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  ملخص البحث
إن الرقابة على البيئة ال تختلف بشكل كبير عن الرقابة العادية ، وهناك عوامل أدت إلـى 
خلــق الطلــب علــى ضــرورة الرقابــة علــى البيئــة مــن قبــل األجهــزة الرقابيــة العليــا ، األمــر الــذي أدى 

ل ، وجـود ـامـبكفء منها وجود إطار تشريعي متكإلى خلق متطلبات لتنفيذ عملية المراجعة البيئية 
ة علــى البيئــة وكــذا تــوافر اإلمكانــات البشــرية بــة البيئيــة ، وتــوافر معــايير محــددة للرقابنظــام للمحاســ

  .المؤهلة والمدربة 
ـــة  ـــة الخارجي ـــة البيئي ـــة والرقاب ـــة الداخلي ـــة البيئي ـــين الرقاب ـــة مـــا ب ـــة علـــى البيئ ، وتتنـــوع الرقاب

التـي تقـوم بهـا األجهـزة الرقابيـة العليـا لمـا لهـا  وينصب إهتمام البحث على الرقابة البيئيـة الخارجيـة
مـــن الســـلطة بالرقابـــة علـــى اإلنفـــاق الحكـــومي طبقـــًا للقـــوانين المعمـــول بهـــا فـــي معظـــم بـــالد العـــالم 

  . وتسطيع أن تكتشف مدى إساءة الجهة الحكومية لحماية البيئة 
المهنيــة التــي  وقــد ســاهمت مجموعــة العمــل المعنيــة بالبيئــة لإلنتوســاي حيــث أنهــا المنظمــة

المتخصصـة فـي  تجمع األجهزة الرقابيـة العليـا فـي الـدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة أو وكاالتهـا
تحسين إستخدام السلطة الرقابية واألدوات الرقابية في ميدان السياسات الرامية إلـى حمايـة البيئــة ، 

ر األدلـة واإلرشـادات الخاصـة المتعلقـة بمجـال الرقابـة البيئيـة ونشـ وكذا إكتساب أفضـل المعلومـات
بالرقابــة البيئيــة بغــرض إســتخدامها واإلســتفادة منهــا وتــم وضــع إســتراتيجية للتعــاون مــع المنظمــات 

  .اإلقليمية التابعة لها في مجال الرقابة على البيئة 
وتواجــه أجهــزة الرقابــة العليــا فــي مجــال الرقابــة علــى البيئــة بعــض التحــديات التــي تعــوق 

بـــة علـــى البيئـــة منهـــا التحـــديات الداخليـــة الخاصـــة بـــاألجهزة الرقابيـــة العليـــا والتحـــديات القيـــام بالرقا
  .الخارجية الخاصة بعوامل خارج نطاق األجهزة الرقابية العليا 

وتتلخص التحديات الداخلية في ضعف الخبرات والمهارات التـي تتعلـق بالمواضـيع البيئيـة 
إجــراء الرقابــة علــى البيئــة ، وعــدم تــوافر الصــالحيات  وعــدم تــوافر التــدريب الكــافي للمــراقبين علــى

بشـكل كـاف لـبعض األجهـزة الرقابيـة ، وٕاقتصـار أغلـب التقـارير الُمعـدة علـى رقابـة األداء  القانونية
البيئــي فقــط ، ومحدوديــة أو عــدم كفايــة البيانــات المتعلقــة بالوضــع البيئــي وصــعوبة قيــاس بعــض 

وحــدات نقديــة ، وكــذا صــعوبة تحديــد األثــر البيئــي بأو التعبيــر عنهــا ات والعوائــد البيئيــة كميــًا قــالنف
المتوقــع حدوثــه ، وعــدم تــوافر نظــم شــاملة ومتكاملــة للمعلومــات البيئيــة لــدى بعــض الــدول ، وقلــة 
المعايير والمؤشرات البيئية وعدم تعاون األجهزة المعنية بحماية البيئيـة مـع القـائمين بعمليـة الرقابـة 

.  
يات الخارجيـــة فـــي غيـــاب أو ضـــعف التنســـيق بـــين األجهـــزة الرقابيـــة العليـــا التحـــد وتتمثـــل
نيــة بالبيئــة ، وصــعوبة تحديــد المســئول عــن تلــوث البيئــة ، وغيــاب دور الكثيــر مــن عوالجهــات الم



ب  

األجهزة العليا للرقابة فـي بعـض دول العـالم لعـدم وجـود نـص صـريح فـي قـانون البيئـة يسـمح بقيـام 
ا بممارسة الرقابة على حماية البيئـة ، وعـدم وجـود أهـداف بيئيـة قوميـة معلنـة جهزة الرقابية العلياأل

لــدى بعــض الــدول ، وعــدم وضــوح السياســات البيئيــة للحكومــات وتعــدد اإلتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة 
شـــكل مباشـــر ببحمايـــة البيئـــة ، وكـــذا عـــدم وجـــود إدارة متكاملـــة ورشـــيدة تتحمـــل المســـئولية البيئيـــة 

  . وكامل 
ف البحث إلى عرض التحديات التـي تواجـه األجهـزة الرقابيـة العليـا فـي مجـال الرقابـة ويهد

على البيئة وذلك من خالل التعرف على اإلطار الفكـري للرقابـة علـى البيئـة ومحاولـة وضـع إطـار 
يق علـى الجهـاز المركـزي للمحاسـبات بجمهوريـة مصـر بمقترح لمعالجة تلك التحـديات وذلـك بـالتط

  .العربية 
وٕاســتراتيجية  بضــرورة إعــداد إســتراتيجية وطنيــة لحمايــة البيئــة مــن التلــوثوصــى الباحــث أو 

مــــن المهــــام المكلفــــة بتنفيــــذها األجهــــزة الحكوميــــة  اً إعالميــــة متكاملــــة تجعــــل الــــوعي البيئــــي جــــزء
  .والمنظمات العامة 

راجعـة وضرورة التغلب على الصعوبات التي تواجه األجهـزة العليـا للرقابـة لـدى قيامهـا بالم
البيئيـــة وذلـــك بإســـتكمال المهـــارات الالزمـــة للمـــدققين بواســـطة نظـــم التـــدريب المتطـــورة فـــي المجـــال 
البيئــي ، وضــرورة اإلهتمــام بــوفرة ووضــوح البيانــات البيئيــة ، وتشــجيع الجهــات الخاضــعة للرقابــة 

لبيئـة ، على وضع أهداف بيئية قابلـة للقيـاس وصـريحة ، وٕادخـال التعـديالت الالزمـة علـى قـانون ا
لكــي يتواكــب مــع حجــم التــدهور الكبيــر فــي البيئــة ، والعمــل علــى تشــديد العقوبــات وتغليظهــا علــى 

 .المخالفات البيئية 
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  .المستوى الدولي 
٢٩  
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  :مقدمة 
ُتعـــد قضـــايا البيئـــة مـــن موضـــوعات الســـاعة علـــى المســـتويين المحلـــي والعـــالمي ، وتظـــل   

حمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنـواع التلـوث مـن أهـم قضـايا العصـر ، وواجبـًا مـن واجبـات 
  . )١(يمة من قيم المجتمع التي يسعى النظام القانوني لتأكيدهاقالدولة ، و 
البيئـة إهتمـام جميـع المؤسسـات سـواء الرسـمية أو غيـر الرسـمية وفي مصر حـازت قضـية   

ات أو الخطط أو البرامج البيئيـة التـي تنتهجهـا ورة وجود رقابة بيئية سواء للسياسمما أدى إلى ضر 
يئة ومنهـا مصـر ، بالحكومة باإلضافة إلى المنح والتبرعات المقدمة للدول التي تعاني من تلوث ال

ابــة البيئيــة لعــل قمهــام الر بسســات رقابيــة فــي مصــر يمكــن لهــا اإلطــالع أن هنــاك عــدة مؤ  وخاصــةً 
أهمها الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الجهاز األعلي للرقابة في مصر والمؤهـل بقـوة للقيـام بهـذا 

  .  )٢(الدور المصري
تعتبــــر األجهــــزة الرقابيــــة العليــــا فــــي دول العــــالم جــــزء ال ينفــــك عــــن المجتمــــع ، فوظيفتهــــا   
ة هي الحفاظ على المال العام من الضياع أو سوء األستخدام ، لـذلك كـان مـن الضـروري األساسي

أن تتصدى هذه األجهزة للقضايا البيئية التي تـؤثر علـى المـال العـام ، وقـد ورد بـالمؤتمر الخـامس 
أن حمايـــة وتطـــوير البيئـــة همـــا مـــن األمـــور وثيقـــة  ١٩٩٥عشـــر لألنتوســـاي المنعقـــد بالقـــاهرة عـــام 

  . )٣(ابية العليا في ممارسة أدوارها ومسئوليتها الرقابيـةقعمل األجهزة الر الصلة ب
وٕانطالقـــًا ممـــا ســـبق ينصـــب إهتمـــام البحـــث علـــى عـــرض التحـــديات التـــي تواجـــه األجهـــزة 

تـرح لتالفيهـا وذلـك مـن خـالل قالرقابية العليا في مجـال الرقابـة علـى البيئـة ومحاولـة وضـع إطـار م
  :اإلطار العام التالي 

  :كلة البحث مش - ١
لقد أصبح قيام األجهزة الرقابية العليا في تنفيذ أعمال الرقابة البيئية أكثـر شـيوعًا فـي السـنوات 
األخيرة ألنها األجدر في القيام بهذه الرقابة ، حيث لها القدرة على اإللمام الكامل بكـل نـواحي 

  .   )٤(ة البيئية بإختالف أنواعهابالرقا
واجه بعض العقبات التـي تحـد مـن القيـام بالرقابـة علـى حمايـة البيئـة وال شك أن تلك األجهزة ت

بالمســتوى المــأمول ، فهنــاك العديــد مــن التحــديات والصــعوبات التــي تعرقــل التطــور المطلــوب 
  . )١(لهذا النوع من الرقابة

                                                 
ة بالر" جيھان محمود إسماعيل ،  )١( ةأسس إعداد تقارير الجھاز المركزي للمحاسبات المتعلق ى البيئ ة عل دريبي عن "  قاب اء ت ، لق

 .  ١، ص ٢٠٠٤أسس ومعايير الرقابة على البيئة ، الجھاز المركزي للمحاسبات ، مايو 
الجھاز المركزي للمحاسبات ، " مجلة الرقابة الشاملة "  الجھاز األعلى للرقابة ورقابة البيئة" عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ،  )٢(

 .    ٦٠، ص ٢٠٠٢يونيو ، ) ١٥٠-١٤٧(األعداد 
ز )٣( ز عبد العزي د العزي د عب ول " مجاور ،  محم ة والحل ى البيئ ة عل ة في مجال الرقاب ا للرقاب الصعوبات التي تواجه األجھزة العلي

 .   ١، ص ٢٠٠٤، لقاء تدريبي عن أسس ومعايير الرقابة على البيئة ، الجھاز المركزي للمحاسبات ، مايو "  المقترحة
 . ١٠، ص ٢٠٠٧ر مجموعة عمل الرقابة البيئية في األنتوساي ، يناير منشو )٤(



 

ضــرورة التعــرف علــى التحــديات التــي " ويــرى الباحــث أن المشــكلة الرئيســية للبحــث تتمثــل فــي 
تــرح لتفعيــل قكمحاولــة لوضــع إطــار م"  البيئــةعلــى ألجهــزة الرقابيــة فــي مجــال الرقابــة تواجــه ا

  .دور األجهزة في هذا الشأن 
  :لذا يتبادر إلى ذهن الباحث السؤال الجوهري التالي 

العليـا فـي مجـال الرقابيـة هل يمكن تحديد التحديات الداخليـة والخارجيـة التـي تواجـه األجهـزة " 
  " .ئة الرقابة على البي

  : ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية 
 ما هو مفهوم الرقابة على البيئة وأهدافها وأنواعها وأهميتها ومراحل تطبيقها ؟ - ١

هل يمكـن وضـع إطـار مقتـرح لمعالجـة التحـديات التـي تواجـه األجهـزة الرقابيـة فـي مجـال  - ٢
 الرقابة على البيئة ؟

ل الرقابـة علـى البيئـة علـى سـبيل المثـال هل يمكن التعرف على حاالت تطبيقية فـي مجـا - ٣
 ؟) الجهاز المركزي للمحاسبات ( 

 :أهداف البحث  - ٢

يتمثــل الهــدف الرئيســي للبحــث فــي عــرض التحــديات التــي تواجــه األجهــزة الرقابيــة فــي مجــال 
  .الرقابة على البيئة 

  :ويتفرع منه األهداف الفرعية التالية 
 .على البيئة  أهداف الرقابةو التعرف على مفهوم وأنواع  - ١

ـــة والخارجيـــة فـــي  - ٢ التعـــرف علـــى متطلبـــات األجهـــزة الرقابيـــة لمواجهـــة التحـــديات الداخلي
 .مجال الرقابة على البيئة 

ضــاح اإلطــار النظــري يالتطــرق إلــى حــاالت تطبيقيــة فــي مجــال الرقابــة علــى البيئــة إل - ٣
 ) .الجهاز المركزي للمحاسبات ( للبحث 

 :أهمية البحث  - ٣

من الناحية العملية بصورة أساسية ، حيث يتنـاول البحـث التحـديات التـي  تستمد أهمية البحث
تواجه األجهزة الرقابية في مجال الرقابة على  البيئة ، وذلك إنطالقًا من المسئولية المجتمعيـة 
التــي تحــتم علــى تلــك األجهــزة مســايرة التطــورات ومواكبــة كــل مشــكالت المجتمــع والعمــل علــى 

  .ابة على البيئة جزءًا من عمل األجهزة الرقابية العليا عالجها حيث أصبحت الرق
كمــا تســتمد أهميــة البحــث مــن الناحيــة النظريــة حيــث ال يــزال مجــال الرقابــة علــى البيئــة مجــاًال 

  .خصبًا لكافة الباحثين 
                                                                                                                                            

ة –الرقابة المالية للجھاز المركزي للمحاسبات " باسم نعيم عوض ،  )١( وراه "  دراسة مقارنة في التشريعات المختلف ، أطروحة دكت
 .  ٣٨٦، ص ٢٠١٠في الفلسفة في الحقوق ، جامعة بني سويف ، كلية الحقوق ، 



 

 :منهج البحث  - ٤

يعتمــد الباحــث فــي إعــداد البحــث علــى المــنهج اإلســتقرائي مــن خــالل الدراســة النظريــة وذلــك 
تعراض وتجميــــع وتحليــــل الدراســــات واألبحــــاث والمــــؤتمرات والكتــــب والمراجــــع والــــدوريات بإســــ

  .والقوانين المتعلقة بالظاهرة موضوع البحث 
 : خطة البحث  - ٥

  :ابة على البيئة قاإلطار الفكري لمفهوم الر : الباب األول 
  .مفهوم الرقابة على البيئة : المبحث األول   
  .بة على البيئة إطار الرقا: المبحث الثاني   

التحديات التي تواجه األجهـزة الرقابيـة فـي مجـال الرقابـة علـى البيئـة وٕاطـار : الباب الثاني 
  :ق على الجهاز المركزي للمحاسبات مقترح لمعالجتها بالتطبي

في مجال الرقابة على البيئـة العليا التحديات التي تواجه األجهزة الرقابية : المبحث األول 
.  

إطــار مقتــرح لتفعيــل دور األجــزة الرقابيــة العليــا تجــاه الرقابــة علــى البيئــة : ني المبحــث الثــا
  .ق على الجهاز المركزي للمحاسبات بالتطبي

  .أهم النتائج والتوصيات 
  .قائمة المراجع 

 
   



 

  الباب األول
  ابة على البيئةقاإلطار الفكري لمفهوم الر 

  :تمهيد 
ــ   د الهامــة فــي منظومــة اإلهتمــام والمحافظــة علــى إن الرقابــة علــى البيئــة هــي إحــدى الرواف

، حيــث أصــدرت جمعيــة حمايــة البيئــة سياســة  ١٩٨٦البيئــة وتزايــد اإلهتمــام بهــا مــع بــدء عــام 
الــذي شــجع علــى إســتخدامها لتعزيــز عمليــة اإلذعــان ) المراجعــة البيئيــة ( الرقابــة علــى البيئــة 

ر البيئيـــة التـــي لـــم تظهرهـــا القـــوانين للقـــوانين والـــنظم البيئيـــة وأيضـــًا تعزيـــز وتصـــحيح المخـــاط
  .   )١(والتشريعات

وٕانطالقًا ممـا سـبق يتطـرق هـذا البـاب إلـى اإلطـار الفكـري لمفهـوم الرقابـة علـى البيئـة مـن 
  :خالل المبحثين التاليين 

  .مفهوم الرقابة على البيئة : المبحث األول      
  .إطار الرقابة على البيئة : المبحث الثاني   

                                                 
ة حبال ، "دور المراجعة البيئية نحو تحسين األداء البيئي " بو بكر عبد العزيز البنا ، أ )١( ى منطق ة تطبيق عل وان الصناعية ، المجل ل

 .   ٣٢٨، ص ٢٠٠٢، عام  ٢٧األزھر ، العدد  كلية التجارة ، جامعة العلمية ،



 

  ألولالمبحث ا
  مفهوم الرقابة على البيئة

  :تمهيد 
نشــأت تســمية الرقابــة علــى البيئــة بعــد أن بلــغ اإلهتمــام بــأمور البيئــة مبلغــًا عظيمــًا جعلــه مــن 

  .   )١(ختلف الهيئات والمنظمات المهنيةمأولى اإلهتمامت للباحثين في 
ذا المبحـث كمـا ة بالرقابة على البيئة ، وسـوف نوجزهـا فـي هـقوقد تعددت التعريفات المتعل

  :يلي 
  :تعريف الهيئات والمنظمات للرقابة على البيئة : أوًال 
 :تعريف معهد المعايير البريطاني  - ١

الرقابــة علــى ) British standard institution (  معهــد المعــايير البريطــاني عــرف
قتصـادية مـع البيئة بأنها تقييم منظم لتحديد مدى توافق كل من نظـام اإلدارة والبيئـة للوحـدة اإل

 )٢(البرامج المخططة ، وتحديد مدى فعالية ومالئمة ذلك النظام إلنجاز السياسـة البيئيـة للدولـة
 .  
 :تعريف وكالة حماية البيئة األمريكية  - ٢

)  U.S Environmental protection Agency (عرفـت وكالـة حمايـة البيئـة األمريكيـة 
واسـطة بدوري ومـنظم وموثـوق وموضـوعي  بأن الرقابة علـى البيئـة عبـارة عـن فحـص إنتقـادي

ط بهـا مـن أنشـطة فرعيـة لتحديـد بجهة مستقلة ذات سـلطة قانونيـة للعمليـات اإلنتاجيـة ومـا يـرت
  .تأثيرها على البيئة ومتغيراتها 

 :تعريف لجنة اإلتحاد األوروبي  - ٣

 The Commission of the(عرفـت لجنـة اإلتحـاد األوروبـي للرقابـة علـى حمايـة البيئـة 

Europeon Comunities  ( الرقابـة علـى البيئـة هـي عمليـة فحـص تهـدف إلـى التأكـد مـن
اإللتــزام بــالنظم البيئيــة والتأكــد مــن البيانــات والمعلومــات الــواردة بــالقوائم الماليــة البيئيــة ، مــع 

  . )٣(توفير كافة التفاصيل عند جميع قضايا البيئية
 

                                                 
د الز )١( د أحم ي محم ر ،معل ة " ي ى البيئ ة عل دم للمج"  الرقاب ابقة ، بحث مق ار المس ا في إط ة العلي زة الرقابي ة لألجھ موعة العربي

 .   ٣٣، ص ٢٠٠٦الثامنة للبحث العلمي ، الجمھورية اليمنية ، الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، عام 
)٢( - Environmental Audit and Regurity Auditing , (Intosai) , Working Group On Environmental 

Auditing , march 2004 , p.3 .  
 . ٣٥، ٣٤علي محمد أحمد الزمير ، مرجع سبق ذكره ، ص  )٣(



 :تعريف الغرفة التجارية  - ١

الرقابـة علـى البيئـة )  International chamber of commerce( ة عرفت الغرفة التجاري
بأنهـــا أداة إداريـــة تعمـــل علـــى التقيـــيم الـــدوري الموثـــق والمـــنظم لمـــدى كفـــاءة أدء نظـــام اإلدارة 
البيئيـــة ومـــدى اإلهتمـــام بحمايـــة البيئـــة مـــن خـــالل الرقابـــة علـــى األنشـــطة البيئيـــة ومـــدى تنفيـــذ 

ألنشــــطة البيئيــــة ، والتــــي مــــن خاللهــــا يــــتم الوفــــاء بمتطلبــــات البـــرامج والسياســــات المرتبطــــة با
  . )١(التشريعات والقوانين البيئية

 ) :Intosai(تعريف المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبـة  - ٢

الرقابـــة علـــى ) Intosai(عرفـــت المنظمـــة الدوليـــة لألجهـــزة العليـــا للرقابـــة الماليـــة والمحاسبــــة 
يئة بأنها الرقابة الخارجية المسـتقلة التـي تقـوم بهـا أجهـزة محايـدة ، ولهـا ثالثـة أنـواع حماية الب

ابـة األداء البيئـي ورقابـة اإللتـزام البيئـي ، حيـث ُتسـتخدم الرقابـة قوهي الرقابة المالية البيئية ور 
هـا البيئيـة أم المالية البيئية لتحديد ما إذا كانت القوائم المالية للجهة محل الرقابة تعكس تكاليف

ال ، وُتســـتخدم رقابـــة األداء البيئـــي لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت الجهـــة محـــل الرقابـــة تحقـــق أهـــدافها 
أم ال ، وُتستخدم رقابـة اإللتـزام البيئـي لتقيـيم مـدى اإللتـزام بـالقوانين واإلتفاقيـات البيئية بكفاءة 

      . )٢(والسياسات البيئية التي تتبعها الدول
يئـــة تســـتعين بـــه كافـــة الـــدول بســـاي إطـــارًا عامـــًا للرقابـــة علـــى الوضـــعت منظمـــة األنتو 

األعضـــاء كـــدليل إرشـــادي ، وذلـــك فـــي المـــؤتمر الخـــامس عشـــر لألنتوســـاي المنعقـــد فـــي 
  :، ويشمل اإلطار ما يلي  ١٩٩٥القاهرة عام 

جهـزة يئة ال تختلف إختالفـًا كبيـرًا عـن الرقابـة العاديـة التـي تمارسـها األبالرقابة على ال  -أ 
، ويمكن أن تشمل الرقابة على حماية البيئـة نوعـًا أو أكثـر مـن أنـواع  )٣(ليا للرقابةالع

 . )٤(الرقابة سواء كانت رقابة مالية أو رقابة أداء أو رقابة إلتـزام

يتوقــف تبنــي الجهــاز األعلــى للرقابــة علــى حمايــة البيئــة فــي أي دولــة علــى السياســة   -ب 
 . البيئية للحكومة والقوانين المفروضة بها

تختلـــف الرقابـــة علـــى البيئـــة عـــن الفحـــوص البيئيـــة ذات الطـــابع التقنـــي التـــي تجريهـــا   -ج 
أنشطة مجموعـة منظمات القطاع العام والخاص في أي دولة ، لذلك ال تدخل ضمن 

                                                 
ة والمحاس"  الرقابة على البيئة " ، التويتيعلي نصر محمد  )١( ة المالي ا للرقاب ة العلي ة ، المجموعة العربي ة المالي ـبة ، مجلة الرقاب
  .   ١٥، ص ٢٠٠٨، يونيو  ٥٣، العدد ) آربوساي (
 . ٤مجاور ، مرجع سبق ذكره ، ص عبد العزيز محمد عبد العزيز  )٢(
)٣( - Evaluation and tends in Environmental Auditing (Intosai) Working Group on Environmental 

Auditing , November 2007 , p. 13 ,14 .  
ة ، المملكة العربية السعودية ، ديوان المراقبة ال " الرقابة على البيئة " أحمد بن سعد الفار ، )٤( دم للمجموعة العربي عامة ، بحث مق

  .  ٣٣، ص ٢٠٠٦لألجھزة الرقابية العليا في إطار المسابقة الثامن للبحث العلمي ، عام 



 

 )١(العمل القائمة على الرقابة على حماية البيئة الفحـوص البيئيـة ذات الطبيعـة الفنيـة
   .       

