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أ 

  ملخص البحث 
  التحديات التي تواجه األجهزة الرقابية في المراجعة البيئية 

أصبح الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث أمراً ضرورياً يشغل اهتمام جميع دول العـالم ، لـذلك تـم 
ـــة البيئـــة ، وكـــذلك عقـــدت المـــؤتمرات المحليـــة واإلقليميـــة  إنشـــاء هيئـــات ولجـــان ومؤسســـات متخصصـــة لحماي

وأمـــام أهميـــة وضـــرورة تفهـــم ، العديـــد مـــن االتفاقيـــات بغـــرض حمايـــة البيئـــة والحـــد مـــن التلـــوثوأبرمـــت دوليـــة وال
خـالل العقـدين الماضـيين  ينة شـهدت المراجعـة نمـوًا وتطـورًا كبيـر يـالمنشآت المختلفة واعترافها بمسـئولياتها البيئ

يـة هـي أحـد المكونـات األساسـية فـي نظـم اإلدارة منشآت األعمـال أن المراجعـة البيئلعندما أدركت اإلدارة العليا 
البيئية ومن ثم باتـت اإلدارة تهـتم بمـدى أوسـع مـن خـدمات الفحـص البيئـي وفـاًء بالمسـئوليات الجديـدة وللتقريـر 

  .لألطراف المعنية عن كيفية نهوض المنشآت بتلك المسئوليات

علـى المجتمـع بأسـره ومـا تفرضـه مـن  هذا وعلى آثر تضـخم المشـاكل البيئيـة ومـا يتبعهـا مـن آثـار سـلبية
تزايد النفقات الحكومية لعالج تلك اآلثار تعالت األصوات بضرورة تـدخل األجهـزة العليـا للرقابـة باعتبارهـا تلعـب 
دوراً كبيــراً فــي حمايــة البيئــة مــن خــالل رقابــة ومراجعــة االلتزامــات البيئيــة التــي اعتمــدتها حكوماتهــا وتقــديم تقريــراً 

التــزام الوحــدات محــل المراجعــة لمســئولياتها البيئيــة وفقــاً للقــوانين واللــوائح التــي تحكــم األداء  مســتقل عــن مــدى
   ".المراجعة البيئية "البيئي وذلك تحت عنوان

) امــةع(هــذا ولمــا كانــت الممارســة المهنيــة لعمليــة المراجعــة البيئيــة مــن جانــب األجهــزة العليــا للرقابــة 
عقبـات مـن شـأنها أن تحـول دون تحقيـق  وأسـفرت عـن وجـود تحـديات ) ةخاصـ(وللجهاز المركـزي للمحاسـبات 

فــي دراســة تحليليــة للتحــديات وهــدف البحــث نقطــة األهــداف المنشــودة لهــذا النــوع مــن المراجعــة لــذلك تتمثــل 
ممارســـتها  دعنـــ ) خاصـــة(والجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات  )عامـــة(والعقبـــات التـــي تواجـــه األجهـــزة العليـــا للرقابـــة 

رأي فنـي محايـد مسـتقل  إبـداءة البيئيـة وصـوًال ألنسـب اآلليـات الالزمـة للتعامـل معهـا بشـكل تضـمن معـه للمراجع
 .عن مدى وفاء الوحدات محل المراجعة بالتزاماتها البيئية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لألداء البيئي

عــن طريــق  الــدور الــذي تلعبــه األجهــزة العليــا للرقابــة فــي حمايــة البيئــةوترجــع أهميــة البحــث إلــى أهميــة 
مســاعدة البرلمــانيين والمشــرعين علــى مســاءلة حكومــة بلــدانهم فيمــا يخــص االلتزامــات البيئيــة التــي اتخــذتها مــن 

