلك باستثنا
المشروع األول ( مشروع تعمي

المعار

العئمية حول النظم البيئية لحوض آركين المعرو

) PACOBAالممول من طر التعاون الفرنسد ) حيث يتم األمر بصر

ايتصا ار بب:

ميصصات هذا المشروع وتنفيذها
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من طر م ير الحظيرة نفسه وذلك عن طري حساو ياو مفتوح لهذا الغرض عئى مستوى إح ى المؤسسات
المصروية الوطنية.

ثانيا :مالحظات المحكمة

 )0ععف نظام الرقاوة عةى مستوى الحظيرة:

تمت الحظيرة الوطنية لحوض آركين عئى طول شري ساحئد يزي عئى  120كئم ،وتغطد مساحة إلمالية

تصي إلى 18.000 :كئم مرب ( بلزئيها البحري والبري) .وتضم ملموعة من  2قرى تق

ايي ملال بئ ية

نوامغار هد :آوكج ب اركيبة ب تيشوط ب تسوط ب إيويك ب تن عئول ب آركيس ب أكا ير .مما يتطئو اتياذ الت ابير

الكفيئة بتووير الع الكاود من وكال الرقابة المؤهئين لمالحقة وضب الميالفات المنصوو عئيها ود الما ة

 19من القانون رقم 8000/081 :الصا ر بتاريخ 19 :يناير  8000المتعئ بمحمية الحظيرة الوطنية لحوض

آركين  ،سوا عئى المستوى البحري أو البري.

وهو ما لم يكن متاح وال متوور يالل الفارة التد تمت ويها الرقابة من طر محكمة الحسابات ،حيث أن ع
وكال الرقابة المتوال ين بالمي ان ال يسمح بتغطية المنطقة لر ع هذه الميالفات ،وال يتلاوز وكيال واح ا عئى

مستوى كي مركز ،رغم كون الحظيرة تتوور عئى مراكو بحرية لإلستي ام ود عمئيات الرقابة ،كما أن أنظمة

ال ار ار المتوورة عئى مستوى المحمية متعطئة عن العمي ،أما ود اللانو البري لئحظيرة وال يتوال إال وكيئين
مقيمين ود نقطتين ثابتتين عئى الطري الذي يرب نواكشوط بانواذيبو وليست ل يهما أية وسيئة لئرقابة أو

المتابعة.

وق الحظت المحكمة إثر رقابة تسيير هذه المؤسسة أن ضعف نظام الرقابة عئى مستوى هذه المحمية يشكي
تقصي ار ود القيام باح ى أبرز المهام المنوطة بهذه المؤسسة المشروة عئى تسيير المحمية والمتمثئة ود حماية
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الملال البحري والقاري التاب لها ،وذلك بسبو النقو الحا ود ع وكال الرقابة المتوال ين بالمي ان ،والذي
تظي معه لهو الرقابة والحماية ون المستوى المطئوو.

توصية المحكمة

لق أوصت محكمة الحسابات ب عم وتقوية وتكثيف لهو الرقابة والحماية لئحفاظ عئى هذه المحمية الطبيعية
بوصفها اله

األساسد من إقامة أية محمية طبيعية.

 )0غياب لجنة لةتسيير:

ال تول للنة لئتسيير عئى مستوى المؤسسة مما يشكي يرقا لمقتضى الما ة  10من األمر القانوند رقم90/09 :

الصا ر بتاريخ 01 :ابريي  1990المتضمن لنظام المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومد
والمح

لعالقاتها بال ولة ،و المرسوم رقم 112/90 :الصا ر بتاريخ 01 :أغسطس  1990المتعئ

وتنظيم وتسيير الهيئات الم اولة ود المؤسسات العمومية.