التنميــة المســتدامة جــزءًا مــن تعريــف الرقابــة علــى البيئــة ، إذا يمكــن أن يكــون مفهــوم   - د 
كان جزء من سياسـة الحكومـة أو مـن البرنـامج الـذي تـتم مراقبتـه ، مـع ضـرورة تـوافر 
الخبـــــرات والمهـــــارات الالزمـــــة إلجـــــراء هـــــذه الرقابـــــة بكفـــــاءة وموضـــــوعية ، فالتنميـــــة 

ثالثــة الرئيســية التــي تفرضــها المســتدامة هــي التنميــة التــي تأخــد فــي اإلعتبــار القيــود ال
البيئــة علــى جهــد التنميــة وهــي عــدم التبــذير فــي إســتخدام المــوارد الناضــبة ، واإللتــزام 
بإســتخدام المــوارد المتجــددة ، وعــدم تجــاوز قــدرة البيئــة علــى هضــم مــا يلقيــه اإلنســان 
فيهـــا مـــن مخلفـــات ، أي أن التنميـــة المســـتدامة تلقـــي أعبـــاء علـــى كـــل مـــن حكومـــات 

 . )٢(وكذلك األجهزة العليا للرقابةالدول 

يتم إجراء الرقابة على حماية البيئـة علـى مؤسسـات القطـاع العـام فقـط ، وال تـتم علـى  - هـ
 .  )٣(طاع الخاصقمؤسسات ال

 :تعريف الجهاز المركزي للمحاسبات  - ٣

عــرف الجهــاز المركــزي للمحاســبات بجمهوريــة مصــر العربيــة الرقابــة علــى البيئــة بأنهــا مــنهج 
وم بمراجعـــة السياســـات والبـــرامج واألنشـــطة البيئيـــة ، بحيـــث تشـــتمل علـــى المراجعـــة خـــاص يقـــ

المالية البيئية ومراجعة كفاءة وٕاقتصاد وفعاليات السياسـات والبـرامج واألنشـطة البيئيـة وفحـص 
مــدى اإللتــزام الفعلــي بتطبيــق القــوانين التــي تحكــم األنشــطة والبــرامج البيئيــة بالجهــة التــي يــتم 

التأكــد مــن ســالمة التصــرفات الماليــة البيئيــة وٕابــداء الــرأي فــي صــحة ودقــة البيانــات مراجعتهــا و 
  .  )٤(الخاصة بمدى كفاءة وفعالية األداء البيئي مع اإللتزام بتطبيق القوانين البيئية

    ) :Iso 1410(تعريف المواصفة  - ٤

رسـمية وموثقـة  الرقابة على البيئـة بأنهـا عمليـة تحقيـق نظاميـة )Iso 1410(عرفت المواصفة 
، من خالل مراجعـة البيانـات علـى فتـرات دوريـة ، وذلـك إلجـراء التقـويم الـدوري لـألداء البيئـي 

  .  )٥(من قبل طرف مستقل

                                                 
 .٥عبد العزيز محمد عبد العزيز مجاور ، مرجع سبق ذكره ، ص  )١(

)٢( - Result Of Fifth survey Of Environmental Auditing (Intosai) , Working Goup on 
Environmental Auditing , 2007 ,p3.    

ة لإلنتوساي والخاص قابة على البيئة من قاإلستبيان الثالث حول الر )٣( بل األجھزة العليا للرقابة والمحاسبة ، مجموعة العمل التابع
 .   ٣، ص ٢٠٠٠بالرقابة على البيئة ، 

 . ٣٤علي محمد أحمد الزمير ، مرجع سبق ذكره ، ص  )٤(
ي  )٥( ين ، عل راھيم حس ة" إب ال المرجع ى أعم اته عل ي وإنعكاس اد األداء البيئ وم وأبع ة  ،"  مفھ ارة ، جامع ة التج المنصورة ، كلي

 . ٦ص ، ٢٠١٠



 

وقـــد قامـــت المواصـــفة بتحديـــد مفـــاهيم واضـــحة لكـــل مـــن الرقابـــة علـــى حمايـــة البيئـــة والفحـــص 
المفــاهيم ، ووضــعت تعريفــًا البيئــي وتقيــيم األثــر البيئــي ، لضــمان عــدم حــدوث خلــط بــين هــذه 

  .ابة على حماية البيئة قواضحًا للر 
فعرفــت المواصــفة الفحــص البيئــي بأنــه مجــرد تحقــق أولــي أو حصــر إبتــدائي ألنشــطة الشــركة 
وأدائها البيئـي فـي اللحظـة الراهنـة وعرفـت المواصـفة تقيـيم األثـر البيئـي أنـه يسـتخدم للتخطـيط 

  .  )١(ن المشروعات البيئيةودراسة اآلثار المستقبلية الناتجة ع
  :تعريف األفراد للرقابة على البيئة : ثانيًا  

عـــرف الـــبعض الرقابـــة علـــى البيئـــة بأنهـــا أداة لتقيـــيم األداء البيئـــي للوحـــدات اإلقتصـــادية ،  - ١
تتضــمن التحقــق مــن ســالمة تنفيــذ األنشــطة والسياســات والبــرامج فــي ضــوء القــوانين واللــوائح 

 . )٢(البيئية المتبعة

رف البعض الرقابة على حماية البيئة بأنه مصطلح يجـب إسـتخدامه فـي سـياق المراجعـة وع - ٢
الخارجية المستقلة ، حيث تتفـق األجهـزة العليـا للرقابـة علـى أن الرقابـة علـى حمايـة البيئـة ، 
أو كما يسميها البعض المراجعة البيئية أو الرقابة البيئية ، ال تختلف كثيرًا مـن حيـث المبـدأ 

ابة التي تمارسـها األجهـزة العليـا للرقابـة ، وأنهـا يمكـن أن تكـون جميـع أنـواع الرقابـة عن الرق
 : )٣(على حماية البيئة أو واحدة منها ، على حسب كل دولة ، ويتم ذلك من خالل

ئة ـالتأكد من اإلستخدام السليم الفعال لألموال العامـة التـي تـم إنفاقهـا علـى حمايـة البيـ  -أ 
. 

 .نشطة البيئية التنفيذ السليم لأل  -ب 

 .يات على الصعيدين الوطني والدولي قالمطابقة للقوانين البيئية الداخلية واإلتفا  -ج 

ويــتم إجــراء كافــة التــدابير مــن أجــل تحســن نوعيــة الحيــاة اإلنســانية وحمايــة نظــم الكائنــات 
الحيــة وتقليــل التــدهور البيئــي وتخفــيض معــدالت التلــوث ، ويكــون لألجهــزة العليــا للرقابــة 

تمــارس هــذا النــوع مــن الرقابــة ، تــأثيرًا كبيــرًا علــى واضــعي السياســات العامــة للبيئــة  التــي
  :وصانعي القرار وذلك من خالل الضغط من أجل 

هـا فـي حالـة ثبـوت ئح البيئية وتعديلها ، أو سـن غير مراجعة القوانين والتشريعات واللوا - ١
 .قصورها 

                                                 
)١( , International Journal of  " centuy stMeeting the Challenge In the 21" Sheira Faser ,  -

Government Auditing , (Intosai) , vol .13 , ISS.2 , P.50 . 
ب ،  )٢( ود لبي امية محم ة " س ى البيئ ة عل وم الرقاب ة  "مفھ ة المالي وان الرقاب دريبي ألعضاء دي امج الت ة للبرن ة مقدم ة بحثي ، ورق

از المركزي للمحاسبات ،  ة ، الجھ ل  ٦-٢بجمھورية العراق حول موضوع الرقابة على البيئة ، جمھورية مصر العربي ،  ٢٠٠٥إبري
  . ٩- ٧ص 

)٣( - The Annual Report of Auditing on sanitay and Industrial Drainage to protect Environment 
From polluation , (Intosai) , Working Goup on Environmental Auditing , 2007 ,p20.    



 

 .لها إجراء تحسينات على إدارة الكوارث وحسن اإلستعداد  - ٢

  . )١(ة بالتحكم في البيئةقزيادة نظم المساءلة المتعل - ٣
ابة على البيئـة بأنهـا عمليـة مهمتهـا التأكـد مـن اإللتـزام بـإجراءات وآليـات قوعرف البعض الر  - ٣

حمايــة البيئــة وصــيانتها ، وكــذلك اإلحســاس المســئولية تجــاه البيئــة بإعتبارهــا ميراثــًا مشــتركًا 
قتــة وٕانمــا هــي عمليــة مســتمرة ومتواصــلة لضــمان تحقيــق لإلنســانية ، وهــي ليســت عمليــة مؤ 

العالقات المتوازنة بين البيئة والتنمية ، ومنع إنحرافها عن الخط البيئي السـليم ، وهـو الخـط 
الــذي يضــمن اإلســتدامة البيئيــة والتنمويــة معــًا ، مــن أجــل كشــف أي خلــل أو إنحــراف عــن 

اإلطـــار البيئـــي ، بهـــدف إيجـــاد عالقـــة المعـــايير البيئيـــة اآلمنـــة ، وتصـــويب المســـار داخـــل 
تعاونية وطيدة بين األجهزة اإلدارية والتنفيذيـة فـي الـدول وبـين أجهزتهـا الرقابيـة العليـا ، بمـا 

 .    )٢(جهزة ويسمح بإقامة رقابة بيئية كاملة وموضوعيةالتكامل والتنسيق بين هذه األ ققيح

يقوم على فحص األداء البيئي للوحـدة  ييميقوعرف البعض الرقابة على البيئة بأنها نشاط ت - ٤
وتوافقه مع الترتيبات البيئيـة المخططـة وتحديـد آثـاره  اإلقتصادية بغرض التحقق من فاعليته

علـــى القـــوائم الماليـــة للوحـــدة اإلقتصـــادية ، ويمكـــن أن تـــؤدى بواســـطة مـــراجعين داخليـــين أو 
   . )٣(جهاز رقابي خارجي محايد

ئــة بأنهــا عمليــة فحــص شــامل ودقيــق للسياســات واألنشــطة وعــرف الــبعض الرقابــة علــى البي - ٥
( أو األجهــزة الرقابيــة العليـــا ) كمراجعــة داخليــة ( البيئيــة التــي تنفــذها الوحــدات اإلقتصــادية 

لتحديـــد مـــدى مطابقـــة هـــذه السياســـات للمعـــايير والقـــوانين واإللتزمـــات ) كمراجعـــة خارجيـــة 
ـــــي  ـــــك ف ـــــة وذل ـــــة المرتبطـــــة بالبيئ ـــــة والدولي ضـــــوء المســـــتندات والســـــجالت والتقـــــارير المحلي

 .   )٤(المستخدمة في عملية الفحص

موضــوعي ودوري لــألداء البيئــي بواســطة  وعــرف الــبعض الرقابــة علــى البيئــة بأنهــا فحــص  - ٦
أفــراد متخصصــين مــن خــارج الوحــدة اإلقتصــادية ، للتأكــد مــن اإللتــزام بــالقوانين والسياســات 

ـــة ال ـــيم فعالي ـــة ، وتقي ـــة البيئي ـــتم اإلداري ـــائج التـــي ي ـــة المســـتخدمة ، وتوصـــيل النت ـــرامج البيئي ب
  .   )١(التوصل إليها إلى األطراف المعنية وٕاعداد تقرير بذلك

ــــى البيئــــة   - ٧ ــــبعض الرقابــــة عل ــــرامج قــــأنهــــا المــــنهج الخــــاص بتبوعــــرف ال ويم السياســــات والب
ج واألنشـــطة ويم كفـــاءة وفعاليـــة البـــرامقـــواألنشـــطة البيئيـــة ، وتشـــتمل علـــى الرقابـــة الماليـــة وت

                                                 
)١( - Guidance On Conducting Audits Of Activites On Environment Perspective , (Intosai) , 

Working Goup on Environmental Auditing , 2001 ,p16.      
ة المستدامة  " إبراھيم الشيجاني أبو سريويل ، )٢( ة لضمان التنمي ة البيئي ة  "المراجع ة الليبي ة ، الجماھيري ة المالي ة المراجع ، مجل

 . ١٧، ص ٢٠١٠، السنة الثانية ،  ٤ى ، جھاز المراجعة المالية ، العدد ــالعظم
اروق ،  )٣( د ف ى أحم ة " إيھاب عل ى البيئ ة عل ويم األداء لقطاعات  "الرقاب ذ الخطة وتق ة تنفي ة لمتابع إلدارة المركزي دم ل ، بحث مق

 . ٢، ص ٢٠١٠الخدمات العامة ، الجھاز المركزي للمحاسبات ، يونيو 
 . ١٠-٩سامية محمود لبيب ، مرجع سبق ذكره ، ص  )٤(
 . ٣٠أحمد فاروق ، مرجع سبق ذكره ، ص إيھاب على )١(



 

والسياسات البيئية ، وذلك بهدف فحص مدى اإللتـزام الفعلـي بتطبيـق القـوانين واللـوائح التـي 
تحكــم األنشــطة والبــرامج البيئيــة ، والتأكــد مــن ســالمة التصــرفات الماليــة ، وٕابــداء الــرأي فــي 

وٕاعداد صحة وسالمة البيانات الخاصة بها ، والتحقق من كفاءة البرامج واألنشطة البيئية ، 
  .  )٢(تقرير بذلك

وم بهـا المراقـب ، للتأكـد مـن تنفيـذ قـكما عرفها البعض بأنها مجموعـة مـن اإلجـراءات التـي ي - ٨
ــًا للنصــوص القانونيــة الجــاري العمــل بهــا فــي كــل دولــة ، والتأكــد مــن  المشــاريع البيئيــة طبق

مراعــاة معـــايير ة بالبيئـــة ، و قــتحصــيل اإليــرادات ، وتأديـــة النفقــات فـــي المشــاريع ذات العال
الكفــاءة واإلقتصــاد والفعاليــة فــي تنفيــذ تلــك المشــاريع ، واإللتــزام بمعــايير التنميــة المســتدامة 
التــــي تأخــــذ فــــي اإلعتبــــار تلبيــــة إحتياجــــات األجيــــال الحاضــــرة ، دون التــــأثير علــــى الوفــــاء 

بعتهــا بإحتياجــات األجيــال المســتقبلية ، وٕابــداء الــرأي المحايــد فــي صــحة اإلجــراءات التــي إت
 .    )٣(الوحدة اإلقتصادية

يــيم مــنظم لتحديــد مــا إذا كانــت الوحــدة اإلقتصــادية أو الجهــات قكمــا عرفهــا الــبعض بأنهــا ت - ٩
امـــت بتنفيـــذ جيـــد للسياســـات والبـــرامج والمتطلبـــات البيئيـــة قالحكوميـــة الخاضـــعة للرقابـــة قـــد 

حكــام والمواصــفات المحليــة المتبعــة ، ومــا إذا كانــت اإلنجــازات البيئيــة تــتم طبقــًا للقــانون واأل
 . )٤(الدوليةو واإللتزامات الوطنية 

 : )٥(كما عرفها البعض بأنها رقابة اآلثار البيئية عن البرامج الحكومية -١٠

  :ومن التعريفات السابقة يمكن إستخالص النقاط التالية 
يزهــا الرقابــة علــى البيئــة يجــب أن تمارســها األجهــزة العليــا للرقابــة فــي كــل دولــة ، ويجــب تمي - ١

ابــة ذات الطبيعــة الفنيــة التــي تمارســها الجهــات المتخصصــة بالبيئــة التــي تقــوم قعــن تلــك الر 
 . )٦(بعمل ذي طبيعة تقنية باألساس

ال تختلف الرقابة على حماية البيئـة كثيـرًا عـن بقيـة أنـواع الرقابـة المتبعـة فـي األجهـزة العليـا  - ٢
الرقابـة ولكـن اإلخـتالف يكـون فـي للرقابة فهي ال تختلف من حيث الجـوهر عـن بـاي أنـواع 

مــا تحتاجــه هــذه الرقابــة مــن تنــوع فــي المهــارات والتخصصــات لــدى فريــق العمــل القــائم بهــا 
 .  )١(وتوفر قدر كبير من المعلومات والبيانات األساسية للبيئة لديه

 

                                                 
ك" كمال عبد السالم عبد السالم السيد ،  )٢( ة ومسئولياته فى ذل ى للرقاب از األعل ة ودور الجھ ة البيئ إلدارة "  مراجع دم ل ، بحث مق

 . ٥٠، ص ١٩٩٤المركزية للبحوث والتدريب في إطار المسابقة العلمية الثانية ، 
رة من ملحق توصيات المؤتمر ال )٣( از المركزي للمحاسبات ، خالل الفت ـى  ٢٥دولي الخامس عشر لألنتوساي ، الجھ سبتمبر إلـــــ

 . ٢، ص ١٩٩٥أكتور  ١٢
رحمن الشرھان ،  )٤( د ال د عب ة" محم ى البيئ ة عل دم للمجموعة "  الرقاب وان المحاسبة ، بحث مق ة المتحدة ، دي ارات العربي ، اإلم

 .  ٥-٤، ص  ٢٠٠٦ليا في إطار المسابقة الثامنة للبحث العلمي ، العربية لألجھزة الرقابية الع
 .٣عبد العزيز محمد عبد العزيز مجاور ، مرجع سبق ذكره ، ص  )٥(
 . ٣٣علي محمد أحمد الزمير ، مرجع سبق ذكره ، ص  )٦(
 . ٣ملحق توصيات المؤتمر الدولي الخامس عشر لألنتوساي ، مرجع سبق ذكره ، ص  )١(



الرقابة على حماية البيئة لها خصوصية عن باقي أنواع الرقابة ، في اإلجـراءات واألسـاليب  - ١
 . )٢(واألهداف

مفهوم الرقابة على البيئة يعنـي المعنـى الواسـع والشـامل لهـا ، حيـث يـدخل فيـه جميـع أنـواع  - ٢
ًا ، ـالرقابة من حيث وقتها ، مثل الرقابة السابقة ، أي قبل التـأثير علـى البيئـة سـلبًا أو إيجابـ

 . )٣(وكذلك الرقابة الالحقة ، أي بعد حدوث تأثير على البيئة ومكوناتها

 يوجد إتفاق حول تعريف موحد ومتفق عليـه للرقابـة علـى البيئـة ، ولكـن يتبنـى كـل جهـاز ال - ٣
 . )٤(رقابي تعريفًا خاصًا له ، وفقًا للسياسات البيئية للدولة ، ولقوانين البيئة المعمول منها

لكل جهـاز رقـابي الحـق فـي أن يمـارس كـل أنـواع الرقابـة علـى حمايـة البيئـة أو واحـدة منهـا  - ٤
   . )٥(لك في ضوء الدور المطلوب للجهاز الرقابي والسلطة المخولة إليهويتم ذ

يـيم موضـوعي دوري وموثــق ، قيتبنى الباحث تعريفًا محددًا للرقابة على البيئـة وهـو عمليـة ت - ٥
مــن خــالل جهــة خارجيــة مســتقلة ومحايــدة ، وهــذه العمليــة تهــدف إلــى المســاهمة فــي حمايــة 

    :يلي  وتشمل هذه العملية ماالبيئة ، 

 .الرقابة المالية ، من خالل فحص الوثائق المحاسبية والسجالت التي لها مردود بـيئي   -أ 

 .الرقابة على األداء ، من خالل متابعة وتقويم األداء البيئي   -ب 

رقابة اإللتزام ، من خالل التأكد من إحترام القوانين الداخلية المتبعة ، والقواعد القانونيـة   -ج 
نصــوص عليهــا فــي المعاهــدات الدوليــة التــي مبيئــة ، والواجبــات الالوطنيــة فــي مجــال ال
 .صادقت عليها الدولة 

أنــواع الرقابــة الــثالث الســابقة هــي العناصــر األساســية التــي يتكــون منهــا مفهــوم الرقابــة   - د 
علــى حمايــة البيئــة ولكــل دولــة الحــق فــي إســتخدامها كلهــا أو واحــدة أو أكثــر منهــا مــع 

ة البيئيـــة الداخليـــة لكـــل دولـــة والصـــالحيات التـــي يمارســـها األخـــذ فـــي اإلعتبـــار األنظمـــ
 .الجهاز الرقابي بها 

أهميــة  وبعــد إســتعراض مفهــوم الرقابــة علــى البيئــة ، يتبــادر إلــى الــذهن التســاؤل مــا
  . ها وأنواعها ، وهذا ما سيتضح من المبحث التالي الرقابة على البيئة وأهداف

                                                 
 . ٥بد الرحمن الشرھان ، مرجع سبق ذكره ، ص محمد ع )٢(
 .٣٤أحمد بن سعد الفار، مرجع سبق ذكره ، ص )٣(
ة التجارة ،  "  على أعمال المراجعة وأثرهمفھوم وأبعاد األداء البيئي  " صدام محمد محمود ، )٤( ،  ٢٠١٣، جامعة المنصورة ، كلي

 . ٣٤ص
 . ٣٤المرجع السابق ، ص )٥(



 

  المبحث الثاني
  ئةإطار الرقابة على البي

  :تمهيد 
يئــة ويتنــاول هــذا المبحــث بإســتعرض المبحــث الســابق التعريفــات المتعلقــة بالرقابــة علــى ال  

  :النقاط التالية 
  .أهمية الرقابة على البيئة وفوائد تطبيقها  -
 .أهداف الرقابة على البيئة  -

 .الهيئات التي لها تأثير على البيئة  -

 . مداخل تنفيذ القيام بمهام الرقابة على البيئة -

 .أنواع الرقابة على البيئة  -

 .الرقابة على البيئة  مراحل وخطوات -

 .للرقابة على البيئة  دليل األنتوساي -

  :أهمية الرقابة على البيئة وفوائد تطبيقها : أوًال 
هميــة الرقابــة علــى البيئــة إلــى خطــورة التلــوث الــذي أصــبح يهــدد جميــع المخلوقــات تعــود أ

المستعصـــية التـــي بـــدأت تنتشـــر بشـــكل مـــروع ، ممـــا جعـــل التـــي تعـــيش علـــى األرض واألمـــراض 
األجهــزة الرقابيــة العليــا تعطــي الرقابــة علــى حمايــة البيئــة جانبــًا كبيــرًا مــن أعمالهــا الرقابيــة ، وهــي 
بــذلك تــؤدي خدمــة إجتماعيــة وٕاقتصــادية جمــة ، فهــي تحــرص علــى حيــاة األمــم وحمايــة األجيــال 

  .   )١(القادمة
ى البيئــة إلــى أنهــا واحــدة مــن أهــم األدوات البيئيــة المســتحدثة وتعــود أهميــة الرقابــة علــ
  :وٕالى أنها تحقق الفوائد والمنافع التالية للحد من مشكالت التلوث البيئي 

التشـــريعات والقـــوانين البيئيـــة ، بالتعـــرف علـــى األنشـــطة الضـــارة بيئيـــًا ، والتحقـــق مـــن اإللتـــزام  - ١
 . )٢(وٕاقتراح برامج وٕاجراءات وحلول معالجة التلوث

واصــفات العالميــة لــنظم اإلدارة البيئيــة ، التــي تهــدف متســاهم فــي تبنــي الوحــدات اإلقتصــادية لل - ٢
إلــى التحســين المســتمر فــي نظــام الوحــدة اإلقتصــادية لحمايــة البيئــة ، والتعــرف علــى المخــاطر 

 .   )٣(وتقليل الحد من معدالت التلوث

                                                 
)١( , International Jounal  " How Environmental Management Is Successful "son ,Kathleen Gib -

Of Government Auditing , (Intosai) , Vol.13 , Iss.2 , 2005,p.p30 . 
ة" أحمد الدسوقي محمد إسماعيل ،  )٢( ة مصر العربي اسة ، در"  إستخدام نظم اإلدارة البيئية للحد من التلوث الصناعي في جمھوري

وم السياس اد والعل ة اإلقتص اھرة ، كلي ة الق ة ، جامع ي اإلدارة العام تير ف الة ماجيس وجات ، رس اع المنس ة قط ـحال ،  ٢٠٠١ية ، ـ
 .   ١٣١ص

د السيد ،  )٣( ات الصرف الصناعي" عبد السيد صبري عب تحكم في مخلف رامج ال ويم ب ة وتق ة ، أطروحة  " مراجع ، دراسة تطبيقي
 . ٥٧، ص ٢٠٠٩البيئية ، جامعة عين شمس ، معھد الدراسات والبحوث البيئية  دكتوراه في العلوم



 

 )١(تم الحصول عليها أثناء عمليات الفحـصتستمد أهميتها من أهمية المعلومات البيئية التي ي - ٣
.  