مـات البيئيـة خالل االتفاقيات البيئية الدوليـة وكـذلك التشـريعات والبـرامج الوطنيـة مـن خـالل رقابـة ومراجعـة االلتزا
التي اعتمدتها حكوماتها ودعماً لهذا الدور كان لزاماً إلقاء مزيد من الضـوء علـى التحـديات والعقبـات التـي تعتـري 

  .  جهزة الرقابية ودراستها محاولة للوقوف على اآلليات المناسبة للحد منهاطريق هذه األ

  :وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج كان مؤداها 

نقــص :تحــديات وصــعوبات عنــد ممارســته المراجعــة البيئيــة منهــا ) بصــفة عامــة(جهــزة العليــا للرقابــة األتواجــه  -
الموارد البشرية ، عدم كفاية بيانات الوضع البيئي ، نقـص الخبـرات داخـل األجهـزة الرقابيـة ، عـدم كفايـة نظـم 

وعلــى مســتوى الجهــاز المركـــزي  و الصــياغة غيــر الكافيــة للسياســـات البيئيــة الحكوميــة،، التقــارير والمتابعــة 



ب 

عـدم كفايـة المعـايير ، عـدم وجـود نظـام لتقيـيم األداء : كانـت أهـم التحـديات هـي) بصفة خاصـة(للمحاسبات 
 .البيئي، عدم وجود نظام محاسبة بيئية سليم

 األجهـزة العليـا للرقابـةوقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات علـى عـدة مسـتويات فعلـى مسـتوى 
  :م التوصيات فىتمثلت أه

عمـل شــاملة للرقابـة الشـاملة علــى البيئـة ، تتضـمن تحديـد أســاليب العمـل والخبـرات والمفــاهيم  بـرامجصـياغة  -
  .واإلجراءات واألهداف والمعايير والمؤشرات المطلوبة

البيئـة  توسيع دور األجهزة العليا للرقابة وتطـوير أسـاليب عملهـا وبرامجهـا وزيـادة اهتمامهـا بقضـايا الرقابـة علـى -
  .بأعمال المراجعة للجهات الخاضعة للرقابة قيامهاعند 

والمعلومات في مجال الرقابة على البيئة بين الدول  لتحسين مهـارات المـراجعين ورفـع كفـاءة  الخبراتتبادل  -
  .األجهزة الرقابية

  
 
 



أ 

  قائمة المحتويات
  رقم الصفحة  المحتوى

  أ  البحث مقدمة
  أ تمهيد

  أ  مشكلة البحث
  ج  نقطة البحث
  ج  هدف البحث
  د  أهمية البحث
  د  منهج البحث
  ه  حدود البحث
  ه  خطة البحث

  ١  إطار عام...... المراجعة البيئية : الفصل األول 
  ٢  .لمحة بيئية متعمقة: المبحث األول

  ٢  .المفهوم واألنواع....  البيئة ١/١/١
  ٣  .المفهوم واألنواع واألسباب واآلثار.... تلوث البيئة  ١/١/٢
  ٥  .المفهوم وأسباب االهتمام بها وأنشطتها.... حماية البيئة  ١/١/٣
  ٦  .الجهود الدولية والمحلية في مجال االهتمام بحماية البيئة ١/١/٤

  ١١  .بيئيةمالمح عملية المراجعة ال: المبحث الثاني
  ١١  .نشأة وتطور المراجعة البيئية ١/٢/١
  ١٣  .مفهوم المراجعة البيئية ١/٢/٢
  ١٥  .األبعاد المختلفة للمراجعة البيئية ١/٢/٣
  ١٧  .أهداف المراجعة البيئية ١/٢/٤
  ١٧  .فوائد المراجعة البيئية ١/٢/٥
  ١٨  .متطلبات المراجعة البيئية ونطاقها ١/٢/٦
  ٢٠  .لمراجعة البيئيةتصنيفات ا ١/٢/٧