بتشكيي

 )2غياب آلية لةرقاوة الداخةية:

ال تضم البنية الهيكئية لئمؤسسة آليات لئرقابة ال ايئية تمكن من رقابة عمئيات النفقات وايي ار ات .كما ال تتوور
الحظيرة عئى ليي لإلل ار ات المالية واي ارية يوضح مسطرة ايل ار ات الوالو اتباعها ،وكذا العالقات بين
ميتئف القطاعات والتد ترتب مباشرة بالم ير ،ورغم إع ا مشروع ليي لإلل ار ات منذ وترة إال أنه لم يتم

اعتما ه ولم ي يي حيز التنفيذ .وتعتبر هذه الوضعية مناوية لترتيبات الما ة  89من األمر القانوند 90/09

المذكور آنفا ،و التد تحتم عئى المؤسسات العمومية القيام بوض آليات لئرقابة ال ايئية.
 )2عدم إنشاء لجنة لةصف ات والع ود والمؤسسة:

يالحظ غياو للنة لئصفقات والعقو عئى مستوى المؤسسة ،وذلك يالوا لترتيبات الما ة  9من األمر القانوند
 90/09السالف الذكر ،وكذلك الما ة  80من نفس األمر القانوند التد تنو ود وقرتها الثالثة عئى أنه<< :
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تمارس سئطة الوصاية سئطاتها ويما يتعئ بما يئد :أ ب بالنسبة لئمؤسسات العمومية ذات الطاب اي اري:
تكوين للنة الصفقات وابرام عقو المقاولة >>.
توصية المحكمة:

أوصت المحكمة اللهات المعنية باصالح تئك التلاوزات واحترام الترتيبات والنصوو القانونية.
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جتربة ديوان احملاسبة بدولة الكويت يف الرقابة على احملميات الطبيعية

ديوان احملاسبة -دولة الكويت
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م دمة:
نصت الما ة ( (81من ستور ولة الكويت عئى "الثروات الطبيعية لميعها وموار ها كاوة مئك ال ولة ،تقبوم

عئى حفظها ،وحسن استغاللها ،بمراعاة مقتضيات أمن ال ولة واقتصا ها الوطند" ،حيث تسعى ولة الكويت
لحفظ ورعاية الحياة الفطرية والتنوع األحيائد عئى أراضيها ،وذلك عبر أساليو ع ي ة منها إقامة المحميات

الطبيعية ،به

استمرار واست امة النظام البيئد والمحاوظة عئى إنتالية الموار الطبيعية وتنمية المراعد.

اهتمت ولة الكويت ود إنشا المحميات الطبيعية حتى بئغ ع ها  18محمية برية وبحرية موزعة عئى

مناط الكويت ،وذلك طبقا لقرارى الملئس األعئى لئبيئة رقمى ( 2 ،1لسنة  ،)8019بمساحة تبئغ أكثر من
 8011كم ،8تمثي مساحة  %18من مساحة ال ولة ،وتناول هذا التقرير تقييم كفا ة وواعئية اليط الم رلة
بكي من الهيئة العامة لئثروة السمكية ،والهيئة العامة لئبيئة ود تطوير وتنمية واعا ة تأهيي البيئة بمناط

المحميات التد تشر عئيها كي منهما.

ح ت الما ة  109بالقانون رقم  18لسنة  8011والمع ل بالقانون رقم  99لسنة  8010بأن تقوم

الهيئة العامة لئبيئة باعتما السياسات واليط والبرامج ،والئوائح الياصة با ارة المحميات الطبيعية ،كما تعنى
الهيئة باالش ار

عئى عمئيات الرص والمراقبة المستمرة لضمان تنفيذ تئك اليط  ،وكذا البرامج الياصة بحماية

وانتشار الحيوانات والنباتات ،وياصة األنواع المه ة باالنقراض ،واعا ة توطين األنواع المنقرضة ،وتتضمن

الالئحة التنفيذية لئقانون (قرار الملئس األعئى لئبيئة رقم ( )2لسنة  )8011االشتراطات والئوائح الياصة
بالرقابة عئى المحميات الطبيعية ود ولة الكويت.