وقــد أكــد المشــاركون فــي ورشــة العمــل الخاصــة موضــوع الرقابــة علــى حمايــة البيئيــة التــي أقامهــا 
، علـى أن الرقابـة علـى حمايـة  ١٩٨٩ج األمم المتحدة المعني بالبيئة والمنعقدة ببـاريس عـام مبرنا

  :البيئة تحقق الفوائد والمنافع التالية 
د تطبيــق الرقابــة علــى حمايــة البيئــة علــى زيــادة الــوعي بالسياســات والمســئوليات البيئيــة يســاع - ١

 .للوحدات اإلقتصادية 

 .تساعد على إكتشاف األخطاء وٕاتخاذ اإلجراءات التصحيحية والعمل على تالفيها  - ٢

 .يوفر قاعدة بيانات ومعلومات إلستخدامها في حاالت الطوارئ أو الكوارث البيئية  - ٣

ل التلوث البيئي الذي تسببه بي معرفة اإللتزامات التي تتحملها الوحدة اإلقتصادية مقاتساعد ف - ٤
 .   )٢(أنشطتها

 . )٣(تعمل على إيجاد نظام متكامل لمراجعة أنشطة الوحدة اإلقتصادية - ٥

تســـاعد علـــى حســـن إســـتخدام األنشـــطة والبـــرامج البيئيـــة ، بمـــا يـــؤدي لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة  - ٦
 .المستدامة 

  :ابة على البيئة قأهداف الر :  ثانياً 
إن أهــداف الرقابــة علــى البيئــة واســعة النطــاق ، ويمكــن إســتخالص األهــداف التاليــة للرقابــة علــى 

  :البيئة 
ه مــن نفــع علــى بــتقــويم األداء البيئــي للمشــروعات والبــرامج البيئيــة ومقارنــة آثارهــا بمــا تعــود  - ١

 .المجتمع 

 .ل قدر من األضرار البيئية قوضع نظم محاسبية ومالية بيئية تكفل أ - ٢

 .تقييم المخاطر البيئية واإلفصاح عنها ووضع حلول مالئمة لها  - ٣

 )٤(الفحص المنظم لألداء البيئي واألثر اإليجابي لذلك علـى القـوائم الماليـة للوحـدة اإلقتصــادية - ٤
. 

ة حث الحكومات على إنشاء إدارات بيئية في كل الوحـدات اإلقتصـادية تتحمـل مسـئولية حمايـ - ٥
 .البيئة 

                                                 
 . ١٥سامية محمود لبيب ، مرجع سبق ذكره ، ص )١(
 . ٣٦علي محمد أحمد الزمير ، مرجع سبق ذكره ، ص )٢(
 . ٧علي إبراھيم حسين، مرجع سبق ذكره ، ص )٣(
وراه "  كزي للمحاسباتالرقابة المالية للجھاز المر" باسم نعيم عوض ،  )٤( ة ، أطروحة دكت ، دراسة مقارنة في التشريعات المختلف

 . ٣٨٥، ص ٢٠١٠الفلسفة في الحقوق ، جامعة بني سويف ، كلية الحقوق ، 



 

دعـــم الـــوعي البيئـــي مـــن خـــالل الضـــغط علـــى الحكومـــة لتـــدريس التريـــة البيئيـــة فـــي المـــدارس  - ٦
 .والجامعات 

   . )١(التأكد من عدم تجاوز الملوثات البيئية للنسب القانونية المسموح بها - ٧

عــن طريــق الحصــول وذلــك التحقــق مــن قيــام الوحــدة اإلقتصــادية مــن أداء واجباتهــا البيئيــة ،  - ٨
 .دلة تؤكد ذلك على أ

 .األنظمة والقوانين والتشريعات البيئية بالتأكد من التقيد  - ٩

 . )٢(تشجيع قيام نظام إداري بيئي كفء ورشيد ، وتحسين نظم وٕاجراءات حماية البيئة -١٠

حمايــة البيئــة بتأديــة مســئولياتها وواجباتهــا فــي حمايــة بحــث اإلدارات والجهــات المتخصصــة  -١١
 .التشريع الخاص بحماية البيئة  البيئة ، والمساعدة في تحسين

المســـاهمة فـــي إزالـــة االثـــار الســـلبية الواقعـــة علـــى البيئـــة أو التخفيـــف منهـــا ، والعمـــل علـــى  -١٢
 .تعديلها 

ابة فعالة علـى األنشـطة البيئيـة ، عـن طريـق تـوفير المعلومـات ذات قالمساهمة في تحقيق ر  -١٣
 .التأثير البيئي 

ــ -١٤ أهــدافها بإقتصــاد وكفــاءة  قــقة تــؤدي وظائفهــا وتحالتأكــد مــن أن الجهــة محــل الرقابــة البيئي
حمايـــة بالسياســـات والخطـــط والبـــرامج الخاصـــة  قوفاعليـــة ، مـــن خـــالل فحـــص نتـــائج تطبيـــ

 .  )٣(البيئة

يــيم إنجــازات حمايــة البيئــة المنفــذة بواســطة الجهــات المعنيــة بحمايــة البيئــة قإتاحــة الفرصــة لت -١٥
 .  )٤(بالدولة على تحسين أعمالها في أجهزة الدولة ، وحث مؤسسات حماية البيئة

دراســـة مـــدى تـــأثير إنجـــاز البـــرامج البيئيـــة المتبعـــة فـــي الوحـــدة اإلقتصـــادية ، والعمـــل علـــى  -١٦
 .إكتشاف وتفادي اإلنحرافات البيئية 

التأكد من فاعلية نظم اإلدارة البيئية المتبعة في الوحدة اإلقتصـادية ، والعمـل علـى إكتشـاف  -١٧
 .ئية وتفادي اإلنحرافات البي

 . )٥(مساعدة صانعي القرار على وضع تشريعات بيئية مالئمة وقابلة للتنفيذ -١٨

                                                 
ة الشام " الرقابة على البيئة وعالقتھا بالتنمية المستدامة " صالح السيد عيد السعداوي ، )١( ة للمراجع ة األفريقي ــــــــ، المجل لة ــــــ

 .  ٥، ص ٢٠٠٩، العدد الرابع عشر ، ديسمبر ) أفروساي ( 
دقيق البيئي" غسان صالح المطارنة وآخرون ،  )٢( ى إجراءات الت ال عل ؤتمر "  أثر اإلبداع والتغيير في بيئة األعم دم للم ، بحث مق

  . ٨، ص ٢٠٠٥دنية الھاشمية ، العلمي األول لكلية العلوم اإلدارية والمالية ، جامعة اإلسراء ، المملكة األر
)٣( , International Jounal  "Reaping the Benfits Of Environmental Auditing" Kathleen Brooks ,  -

Of Government Auditing , (Intosai) , Vol.19 , Iss.6 , 2004,p.20 . 
 . ٣٧علي محمد أحمد الزمير ، مرجع سبق ذكره ، ص )٤(
دم للمجموع،  المجلس االعلى للحاسباتة ، المملكه المغربي، "  ةعلى البيئ ةالرقاب" ،  شعيب ازال بو )٥(  ةجھزلأل ةالعربي ةبحث مق

 . ٢٥ص ،  ٢٠٠٦،  للبحث العلمى ةة الثامنقالعليا فى اطار المساب ةالرقابي



 

التأكــد مــن ســالمة الوضــع البيئــي للوحــدة اإلقتصــادية ، وكفــاءة تصــميم وتطبيــق نظــم اإلدارة  -١٩
البيئيــة ، والتأكــد مــن عــدم وجــود مخالفــات بيئيــة تهــدد ســالمة إســتمرار الوحــدة اإلقتصــادية ، 

 .  )١(اح الحالية والمستقبليةبلتزام بالمعايير البيئية على األر والتحقق من أثر اإل

إصــــدار التقــــارير وٕارســــالها للجهــــات المعنيــــة ، مــــن أجــــل الوصــــول لمرحلــــة التنميــــة البيئيــــة  -٢٠
 .ق اإلدارة البيئية المتكاملـة قالصحيحة ، من خالل التكامل والتنسيق والتعاون الكامل لتحي

ى لضــمان تحقيــق أهــداف الخطــة القوميــة لحمايــة البيئــة ، تــوفير نظــام معلومــات بيئيــة يســع -٢١
ويمكــن فــي ضــوئه إعــادة النظــر فــي اإلســتراتيجيات والخطــط البيئيــة القائمــة أو التــي ســيتم 

 .إعدادها 

الرقابة على الخطط البيئية ، ومتابعة تنفيذها ، وتحديد اإلنحرافات ، وبيـان أسـبابها وطريقـة  -٢٢
 .عالجها 

 .ية مراقبة التكاليف البيئ -٢٣

ظ اد المســئولية عــن الحفــاكشــف اإلنحرافــات عــن المعــايير القياســية البيئيــة ، وتحميــل األفــر  -٢٤
 .على البيئة ، كل حسب موقعه 

 .التأكد من أن الجهات الخاضعة للرقابة البيئية تؤدي وظائفها بكل فعالية وكفاءة  -٢٥

 . )٢(اإللتزام بالتعليمات واإلرشادات البيئية الصادرة من منظمة اإلنتوساي -٢٦

ة علـى حمايـة بـاقوقد حصرت المنظمة الدولية لألجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة والمحاسـبة أهـداف الر 
  :البيئة في اآلتي 

اإللتزام بالتشريعات البيئية والسياسات البيئية المحلية واإلتفاقيات والمعاهـدات البيئيـة الدوليـة  - ١
. 

 . )٣(بيئيةمعرفة التأثيرات البيئية للبرامج الحكومية غير ال - ٢

 .اإلسهام في حماية البيئة ومنع التأثيرات السلبية لمزاولة الوحدة اإلقتصادية ألنشطتها  - ٣

 .التأكد من نزاهة القوائم المالية البيئية للوحدة اإلقتصادية  - ٤

رارات المناســـبة ، وعلـــى قـــتـــوفير معلومـــات تســـاعد المســـئولين وصـــناع القـــرار علـــى إتخـــاذ ال - ٥
 .  )٤(تبارات البيئيةإعطاء الوزن الكافي لإلع

  
  :الهيئات التي لها تأثير على البيئة : ثالثًا 

                                                 
ك "  ة والنظرة المستقبليةالمراجعة البيئية في المملكة العربية السعودية الحالي " صالح عبد الرحمن السعد ، )١( ة المل ة جامع ، مجل

 .   ١١٥، ص ٢٠٠٧، العدد الثاني ،  ٢١لمجلد عبد العزيز ، كلية اإلقتصاد واإلدارة ، ا
ي ،  )٢( د عل ي عصام محم ة" عل ى البيئ ة عل ة  " الرقاب دم للمجموعة العربي ة ، بحث مق ة المالي وان الرقاب راق ، دي ة الع ، جمھوري

 .  ١٢، ص ٢٠٠٦العليا في إطار المسابقة الثامنة للبحث العلمي ، لألجھزة الرقابية 
 . ٤إيھاب على أحمد فاروق ، مرجع سبق ذكره ، ص )٣(
 . ١٥علي نصر محمد التويتي ، مرجع سبق ذكره ، ص )٤(



يمكن تصنيف الهيئات التي لها تأثير على البيئـة إلـى ثـالث مجموعـات ، كمـا جـاء بالتوجيهـات 
الصادرة عن األنتوساي بخصوص تنفيذ العمليات الرقابية على النشـاطات ذات المنظـور البيئـي 

  : )١(، وهي ٢٠٠١في أكتوبر 
الهيئـات التــي تــؤثر عملياتهــا علــى البيئــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ، ســواء كــان األثــر  - ١

 .إيجابيًا أو سلبيًا 

 .الهيئات التي لها سلطة صياغة السياسات البيئية وتنظيمها  - ٢

 .الهيئات التي لها سلطة متابعة ومراقبة األعمال البيئية  - ٣

  :البيئة  مداخل القيام بمهام الرقابة على: رابعًا 
يـام بمهـام الرقابـة علـى البيئـة ، منهـا الرقابـة حسـب الجهـات قهناك أكثر من مدخل يمكن إتباعـه لل

التلــوث المــائي ، والتلــوث األرضــي ، والتلــوث ( لهــا عالقــة بالبيئــة ، والرقابــة حســب أنــواع التلــوث 
   :تي ويمكن توضيحها كاأل ، والرقابة حسب الجهات التي تلوث البيئة ، ) الهوائي 

 :الرقابة حسب الجهات التي لها عالقة بالبيئة  - ١

إذ يتم تنفيذ العمل الرقابي من خالل الجهـات التـي لهـا عالقـة بالبيئـة ، فهنـاك جهـات مسـئولة 
عن اإلشراف على حسن إستغالل البيئة ، وهناك جهـات تسـاعد علـى تحسـين البيئـة ، وهنـاك 

   :التالي  ويمكن تصنيفها على النحوهات تسيئ للبيئة ، ج
  :الرقابة على الجهات التي تراقب المؤسسات الملوثة للبيئة  -١/١

يقصد بهذه الجهات تلك الجهات المركزيـة فـي الدولـة المسـئولة عـن حمايـة البيئـة ، والتـي 
بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها مثـل مراجعـة حالـة البيئـة تقوم 

ـــام  ـــو بوتقويمهـــا ، والقي ـــة والتقن ـــة الفني ية ، وٕاعـــداد ـســـائل الرصـــد ، وٕاجـــراء الدراســـات البيئي
مقاييس حماية البيئـة وٕاصـدارها ، وهـذه الجهـات قـد أعطتهـا الدولـة صـالحية الرقابـة علـى 
الجهــات التـــي تســيئ للبيئـــة ، ومــن أمثلـــة هــذه الجهـــات فــي مصـــر ، وزارة الدولــة لشـــئون 

الزراعــة ، ووزارة الكهربــاء والطاقــة وغيرهــا ،  البيئــة ، ومصــلحة األرصــاد الجويــة ، ووزارة
حيث تقوم كل جهة مـن هـذه الجهـات بالرقابـة علـى الوحـدة اإلقتصـادية واألنشـطة الملوثـة 
للبيئة ، فمن المهم أن يقوم الجهاز األعلى للرقابة بالرقابة على الجهـات التـي عهـدت لهـا 

  .اءة لها الدولة بالرقابة على حسن إدارة البيئة وضمان عدم اإلس
  

  :  )١(ويكون الهدف من هذا النوع من الرقابة ما يلي

                                                 
 . ٦عبد العزيز محمد عبد العزيز مجاور ، مرجع سبق ذكره ، ص )١(

)١( ,  " Environmental and Its Relationship To Sustainable DevelopmentControl The  "Salah al saadawi , -
Journal Of the African Comprehensive Reviw , (Afrosai) , no.14 December 2009 , p13 . 



 

 .معرفة الجهات التي تلوث البيئة  - ١

 .معرفة أنواع التلوث الذي تحدثه  - ٢

 .الحصول على المعلومات الفنية  - ٣

 . معرفة ترتيب هذه الملوثات حسب درجة الخطر الذي تحدثه للبيئة  - ٤

  :سين الوعي البيئي الرقابة على الجهات التي تساعد على تح -١/٢
يقصد بهذه الجهات التي يكون من ضمن أهدافها العمـل علـى تحسـين البيئـة ، مثـل وزارة 

  . اإلعالم ، ووزارة التربية والتعليم في مصر 
  :الرقابة على الجهات التي تلوث البيئة  -١/٣

ــ ل يقصــد بهــذه الجهــات تلــك الجهــات التــي ينــتج عــن عملهــا إســاءة أو تلويــث للبيئــة ، مث
المصــانع ومحطــات التحليــة ومحطــات الصــرف الصــحي والمستشــفيات ، بمــا تخرجــه مــن 

  .مخلفات 
 :الرقابة حسب أنواع التلوث  - ٢

تتضــمن أنــواع التلــوث البيئــي كــًال مــن التلــوث المــائي والتلــوث الهــوائي والتلــوث الضوضــائي 
  .  )٢(والتلوث البيولوجي ، ويتم عمل تقرير منفصل لكل نوع من أنواع التلوث هذه

  : أنواع الرقابة على البيئة : خامسًا 
يمكن أن تمارس األجهزة العليا للرقابة على البيئة أنواعًا مختلفة من الرقابة والتي تعد وحـدة واحـدة 
مجتمعــة ومكملــة لبعضــها فــي إطــار مــا يعــرف بالرقابــة الشــاملة ، كمــا يمكــن تطبيقهــا منفــردة علــى 

وضعه في التشريع الداخلي ، ومـدى الصـالحيات المخولـة حسب دور كل جهاز رقابي بالدولة ، و 
  .له وفقًا للقانون 

  :   )٣(ويمكن إستعراض هذه األنواع كما يلي
 :الرقابة المالية البيئية  - ١

وتــتم عبــر فحــص المســتندات والوثــائق واللــوائح المحاســبية والماليــة ، والتأكــد مــن أن التكــاليف 
قد تم تحديدها ووضع قيمة لها ، وٕاعداد تقرير عن ذلـك  واإللتزامات واألصول المتعلقة بالبيئة

  .   )٤(واعد المحاسبية والمالية المتعارف عليهاقطبقًا لل

                                                 
 .٥٠-٤٩أحمد بن سعد الفار، مرجع سبق ذكره ، ص )٢(
د ، )٣( از األ " محمد لطفي السيد محم ة ودور الجھ ة البيئ كمراجع ة ومسئولياته في ذل ى للرقاب ة  " عل إلدارة المركزي دم ل ، بحث مق

 .  ٤٦، ص ١٩٩٤لشئون مجلس الشعب في إطار المسابقة العلمية الثانية ، 
 . ٣٩أحمد بن سعد الفار، مرجع سبق ذكره ، ص )٤(



 

   :وتشمل الرقابة المالية البيئية ما يلي 
 .مراجعة التصرفات المالية لإلعتمادات التي تم رصدها لتنفيذ برامج الحماية البيئية  -أ 

موجب المعايير المحاسـبية بالعالقة باألنشطة البيئية  التحقق من تبويب المصروفات ذات  -ب 
 .المقبولة ، واإلفصاح المالئم عنها في البيانات المالية 

 .مراجعة المبالغ المحصلة نتيجة العقوبات والمخالفات المترتبة عن أحكام قوانين البيئـة   -ج 

 .لبيئة مراجعة اإلعانات والهبات والمساعدات التي يتم تخصيصها ألغراض حماية ا  - د 

 .مراجعة العقود المرتبطة باألعمال البيئية  - هـ

 :رقابة األداء البيئي  - ٢

وتهـدف من أن األموال المصروفة قد حققت األهـداف المطلوبـة والمحـددة سـلفًا ،  تعني التأكد
  :طة بالبيئة ما يلي بالرقابة على األداء المرت

اءة والفعاليــة ، وفقــًا للسياســات التأكــد مــن تنفيــذ بــرامج البيئــة بطريقــة تتســم باإلقتصــاد والكفــ  -أ 
 .البيئية التي تتبعها الدولة 

 .التأكد من أن أهداف األنشطة البيئية القائمة تكون صحيحة وغير ملوثة للبيئة   -ب 

مراجعــــة نظــــم الرقابــــة الداخليــــة للوحــــدة اإلقتصــــادية محــــل الفحــــص ، ومراجعــــة برامجهــــا   -ج 
 .   )١(وأنشطتها البيئية

ألنشـطة الجهـة محـل الفحـص ، والتأكـد مـن فعاليـة هـذه األنشـطة  التأكد من اآلثـار البيئيـة  - د 
 .وتحديد العوامل التي تعوق األداء البيئي المناسب 

التحقــق مــن كفــاءة اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا الجهــات المركزيــة الحكوميــة لمنــع التلــوث أو  - هـ
 .التخفيف من حدته 

 . تقويم مدى فعالية الخطط الخاصة بمواجهة الكوارث البيئية  -و 

البنية األساسية للوحدة اإلقتصادية واألمـاكن السـكنية المجـاورة لهـا ، ومعرفـة مـدى فحص   -ز 
 .تأثير التلوث عليها 

 .تقييم الممارسات المتبعة للتخلص من النفايات   -ح 

  
  
  
  
 

 :رقابة اإللتزام البيئي  - ٣

                                                 
 . ٦-٥محمد عبد الرحمن الشرھان ، مرجع سبق ذكره ، ص )١(



 

ية للدولــة ، وتعنــي التحقــق ممــا إذا كانــت الممارســات البيئيــة تــتم طبقــًا للقــوانين واللــوائح الســار 
   :ويتم ذلك من خالل 

مراجعة الكيفية التي يـتم بهـا مـنح التـراخيص لألمـور المتعلقـة بالبيئـة ، مـن خـالل مـدى  -أ 
 .مطابقتها للقوانين النافذة 

مراجعــة مــدى اإللتــزام بالتشــريعات الخاصــة بالبيئــة ، ســواء التشــريعات الخاصــة بحمايــة   -ب 
ماية الثـروة البحريـة ، أو حمايـة الحيـاة البريـة الهواء ، أو حماية البحار واألنهار ، أو ح

. 