وود إطار رقابة ال يوان الالحقة تم إع ا هذا التقرير عن كفا ة وواعئية اليط الحكومية لئرقابة عئى المحميات
الطبيعية به

التحق

من واعئية تنفيذ األه ا

الم رلة باليط

الحكومية يعا ة تأهيي وتطوير البيئة
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المتضررة ،بالمحميات الطبيعية بالكويت من يالل يطة التنمية ،وتقييم كفا ة الحفاظ عئى الثروات البيئية
بالمحميات الطبيعية ،ومياطر ع م التنسي

بين اللهات ذات العالقة ،والمشاكي والمعوقات التى توالهها

اللهات المعنية ومقترحات حئها ،كما أشار التقرير إلى ع

بالتقرير.

من النتائج والتوصيات تم تفصيئها وى موقعها

أهداف الفحص:

-

التحق من االلتزام بايطار التشريعد لئمحميات الطبيعية والقوانين والق اررات المنظمة لها.
التحق من م ى وعالية تنفيذ أه ا

إنشا المحميات الطبيعية.

التحق من كفا ة تنفيذ األعمال اي ارية والرقابية به

المحاوظة عئى الموار الطبيعية.

قيود الفحص:
طول الفترة الزمنية المستغرقة ود استيفا البيانات الالزمة الع ا التقرير.

-

ع م الحصول عئى بيانات عن مركز إغاثة الكائنات المه ة باالنقراض ،ومركز النباتات الفطرية ،بالهيئة

-

ع م استيفا الهيئة العامة لئبيئة ألثر بعض األنشطة لئمشاري التنموية عئى بعض المحميات القريبة

العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

منها ،ومن أمثئة تئك المشاري (مينا بوبيان البحرى ،م ينة المطالع السكنية ،محطات تولي الطاقة
بالصبية).

مجال الفحص:

-

مشاري تطوير البيئة الطبيعية الم رلة باليطة االنمائية لئهيئة العامة لئبيئة.

مشاري تنمية وتطوير المحميات الطبيعية التابعة لئهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
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-

اللهو المبذولة من للنة االرتباط الكويتية بالتعاون م اللهات ذات العالقة باعا ة تأهيي البيئة البرية
والبحرية المتضررة.

-

البرنامج الرقابد ي ارة التنوع األحيائد لئحفاظ عئى الثروات البيئية بالمحميات الطبيعية.

خطة العمل:
تض ب ببمنت يطة العمي إل ار المقابالت والمس ب ببح المي اند باللهات محي الفحو ،واع ا وتنفيذ يطة
وبرنامج الت قي ووقا أل لة الت قي المعتم ة بال يوان ،وق تم االعتما بص ب ببفة أس ب بباس ب ببية عئى البيانات التد تم
اسب ب ببتيفاؤها من إ ارة التنوع األحيائد بالهيئة العامة لئبيئة ،وقطاع الثروة النباتية بالهيئة العامة لشب ب ببئون الزراعة
والثروة السمكية.
وجاء الت رير متعمناً الجوانب الرئيسة التالية:
الجزء األول :ت ييم كفاءة وفاعةية تنفيذ الخطط الموعوعة لتنمية وتطوير المحميات الطبيعية.
الجزء الثاني :ت ييم كفاءة الحفاظ عةى الثروات البيئية والمحميات الطبيعية والكويت.
الجزء الثالث :أهم النتائج والتوصيات.
وويما يئد أهم النتائج التد تم التوصي إليها:
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 -0اهتمام ولة الكويت ممثئة بالملئس األعئى لئبيئة بانشا المحميات الطبيعية ،حيث بئغ ع ها  18محمية
برية وبحرية موزعة عئى مناط الكويت ،وهو ما يتف م اله

رقم ( )10من أه ا

األمم المتح ة

لئتنمية المست امة نحو حماية الحياة الفطرية عئى نحو مست ام ،ومكاوحة التصحر ،ووقف ت هور األراضد
ووق ان التنوع البيولولد.

محمية وادي الباطن
البرية

صورة توضيحية
توزي بعض مواق المحميات الطبيعية
ولة الكويت

محمية مبارك الكبير
البحرية

 -8تبئغ إلمالى مساحة المحميات الطبيعية ب ولة الكويت نحو  2074كم 8تقريبا ،وهد تمثي نسبة %12
من إلمالى مساحة ال ولة ،وتبئغ مساحة المحميات البرية ،والبحرية نسبة  %80 ،%10لكي منهما عئى
الترتيو من إلمالى مساحة المحميات الطبيعية.
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الصليبخات البحرية

16.27

مبارك الكبير البحرية

510.22

ضلع القرين

6.21

جال اللياح

136.68

الهويملية

172.55

وادى الباطن

520.16

أم قدير

295.71

أم النقا

مساحات المحميات الطبيعية

70.61

الصليبخات الساحلية

1.31

محمية سعد

1.31

صباح األحمد

ب ولة الكويت

325.03

الجهراء

17.95
0
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 -1ع م االستفا ة من االعتما ات المالية الم رلة ينلاز مشروع انشا سئسئة من المحميات الطبيعية ،وطول
وترة إل ار ات مشروع منذ عام  8011وحتى تارييه ،وع م اكتمال انلاز مشروع تطوير محمية الله ار
لضعف التنسي م اللهات ذات العالقة.
 -4بذلت الهيئة العامة لئبيئة لهو ا إيلابية ود عامد  8011 ،8019من يالل إ ارة التنوع األحيائد لموالهة
التأير ود اوتتاح محمية الله ار الطبيعية كونها تتكون من األراضد الرطبة التى تم تزوي ها بالمياه من
محطات المعاللة ،ومحطات تولي الطاقة ،مما ساهم ود ولو أول تنوع احيائد ود الكويت.
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صور توضيحية
لانو من محمية الله ار
ولة الكويت
 -5تأير تنفيذ البرامج الموضوعة لئحفاظ عئى الموار البيئية الطبيعية البحرية وع ها ( )2برامج منذ عام
 8009وحتى تارييه ،بالهيئة العامة لئبيئة ويرل ذلك إلى طول وترة إل ار ات إبرام العقو وع م الصر
من االعتما ات الم رلة ،مما أ ى إلى الغا تئك المشاري من يط التنمية وتحويئها إلى الميزانية التشغيئية
لئهيئة العامة لئبيئة.
 -2تواض ع المشاري المنتهية الياصة باعا ة تأهيي البيئة المتضررة بالكويت عئى م ى  11عاما ،حيث
بئغ ع ها ( )9مشاري وق بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ،نتيلة لتع

وح اثة الق اررات

اي ارية المنظمة لتئك المشاري منذ إنشا للنة االرتباط الكويتية ود عام  8009وحتى عام .8011
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25
20
15
10

موقف مشاري إعا ة تأهيي البيئة الكويتية

5

بالهيئة العامة لئزراعة والثروة السمكية

0
عدد المشاريع
المنتهية

عدد المشاريع
الجارى تنفيذها

عدد المشاريع
الجارى ترسيتها

إجمالي عدد
المشاريع

 -2ع م تئبية احتيالات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بتيصيو وري عمي متفرغ لتنفيذ ومتابعة
المشاري المسن ة لئهيئة ،مما يؤثر عئى سرعة انلاز وتنفيذ المشاري الياصة باعا ة تأهيي البيئة البرية
والبحرية ،نظ ار لتحمي قطاع الثروة النباتية المسن إليه تنفيذ تئك المشاري بأعبا إضاوية إلى المهام االصئية
المسن ة إليه.
 -2بذلت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لهو ا إيلابية يعا ة تأهيي البيئة المتضررة تمثئت ود
االنتها من إزالة بقايا الشظايا ،وكشف الذيائر غير المنفلرة ،وازالة التحصينات العسكرية ود محمية
صباح األحم الطبيعية ،ومحمية الصئيبيات ،وموق أم الروس ،وذلك يالل الفترة من عام  8011حتى
عام .8011
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 -9ع م كفاية ايمكانيات الما ية والبشرية بقسم المحميات الطبيعية بالهيئة العامة لئبيئة ،وياصة وى الكوا ر
الوطنية المتيصصة ود حماية النباتات الفطرية ،وود ملال البحث ود التنوع البيولولد ،واأللهزة
والتلهيزات الياصة بالرص والمراقبة.
 -10تعاند الهيئة ا لعامة لئبيئة من ضعف التنسي