مراجعـــة مـــدى اإللتـــزام باإلتفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة التـــي   -ج 
 . )١(وقعت عليها الدولة

مراجعــــة مــــدى إلتــــزام الوحــــدة اإلقتصــــادية بالمعــــايير والمقــــاييس البيئيــــة التــــي تصــــدرها   - د 
 .  )٢(ة المحلية والدوليةالجهات والهيئات المهنية والتنظيمي

 :الرقابة بالمطابقة  - ٤

وذلــك لمعرفــة مــدى إحتــرام كــل بلــد للمقــاييس والمعاهــدات واإلتفاقيــات الدوليــة البيئيــة المصــدق 
  .عليها ، وهي تتم عن طريق منظمة اإلنتوساي 

 :الرقابة بعد حادثة أو كارثة  - ٥

  .وهي تنتج بعد حادثة أو كارثة بيئية لها عواقب على البيئة 
 :الرقابة الوقائية  - ٦

حـد للخطـر البيئـي قبـل وقوعـه ، وهـي ترمـي للمـدى  م أنواع الرقابة ، ألنها تـتم لوضـعوهي أه
  .  )٣(البعيد وتتم في الدول المتقدمة

  : مراحل وخطوات القيام بالرقابة على البيئة : سادسًا 
لنشــاط الــذي ينتمــي يعــة ابتهــدف هــذه المراحــل والخطــوات إلــى التعــرف علــى طبيعــة المشــروع ، وط

إليـــه ، للتعـــرف علـــى المشـــكالت البيئيـــة الناتجـــة عنـــه ، وتحديـــد األضـــرار التـــي يســـببها المشـــروع 
للمجتمع ، والتأكد من مدى تنفيذ المشروع لمسئولياته البيئية والتقرير بنتائج الرقابـة والـذي يتضـمن 

، وٕاعطائهـــا صـــورة  رأي المراقـــب عـــن مـــدى صـــحة ودقـــة المعلومـــات الخاصـــة باألنشـــطة البيئيـــة
  . )٤(صادقة

  
  :وتتضمن هذه المراحل والخطوات ما يلي  

                                                 
 . ٧-٦المرجع السابق ، ص )١(
 . ١٣لي إبراھيم حسين، مرجع سبق ذكره ، صع )٢(
 .  ١١، ص ٢٠٠٥دم من المجلس األعلى للحسابات ، ق، المملكة المغربية ، بحث م " الرقابة على البيئة" زين العابدين صفوى ،  )٣(
 . ٥٤صكمال عبد السالم عبد السالم السيد ، مرجع سبق ذكره ،  )٤(



 

 :مرحلة التخطيط  - ١

يــام بمهــام رقابــة قالهــدف مــن عمليــة التخطــيط أن يكــون لــدى المراقــب معلومــات تمكنــه مــن ال
ناجحــة ، فهــذه المرحلــة تعتبــر مــن أهــم مراحــل أعمــال الرقابــة وذلــك مــن خــالل وضــع خطــة 

  .  )١(ل والتجميع الدقيق للبياناتلضمان الفحص المتكام
 :ضبط المعايير والمؤشرات  - ٢

ويتم ذلك من خالل توافر المؤشرات والمعايير المرتبطة بالرقابة في مجال حمايـة البيئـة 
ويشترط فـي هـذه أن تكـون صـادرة عـن الجهـة الموكـل لهـا قانونـًا إصـدارها ، وفـي حالـة 

بالمعـايير الدوليـة مـع مراعـاة الخصوصـية عدم توافرها أو عـدم كفايتهـا يمكـن اإلسـتعانة 
 . )٢(في التطبيق

 :المسح المكتبي  - ٣

ويــتم ذلــك مــن خــالل تكــوين خلفيــة عــن الوحــدة اإلقتصــادية محــل الفحــص ، والتعــرف علــى 
األنظمـــــة واللـــــوائح المســـــتخدمة بهـــــا ، وتحديـــــد المالحظـــــات المثـــــارة عليهـــــا ســـــابقًا ، وتحديـــــد 

   . )٣(المالحظات التي ال زالت قائمة
 :المسح الميداني  - ٤

وتعد هذه الخطوة مهمة جدًا ، ويتم القيام بها في موقع الجهة المشمولة بالرقابة ، والتي تمكنا 
مــن الوقــوف علــى حقيقــة الوضــع ، وتســمح بجمــع أدق التفاصــيل التــي يتعثــر الحصــول عليهــا 

هــــة محــــل ب بعمـــل مقابلــــة مــــع المســـؤولين بالجقــــأثنـــاء اإلطــــالع علــــى الوثـــائق ، ويقــــوم المرا
الفحص وأخذ رأيهم في األمور التي يركز عليها التقرير ، ويقوم باإلطالع علـى التقـارير التـي 
تعــدها إدارة الرقابــة الداخليــة بالجهــة محــل الفحــص ، ومعرفــة مــدى تجــاوب هــذه اإلدارة حيــال 

ف المالحظات البيئية التي تؤخذ عليهم ، وتنتهي هذه المرحلة بتقرير يتضمن أهم نقاط الضـع
  .   )٤(المحتملة

  
  
  
  
 :إعداد التقرير  - ٥

                                                 
 . ٤٥كره ، صمحمد لطفي السيد محمد ، مرجع سبق ذ )١(
 . ٤٥، مرجع سبق ذكره ، ص شعيب ازال بو )٢(
 . ٤٤أحمد بن سعد الفار، مرجع سبق ذكره ، ص )٣(
 . ٢٧، مرجع سبق ذكره ، ص شعيب ازال بو )٤(



بمجــرد إنتهــاء مرحلــة المســح المكتبــي ومرحلــة المســح الميــداني يــتم وضــع التقريــر الرقــابي ، 
ويتضــمن التقريــر التوصــية بالمالحظــات الســلبية التــي تؤخــذ علــى الجهــة محــل الفحــص ، أو 

  . )١(ذكر اإليجابيات إن وجدت
  : ويتكون التقرير من اآلتي 

 :مة المقد  -أ 

وتتضـــمن معلومـــات عامـــة عـــن الوحـــدة محـــل الفحـــص ، ونبـــذة عنهـــا ، مثـــل الميزانيـــة ، 
  .والنشاط واألهداف والمسئوليات والهيكل التنظيمي وعدد الموظفين واإلطار القانوني 

 :النطاق   -ب 

  .ويشتمل على المدة الزمنية والموقع الجغرافي اللذين تغطيهما عملية الرقابة 
 : األسلوب   -ج 

ى ســرد المنهجيــة والوســائل التــي يــتم إتباعهــا فــي جمــع المعلومــات ، ســواء مــن ويطــرق إلــ
خـــــالل إســـــتخدام المقـــــابالت أو اإلســـــتبيانات أو أســـــاليب المعاينـــــة المختلفـــــة ، وتوضـــــيح 

  .الصعوبات التي إعترضت المراقب أثناء عملية الفحص 
 :مرحلة تبليغ النتائج والتوصيات ومتابعة تنفيذها  - ١

عمليـــة الرقابـــة يـــتم كتابـــة التقريـــر فـــي شـــكله النهـــائي ، والتأكـــد مـــن تطبيـــق بعـــد اإلنتهـــاء مـــن 
المعــايير والمبــادئ المتعلقــة بإعــداد التقــارير ، وبعــد ذلــك يــتم إبــالغ النتــائج للجهــات المشــمولة 
بالرقابـــــة والجهـــــات المعنيـــــة بحمايـــــة البيئـــــة ، ويختـــــتم التقريـــــر بالتوصـــــيات ، وتكمـــــن أهميـــــة 

عد على تحسين أداء الجهـات المشـمولة بالرقابـة ، كمـا تعتبـر أساسـًا التوصيات في كونها تسا
  .   )٢(تصحيحيًا وتقويميًا للجهات المعنية بالبيئة

  :دليل اإلنتوساي للرقابة على حماية البيئة : سابعًا 
يعـــة هـــذه بالرقابـــة علـــى حمايـــة البيئـــة يهـــدف إلـــى فهـــم طأصـــدرت منظمـــة اإلنتوســـاي دليـــل حـــول 

  :من خالل المحاور اآلتية الموضوع ، وذلك 
 .تطبيق المعايير الرقابية لإلنتوساي على عمليات الرقابة على حماية البيئة  - ١

 .تطوير الطرق الرامية لتنفيذ عمليات الرقابة على حماية البيئة  - ٢

  .وضع مقاييس تقنية إلستعمالها كمرجع لعملية الرقابة على حماية البيئة  - ٣
ة لإلنتوساي على عمليات الرقابة علـى حمايـة البيئـة تطبيق المعايير الرقابي: أوًال 

:  

                                                 
)١( , (Intosai) , Working  " Experiences of superme Audit institutions "Auditing water Issues : -

Goup on Environmental Auditing , March 2004 , p18.       
 . ٢٨-٢٧، مرجع سبق ذكره ، ص شعيب ازال بو )٢(



 

 :مسلمات أساسية  - ١

يدرس الجهاز الرقابي المعايير الرقابية لإلنتوسـاي ولإلسـتعانة بهـا فـي حالـة عـدم  -
  . )١(كفاية المعايير المحلية أو قصورها

التشريعات الضرورية التي تكفل تعاون الهيئات الخاضعة للرقابـة علـى حفـظ سن  -
ت المطلوبـــة والضـــرورية لتقيـــيم النشـــاطات موضـــوع الرقابـــة ، مـــع إمكانيـــة البيانـــا

 .الوصول لهذه البيانات 

ضــرورة أن تــتم عمليــة الرقابــة علــى حمايــة البيئــة وفقــًا لنطــاق صــالحيات الجهــاز  -
 .الرقابي 

 :معايير عامة  - ٢

أن يكـــــون الجهـــــاز الرقـــــابي ذا معـــــايير مهنيـــــة ومســـــتقًال وموضـــــوعيًا فـــــي تنفيـــــذ  -
 . )٢(ة بالبيئةقت الرقابية المتعلالعمليا

 :يجب أن تتوافر في المراقب البيئي مجموعة من المعايير ومنها  -

  :توافر التأهيل العلمي والعملي  -٢/١
لدى المراقب البيئي معرفة كافية بجميـع أنـواع الرقابـة البيئيـة  يجب أن يتوافر -

  .، والقدرة على القيام بها بصورة كفء 
القـــدرة علـــى تكـــوين عالقـــات إنســـانية المراقـــب البيئـــي لـــدى  يجـــب أن يتـــوافر -

ومهارات اإلتصال التي تساعد المراقب البيئي في الحصول علـى المعلومـات 
 .  )٣(التي يرغب منها عند إجراء الرقابة البيئية في الجهة محل الرقابة

الخبـــــرة والمعرفـــــة العميقـــــة بـــــاألمور  لـــــدى المراقـــــب البيئـــــي يجـــــب أن يتـــــوافر -
 .والقوانين البيئية التشريعية 

يجــب أن يكــون المراقــب البيئــي مــدربًا فــي المجــاالت المختلفــة مثــل الهندســة  -
 . )٤()الخبرة الفنية ( والكيمياء والصحة الصناعية 

البـــد أن يكـــون المراقـــب البيئـــي ذا مرجعيـــة بيئيـــة فـــي أثنـــاء مراحـــل التعلـــيم ،  -
، ويكـــون  حيـــث إن ذلـــك يـــوفر نظـــرة متعمقـــة بخصـــوص الجوانـــب التطبيقيـــة

 . )١(أكثر درة على التعامل مع قضايا البيئة

                                                 
ي ، )١( ربيني الزميت د الش ر محم ة " ياس ى البيئ ة عل ة  " الرقاب ة المالي ا للرقاب ة العلي ة العربي ة ، المجموع ة المالي ة الرقاب ، مجل

 . ١٣-١٢، ص  ٢٠٠٩، ديسمبر  ٥٥والمحاسبية ، العدد 
وا )٢( ال ،. ن إم خ ة ،  " ورت ة الحكومي ة للرقاب ة الدولي اي ، المجل ع لإلنتوس الح مجتم دؤوب لص ل ال ن العم نوات م الث س ث

 . ٩، ص ٢٠١٠، أكتوبر  ١٦، رقم  ٣٧، المجلد  " ايـــــــاإلنتوس
)٣( - Guidance On Conducing Audits Of Activites with Environmental Perspective , , (Intosai) , 

Working Goup on Environmental Auditing , 1999 ,p11-12.      
ة . د )٤( زو البيئ ة إي ية الدولي اداًُ◌ المواصفات القياس ة إسترش ام إدارة البيئ ة نظ رح لمراجع امج مقت ولي ، برن يم مت د العظ طلعت عب

 .   ٢٠٨، ص ١٩٩٩نوفمبر  ٨-٧، بحث مقدم في إطار المؤتمر العلمي السنوي الثالث ، الزقازيق في الفترة  ١٤٠٠٠



 

ال يشــترط فــي المراقــب المــالي أن يكــون متخصصــًا فــي المجــاالت البيئيــة ،  -
 . )٢(ول من المعلومات البيئيةقوٕانما يجب أن يتوافر لديه قدر مع

  :اإلستقاللية  -٢/٢
يقـــدم  يــنص هـــذا المعيـــار علـــى ضـــرورة أن يتســـم المراقـــب بإســـتقالل ذهنـــي حيـــث  

قــة فــي تقريــر المراقــب البيئــي علــى مــدى نظــر مســتقلة ومحايــدة ، وتتوقــف الث وجهــة
إستقالله وحياده في إبـداء الـرأي ، لكـي يعبـر بصـدق وعدالـة عـن سـالمة أداء الوحـدة 

  . )٣(اإلقتصادية البيئي
فأســاس الثقــة فــي المراقــب البيئــي يتمثــل فــي إســتقالله ، فالحفــاظ علــى اإلســتقالل 

 )٤(سب الثقة ، وكسب الثقة هو ما يؤدي إلى إحتـرام المهنـة مـن اآلخـرينهو أساس ك
.  

وعند اإلستعانة عمل خبير بيئي يتم التأكـد مـن تـوافر متطلبـات اإلسـتقالل ، كـأن     
ال يكون مرتبطًا مع الوحدة اإلقتصادية أي مصلحة أو عالقة عمل حتـى يكـون أكثـر 

  .  )٥(ثقة ومصداقية
  :نية الواجبة بذل العناية المه -٢/٣

اإلنتوســاي أن علــى المراقــب البيئــي أن يمــارس العنايــة المهنيــة فــي  ةتــرى منظمــ  
تحديـــد أدلـــة اإلثبـــات وجمعهـــا فـــي إعـــداد التقريـــر ، وفيمـــا يتعلـــق بالرقابـــة البيئيـــة فـــإن 
العنايـــة المهنيـــة تتطلـــب مـــن المراقـــب أن يكـــرس كـــل جهـــده فـــي إجـــراء الرقابـــة البيئيـــة 

أن القواعــد العامــة تقضــي بعــدم الســماح للمراقــب أن يقــرن  موضــوعية ، فضــًال علــى
  .إسمه ببيانات غير صحيحة أو مضلله 

أمـــا وفـــي حالـــة اإلســـتعانة بخبـــراء مـــن خـــارج الجهـــاز الرقـــابي ، يراعـــى فـــي اإلختيـــار 
المؤهالت العملية والعلمية وسنوات الخبرة ، فالحصول على إستشارة الخبيـر ال يعفـي 

تضمنه تقرير هذا الخبير من رأي ، لذلك البد مـن تفهـم األسـس الجهاز الرقابي مما ي
     .   )١(الفنية التي أستند عليها في رأيه ، ثم وضع التقرير النهائي

   :المعايير الميدانية  -٢/٤
                                                                                                                                            

)١(  Environmental Auditing and The Role o Accounting "The Canadian Institute of Chartered , -
" Profession , Research Report , CICA , 1992 , P36 .  

)٢( Accountants of  "power .Michael,Expertise of The Construction of Relevance : -
, Accounting , Organization and Society , vol. 2,1997.P46 . " Environmental Auditing 

ة  )٣( ادية ، دراس دات اإلقتص ي للوح يم األداء البيئ اس وتقي ة لقي ة البيئي ايير المراجع رح لمع ار مقت د ، إط اض أحم د ري اد محم عم
 . ١١٦، ص ٢٠٠٤جامعة عين شمس ، معھد الدراسات والبحوث البيئية ، ة ، أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية ، ــتطبيقي

ة الدراسات والبحوث ق، إطار م بأحمد لطفي غري. د )٤( رات المعاصرة ، مجل ال في ظل المتغي ترح للمراجعة البيئية بمنظمات األعم
 . ١١٨، ص ٢٠٠٠يوليو  التجارية ، جامعة الزقازيق ، كلية التجارة ببنھا ، العدد الثاني ، الجزء األول ،

)٥( , which "Environmental Issues in Financial Audit " Craig ,–Colbet.janet and Scarbrough  -
Pofessional Standards Apply, Manageial Auditing Journal , vol.8,no.5,1993,P28 . 

 . ١١٨- ١١١عماد محمد رياض أحمد، مرجع سبق ذكره ، ص )١(



 

وتهدف إلى وضع إطار عام للخطوات التي يقوم بها المراقب ، حيث يقوم بجمـع   
  :وتشمل تلك المعلومات ما يلي ، المعلومات حول الجهة الخاضعة للرقابة 

 .الصالحية القانونية للجهة  - ١

 .طريقة معالجة الجهة للقضايا البيئية  - ٢

 .القوانين والنظم التي تحكم الجهة محل الفحص  - ٣

 .وجود أصول أو ديون بيئية قد حدثت أثناء الفترة المالية للفحص  - ٤

  : معايير إعداد التقارير  -٢/٥
 .اإلهتمام بلغة التقرير  - ١

ص التقرير على وضع إيجـابي أو سـلبي مـع وضـع التوصـيات والنتـائج التـي ين - ٢
 .تم التوصل لها 

  :  تطوير الطرق الرامية لتنفيذ عمليات الرقابة على حماية البيئة : ثانيًا 
أخذ القضايا البيئية فـي الحسـبان عنـد إجـراء الرقابـة الماليـة ، مـن خـالل فهـم القضـايا  - ١

 .على الوضع المالي للجهة الخاضعة للرقابة  ذات البعد البيئي التي تؤثر

 :إجراء الرقابة على األداء البيئي ، من خالل  - ٢

  .دراسة مدى كفاءة وفعالية البرامج البيئية في تحقيق األهداف  -
 .تقييم السياسات والبرامج البيئية  -

 .الرقابة على أثر البرامج الحكومية غير البيئية على البيئة  -

  :تقنية إلستعمالها كمرجع لعملية الرقابة على حماية البيئة  وضع مقاييس: ثالثًا 
يــتم تحديــد المقــاييس التقنيــة التــي ســوف يــتم فــي ضــوئها إجــراء الرقابــة علــى حمايــة البيئــة   

  :على الجهة محل الفحص ، وتنقسم مصادر هذه المقاييس إلى نوعين هما 
 :مصادر ذات سلطة وهي  -١

  .محلية المعايير الصادرة عن هيئات مهنية  -
 .القوانين الوطنية  -

 .المعايير الدولية  -

 .اإلتفاقيات الدولية  -

 .مصادر أخرى وهي األبحاث الجامعية  -٢

ويكون هدف هذه المعايير توثيق نتائج الرقابة على حماية البيئة بدقة عالية ، لذلك يتم 
علـى تحليلها لضـمان ترابطهـا ومعقوليتهـا وعـدم وجـود خلـل بهـا ، وأحيانـًا يـتم الحصـول 

تقــارير مــن المؤسســات ذات الصــلة بموضــوع الفحــص ، وذلــك لضــمان الحصــول علــى 



 

نظرة عاملـة وكاملـة ، ثـم يـتم الوصـول علـى النتـائج وٕابـالغ التوصـيات للجهـات المعنيـة 
  .   )١(بالبيئة والجهة محل الفحص

  :  إشتراطات المراقب البيئي وفقا لما قرره المجلس القومي البريطاني للبيئة: رابعًا 
فيما يتعلق باإلشتراطات التي يجب توافرها في تأهيل المراقب البيئي فقد قرر المجلس القـومي 
البريطــاني للبيئــة مجموعــة مــن اإلشــترطات والمــؤهالت التــي يتعــين توافرهــا حتــى يمكــن مــنح 

، وٕاشــترط المجلــس أن يمــر بــثالث مراحــل قبــل تســجيله فــي ســجل الشــخص لقــب مراقــب بيئــي 
  :المعتمدين ، وهي  مراقبي البيئة

وهــي مرحلــة قبــول األشــخاص الــراغبين فــي : المراقــب البيئــي تحــت التأهيــل المرحلــة األولــى 
رة العمليــة ، وقــد تطلــب المجلــس بــالتأهيــل كمــراقبين بيئيــين ، وهــي تعتبــر مرحلــة إكتســاب الخ

  .ضرورة حصول الراغب في التأهيل على برامج تدريبية مقررة 
وهـــي المرحلـــة التـــي تبـــدأ بعـــد إنتهـــاء مرحلـــة : راقـــب البيئـــي القـــانوني الم: المرحلـــة الثانيـــة 

األقـل  دى الشخص شهادة تفيد أنه عمل علىالتأهيل العملي ، وقد تطلب المجلس أن يكون ل
      . )٢(يوم في الرقابة البيئية في مجال صناعتين مختلفتين ٢٠٠

جلس توافر الخبرة فـي العمـل كمراقـب ويتطلب الم :المراجع البيئي المتميز : المرحلة الثالثة 
قـديم بحـث فـي يوم في ثالث صناعات مختلفة علـى األقـل وأن يتضـمن ت ٤٠٠بيئي مدة تبلغ 

  .كلمة ، وٕاجتياز إمتحان سنوي  ٥٠٠٠حدود 
  . )٣(محترف للبيئة بوتأمل المراحل الثالثة من إخراج مراق

طرق الباب الثاني لعـرض التحـديات وبعد أن أستعرضنا اإلطار الفكري للرقابة على البيئة يت
التي تواجه األجهزة الرقابية العليا في مجال الرقابة على البيئة ومحاولة وضع إطار مقتـرح 

     . لمعالجتها بالتطبيق على الجهاز المركزي للمحاسبات 
    

 

                                                 
د : اير ، التدقيق ليو جي )١( دقيق الحكومي ، اإلنتوساي ، المجل ة للت ،  ٣٧جھازنا المناعي لحماية المجتمع واإلقتصاد ، المجلة الدولي

 . ١٥، ص ٢٠١٠، يوليو  ٣العدد 
ة " أحمد األھواني ،. د )٢( ة عمل م"  العناصر الرئيسية للمراجعة البيئي ة ق، ورق ة ، جامع ة الداخلي اھرة ، دمة في دورة المراجع الق

 . ٢٣-١٥، ص ١٩٩٨يوليو  ٢٢- ١٨كلية الھندسة ، في الفترة من 
ي" علي إبراھيم طلبة ،  )٣( ع العمل ر المحاسبي ،  ،"  مراجعة اإللتزام البيئي ين المنظور العلمي والواق ة الفك ة ، مجل دراسة إنتقادي

 .  ١١٧، ص ١٩٩٨عين شمس ، كلية التجارة ، العدد الثاني ، السنة الثانية ،  جامعة



  الباب الثاني
  التحديات التي تواجه األجهزة الرقابية في

  مجال الرقابة على البيئة
  مقترح لمعالجتها بالتطبيق على الجهاز المركزي للمحاسبات   وٕاطار

  :تمهيد 
تواجــه أجهــزة الرقابــة العليــا فــي مجــال الرقابــة علــى البيئــة بعــض التحــديات التــي تحــد مــن   

علـى حمايـة البيئـة بالمسـتوى المـأمول ، فهنـاك العديـد مـن التحـديات التـي تعرقـل القيام الرقابة 
  .ع من الرقابة التطور المطلوب لهذا النو 

وقــد وضــعت منظمــة األنتوســاي عــددًا مــن الصــعوبات التــي تواجــه األجهــزة العليــا للرقابــة   
ـــلع ٢٠٠١وذلــك فــي اإلســتبيان الثالــث الــذي وضــعته لجنــة الرقابــة علــى البيئــة عــام   ١١٠دد ـ

ات الداخليــة والخارجيــة ، بدولــة عربيــة ويمكــن التفريــق بــين التحــديات والصــعو  ١٧دولــة منهــا 
ات الخارجيــة هــي قــالتحــديات الداخليــة هــي التــي تخــص الجهــزة العليــا للرقابــة ذاتهــا ، والمعو ف

  .التي تختص بعوامل خارج نطاق األجهزة الرقابية 
وٕانطالقًا مما سبق سوف ينقسم هذا الباب إلى مبحثـين ، المبحـث األول يتنـاول التحـديات   

  .في مجال الرقابة على البيئة الداخلية والخارجية التي تواجه األجهزة الرقابية 
ترح لتفعيل دور األجهـزة العليـا تجـاه الرقابـة علـى البيئـة قوالمبحث الثاني سوف يتناول إطار م

  .بالتطبيق على الجهاز المركزي للمحاسبات 



 

  المبحث األول
  التحديات التي تواجه األجهزة الرقابية

  في مجال الرقابة على البيئة
  :لي يتناول هذا المبحث ما ي

  .أسباب قيام األجهزة الرقابية العليا بالرقابة على البيئة : أوًال 
  .الرقابة على البيئة من منظور األجهزة الرقابية العليا على المستوى الدولي : ثانيًا 
  .ة في مجال الرقابة على البيئة بالتحديات التي تواجه األجهزة العليا للرقا: ثالثًا 

  :يئة هزة الرقابية العليا بالرقابة على البأسباب قيام األج: أوًال 
هناك أكثر من جهة يمكن أن تقوم بالرقابة على البيئة ، ولكن األجهزة الرقابية العليـا هـي   

   :، ومن أهم األسباب ما يلي بذلك  ماألجدر في القيا
لقــوانين ة علــى اإلنفــاق الحكــومي طبقــًا لبــأن أجهــزة الرقابــة العليــا هــي الجهــة المنــوط بهــا الرقا - ١

المعمــول بهـــا فـــي معظـــم بـــالد العـــالم ، ومــن خـــالل مراجعتهـــا تســـتطيع أن تكتشـــف إن كانـــت 
 .الجهة الحكومية أساءت إستخدام مكونات البيئة أو عملت على حماية البيئة 

 .تقوم األجهزة الرقابية العليا بالرقابة على المشروعات بصفة دورية  - ٢

يــرة ، وذلــك فــي شــتى المعــارف ، وهــو مــا يتــوافر فــي أن الرقابــة البيئيــة تحتــاج إلــى خبــرات كث - ٣
أو مـن خـالل اللجـوء لخبيـر فـي بعـض المجـاالت ، مثـل  ةاألجهزة الرقابية العليا بصورة مباشر 
 .  )١(الطب والكيمياء والهندسة وغيرها

هــذا النــوع مــن الرقابــة يتطلــب مراقبــة شــاملة حتــى يعطــي تصــورًا كــامًال ، فضــًال عــن التقــارير  - ٤
 .، وهو ما تقوم به األجهزة العليا للرقابة الدورية 

أجهــزة الرقابــة العليــا تراقــب مــا قامــت بــه األجهــزة المركزيــة الحكوميــة وعــرض تقاريرهــا علــى  - ٥
 .البرلمان 

يمكـن لألجهـزة الرقابيـة العليـا أن توكــل إليهـا مهـام بيئيـة ســرية ، لدراسـتها وتقيـيم آثارهـا البيئيــة  - ٦
ســرية ، للمحافظــة علــى أمــن الدولــة فــي القضــايا البيئيــة ذات وتقــديم تقاريرهــا للحكومــة بصــفة 

 .الطابع الكارثي 

قدرة األجهزة الرقابية العليا على التوصل إلى المعلومات والبيانات التي تحتاجهـا كبيـرة ، فهـي  - ٧
 .تطلبها أو تحصل عليها صورة رسمية 

                                                 
از  " مراجعة البيئة ومسئولية أجھزة الرقابة العليا" ن ، يمحمد سليم حس )١( دريب ، الجھ ، بحث مقدم لإلدارة المركزية للبحوث والت

 .  ١٣٦، ص ٢٠١٢المركزي للمحاسبات ، 



 

ى ، فـي قضـايا بيئيـة مشـتركة يمكن لألجهزة الرقابية العليا التعاون مع أجهزة رقابية دولية أخـر  - ٨
     .          )١(داء الرأي والمساعدة في تقديم المشورةبأو قضايا ذات طابع متشابه ، وإ 

الرقابة على البيئة من منظور األجهزة الرقابية العليا علـى المسـتوى الـدولي : ثانيًا 
:  

هـي منظمـة مهنيـة تجمـع األجهـزة ) األنتوساي ( المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 
الرقابيــة العليــا فــي الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة أو وكاالتهــا المتخصصــة وقــد ُأنشــئت عــام 

إقليميـة لألجهـزة العليـا للرقابـة ) مجموعـات ( ، وتضمن منظمـة اإلنتوسـاي سـبع منظمـات  ١٩٥٣
  :والمحاسبة وهي 

 ) .فس أوال سي( أمريكا الالتينية ) مجموعة ( منظمة  - ١

 ) .كاروساي ( منظمة الكاريبي  - ٢

 ) .أوروساي ( منظمة أوروبا  - ٣

 ) .أفروساي ( منظمة أفريقيا  - ٤

 ) .أسوساي ( منظمة أسيا  - ٥

 ) .آرابوساي ( منظمة الدول العربية  - ٦

 ) .سيباساي ( نظمة جنوب المحيط الهادي م - ٧

لـدورات التدريبيـة لألجهـزة وقد ساهمت مجموعة العمل المعنية بالبيئة التابعة لإلنتوساي في إقامة ا
األعضاء ، حيث تعتبـر األدلـة واإلرشـادات الصـادرة عـن مجموعـة العمـل المعنيـة بالبيئـة مـن أهـم 

  . )٢(الوثائق التوجيهية لألجهزة الرقابية العليا
 ١٢عدد الدول األعضـاء فـي مجموعـة عمـل الرقابـة البيئيـة باإلنتوسـاي فـي بدايـة نشأتهــا وقد بلغ 

ر مجموعـة عمـل فـي بـدولـة ، لتصـبح بـذلك أك ٥٦ع عدد األعضاء إلى مـا يزيـد عـن دولة ، وٕارتف
د عقدت المجموعة حتى اآلن أكثر من أحد عشر إجتماعًا ، وأصـدرت العديـد مـن قاإلنتوساي ، و 

  . )٣(األدلة واإلرشادات في مجال الرقابة البيئية
نــة ، وعــدد مــن ولــدى منظمــة اإلنتوســاي عــدد مــن اللجــان المتخصصــة فــي مواضــيع معي

  .   )٤(مجموعات العمل المكلفة بمواضوعات مبتكرة وجديدة مثل الرقابة البيئية

                                                 
اتي ، )١( اروق دريب ي " رادة ف يم األداء البيئ ة في تقي ة الداخلي ة ، رسالة ماجيستير في المحاسبة ، ، دراسة ميدان " دور المراجع ي

 . ٤٥، ص ٢٠٠٩الجمھورية العراقية ، جامعة تشرين ، كلية اإلقتصاد ، 
ة للر )٢( ة قالورقة الرئيسية بشأن المحور الثاني لموضوع الرقابة البيئية والتنمية المستدامة الصادرة عن الھيئة الوطني ة بجمھوري اب

 . ١٥ذكره ، ص قالصين الشعبية ، مرجع سب
ابي " سلطان بن مرزوق العتيبي ، )٣( ة " الرقابة البيئية من المنظور اإلستراتيجي والرق ة ، المجموعة العربي ة المالي ة الرقاب ، مجل

 .  ٨، ص ٢٠٠٨، يونيو  ٥٢العليا للرقابة والمحاسبة ، العدد 
)٤( http://www.environmentalauditing.org/home/tabid/75/county/kd/242/auditing/ar/default.aspx. 



 

وم بهــا قــهــذا وقــد أبــدى أعضــاء منظمــة اإلنتوســاي إهتمامــًا كبيــرًا لــألدوار واألنشــطة التــي ت
 األجهــزة العليــا للرقابــة فــي مجــال الرقابــة البيئيــة ، وتــم طــرح فكــرة إنشــاء مجموعــة العمــل المعنيــة

، وقـد  ١٩٩٢بالرقابة البيئية علـى المـؤتمر الرابـع عشـر الـذي أنعقـد فـي واشـنطن فـي أكتـوبر عـام 
أوصى المـؤتمر بإنشـاء مجموعـة عمـل يكـون لهـا آليـة مهمـة فـي دراسـة أدوار وٕاحتياجـات األجهـزة 
العليـــا للرقابـــة فـــي مجـــال الرقابـــة البيئيـــة ، وتـــم إقـــرار إنشـــاء مجموعـــة عمـــل اإلنتوســـاي الخاصـــة 

، وقــد تركــز نشــاط  ١٩٩٢الرقابــة البيئيــة برئاســة الجهــاز األعلــى للرقابــة فــي هولنــدا آواخــر عــام ب
هذه المجموعة على صياغة وتشكيل نطـاق الصـالحية والعضـوية ، وتـم إقـرار ذلـك فـي مـايو عـام 

١(١٩٩٣(   .  
اي وقد تمثل الهدف الرئيسي من إنشاء مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية اإلنتوس

  : ما يليفي
مســاعدة الــدول األعضــاء وغيــر األعضــاء فــي تحســين إســتعمال الســلطة الرقابيــة واألدوات  - ١

 .  )٢(الرقابية في ميدان السياسات الرامية إلى حماية البيئة

ضـايا المتعلقـة قمساعدة األجهزة الرقابية العليا في إكتساب أفضل المعلومـات فيمـا يتعلـق بال - ٢
 .بمجال الرقابة البيئية 

 .تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين األجهزة الرقابية العليا  - ٣

  .   )٣(نشر األدلة واإلرشادات الخاصة بالرقابة البيئية بغرض إستخدمها واإلستفادة منها - ٤

عتبـار خـالل تأديتهـا دورهـا الرقابــي ع المسائل البيئية وقضاياها فـي اإلحث الدول على وض - ٥
. 

ستفادة ، إرتأت مجموعة العمل المعنية بالبيئة التابعة لإلنتوساي ، ولتعظيم اإل ١٩٩٨وفي عام 
وضــع إســتراتيجية للتعــاون مــع المنظمــات اإلقليميــة التابعــة لهــا ، وتــم إنشــاء لجــان ومجموعــات 

  .  )٤(عمل للرقابة البيئية داخل المجموعات اإلقليمية السبع
، تم إضـافة صـالحيات  ٢٠٠١م وفي مؤتمر اإلنتوساي السابع عشر الذي إنعقد في أكتوبر عا

جديــدة لمجموعــة العمــل البيئيــة ، وتــم التوســع فــي مســئوليات اإلجهــزة الرقابيــة العليــا فــي إجــراء 
الرقابـة البيئيــة ، وفــي نهايــة هــذا العــام أنشــأت كــل منظمــة إقليميــة مجموعــة عمــل معنيــة بالرقابــة 

  .البيئية 

                                                 
 . ١٥سامية محمود لبيب ، مرجع سبق ذكره ، ص )١(
 . ٢٣-٢٢سلطان بن مرزوق العتيبي ، مرجع سبق ذكره ، ص )٢(
د ،  )٣( ة المستدامة" سيد عبد العظيم أحم ة والتنمي ة البيئي ويم "  الرقاب ذ الخطة وتق ة تنفي ة لمتابع دم من اإلدارة المركزي ، بحث مق

 .   ٢، ص ٢٠١٣ ات اإلنتاج والشروعات القومية ، الجھاز المركزي للمحاسبات ، نوفمبراألداء لقطاع
 . ٢٥-٢٣سامية محمود لبيب ، مرجع سبق ذكره ، ص )٤(



 

 ٢٠٠٩د في النمسا في يناير عـام قالمنع وفي اإلجتماع التحضيري للمؤتمر العشرين اإلنتوساي
ـــــة  ـــــة والتنمي ـــــة البيئي ـــــوان الرقاب ـــــاني ، بعن ـــــالمحور الث ـــــم إنشـــــاء مجموعـــــة العمـــــل الخاصـــــة ب ، ت

    .     )١(المستدامة
  :التحديات التي تواجه األجهزة العليا للرقابة في مجال الرقابة على البيئة : ثالثًا 

لرقابــة البيئيــة بعــض العقبــات التــي تحــد مــن القيــام تواجــه أجهــزة الرقابــة العليــا فــي مجــال ا  
الرقابــة علــى حمايــة البيئــة بالمســتوى المــأمول ، فهنــاك العديــد مــن المشــاكل والعقوبــات التــي تعرقــل 
التطــور المطلــوب لهــذا النــوع مــن الرقابــة ، وذلــك فــي اإلســتبيان الثالــث الــذي وضــعته لجنــة الرقابــة 

 التحـدياتبـين  قدولـة عربيـة ، ويمكـن التفريـ ١٧لـة منهـا دو  ١١٠، لعـدد  ٢٠٠١على البيئة عـام 
ها ، ـالداخلية هـي التـي تخـص األجهـزة العليـا للرقابـة ذاتـ فالتحدياتالخارجية ،  والتحدياتالداخلية 
  .الخارجية هي التي تختص بعوامل خارج األجهزة الرقاية  والتحديات

  :تصنيفها كاألتي  ويمكن
  : التحديات الداخلية المتعلقة بأجهزة الرقابة ذاتها : أوًال 
ضــعف الخبــرات والمهــارات التــي تتعلــق بالمواضــيع البيئيــة ، وعــدم وضــوح الرؤيــة والمفهــوم  - ١

 .عض الدول بة على حماية البيئة لباقالخاص بالر 

 .  )٢(عدم توافر التدريب الكافي للمراقبين على إجراء الرقابة على حماية البيئة - ٢

 .  )٣(شكل كاف لبعض األجهزة الرقابيةبعدم توافر الصالحيات القانونية  - ٣

 .ط دون الجوانب البيئية األخـرى قإقتصار أغلب التقارير المعدة على رقابة األداء البيئي ف - ٤

 .محدودية أو عدم كفاية البيانات المتعلقة الوضع البيئي  - ٥

 . )٤(يتهاعدم كفاية أنظمة الرصد في بعض الدول أو عدم فعال - ٦

صعوبة قياس بعض النفقات والعوائد البيئية كميًا أو التعبير عنها بوحدات نقديـة يـؤدي إلـى  - ٧
ـــوث للعـــاملين ( صـــعوبة مراجعتهـــا  ـــة اإلصـــابة األمـــراض الناتجـــة عـــن التل ـــل قيـــاس تكلف مث

وصـعوبة قيـاس  )ببعض الصناعات التي ينتج عنها إنبعاثات تلوث تؤدي ألمـراض خطيـرة 
 . )٥(صادية للخسائر البيئيةالقيمة اإلقت

صــعوبة تحديــد األثــر البيئــي المتوقــع حدوثــه مــن تنفيــذ بعــض المشــروعات ، ســواء كــان هــذا  - ٨
 األثر إيجابيًا أو سلبيًا ، وهذا يرجع إلى غياب أو قلة الدراسات التقويمية لنتائج تنفيذ 

                                                 
 . ٣سيد عبد العظيم أحمد ، مرجع سبق ذكره ، ص )١(
 . ٣٨٦باسم نعيم عوض، مرجع سبق ذكره ، ص )٢(
 . ١٣- ١٢كره ، صمحمد عبد الرحمن الشرھان ، مرجع سبق ذ )٣(
ة في دول المنظمة ، ال )٤( ة البيئي ة والمحاسبة ، نوفمبمتقرير وضع الرقاب ة المالي ا للرقاب ة لألجھزة العلي ـنظمة الدولي ،  ٢٠٠٧ر ــ

 .   ١١ص
ة لألجھزة  )٥( ة بالمنظمة الدولي ة البيئي ى مجموعة عمل الرقاب دم إل ا ملخص تقرير الجھاز عن صناعة األسمنت في مصر المق العلي

 .  ٥، ص ٢٠٠٨للرقابة المالية والمحاسبة ، الجھاز المركزي للمحاسبات ، نوفمبر 
 



الوسائل الوقائية السياسات البيئية ، وتحديد آثارها المباشر وغير المباشر حتى يمكن وضع  - ١
 . )١(اإليجابية السلبية وتعظيم اآلثار والعالجية التي تساعد على التخفيف من وطأة اآلثار

عــدم تــوافر نظــم شــاملة ومتكاملــة للمعلومــات البيئيــة لــدى بعــض الــدول ، ممــا يشــكل عائقــًا  - ٢
 .أمام األجهزة الرقابية العليا بتلك الدول لتنفيذ برامج رقابية ناجحة 

المهـــام المنـــوط بـــاألجهزة العليـــا للرقابـــة ، ممـــا يحـــول دون توحيـــد اإلجـــراءات لكـــل إخـــتالف  - ٣
 .األجهزة 

نقــص التمويــل الــالزم لعقــد الــدورات التدريبيــة لــدعم خبــرات العــاملين فــي مجــال الرقابــة علــى  - ٤
 .  )٢(حماية البيئة

 .دول قلة المعايير والمؤشرات البيئية الواجب إعتمادها أو عدم كفايتها لدى بعض ال - ٥

 .عدم تعاون األجهزة المعنية بحماية البيئة مع القائمين بعملية الرقابة  - ٦

 .        )٣(نقص الخبرة لدى القائمين بعملية الرقابة - ٧

التحــديات الخارجيــة التــي تــؤثر علــى نطــاق وفعاليــة الرقابــة علــى حمايــة البيئــة ، : ثانيــًا 
      :وتشمل 

 .ل أنشطتها شمول وٕاتساع معنى البيئة ، وتشعب وتداخ - ١

غياب أو ضعف التنسيق بين األجهزة الرقابيـة العليـا والجهـات المعنيـة بالبيئـة ، نتيجـة كثرتهـا  - ٢
 .ووجود إختالط في أعمالها 

صـــعوبة تحديـــد المســـئول عـــن تلـــوث البيئـــة ، وصـــعوبة مســـاءلته ، خاصـــة فـــي القضـــايا التـــي  - ٣
 .  )٤(تتجاوز الحدود واألقاليم

لرقابة العليا ، فـي بعـض دول العـالم ، لعـدم وجـود نـص صـريح غياب دور الكثير من أجهزة ا - ٤
 .  )٥(ة على حماية البيئةبفي قانون البيئة يسمح بقيام األجهزة الرقابية العليا بممارسة الرقا

إشــتراك جهــات متعــددة فــي البــرامج التــي تســاهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ، ممــا  - ٥
هيئات القطاع العام ، وأحيانًا بين بعض الدول التـي تقـوم يتطلب أعماًال تنسيقية مع عدد من 

 .بالرقابة التعاونية 

 .عدم وجود أهداف بيئية قومية معلنة لدى بعض الدول  - ٦

عــدم وجــود تشــريع قــانوني كــاف وشــامل فــي مجــال البيئــة ، أو تعــدد النصــوص التشــريعية فــي  - ٧
 .  )١(أحيان أخرى ، مما يؤدي لتشعبها وتداخلها

                                                 
الجزائر  )١( اون مع مجلس المحاسبة ب ة والمحاسبة بالتع اللقاء التدريبي الذي نظمته المجموعة العربية لألجھزة العليا للرقابة المالي

 . ١٦، ص ٢٦/١٠/٢٠٠٠-٢١حول موضوع الرقابة البيئية ، من 
 . ٥صالح السيد عيد السعداوي ، مرجع سبق ذكره ، ص )٢(
 . ١٣، ١٢علي عصام محمد علي ، مرجع سبق ذكره ، ص )٣(
 . ٤٠أحمد بن سعد الفار، مرجع سبق ذكره ، ص )٤(
 . ١٢سامية محمود لبيب ، مرجع سبق ذكره ، ص )٥(



 

 .لسياسات البيئية للحكومات ، وغياب اإلستراتيجيات البيئية عدم وضوح ا - ٨

تعـدد اإلتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحمايـة البيئــة ، وتعــدد الجهــات القائمـة بالتنفيــذ ، ممــا يســبب  - ٩
 .  )٢(التعارض وشيوع المسئولية

عدم وجـود إدارة متكاملـة ورشـيدة تتحمـل المسـئولية البيئيـة بشـكل مباشـر وكامـل ، خاصـة  -١٠
ع تعدد الجهات المعنية بالبيئة ، وعـدم وجـود إتسـاق فـي أعمالهـا ، ممـا يصـعب معـه تحديـد م

 .مراكز المسئولية 

اإلقتصـادية ، فـي بعـض األحيـان ، وهـو  عدم وجـود نظـام تشـغيلي إلدارة البيئـة بالوحـدات -١١
 .  )٣(ما يؤدي لعدم توافر معلومات حقيقية عن المخلفات

  . )٤(البيئية داخل بعض الدول عدم وجود نظام متكامل لإلدارة -١٢

                                                                                                                                            
 . ١٣-١٠عبد العزيز محمد عبد العزيز مجاور ، مرجع سبق ذكره ، ص )١(
 . ١٣محمد عبد الرحمن الشرھان ، مرجع سبق ذكره ، ص )٢(
 . ٣٨٦باسم نعيم عوض ، مرجع سبق ذكره ، ص )٣(
 . ٣٨٦محمد سليم حسين ، مرجع سبق ذكره ، ص )٤(