بين اللهات ذات العالقة ،وع م تشكيي الئلنة الوطنية

لئمحميات الطبيعية ينشا الشبكة الوطنية لئمعئومات البيئية ،مما يؤثر عئى تعزيز المعروة الفنية بتئك
اللهات لاضرار التد تئح بالنظم البيئية البحرية أو البرية نتيلة لئصر الصحى والصناعد بالبحر،
أو ر م المناط الساحئية ،وايوراط ود استي ام المياه ،أو إه ار مساحات من األراضد كم ار م لئنفايات
الصئبة.
 -11ع م احكام الرقابة من بئ ية الكويت تسبو ود ولو الممارسات الياطئة أثنا وترة التيييم والتنزه التد تؤ ى
إلى إزالة الغطا النباتد الطبيعد ،ووق ان التنوع البيولولد مثي از يا الرعد اللائر ،والصي بغير تمييز،
والقا ميئفات القوارو عئى الشواطئ والسواحي ،وضال عن نقو األي ي العامئة الم ربة لمراقبة الميالفين
بالمناط المحمية.
وبالمتابعة م الهيئة العامة لئبيئة تبين أنه ا راج تشكيي الئلنة الوطنية لئمحميات الطبيعية ضمن
الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم  8011/18وتع يالته ويما ييو التنوع االحيائد ،وق ص رت
الالئحة التنفيذية بالقرار رقم ( )2لسنة  8011ونشرت باللري ة الرسمية " الكويت اليوم" الع

(،)1229

ولارى اع ا قرار تشكيي الئلنة.
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 -18لم يتبين اتياذ احتياطات لمصا ر األمان ايي محمية الله ار من ألهزة ايطفا ومقاومة الحري  ،وتل ر
ايشارة إلى تعرض المحمية إلى حري ود أكتوبر  ،1991أ ي إلى القضا عئى مساحات كبيرة من الغطا
النباتد والع ي من الكائنات الحية.
 -12قئة الوعد البيئد بأهمية المحميات الطبيعية واالهتمام باستغالل البيئة ومصا رها ،واوتقار المناهج ال راسية،
وبرامج التوعية بألهزة ايعالم إلى التعامي األمثي م هذه القضية.
وفي عوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصى ديوان المحاسوة وما يةي:
أوالً :توصيات مرتوطة ومخاطر مرتفعة)*(:
 -0النظر ود التنسي بين اللهات ذات العالقة ،لالستفا ة من االعتما ات المالية الم رلة ينلاز المشاري
حسو البرامج الزمنية الموضوعة.

 -8راسة أسباو ع م الصر وتأير تنفيذ بعض مشاري وبرامج اليطة اينمائية لئهيئة العامة لئبيئة،

وتلنو تيصيو اعتما ات ون االستفا ة منها مما يؤثر سئبا عئى ع م تنفيذ البرامج الموضوعة

لئحفاظ عئى الموار البيئية الطبيعية البحرية.

 -1راسة سرعة تنفيذ المشاري الياصة بتأهيي البيئة البرية والبحرية ،ومنها أعمال إعا ة الغطا النباتد،
وانلاز أسوار شبكية لمناط المحميات الطبيعية التد تق عئى عات الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية ،وتلنو وترات التم ي لبعض العقو وتنفيذ وانلاز المشاري وى مواعي ها المقررة.