 

  المبحث الثاني
  ترح لتفعيل دور األجهزة العليا تجاه الرقابة على البيئةقإطار م

  بالتطبيق على الجهاز المركزي للمحاسبات 
  :تمهيد 

لقد أصبح قيام األجهزة العليا للرقابة فـي تنفيـذ أعمـال الرقابـة البيئيـة أكثـر شـيوعًا فـي السـنوات 
ها األجدر في القيام بهذه الرقابة ، فلها القدرة على اإللمام الكامل بكـل نـواحي الرقابـة األخيرة ، ألن

  . )١(البيئية بإختالف أنواعها
ات هو الجهاز األشمل في رقابته ، حيث أنه منـوط بوفي مصر يظل الجهاز المركزي للمحاس

ومـة فـي الوفـاء بإلتزاماتهـا به تدعيم الحفاظ علـى البيئـة للوصـول للتنميـة المسـتدامة ومسـاعدة الحك
  .البيئية 

ويتنـاول هـذا المبحـث تجربـة الجهـاز المركـزي للمحاسـبات فـي مجـال الرقابـة علـى البيئـة وذلـك 
، كمحاولــة لوضــع إطــار مقتــرح لتفعيــل دور األجهــزة الرقابيــة العليــا فــي مجــال الرقابــة علــى البيئــة 

  :وذلك من خالل ما يلي 
  .لمركزي للمحاسبات بالرقابة على البيئة أهمية قيام الجهاز ا: أوًال   
  .متطلبات قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على البيئة : ثانيًا   
  .مارسة الرقابة على البيئة مأهم اإلجراءات التي يتبعها الجهاز المركزي للمحاسبات لل: ثالثًا   

  .تجاه الرقابة على البيـئة إطار مقترح لتفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات : رابعًا 
  .ية قحالة تطبي: خامسًا 

  :أهمية قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على البيئة : أوًال   
ـــة معقـــدة وتحتـــاج إلـــى  ـــة فـــي ظـــل التشـــعبات الحاليـــة أصـــبحت عملي إن عمليـــة الرقابـــة علـــى البيئ

يــة والقــوانين وجماعــات الضــغط مــراجعين لــديهم القــدرة علــى التفاعــل مــع متطلبــات المنظمــات المهن
المختلفة ، ومهنة المراجعة لـم تسـتطع إسـتيعاب ذلـك الوافـد الجديـد بمـا يحملـه مـن تحـديات للمهنـة 
وأصبحت أعمال المراجعة البيئية تتم بواسطة أطراف متعددة منهـا القـانونيين المنتسـين للمؤسسـات 

ات ذوي التخصصـــات المختلفـــة البيئيـــة وبعـــض المجموعـــات ذات التكـــوين الـــذاتي داخـــل المنظمـــ
وثــارت التســاؤالت عــن إمكانيــة قيــام إدارات المراجعــة الداخليــة بأعمــال بعيــدة عــن مجــال خبــرتهم 
وتــأهيلهم العلمــي والعملــي والمهنــي ومــدى الفائــدة التــي قــد تعــود علــى المنظمــات مــن قيــام إدارات 

  .   )٢(المراجعة الداخلية بمراجعة األداء البيئي
                                                 

 . ١٠، ص ٢٠٠٧منشور مجموعة عمل الرقابة البيئي في اإلنتوساي ، يناير  )١(
ـارة ، ، المجلة العلمية لإلقتصاد والتجارة ، كلية التج"  ي زيادة فعالية المراجعة البيئيةدور المراجعة الداخلية ف" أيمن الغباري ،  )٢(

 .  ٢١٦، ص ١٩٩٨، العدد الثاني ،  جامعة عين شمس



 

يـــام المراجعـــة البيئيـــة والشـــك أن قضـــافة لمـــا ســـبق يبـــرز دور المراجـــع الخـــارجي للويـــرى الباحـــث إ
الجهاز المركزي للمحاسبات مؤهًال لذلك في ظل العوامل التالية التـي توضـح مـدى أهميـة ممارسـة 

  :   )١(الرقابة على البيئة
تلــوث " مثــل كثــرة المشــاكل البيئيــة التــي تســاهم فــي نشــوئها بعــض الجهــات الخاضــعة للرقابــة  -

مشـكلة المخلفـات  –مشكلة الصرف الصـحي  –تلوث التربة الزراعية  –تلوث الهواء  –المياه 
  .األمر الذي يهدد وبقوة نجاح التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية " 

فـي السياسـات " الفاعليـة  –اإلقتصاد  –الكفاءة " الحاجة إلى التحقق من مدى توافر عناصر  -
المســـتدامة ومـــدى مالءمتهـــا لمشـــكالت البيئـــة بمـــا يـــؤدي إلـــى تحقيـــق البيئيـــة وبـــرامج التنميـــة 

 .النتائج المرجوه 

مــن مــدى قيــام الجهــات المعنيــة بالبيئــة الخاضــعة للرقابــة بتنفيــذ الخطــط  قــقالحاجــة إلــى التح -
القومية المصنوعة لحماية البيئة على الوجه األكمل وكشف اآلثار والمـردودات البيئيـة السـلبية 

 .ة في ضوء هدف ضمان حقوق األجيال القادمة في الموارد البيئية والطبيعية لخطة التنمي

الحاجـــة إلـــى التحقـــق مـــن مـــدى قيـــام تلـــك الجهـــات بإســـتقالل األمثـــل للمـــوارد البيئيـــة المتاحـــة  -
 .وصيانتها 

لممنوحــة للجهــات اإلداريــة ومنظمــات المجتمــع اتزايــد المعونــات األجنبيــة ذات الطــابع البيئــي  -
سواء كانت شكل معونات ماليـة أو تكنولوجيـا أو مـنح تدريبيـة " محل الرقابة " انة المدني المع

مما يستلزم معه ضرورة التحقق من مدى حسن إستخدام تلـك المعونـات مـن األغـراض البيئيـة 
وهـو مــا يــؤدى أيضــًا بالجهــات الخارجيــة إلــى المضـي قــدمًا فــي إســتمرار تقــديم معوناتهــا وذلــك 

علــى معونتهــا تزايــد عــدد اإلتفاقيــات البيئيــة ومــا بــة محايــدة وموضــوعية إلطمئنانهــا لوجــود رقا
بتنفيـــذ مـــا " محـــل الرقابـــة " يســـتلزمه مـــن ضـــرورة التحقـــق مـــن مـــدى إلتـــزام الجهـــات الموقعـــة 

يخصها من بنود ، األمر الذي يؤدي إلى بعث الطمأنينـة لـدى األطـراف األخـرى الموقعـة مـن 
عديـد مـن القيـادات والمؤسسـات واألشـخاص لمخرجـات تلـك حاجـة ال. وجود إلتزام بتلـك البنـود 

 .الرقابة المتمثلة في التقارير الرقابية 

حاجـــة الســـلطة التشـــريعية لتقـــارير متخصصـــة مـــن األداء البيئـــي للجهـــات المعنيـــة وكـــذا مـــدى  -
 .إلتزام الحكومة بالمعاهدات البيئية التي سبق التصديق عليها 

ســـتثمرين إلـــى تقـــارير توضـــح مـــدى تطبيـــق المنشـــآت حاجـــة منظمـــات المجتمـــع المـــدني والم -
 .المستثمر فيها أمواله من تطبيق نظم إدارة بيئية فعاله 

  :متطلبات قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على البيئة : ثانيًا   
                                                 

ى "  أضواء على مجاالت وأساليب البيئة" عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الذھبي ،  )١( ة عل ايير الرقاب ، لقاء تدريبي عن أسس ومع
 .  ٦٣، ص ٢٠٠٤، الجھاز المركزي للمحاسبات ، مايو  البيئة



 

لقيــام الجهــاز المركــزي للمحاســبات بمهــام الرقابــة علــى البيئــة علــى أكمــل وجــه ، يســـتلزم     
ر عدة متطلبـات ، بعـض منهـا يقـع مسـئولية تـوفيره علـى الجهـاز وتـوفير الـبعض اآلخـر األمر تواف

منها مسئولية مشتركة بين عدة جهات ، ويعتبر توفير تلك المتطلبـات شـرطًا أساسـيًا لقيـام الجهـاز 
  .بالمراجعة البيئية ووضعها موضع التنفيذ 

  :وتتضمن تلك المتطلبات أربعة محاور على النحو التالي 
  :اإلفصاح عن البيانات والمعلومات البيئية : لمحور األول ا
تقع مسئولية اإلفصاح عـن البيانـات والمعلومـات البيئيـة علـى عـاتق الجهـات محـل الرقابـة     

التي تمارس أنشـطة بيئيـة وكـذا المؤسسـات المعنيـة بالبيئـة ، حيـث يجـب اإلفصـاح عـن السياسـات 
والمعــايير والمعلومــات الماليــة المتعلقــة بــاألداء البيئــي وذلــك  البيئيــة ، نظــم اإلدارة البيئيــة المتبعــة

 قلضـــمان التأكـــد مـــن كفـــاءة إســـتخدام المـــوارد باإلضـــافة إلـــى المعلومـــات اإلحصـــائية التـــي تتعلـــ
  .باألنشطة البيئية 

ويمكــن تحديــد كــم ونوعيــة تلــك المعلومــات عــن طريــق تشــكيل لجنــة مــن الجهــاز األعلــى     
بشـئون البيئـة وممثلـي الـوزارات المعنيـة بالبيئـة وبعـض أسـاتذة الجامعـات  للرقابة والجهاز المختص

  .إضافة إلى خبراء من مكاتب المحاسبة والمراجعة 
أمــا المعلومــات التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا تتمثــل فــي األضــرار المحتملــة ألنــواع التلــوث     

يــة للمشــروعات الصــناعية البيئــي وكيفيــة حســاب القيمــة اإلقتصــادية لهــذه األضــرار ، واآلثــار البيئ
  .المختلفة ، وتحديد المواد الخطرة ونسب التلوث المسموح بها 

  : توافر معايير ومقاييس لتقييم األداء البيئي : المحور الثاني 
تعــد تلــك المعــايير والمقــاييس ضــرورة أساســية لقيــام الجهــاز المركــزي للمحاســبات بعمليــة     

ة للقيام بمهام المراجعة ، وتـوافر مقـاييس تتمتـع بـالقبول العـام ة على البيئة حيث ُتستخدم كأدابالرقا
  .من جميع األطراف المعنية 

وتنقســم المعــايير التــي يمكــن إســتخدامها إلــى معــايير عامــة والتــي يمكــن مــن خاللهــا تقيــيم     
السياســات والخطــط ، ومعــايير فنيــة وهــي التــي يجــب أن تلتــزم بهــا الجهــات محــل الرقابــة بهــا أثنــاء 

  .شرة عمليات التشغيل وتنفيذ المشروعات مبا
اإلشارة إلى أن مسئولية إعداد المعـايير مشـتركة بـين الجهـاز المركـزي للمحاسـبات وتجدر     

والجهـــاز المخـــتص بشـــئون البيئـــة والـــوزارات المعنيـــة بالبيئـــة إضـــافة إلـــى مثلـــى الجهـــات الخاضـــعة 
  .معاهد المعنية بالبيئة للرقابة والتي تمارس أنشطة بيئية وأساتذة الجامعات وال

  
   : وجود منظومة للمحاسبة البيئية : المحور الثالث 

 



توفر منظومة المحاسبة البيئية المعلومات المرتبطة بالقضايا البيئيـة مثـل التـأثيرات الماليـة     
  .الناتجة عن عوامل بيئية إضافة إلى التأثيرات البيئية الناجمة عن النشاط البيئي 

ــــع بعــــ   ــــواع المحاســــبة ويمكــــن تطوي ــــة ( ض أن ــــة  –الضــــريبية  –المالي ــــات ) اإلداري ــــاء بمتطلب للوف
  .المحاسبة البيئية 
    : توافر المعارف والخبرات المالئمة : المحور الرابع 

يجب توافر فريق من المراقبين يتمتع بالمعرفة والمهارات والخبرات الالزمة لتحقيق أهـداف     
وتنميتهـــا وتطويرهـــا مـــن خـــالل إســـتمرار بـــرامج التـــدريب والتعلـــيم الرقابـــة البيئيـــة والمحافظـــة عليهـــا 

واإللمام الكامل بقضايا البيئة ونظم اإلدارة البيئيـة والقـوانين والقـرارات البيئيـة وهـي مسـئولية الجهـاز 
  .  المركزي للمحاسبات 

ارســة الرقابــة مأهــم اإلجــراءات التــي يتبعهــا الجهــاز المركــزي للمحاســبات للم: ثالثــًا 
  :ى البيئة عل

 ١٩٨٨لسنة  ١٤٤من قانون الجهاز المركزي للحاسبات رقم ) ٢(إنطالقًا من مضمون المادة رقم 
، يمكــن للجهــاز المركــزي للمحاســبات أن يمــارس عمليــة  ١٩٩٨لســنة  ١٥٧والمعــدل القــانون رقــم 

  : )١(لتاليورقابة األداء على النحو ا) ة ، إلتزام بمحاس( على البيئة من خالل الرقابة المالية 
 :الرقابة المالية  - ١

  :وتتم من خالل ما يلي     
  :الرقابة المحاسبية  -١/١
  :وتشمل الرقابة المحاسبية اإلجراءات التالية     

مراجعــــة اإلعانــــات والهبــــات والمســــاعدات التــــي يــــتم تخصيصــــها للجهــــة محـــــل  -
  .المراجعة من الدول والمؤسسات الدولية ألغراض حماية البيئة 

التكـــاليف واإللتزامـــات المتعلقـــة بالبيئـــة قـــد تـــم تحديـــدها بدقـــة وتـــم  التحقـــق مـــن أن -
يمــة ماليــة لهــا ســواء بالنســبة لتكلفــة حمايــة البيئــة مــن التلــوث أو التكــاليف قوضــع 

 .منع أضرار التلوث وأنها تعكس بحيادية نتائج اإللتزامات الواجبة على الجهـة 

ـــم  - ـــذ بـــرامج مراجعـــة التصـــرفات الماليـــة فـــي اإلعتمـــادات التـــي ت تخصيصـــها لتنفي
 .حماية البيئة 

مراجعة القـوائم الماليـة المتضـمنة تكـاليف بيئـة للتأكـد مـن أنهـا تعبـر بوضـوح عـن  -
 .المركز المالي ونتائج األعمال 

 .مراجعة عقود العمليات اإلنشائية والتوريدات المرتبطة باألنشطة البيئية  -

                                                 
 . ٦٧عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الذھبي ، مرجع سبق ذكره ، ص )١(



 

اصـة التـي يـتم إنشـاؤها فـي مراجعة مـوارد وٕاسـتخدامات الصـناديق والحسـابات الخ -
والتأكـد مـن أن المـوارد قـد تـم لذمة القيـام بأنشـطة بيئيـة ) محل المراجعة ( الجهة 

 .تحصيلها بالكامل وأن اإلستخدامات قد أنفقت في أغراض األنشطة البيئية 

  :رقابة إلتزام  -١/٢  
  :وتشمل ما يلي     

والوزاريـــة فـــي شـــأن حمايـــة  مراجعـــة مـــدى اإللتـــزام بـــالقوانين والقـــرارات الجمهوريـــة -
 .البيئة 

مراجعة مدى اإللتزام ببنود اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجـال حمايـة البيئـة  -
. 

فحــص ودراســة القــوانين والقــرارات واللــوائح البيئيــة لمعرفــة مــدى كفايتهــا والتعــرف  -
 .على نقاط الضعف أو القصور بها ، وبحث أوجه معالجتها 

 :رقابة األداء  - ٢

دف هذه الرقابة إلى تقويم السياسات والبرامج والخطط واإلجراءات والقواعد ونظم اإلدارة وته
ــــة ومؤشــــرات األداء الموضــــوعة ســــواء بمعرفــــة الحكومــــة أو الجهــــة محــــل الرقابــــة أو  البيئي

ويمكــن للجهـاز عنــد ممارســته لهــذه الرقابــة القيــام  شــئون البيئــةبالمنظمـات الدوليــة المختصــة 
   :باآلتي 

  : بالنسبة للسياسات البيئية  -٢/١
 –ترابطهـا " التأكد من مدى تعامل السياسات البيئيـة المنتهجـة مـع المشـكالت البيئيـة 

ومــدى تشــجعها علــى تغيــر الســلوك ســواء علــى المســتوى الفــردي أو " إلــخ ...شــمولها 
الجماعي ومدى إستخدام آليات إستراتيجية من أجل تحقيق أقصـى درجـة مـن اإللتـزام 

مســـاعدة اإللتـــزام بهـــا علـــى تعظـــيم إمكانيـــات تنفيـــذها ومـــدى تحقيـــق النتـــائج ومـــدى 
  . المرجوة من هذه السياسات 

  
  
  

  :بالنسبة للبرامج البيئية الموضوعة  -٢/٢
تقســـيم مـــدى فاعليـــة البـــرامج البيئيـــة الموضـــوعة ومـــا إذا كانـــت البـــرامج المقترحـــة أو 

تفقـة مـع القـوانين واللـوائح البيئيـة ومـا الفاتحة مناسبة ومالئمة ومـا إذا كانـت البـرامج م
  .  إذا كان هناك تعارض بين برنامج بيئي والبرامج األخرى المتعلقة بها 



 

  : بالنسبة للخطط البيئية  -٢/٣
تقســــيم مــــدى فاعليــــة الخطــــط القوميــــة ســــواء الخاصــــة بمواجهــــة المشــــكالت البيئيــــة 

يول والـزالزل والكـوارث األخـرى المعاصرة أو المزمنة أو الكوارث البيئية الطبيعية كالس
      : غير معلومة المصدر واإلجراءات الضرورية لذلك 

  :بالنسبة لإلجراءات والقواعد الرقابية  -٢/٤
وتشمل التأكد من كفاءة وفاعلية اإلجراءات والقواعد الرقابيـة التـي قامـت بهـا الجهـات 

والتحقــق ممــا إذا كانــت  المحافظــة علــى البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة والتنــوع البيولــوجي
هنـــــاك مـــــوارد كافيـــــة لتنفيـــــذ تلـــــك اإلجـــــراءات ومـــــا إذا كـــــان قـــــد ت تحديـــــد ســـــلطات 

  .ومسئوليات تنفيذها إضافة إلى تحديد األسباب التي تعوق تنفيذها 
  : بالنسبة لنظم اإلدارة البيئية  -٢/٥

، ومـدى وتشمل القيـام بمراجعـة مـدى قـدرة تلـك الـنظم علـى تحقيـق التنميـة المسـتدامة 
قدرتها على تحقيق اإلستخدام الرشـيد للطاقـة وتـوفير النفقـات البيئيـة وتقليـل المخلفـات 
المترتبة على أنشطة الجهة سواء اإلنتاجية أو الخدمية إلـى أقـل حـد ممكـن والـتخلص 
منها بطريقة آمنه ومدى قدرتها على تخفيض المخاطر البيئية المترتبة على أنشـطتها 

  .     ان العاملين بصفة خاصة وجمهور المواطنن بصفة عامة والمتعلقة بصحة وأم
  
  
  
  
  
  
  
  

ــًا  إطــار مقتــرح لتفعيــل دور الجهــاز المركــزي للمحاســبات تجــاه الرقابــة علــى : رابع
  :البيـئة 

يقــوم اإلطــار المقــدم علــى محــورين أساســين ، يتعلــق المحــور األول بالجهــاز المركــزي للمحاســبات 
ق بتعاون الجهاز مع الجهات األخرى المعنيـة بالبيئـة إليجـاد الحلـول كمؤسسة والمحور الثاني يتعل

   :وفيما يلي عرضًا لما يحتويه كل محور على حدة المالئمة لحماية البيئة ، 
  :المحور األول 



 

يتطلـــب األمـــر بدايـــة ضـــرورة تـــوافر القناعـــة التامـــة لـــدى قيـــادات الجهـــاز بأهميـــة هـــذه الرقابـــة ممـــا 
إتخــاذ التــدابير المالئمــة لتــوفير الكفــاءات المهنيــة الالزمــة ســواء علــى  يتطلــب معــه اإلســراع نحــو

  .    )١(المدى القصير أو المدى الطويل للمارسة الرقابة
لــذا ســوف نبــدأ بســرد اإلقتراحــات الخاصــة بــالمحور األول طبقــًا لتبويــب الصــعوبات المــذكورة ســلفًا 

  :لى النحو التالي وهي ع،  مسترشدين بإصدارات منظمة األنتوساي المتعددة
يجــــب علــــى مراجعــــي الجهــــاز أن يكونــــوا علــــى علــــم ووعــــي بــــالتطورات الجاريــــة ، وٕاكتســــاب  - ١

مـــن معـــايير المراجعـــة ) ٣١٠(المعرفـــة بالمســـائل البيئيـــة وذلـــك تنفيـــذًا لكـــل مـــن المعيـــار رقـــم 
معرفـــة كافيـــة بأنشـــطة تضـــاه يتعـــين علـــى المراجـــع أن يتعـــرف قالدوليـــة وهـــو المعيـــار الـــذي بم

يـــل عنـــد أداء كافـــة عمليـــات المراجعـــة حتـــى يـــتمكن مـــن فهـــم المســـائل ذات التـــأثير علـــى العم
القــوائم الماليــة وكــذا المعيــار الصــادر عــن اإلتحــاد الــدولي للمحاســبين والخــاص بــإدارج األمــور 

 .البيئية ضمن القوائم المالية 

يــة ، لــذلك لــه أن إال أنــه لــن يطلــب مــن المراجــع المعرفــة التقنيــة المتخصصــة فــي األمــور البيئ
يســتعين بخبــراء خــارجين وعليــه فــي هــذه الحالــة ممارســة العنايــة الالزمــة للتأكــد مــن كفــاءتهم 
وقدراتهم بالنسبة للمهـام الخاصـة المعنيـة ، والبـد مـن اإلشـارة إلـى أن اإلسـتعانة خبيـر خـارجي 

لرقابية ويحكـم ال تعفي الجهاز من المسئولية عن األراء واإلستنتاجات الحاصلة حول العملية ا
  .بعنوان إستخدام عمل خبير ) ٦٢٠(م قالمراجع في ذلك المعيار الدولي للمراجعة ر 

نظمــة اإلنتوســاي بهــذا الموضــوع وتــم إدراجــه بمشــروع مبالنســبة لــنقص التــدريب ، فقــد إهتمــت  - ٢
خطة العمل للجنة الفرعية اإلقليمية لشئون المراجعـة البيئيـة وكـذلك إهتمـت منظمـة اإلنتوسـاي 

ضـــوع التـــدريب الخـــاص بالمراجعـــة البيئيـــة ، ويـــرى الباحـــث بضـــرورة إهتمـــام إدارة التـــدريب مو 
عملهـم بصـورة مباشـرة مجـاالت البيئـة  قعقد دورات تدريبية متخصصة لكل مـن يتعلـخلي بالدا