)*(

تتطئو إل ار ووري من اي ارة العئيا لتيفيض المياطر المرتفعة.
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 -4راسة كيفية الح من التع يات بمحمية الله ار التد تشكي ته ي ا لئحياة البيئية الطبيعية بالمحمية،
وتتسبو ود اتال

وت مير السياج ،والصي اللائر ،واقتالع بعض النباتات ،نظ ار لئيسائر التد تتكب ها

ال ولة وى زيا ة تكئفة األضرار البيئية لتئك التع يات.

ثانياً :توصيات مرتوطة ومخاطر متوسطة)**(:

 -5العمي عئى ت بير احتيالات اي ارات الميتصة بكي من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية،
والهيئة العامة لئبيئة من ايمكانيات الما ية والبشرية ،ورو مستوى الرضا الوظيفد لئقائمين عئى تطوير
وتأهيي المحميات الطبيعية بما يتناسو م أهمية األعمال المكئفين بها لزيا ة كفا ة األ ا عئى الوله

األمثي.

 -2النظر ود التنسي بين الهيئة العامة لئبيئة وبئ ية الكويت يحكام الرقابة عئى ع م ميالفة االشتراطات
البيئية ود زيا ة الرعد اللائر ،أو بنا المييمات وع م إزالة النفايات بع انتها الموسم ود محاولة

لئحفاظ عئى الغطا النباتد لاراض الميصصة لئتيييم ،وع م زيا ة نسبة التصحر بال ولة ،والح من

التع ي عئى القوانين والق اررات التد تحظر ذلك.

 -2العمي عئى اتياذ كاوة االحتياطات الالزمة لمصا ر األمان ايي محمية الله ار (وكي محمية أيرى
ينتهد تطويرها وتأهيئها) من ألهزة ايطفا ومقاومة الحري  ،منعا لتكرار لئتعرض إلى لمياطر القضا

عئى مساحات كبيرة من الغطا النباتد والع ي من الكائنات الحية الناتلة عن الحرائ المفالئة.
ثالثاً :توصيات مرتوطة ومخاطر منخفعة)*(:

)**(

تتطلب اتخاذ إجراءات فورية في أقرب فرصة من قبل اإلدارات المعنية ،ويجب أن يكون هناك برنامج معتمد لتنفيذ اإلجراءات.

)*( توصيات مرتبطة بمخاطر منخفضة تتطلب وضع برامج زمنية معتمدة لتالفيها على المدى المتوسط.
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 -2راسة السبي الكفيئة بزيا ة الوعد البيئد وياصة التوليه بالمناهج ال راسية ،ووسائي االعالم الميتئفة،
إضاوة إلى تكثيف التوعية لكاوة مكونات الملتم عن األنشطة البشرية الميتئفة يالل مواسم التيييم

التد تع من أهم مسببات ت هور النظام البيئد ،لتنمية ق رة األو ار عئى تق ير الطبيعة والحفاظ عئى

المصا ر الطبيعية.
-9

راسة إنشا للنة وطنية لئمحميات الطبيعية تترأسها الهيئة العامة لئبيئة وويها أعضا من كي لهة

حكومية أو أهئية تشر أو ت ير محمية طبيعية ،وذلك لتعزيز المعروة الفنية بتئك اللهات لاضرار
التد تئح بالنظم البيئية البحرية أو البرية نتيلة لئصر الصحى والصناعد بالبحر ،أو ر م المناط
الساحئية ،وايوراط ود استي ام المياه ،أو إه ار مساحات من األراضد كم ار م لئنفايات الصئبة.

 -01راسة تعيين م ير متيصو لكي محمية طبيعية عئى أن تكون من مهامه وض يطة ي ارة المحمية

تعرض عئى الهيئة العامة لئبيئة واللهات األيرى ذات العالقة المباشرة ويتم االطالع عئيها أليذ

المواوقة واالعتما .
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