على ذلك حيث أن علـى الجهـاز الرقـابي  ١٩٩٢المختلفة ، وقد نصت معايير اإلنتوساي في 
اءات إلنتــداب مــوظفين ذوي مــؤهالت مناســبة ، وعليــة كــذلك تطــوير أن يتبــين سياســات وٕاجــر 

 .وتدريب موظفي الجهاز بما يكفيهم من أداء مهامهم صورة فعالة 

التغلب على صعوبة عدم وجود صالحيات لـبعض األجهـزة العليـا للرقابـة فـي مجـال المراجعـة  - ٣
اجعــــة البيئــــة أصــــدرت منظمــــة اإلنتوســــاي مســــودة لموضــــوع مر  وقــــدالبيئيــــة بشــــكل صــــريح ، 

جـاء فيـه أنـه يمكـن للجهـاز األعلـى البيئـي بإسـتخدام  ٢٠٠٣والمراجعة النظامية في أغسطس 
ولـــيس مـــن الضـــروري أن ) الماليـــة والمطابقـــة ( التفـــويض الخـــاص بالقيـــام بالمهـــام النظاميـــة 

 .يكون هناك تفويض برقابة األداء كي يقوم بإجراء تلك المراجعة 

                                                 
 . ٦٩السابق ، ص المرجع )١(



 

مكــــن إســــتخدام المعــــايير المّعــــدة والمقبولــــة مــــن قبــــل الجهــــات يجــــب علــــى المــــراجعين كلمــــا أ - ٤
يل بالخاضعة للرقابة ، وكذلك المعايير التي تنشأ فـي المعاهـدات والتشـريعات الدوليـة فعلـى سـ

المثال قامت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية المستدامة ، ولكن ستظل مشـكلة عـدم كفايـة 
 .نويع مجاالت األضرار بالبيئة المعايير والمقاييس البيئية قائمة لت

للتغلـــب عـــدم كفايـــة البيانـــات المتاحـــة حـــول الوضـــع البيئـــي البـــد مـــن التأكيـــد علـــى أن صـــحة  - ٥
وكفايــة البيانــات المتعلقــة بتــأثير الهيئــة علــى البيئــة هــي إلتــزام علــى تلــك العينــة ذاتهــا ويمكــن 

ـــة للجهـــاز التغلـــب علـــى عـــدم كفايـــة البيانـــات بإســـتخدام بعـــض التقنيـــات مثـــ ل الزيـــارة الميداني
واإلستبيانات والمقـاالت الشخصـية ويمكـن كـذلك تشـجيع الجهـات الخاضـعة للرقابـة علـى ملـئ 

 .إستمارات يتم إعدادها بالجهاز األعلى للرقابة 

ـــة تشـــجيع الجهـــات بالنســـ - ٦ ـــا للرقاب ـــة بعـــض األهـــداف للقيـــاس فعلـــى األجهـــزة العلي بة لعـــدم قابلي
يئيــة قابلــة للقيــاس وصــريحة ولــه أن يــوحي بــذلك فــي الخاضــعة لرقابتــه علــى وضــع أهــداف ب

 :تقريره وعلى سبيل المثال 

ئـة بقـانون التنميـة أجرى الجهاز الرقابي التابع ألستونيا عمليـة رقابيـة لمـدى إلتـزام وزارة البي   
عــد فحــص مخططــات البــرامج التــي أعــدتها الــوزارة إســتنتج الجهــاز الرقــابي أن المســتدامة ، وب
المســائل المتعلقــة ســية لهــذه البــرامج لــم تكــن  دائمــًا محــدده بالقــدر الكــافي ، وأن األهــداف الرئي

بتقــديم وفعاليــة البــرامج لــم تبلــور بالقــدر الكــافي ، وأوصــى الــديوان بــأن تضــع الــوزارة أهــدافًاَ◌ 
  .  ط كذلك المواعيد الزمنيةبوأن تض أكثر دقة

  : الثانيالمحور   
از المركــزي للمحاســبات مــع الجهــات األخــرى فيجــب يتعلــق المحــور الثــاني بتعــاون الجهــ    

على الجهاز التعاون مـع جميـع الخبـراء والمؤسسـات الموجـودة بالسـاحة المحاسـبية مـن أجـل إتخـاذ 
التدابير الالزمة نحو إيجاد منظومة للمحاسبة البيئية إضافة إلى ضرورة تعاونه أيضًا مـع الجهـات 

  .يمكن إستخدامها في الرقابة البيئية المعنية إليجاد مقاييس موضوعية ومناسبة 
ومن ناحيـة أخـرى يجـب علـى األجهـزة العليـا للرقابـة فهـم العالقـات المتداخلـة قبـل إتخاذهـا     

للقــــرار بشــــأن نطــــاق الدراســــة وقــــد يحتــــاج األمــــر للتعــــاون مــــع دول أخــــرى ، ولقــــد صــــدر كتيــــب 
للرقابة في رقابـة اإلتفاقـات البيئيـة  اإلنتوساي حول الكيفية التي يمكن أن تتعاون بها األجهزة العليا

  .الدولية وحصرتها في ثالثة أنواع هي الرقابة المتزامنة والرقابة المشتركة والرقابة المنسقة 
ومما يؤكد أن األمر جد خطير أن كافة الشواهد واألحداث الدولية تؤكـد بالـدليل القـاطع علـى ربـط 

والمــــنح والتــــي تمثــــل الغالبيــــة العظمــــى مــــن  دول الشــــمال والمؤسســــات الدوليــــة المانحــــة للقــــروض
اإلعتمــادات التــي تخصــها الحكومــات للقضــايا البيئيــة بمــدى قــدرتها علــى حمايتهــا للبيئــة ، وعليــه 



 

ـــة ، فالجهـــاز كمـــا هـــو مراقـــب علـــى  ـــة علـــى البيئ ـــام الجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات بالرقاب يجـــب قي
  " .البيئة " ة وأهمها األصول المادية هو مراقب أيضًا على األصول غير المادي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : )١(يةقحالة تطبي: خامسًا 
يحظــى قطــاع البيئــة برعايــة متناميــة مــن قبــل جمهوريــة مصــر العربيــة حيــث أفــردت لــه العديــد مــن 
القوانين التي تسـعى فـي مجملهـا إلـى تـوفير قـدر متزايـد مـن السـيطرة والحمايـة للبيئـة المصـرية مـن 

  نســـــــــــــحب ذلـــــــــــــك علـــــــــــــى قطـــــــــــــاع الميـــــــــــــاه خاصـــــــــــــة حيـــــــــــــث يخضـــــــــــــع كافـــــــــــــة الملوثـــــــــــــات ، ي
إلــى العديــد مــن القــوانين التــي تعمــل علــى حمايــة الميــاه والمجــاري المائيــة مــن التلــوث ومــن هــذه 

  :القوانين 
 

                                                 
 . ٩، ٨إيھاب علي أحمد فاروق ، مرجع سبق ذكره ، ص )١(



ة )٢(١٩٩٤لسنة  ٤القانون رقم  - ة البيئ انون في شأن حماي حمايـة : البـاب الثالـث (  بإصدار ق
  .تنفيذية والئحته ال) البيئة المائية من التلوث 

فـــي شـــأن حمايـــة نهـــر النيـــل والمجـــاري المائيـــة مـــن التلـــوث  ١٩٨٢)٣(لســـنة  ٤٨القـــانون رقـــم  -
 .والئحته التنفيذية 

 .في شأن صرف المخلفات السائلة والئحته التنفيذية  )٤(١٩٦٢لسنة  ٩٣القانون رقم  -

لـــة وقـــد حـــدد المشـــرع المصـــري إطـــار لتطبيـــق كـــل قـــانون مـــن تلـــك القـــوانين حيـــث إمتـــدت مظ  
ة ١٩٩٤لسنة  ٤القانون رقم  ة البيئ انون في شأن حماي حمايـة البيئـة : البـاب الثالـث (  بإصدار ق

لتشــمل الميــاه الســاحلية والشــواطئ المصــرية علــى إمتــدادها والئحتــه التنفيذيــة ) المائيــة مــن التلــوث 
، فــي حــين  )ويطلــق عليهــا أيضــًا الميــاه البحريــة ( وكــذا مــا يعــرف المنطقــة اإلقتصــادية الخالصــة 

فـي شـأن حمايـة نهـر النيـل والمجـاري المائيـة  ١٩٨٢لسنة  ٤٨إقتصرت مظلة تطبيق القانون رقم 
إلـخ ... من التلوث والئحته التنفيذية على نهر النيل والمياه الداخليـة مـن رياحـات وتـرع والبحيـرات 

للقــانون رقــم  )٥(ذيــةمــن الالئحــة التنفي ١٥، وحرصــًا مــن المشــرع علــى البيئــة فقــد أفــرد بالمــادة رقــم 
في شـأن صـرف المتخلفـات السـائلة سـبل ومعـايير إعـادة إسـتخدام ميـاه الصـرف  ١٩٦٢لسنة  ٩٣

معالجــة ( الصـحي والنباتــات المســموح بزراعتهـا إعتمــادًا علــى نـوع معالجــة ميــاه الصـرف الصــحي 
 ) .إبتدائية ، أو ثانوية ، أو متقدمـة 

تزايــد بحمايــة البيئــة مــن التلــوث ، وتماشــى مــع ذلــك وبنــاًء علــى مــا ســبق يتضــح اإلهتمــام الم   
اإلتجــاه ، حــرص الجهــاز المركــزي للمحاســبات علــى فحــص ومتابعــة األنشــطة التــي لهــا أثــر بيئــي 

ـــ ـــمبالجهـــات التـــي تخضـــع لرقابت ـــذي ت ـــاه الشـــرب  ه ، وقـــد أخـــذ البحـــث الفحـــص ال علـــى شـــركة مي
تبـين مـن الفحـص والمتابعـة حيـث ، كمثـال تطبيقـي علـى ذلـك .... والصرف الصـحي بمحافظـة 

  :ما يلي 

 :الرقابة على المنشأة القائمة بالصرف على الشبكة العامة للصرف الصحي  - ١

بشــــأن صــــرف المخلفــــات الســــائلة  ١٩٦٢لســــنة  ٩٣م قــــيحــــدد معــــايير تلــــك الرقابــــة القــــانون ر 
ليــل ، وقــد أســفرت نتــائج تح ٢٠٠٣لســنة  ٢٥٤والئحتــه التنفيذيــة المعدلــة بــالقرار الــوزاري رقــم 

  :العينات المأخوذة عما يلي 
عينــة مــن  ٤٣منشــأة وجــاءت نتــائج عــدد  ٦٤عينــة لعــدد  ٧٧قامــت الشــركة بتحليــل عــدد  -

 ١٨دد ـمقابل قيام الشـركة بتحليـل عـ ٢٠٠٨/٢٠٠٩تلك العينات غير مطابقة خالل عام 
                                                 

م  )٢( انون رق نة  ٤الق دل  ١٩٩٤لس ة المع ة البيئ أن حماي ي ش انون ف دار ق م بإص انون رق نة  ٩بالق مية  ٢٠٠٩لس دة الرس ، الجري
 .  ١/٣/٢٠٠٩مكرر ، في  ٩المصرية ، العدد 

وث  ١٩٨٢لسنة  ٤٨القانون رقم  )٣( ة من التل ل والمجاري المائي دد ، في شأن حماية نھر الني دة الرسمية المصرية ، الع  ٢٥الجري
  . ٢٦/٦/١٩٨٢مكرر ، في 

  . ٢١/٥/١٩٦٢، في  ١١٤الجريدة الرسمية المصرية ، العدد ، ن صرف المخلفات السائلة في شأ ١٩٦٢لسنة  ٩٣القانون رقم  )٤(
م  ١٩٦٢لسنة  ٩٣الالئحة التنفيذية للقانون رقم  )٥( ة رق ات العمراني ر اإلسكان والمرافق والمجتمع رار وزي ة بق لسنة  ٢٥٤والمعدل

 . ٧/١٢/٢٠٠٣تابع ، في  ٢٧٦، جريدة الوقائع المصرية ، العدد  ٢٠٠٣



 

عينـات مـن تلـك العينـات غيـر مطابقـة خـالل  ٤منشأة وجاءت نتائج عـدد  ١٢عينة لعدد 
 . ٢٠٠٧/٢٠٠٨عام 

منشـأة وجـاءت  ٢٠عينـة لعـدد  ٦٥قامت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بتحليل عدد  -
مقابل عـدد  ٢٠٠٨/٢٠٠٩عينة من تلك العينات غير مطابقة خالل عام  ٢٥نتائج عدد 

منشــآت جــاءت نتــائج عــدد عينتــين منهــا غيــر مطابقــة خــالل عــام  ٩عينــة مــن عــدد  ١٣
٢٠٠٧/٢٠٠٨ . 

 :منشآت القائمة بالصرف على المجاري المائية الرقابة على ال - ٢

بشـــأن حمايـــة نهـــر النيـــل والمجـــاري  ١٩٨٢لســـنة  ٤٨تـــنظم تلـــك الرقابـــة أحكـــام القـــانون رقـــم 
  :ي ـوقد أسفرت نتائج تحليل العينات المأخوذة عما يلالمائية من التلوث والئحته التنفيذية ، 

عينــة غيــر مطابقــة  ١٧هــا عــدد منشــأة من ٣٤عينــة لعــدد  ٣٩قامــت الشــركة بتحليــل عــدد  -
مقابـــل عـــدم قيـــام الشـــركة بأخـــذ عينـــات مـــن  ٢٠٠٨/٢٠٠٩خـــالل عـــام % ٤٣.٦بنســـبة 

المنشآت التي تصرف مخلفاتها السائلة على المجاري المائية بالمخالفة ألحكام المادة رقـم 
  . ٢٠٠٧/٢٠٠٨خالل عام  ١٩٨٢لسنة  ٤٨من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) ٥٥(

محطـات مـن محطـات  ٤لعـدد عينة مـن السـيب النهـائي  ٧٣٠ركة بتحليل عدد قامت الش -
عينـة غيـر مطابقـة للمواصـفات واإلشـتراطات  ١١المعالجة التابعة وقد جـاءت نتـائج عـدد 

عينــة مــن الســيب النهــائي  ٣٤٦مقابــل عــدد  ٢٠٠٨/٢٠٠٩الصــحية خــالل العــام المــالي 
ءت جميــــع نتائجهــــا مطابقــــة محطــــات مــــن محطــــات المعالجــــة التابعــــة وقــــد جــــا ٨لعــــدد 

 . ٢٠٠٧/٢٠٠٨للمواصفات خالل عام 

منشآت منها عـدد  ٥عينة لعدد  ٢٨قامت مديرية الشئون الصحية المحافظة بتحليل عدد  -
 ١٤مقابل تحليـل عـدد  ٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل عام % ٥٣.٦عينة غير مطابقة بنسبة  ١٥

خــالل % ٢١.٤ة عينــات منهــا غيــر مطابقــة بنســب ٣منشــآت جــاءت نتيجــة  ٥عينــة لعــدد 
 . ٢٠٠٧/٢٠٠٨عام 

عينـة مـن السـيب النهـائي لعـدد  ٦٧قامت مديرية الشئون الصحية المحافظـة بتحليـل عـدد  -
ـــة غيـــر مطابقـــة للمواصـــفات  ٢٥محطـــات مـــن محطـــات المعالجـــة جـــاءت نتيجـــة  ٦ عين

 ٣٦مقابـل عـدد % ٣٧٣بنسـبة  ٢٠٠٨/٢٠٠٩واإلشتراطات الصحية خالل العـام المـالي 
ـــوقــد جــاءت نتيج ٢٠٠٧/٢٠٠٨طــات معالجــة خــالل عــام مح ٤عينــة لعــدد  عينــة  ١٦ة ــ

 % .٤٤.٤منها غير مطابقة للمواصفات واإلشتراطات الصحية بنسبة 

وال يقتصـــر فحـــص الجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات علـــى مـــدى مطابقـــة الجهـــات الخاضـــعة 
إلى متابعـة  –المتوازية إعماًال لمبدأ الرقابة  –للرقابة القوانين والتشريعات البيئية فقط بل يمتد 

وتقــويم الــدور الرقــابي للجهــات الرقابيــة اإلشــرافية علــى الجهــات محــل الفحــص ، وتطبيقــًا علــى 



 

المثال البحثي يكون كل من اإلدارة العامة لصحة البيئـة بـوزارة الصـحة ، وجهـاز شـئون البيئـة 
لجمهوريــة مــن هــي الجهــات الرقابيــة اإلشــرافية علــى شــركات ميــاه الشــرب والصــرف الصــحي با

  .جانب حماية البيئة من التلوث 
حيـــث تتـــولى وزارة الصـــحة الرقابـــة علـــى الصـــرف الصـــحي والصـــناعي مـــن خـــالل إدارة   

مراقبة الصرف باإلدارة العامة لصحة البيئة ، وتباشر اإلدارة إختصاصاتها مـن خـالل المـرور 
ية المـــرخص لهـــا الميـــداني والمتابعـــة لمحطـــات معالجـــة الصـــرف الصـــحي والمنشـــآت الصـــناع

بالصـــرف ومأخـــذ عمليـــات ميـــاه الشـــرب ، وبحـــث الشـــكاوى المتعلقـــة بتلـــوث المجـــاري المائيـــة 
والمشاكل البيئية الطارئة وٕاخطـار نتـائج المـرور للجهـات المعنيـة إلتخـاذ الـالزم حيـال إصـالح 

، الوضـــع البيئـــي ، ويقـــوم الجهـــاز بفحـــص التقـــارير التـــي تعـــدها اإلدارة العامـــة لصـــحة البيئـــة 
( وتحديــد المالحظــات البيئيــة التــي وردت بهــذه التقــارير ، وتــواريخ إبالغهــا للجهــات المعنيــة 

رانية ، وشرطة البيئة والمسطحات المائية ، وجهاز شـئون وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العم
التـي  والردود الواردة لوزارة الصحة من تلك الجهات ويتولى الجهاز متابعـة اإلجـراءات) البيئة 

  .إتخذتها تلك الجهات لتدراك المالحظات الواردة بتقارير وزارة الصحة 
كمـــا يتـــولى الجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات تقـــويم الـــدور الرقـــابي لجهـــاز شـــئون البيئـــة فـــي   

متابعة المنشآت المخالفة للقوانين المعمول بها في ضرورة معالجة مياه الصرف الناتجـة عنهـا 
مت بتوفيـق أوضـاعها إلنشـاء وحـدات معالجـة لميـاه الصـرف ومتابعـة ، وكذا المنشآت التي قا

التحاليل الدورية لعينات المياه لبيان مدى تطابقها مع الحدود المسموح بها قانونـًا ، وكـذا بيـان 
  .المنشآت المتعثرة بيئيًا وحجم مياه الصرف الناتجة عنها 



 

  أهم النتائج والتوصيات
  :أهم النتائج : أوًال 
عريفــات الرقابــة علــى البيئــة إال أنهــا أتفقــت علــى عــدم إخــتالف إجــراءات الرقابــة علــى البيئــة تعــددت ت -١

ٕان كـان الرقابـة علـى البيئـة لهـا خصوصـية و عن الرقابة العادية التـي تمارسـها األجهـزة الرقابيـة العليـا 
 .في التطبيق وفقًا لكل دولة ولكل جهاز رقابي داخلها 

ومقاييس يمكـن اإلسـتعانة بهـا فـي كـل جهـاز رقـابي لكـل دولـة ، وضعت منظمة اإلنتوساي مؤشرات  -٢
 .ولكن يجب أن تراعي السياسات البيئية المتبعة في الدولة والخصوصية في التطبيـق 

تتعدد التحديات التي تواجه األجهزة الرقابية العليا عند الممارسة والتطبيق الفعلي للرقابـة علـى  - ٣
يات داخليـة تخـص الجهـاز الرقـابي ، والتحـديات الخارجيـة البيئة وتنقسم التحديات ما بين تحـد

، وتكمـن مـدى قـوة الجهــاز الرقـابي فـي مواجهــة التحـديات والصـعوبات مــن خـالل قـوة القــانون 
 .والصالحيات الكاملة التي يأخذها موجب التشريع الداخلي للدولة 

تالفــي التحــديات تضــمن البحــث إطــار مقتــرح لتفعيــل دور الجهــاز المركــزي للمحاســبات تجــاه ت - ٤
الداخليـة والخارجيـة بشـأن الرقابـة علـى البيئـة وذلــك كحالـة يمكـن تطبيقهـا علـى جميـع األجهــزة 
الرقابيـــة العليـــا وذلـــك مـــن خـــالل محـــورين أساســـين يتعلـــق األول بتطـــوير التـــدريب للمـــراجعين 

 .والمحور الثاني بتعلق بتعاون الجهاز األعلى للرقابة مع المؤسسات 

نتوساي دليل حول الرقابة على البيئة يهدف إلـى فهـم طبيعـة هـذا الموضـوع أصدرت نظمة اإل - ٥
 :وذلك من خالل ثالث محاور وهي 

 .تطبيق العمليات الرقابية لإلنتوساي على عمليات الرقابة على البيئة   -أ 

 .تطبيق الطرق الرامية لتنفيذ عمليات الرقابة على البيئة   -ب 

 .ية الرقابة على البيئة وضع مقاييس تقنية إلستخدامها كمرجع لعمل  -ج 

إن أجهزة الرقابة العليا هي الجهة المنوط بهـا الرقابـة علـى اإلنفـاق الحكـومي فـي مجـال البيئـة  - ٦
 .ولها القدرة على إكتشاف مدى إساءة إستخدام مكونات البيئة بصفة دورية 

الرقابيـة  إن الرقابة البيئة تحتاج إلى خطط كثيرة في شتى المعارف وهو ما يتوافر في األجهزة - ٧
 .العليا 

 :تتطلب الرقابة على البيئة أربعة محاور للقيام بها على أكمل وجه وهي  - ٨

 .اإلفصاح عن البيانات والمعلومات البيئة   -أ 

 .توافر معايير ومقاييس لتقييم األداء البيئي   -ب 

 .وجود منظومة للمحاسبة البيئة   -ج 

 .توافر المعارف والخبرات المالئمة   - د 



 

  :سة توصيات الدرا: ثانيًا 
ين السياســـات بـــوطنيـــة لحمايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث تحقـــق التنـــاغم ضـــرورة إعـــداد إســـتراتيجية  - ١

والخطط اإلقتصادية واإلجتماعية ومكونات البيئة المتنوعـة فـي الدولـة لتـوفير التنميـة المتوافقـة 
 .  )١(بيئيًا مع مصالح األجيال القادمة

وعي البيئـــي جـــزء مـــن المهـــام المكلفـــة ضـــرورة تبنـــي إســـتراتيجية إعالميـــة متكاملـــة تجعـــل الـــ - ٢
بتنفيذها األجهزة الحكومية والمنظمات العامة على أن تبني هذه اإلستراتيجية على الموروثـات 

 .الثقافية والحضارية 

صــــور فــــي المنظومــــة قعلــــى األجهــــزة الرقابيــــة إقتــــراح القــــوانين واللــــوائح التــــي تعــــالج أوجــــه ال - ٣
ص فيهـا فـي إحـداث خلـل فـي قلمجتمع والتـي يتسـبب الـنالتشريعية التي تحكـم العمـل البيئـي بـا

 .عناصر البيئة وفي الرقابة على مسببات التلوث البيئي 

ضـــرورة التغلـــب علـــى الصـــعوبات التـــي تواجـــه األجهـــزة العليـــا للرقابـــة لـــدى قيامهـــا بالمراجعـــة  - ٤
ي المجـال البيئية وذلك بإستكمال المهارات الالزمة للمـدققين بواسـطة نظـم التـدريب المتطـورة فـ

 .البيئي 

اإلهتمــام بــوفرة ووضــوح البيانــات البيئيــة ومــدى كشــفها بجــالء إلســهامات الجهــات فيمــا يخــص  - ٥
 .سالمة البيئة وبما يوفر الشفافية والمصداقية تجاه تلك الجهات في منع التلوث البيئي 

قابلـة يتعين على األجهزة الرقابية تشـجيع الجهـات الخاضـعة للرقابـة علـى وضـع أهـداف بيئيـة  - ٦
 .للقياس وصريحة ولها أن توصي بذلك في تقريرها 

تيسير عمليات تبـادل المعلومـات والتجـارب بـين األجهـزة العليـا للرقابـة فـي مجـال الرقابـة علـى  - ٧
 .البيئة 

العاملـة فـي مجـال البيئـة  ضرورة التعاون بين األجهـزة العليـا للرقابـة والهيئـات ومراكـز البحـوث - ٨
س األداء وتقييم النتائج حتى تكون على أساس يمكن الرجوع إليـه في وضع معايير معينة لقيا

 .للتحقق من عائد اإلنفاق الذي يتم على مشروعات البيئة 

ضــرورة وجــود تعــاون وتنســيق بــين الجهــات المعنيــة بحمايــة البيئــة والحــرص علــى عــدم تــداخل  - ٩
 .إختصاصاتها لتالفي المشكالت البيئة 

ز المركــزي للمحاســبات مطروحــة للحــوار المجتمعــي الحــرص علــى أن تكــون تقــارير الجهــا -١٠
 .  )٢(وللجماهير ، مع حرية الحصول على التقارير وأال تكون سرية

                                                 
رة من "  أساليب وتقنيات المراجعة البيئية" توصيات اللقاء التدريبي حول موضوع ،  )١( وفمبر  ٨-٤، جمھورية العراق خالل الفت ن

٢٠١٢ .  
ع ومكافحة الظاھرة ،  ٢٥حسين محمود حسن ، دراسة تحليلية ألسباب الفساد في مصر قبل ثورة  )٢( ة مستقبلية لمن يناير نحو رؤي

 .  ٣٦-٣٥، ص ٢٠١١ات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، مركز المعلوم



 

مازالــت األدوات التشــريعية التــي تتعامــل مــع القضــايا البيئيــة مصــابة بالخلــل وتفتقــر إلــى  -١١
 .التطبيق الحقيقي في الواقع 

مـع حجـم التـدهور الكبيـر فـي  بكـي يتواكـإدخال التعديالت الالزمـة علـى قـانون البيئـة ، ل -١٢
 .البيئة ، والعمل على تشديد العقوبات وتغليظها على المخالفات البيئية 

الرقابة على المصانع التي تصـرف علـى المجـاري المائيـة دون تـرخيص ، ومتابعـة تشديد  -١٣
 .صرفها بصفة مستمرة 

جودة وسالمة المجـاري المائيـة المتابعة الدورية من قبل الجهات المعنية بالبيئة للتأكد من  -١٤
 .والثروة السمكية بها 

المـدخل العالجـي ( زيادة الجهود الحكومية واألهلية للتصدي للتعديات والمشكالت البيئية  -١٥
( ، والعمـل علـى تنميـة البيئـة فـي مصـر ) المـدخل الوقـائي ( ، وحماية البيئة المصرية ) 

 . )١()المدخل التنموي 

دورًا محوريــــًا ، فــــال بــــد أن تكــــون نتــــائج  هــــزة الرقابيــــة العليــــااألجضــــرورة أن يكــــون دور  -١٦
ملزمـــة وواجـــب إتباعهـــا ، مـــع وجـــود عقوبـــات رادعـــة علـــى مـــن تلـــك األجهـــزة وتوصـــيات 

إلى كارثـة  يتحوليخالف ذلك ، خاصة القضايا البيئية ، ألن الضرر البيئي عندما يتفاقم 
 .يصعب السيطرة على عواقبها 

لهـم خلفيـة تعليميـة بيئيـة ، حتـى يكونـوا أكثـر  األجهزة الرقابيـة العليـابوجود رقابيين بيئيين  -١٧
            . تفهمًا للوضع البيئي للوحدات التي يتم الفحص عليها 

              
       

    
  
  

  

                                                 
 . ١٢٩، ص ٢٠١٠، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، إصدار مارس  ٢٠٠٨التقرير السنوي إلحصاءات البيئة لعام  )١(



  قائمة المراجع
 :مراجع باللغة العربية   -أ 

  :القوانين : أوًال 
، الجريـدة الرسـمية المصـرية في شـأن صـرف المخلفـات السـائلة  ١٩٦٢لسنة  ٩٣القانون رقم  - ١

 . ٢١/٥/١٩٦٢، في  ١١٤، العدد 

، فـــي شـــأن حمايـــة نهـــر النيـــل والمجـــاري المائيـــة مـــن التلـــوث  ١٩٨٢لســـنة  ٤٨القـــانون رقـــم  - ٢
 .  ٢٦/٦/١٩٨٢مكرر ، في  ٢٥المصرية ، العدد  الجريدة الرسمية

ــــم  - ٣ ــــانون رق ــــة للق ــــر اإلســــكان والمرافــــق  ١٩٦٢لســــنة  ٩٣الالئحــــة التنفيذي ــــرار وزي ــــة بق والمعدل
تـابع ،  ٢٧٦، جريدة الوقـائع المصـرية ، العـدد  ٢٠٠٣لسنة  ٢٥٤والمجتمعات العمرانية رقم 

 . ٧/١٢/٢٠٠٣في 

 ٩فــي شــأن حمايــة البيئــة المعــدل بالقــانون رقــم  بإصــدار قــانون ١٩٩٤لســنة  ٤القــانون رقــم  - ٤
  .  ١/٣/٢٠٠٩مكرر ، في  ٩، الجريدة الرسمية المصرية ، العدد  ٢٠٠٩لسنة 

  :الدوريات : ثانيًا 
، دراسـة " مراجعة اإللتزام البيئي يـن المنظـور العلمـي والواقـع العملـي  " علي إبراهيم طلبة ، - ١

عـــين شـــمس ، كليـــة التجـــارة ، العـــدد الثـــاني ،  إنتقاديـــة ، مجلـــة الفكـــر المحاســـبي ، جامعـــة
 . ١٩٩٨السنة الثانية ، 

لــــة ، المج" دور المراجعــــة الداخليــــة فــــي زيــــادة فعاليــــة المراجعــــة البيئيــــة " أيمــــن الغبــــاري ،  - ٢
 . ١٩٩٨، العدد الثاني ، ارة ، جامعة عين شمس كلية التج العلمية لإلقتصاد والتجارة ،

للمراجعــة البيئيــة بمنظمــات األعمــال فــي ظــل المتغيــرات تــرح ق، إطــار م بأحمــد لطفــي غريــ - ٣
المعاصـــرة ، مجلـــة الدراســـات والبحـــوث التجاريـــة ، جامعـــة الزقـــازيق ، كليـــة التجـــارة ببنهـــا ، 

 . ٢٠٠٠العدد الثاني ، الجزء األول ، يوليو 

مجلـــة الرقابـــة " الجهـــاز األعلـــى للرقابـــة ورقابـــة البيئـــة " عبـــد الـــرحمن محمـــد عبـــد الـــرحمن ،  - ٤
 . ٢٠٠٢، يونيو ) ١٥٠-١٤٧(الجهاز المركزي للمحاسبات ، األعداد " لشاملة ا

تطبيق بــال، " دور المراجعــة البيئيــة نحــو تحســين األداء البيئــي " أبــو بكــر عبــد العزيــز البنــا ،  - ٥
،  ٢٧دد ــــعلى منطقة حلوان الصناعية ، المجلة العلمية ، كلية التجارة ، جامعة األزهر ، الع

   . ٢٠٠٢عام 

المراجعـة البيئيـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية الحاليـة والنظـرة " صالح عبـد الـرحمن السـعد ،  - ٦
، العـدد  ٢١، مجلة جامعة الملك عبد العزيـز ، كليـة اإلقتصـاد واإلدارة ، المجلـد " المستقبلية 
  . ٢٠٠٧الثاني ، 



، مجلــة "جي والرقــابي الرقابــة البيئيــة مــن المنظــور اإلســتراتي" ســلطان بــن مــرزوق العتيبــي ،  - ٧
 . ٢٠٠٨، يونيو  ٥٢الرقابة المالية ، المجموعة العربية العليا للرقابة والمحاسبة ، العدد 

، مجلـــة الرقابـــة الماليـــة ، المجموعـــة " الرقابـــة علـــى البيئـــة " علـــي نصـــر محمـــد التـــويتي ،  - ٨
 . ٢٠٠٨و ، يوني ٥٣، العدد ) آربوساي (العربية العليا للرقابة المالية والمحاسـبة 

، المجلـة " الرقابة علـى البيئـة وعالقتهـا بالتنميـة المسـتدامة " صالح السيد عيد السعداوي ،  - ٩
 . ٢٠٠٩، العدد الرابع عشر ، ديسمبر ) أفروساي ( األفريقية للمراجعة الشاملة 

، مجلـة الرقابـة الماليـة ، المجموعـة " الرقابـة علـى البيئـة " ياسر محمـد الشـربيني الزميتـي ،  -١٠
 . ٢٠٠٩، ديسمبر  ٥٥لعربية العليا للرقابة المالية والمحاسبية ، العدد ا

، مجلـــة " المراجعـــة البيئيـــة لضـــمان التنميـــة المســـتدامة " إبـــراهيم الشـــيجاني أبـــو ســـريويل ،  -١١
، السـنة  ٤المراجعة المالية ، الجماهيرية الليبية العظمـــى ، جهـاز المراجعـة الماليـة ، العـدد 

 . ٢٠١٠الثانية ، 

، " مفهــوم وأبعــاد األداء البيئــي وٕانعكاســاته علــى أعمــال المرجعــة " علــي إبــراهيم حســين ،  -١٢
 .٢٠١٠جامعة المنصورة ، كلية التجارة ، 

ثـالث سـنوات مـن العمـل الـدؤوب لصـالح مجتمـع لإلنتوسـاي ، المجلـة " ورتال ، . خوان إم  -١٣
 . ٢٠١٠ر ــ، أكتوب ١٦، رقم  ٣٧، المجلد " الدولية للرقابة الحكومية ، اإلنتوساي 

جهازنا المناعي لحماية المجتمع واإلقتصاد ، المجلـة الدوليـة للتـدقيق : ليو جياير ، التدقيق  -١٤
 . ٢٠١٠، يوليو  ٣، العدد  ٣٧الحكومي ، اإلنتوساي ، المجلد 

، جامعـة  "يئـي وأثـره علـى أعمـال المراجعـة مفهـوم وأبعـاد األداء الب" صدام محمد محمود ،  -١٥
 . ٢٠١٣كلية التجارة ، المنصورة ، 

  :غير منشورة أبحاث : ثالثًا 
مراجعــــة البيئــــة ودور الجهــــاز األعلــــى للرقابــــة " كمــــال عبــــد الســــالم عبــــد الســــالم الســــيد ،  - ١

مســابقة ، بحــث مقــدم لــإلدارة المركزيــة للبحــوث والتــدريب فــي إطــار ال" ومســئولياته فــى ذلــك 
 . ١٩٩٤العلمية الثانية ، 

مراجعـة البيئـة ودور الجهـاز األعلـى للرقابـة ومسـئولياته فـي "  محمد لطفـي السـيد محمـد ، - ٢
، بحــث مقــدم لــإلدارة المركزيــة لشــئون مجلــس الشــعب فــي إطــار المســابقة العلميــة " ذلــك 

 . ١٩٩٤الثانية ، 

دمـــة فـــي دورة ق، ورقـــة عمـــل م" العناصـــر الرئيســـية للمراجعـــة البيئيـــة " أحمـــد األهـــواني ،  - ٣
يوليـــو  ٢٢- ١٨القـــاهرة ، كليـــة الهندســـة ، فـــي الفتـــرة مـــن المراجعـــة الداخليـــة ، جامعـــة 

١٩٩٨ . 



ـــة والمحاســـبة ،  - ٤ ـــا للرقاب ـــة مـــن قبـــل األجهـــزة العلي ـــة علـــى البيئ اإلســـتبيان الثالـــث حـــول الرقاب
  . ٢٠٠٠مجموعة العمل التابعة لإلنتوساي والخاص بالرقابة على البيئة ، 

ة البيئيـة للحـد مـن التلـوث الصـناعي إسـتخدام نظـم اإلدار " أحمد الدسوقي محمد إسـماعيل ،  - ٥
، دراســـة حالـــة قطـــاع المنســـوجات ، رســـالة ماجيســـتير فـــي " فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 

 . ٢٠٠١اإلدارة العامة ، جامعة القاهرة ، كلية اإلقتصاد والعلوم السياســية ، 

لبيئــي محمــد ريــاض أحمــد ، إطــار مقتــرح لمعــايير المراجعــة البيئيــة لقيــاس وتقيــيم األداء ا  - ٦
ــــة ، أطروحـــة دكتـــوراه الفلســـفة فـــي العلـــوم البيئـــ ة ، ـللوحـــدات اإلقتصـــادية ، دراســـة تطبيقيـ

 . ٢٠٠٤جامعة عين شمس ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، 

، ورقـة بحثيـة مقدمـة للبرنـامج التـدريبي " مفهـوم الرقابـة علـى البيئـة " سامية محمود لبيب ،  - ٧
بجمهوريــــة العــــراق حــــول موضــــوع الرقابــــة علــــى البيئــــة ،  ألعضــــاء ديــــوان الرقابــــة الماليــــة

 . ٢٠٠٥إبريل  ٦-٢جمهورية مصر العربية ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، 

أثر اإلبداع والتغيير في بيئة األعمال علـى إجـراءات " غسان صالح المطارنة وآخرون ،  - ٨
ـــوم ا" التـــدقيق البيئـــي  إلداريـــة والماليـــة ، ، بحـــث مقـــدم للمـــؤتمر العلمـــي األول لكليـــة العل

 . ٢٠٠٥جامعة اإلسراء ، المملكة األردنية الهاشمية ، 

، المملكــــة المغربيــــة ، بحــــث مقــــدم مــــن " الرقابــــة علــــى البيئــــة " زيــــن العابــــدين صــــفوى ،  - ٩
  . ٢٠٠٥المجلس األعلى للحسابات ، 

 اتـسبـحامالمجلس االعلـى للة ، المملكه المغربي، " ة على البيئ ةالرقاب" ،  بو شعيب ازال -١٠
للبحـث  ةة الثامنـقالعليـا فـى اطـار المسـاب ةالرقابيـ ةجهـز لأل ةالعربيـ ةبحث مقدم للمجموعـ، 

 . ٢٠٠٦،  العلمى

، جمهوريـــة العـــراق ، ديـــوان الرقابـــة " الرقابـــة علـــى البيئـــة " علـــي عصـــام محمـــد علـــي ،  -١١
ة الثامنـة المالية ، بحث مقـدم للمجموعـة العربيـة لألجهـزة الرقابيـة العليـا فـي إطـار المسـابق

  . ٢٠٠٦للبحث العلمي ، 

، بحث مقـدم للمجموعـة العربيـة لألجهـزة " الرقابة على البيئة " علي محمد أحمد الزمير ،  -١٢
ــا فــي إطــار المســابقة الثامنــة للبحــث العلمــي ، الجمهوريــة اليمنيــة ، الجهــاز  الرقابيــة العلي

   . ٢٠٠٦المركزي للرقابة والمحاسبة ، عام 

، المملكـة العربيـة السـعودية ، ديـوان المراقبـة " الرقابة على البيئـة " ،  أحمد بن سعد الفار -١٣
العامــة ، بحــث مقــدم للمجموعــة العربيــة لألجهــزة الرقابيــة العليــا فــي إطــار المســابقة الثــامن 

 . ٢٠٠٦للبحث العلمي ، عام 



العربيـة المتحـدة ، ديـوان ، اإلمـارات " الرقابـة علـى البيئـة " محمد عبد الرحمن الشـرهان ،  -١٤
ـــا فـــي إطـــار المســـابقة  المحاســـبة ، بحـــث مقـــدم للمجموعـــة العربيـــة لألجهـــزة الرقابيـــة العلي

  . ٢٠٠٦الثامنة للبحث العلمي ، 

مراجعـــة وتقـــويم بـــرامج الـــتحكم فـــي مخلفـــات الصـــرف " عبـــد الســـيد صـــبري عبـــد الســـيد ،   -١٥
ة عـين شـمس ـــــوم البيئيـة ، جامع، دراسة تطبيقية ، أطروحـة دكتـوراه فـي العلـ" الصناعي 

 . ٢٠٠٩، معهد الدراسات والبحوث البيئية 

ة ، ـ، دراسة ميداني" دور المراجعة الداخلية في تقييم األداء البيئي " رادة فاروق دريباتي ،  -١٦
رسالة ماجيسـتير فـي المحاسـبة ، الجمهوريـة العراقيـة ، جامعـة تشـرين ، كليـة اإلقتصـاد ، 

٢٠٠٩ .  
، بحــث مقــدم لــإلدارة المركزيــة لمتابعــة " الرقابــة علــى البيئــة " أحمــد فــاروق ، إيهــاب علــى  -١٧

تنفيــذ الخطــة وتقــويم األداء لقطاعــات الخــدمات العامــة ، الجهــاز المركــزي للمحاســبات ، 
 . ٢٠١٠يونيو 

دراســة مقارنــة فــي  –الرقابــة الماليــة للجهــاز المركــزي للمحاســبات " باســم نعــيم عــوض ،  -١٨
ة بنـي سـويف ، ــــــ، أطروحة دكتوراه في الفلسفة في الحقوق ، جامع" فة التشريعات المختل
 . ٢٠١٠كلية الحقوق ، 

ينـاير نحـو  ٢٥محمود حسن ، دراسة تحليليـة ألسـباب الفسـاد فـي مصـر قبـل ثـورة  حسين -١٩
س ـرؤيــة مســتقبلية لمنــع ومكافحــة الظــاهرة ، مركــز المعلومــات ودعــم إتخــاذ القــرار بمجلــ

  . ٢٠١١الوزراء ، 

، بحـث مقـدم لـإلدارة " مراجعة البيئة ومسئولية أجهزة الرقابـة العليـا " محمد سليم حسين ،  -٢٠
 .  ٢٠١٢المركزية للبحوث والتدريب ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، 

، بحــث مقــدم مــن اإلدارة " الرقابــة البيئيــة والتنميــة المســتدامة " ســيد عبــد العظــيم أحمــد ،  -٢١
طــــة وتقــــويم األداء لقطاعــــات اإلنتــــاج والشــــروعات القوميــــة ، المركزيــــة لمتابعــــة تنفيــــذ الخ

   . ٢٠١٣ الجهاز المركزي للمحاسبات ، نوفمبر

  
  
  
 

  : المؤتمرات: رابعًا 
ات ، ــــملحـق توصـيات المــؤتمر الـدولي الخــامس عشـر لألنتوسـاي ، الجهــاز المركـزي للمحاسب - ١

 . ١٩٩٥ر بأكتو  ١٢ى سبتمبر إل ٢٥خالل الفترة من 



لعظـيم متـولي ، برنـامج مقتـرح لمراجعـة نظـام إدارة البيئـة إسترشـادًاُ◌ المواصـفات طلعت عبـد ا - ٢
، بحث مقدم في إطار المؤتمر العلمي السـنوي الثالـث ،  ١٤٠٠٠القياسية الدولية إيزو البيئة 

   . ١٩٩٩نوفمبر  ٨-٧الزقازيق في الفترة 

للرقابــــة الماليــــة والمحاســــبة  اللقــــاء التــــدريبي الــــذي نظمتــــه المجموعــــة العربيــــة لألجهــــزة العليــــا - ٣
ـــــــن بالتعــــــاون مــــــع مجلــــــس المحاســــــبة بــــــالجزائر حــــــول موضــــــوع الرقابــــــة البيئيــــــة ، م -٢١ــــ

٢٦/١٠/٢٠٠٠ . 

أسس إعداد تقارير الجهاز المركزي للمحاسـبات المتعلقـة بالرقابـة " جيهان محمود إسماعيل ،  - ٤
ئــــة ، الجهــــاز المركــــزي ، لقــــاء تــــدريبي عــــن أســــس ومعــــايير الرقابــــة علــــى البي" علــــى البيئــــة 

 . ٢٠٠٤للمحاسبات ، مايو 

الصــعوبات التــي تواجــه األجهــزة العليــا للرقابــة فــي " عبــد العزيــز محمــد عبــد العزيــز مجــاور ،  - ٥
، لقـاء تـدريبي عـن أسـس ومعـايير الرقابـة علــى " مجـال الرقابـة علـى البيئـة والحلـول المقترحـة 
   . ٢٠٠٤البيئة ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، مايو 

، لقــاء " أضــواء علــى مجــاالت وأســاليب البيئــة " عبــد الــرحمن محمــد عبــد الــرحمن الــذهبي ،  - ٦
  . ٢٠٠٤تدريبي عن أسس ومعايير الرقابة على البيئة ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، مايو 

 . ٢٠٠٧منشور مجموعة عمل الرقابة البيئية في األنتوساي ، يناير  - ٧

، جمهوريـــة " أســاليب وتقنيـــات المراجعــة البيئيــة " وضــوع ، توصــيات اللقــاء التــدريبي حـــول م - ٨
 . ٢٠١٢نوفمبر  ٨-٤العراق خالل الفترة من 

  :التقارير : خامسًا 
ابـة الماليـة تقرير وضع الرقابة البيئية في دول المنظمة ، المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرق - ١

 . ٢٠٠٧ر والمحاسبة ، نوفمب

األســمنت فــي مصــر المقــدم إلــى مجموعــة عمــل الرقابــة ملخــص تقريــر الجهــاز عــن صــناعة  - ٢
البيئيــــة بالمنظمــــة الدوليــــة لألجهــــزة العليــــا للرقابــــة الماليــــة والمحاســــبة ، الجهــــاز المركــــزي 

  . ٢٠٠٨للمحاسبات ، نوفمبر 

اء ـ، الجهاز المركزي للتعبئة العامـة واإلحصـ ٢٠٠٨التقرير السنوي إلحصاءات البيئة لعام  - ٣
 . ٢٠١٠، إصدار مارس 
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