ب 

  ٢٢ الجهود المبذولة من جانب المنظمات والهيئات في مجال المراجعة البيئية: المبحث الثالث 
  ٢٢  :الجهود المبذولة على مستوى الوحدات اإلقتصادية محل المراجعة ١/٣/١
  ٢٥ اجعة البيئيةلمهنية في مجال المر الجهود المبذولة على مستوى المنظمات والهيئات العلمية وا ١/٣/٢
التي يمكن ) المصرية / الدولية / اإلنتوساى ( أهم معايير وإرشادات المحاسبة والمراجعة  ١/٣/٣

  ٢٩  :اإلعتماد عليها عند ممارسة المراجعة البيئية 

  ٣٣  بين الجهود والتحديات....المراجعة البيئية من جانب األجهزة العليا للرقابة : الفصل الثانى 
  ٣٤  .بين المنهجية والتجارب والتحديات ... األجهزة العليا للرقابة و المراجعة البيئية : ول المبحث األ

  ٣٤  .الجهود المبذولة من جانب األجهزة العليا للرقابة بشأن المراجعة البيئية ٢/١/١
  ٣٦  ىمنهجية األجهزة العليا للرقابة في مراجعة األداء للقضايا البيئية من منظور اإلنتوسا ٢/١/٢
  ٤٢  .تجارب األجهزة العليا للرقابة في مراجعة األداء للقضايا البيئية  ٢/١/٣
  ٤٦  .التحديات التي تواجه األجهزة العليا للرقابة في مجال المراجعة البيئية وسبل التغلب عليها ٢/١/٤
المراجعة  نماذج وحاالت عملية للتحديات التي واجهت بعض األجهزة العليا للرقابة في مجال ٢/١/٥

  ٥٢ .البيئية

  ٥٥  .وتحدياتها ....تجربة الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال المراجعة البيئية: المبحث الثاني
  ٥٥  .اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال المراجعة البيئية ٢/٢/١
  ٥٦  .الفعلية للجهاز المركزي للمحاسبات في مجال المراجعة البيئيةالممارسات  ٢/٢/٢
التحديات التي تواجه الجهاز المركزي للمحاسبات عند ممارسته للمراجعة البيئية في الجهات  ٢/٢/٣

  ٦٢  .محل المراجعة والفحص

  ٦٣  .نماذج وحاالت عملية تطبيقية للمراجعة البيئية والتحديات التى تواجهها ٢/٢/٤
  ٧٠  : اإلطار المقترح لمراجعة األداء البيئي في مواجهة التحديات والمستجدات البيئة: الفصل الثالث 

  ٧١  .المستجدات واالتجاهات الحديثة للمراجعة البيئية :المبحث األول  
  ٧١  .التدقيق البيئي للتنمية المستدامة  ٣/١/١
  ٧٣  .استخدام تكنولوجيا الجغرافيا المكانية  ٣/١/٢
  ٧٤  .التدقيق البيئي التعاوني  ٣/١/٣
  ٧٦  .قاعدة البيانات المطلقة حديثاً حول تنمية قدرة األجهزة الرقابية  ٣/١/٤
  ٧٧  .ظهور المحاسبة عن التغيرات المناخية  ٣/١/٥



ت 

  ٧٨  .المقومات الالزمة لمواجهة تحديات المراجعة البيئية : المبحث الثاني 
  ٧٨  . لبيئيةتوافر نظام للمعلومات ا ٣/٢/١
  ٨٠  .توافر المهارات للمراجعين في مجال المراجعة البيئية   ٣/٢/٢
  ٨٣  .توافر المعرفة للمراجعين في مجال المراجعة البيئية  ٣/٢/٣
  ٨٦  .والتدريب في مجال المراجعة البيئية المستمرالتعليم المهني   ٣/٢/٤
  ٨٦  .في مختلف التخصصات بالخبراءاالستعانة   ٣/٢/٥
  ٨٩ الدور المرتقب للجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة األداء البيئي لمواجهة تحدياتها:لمبحث الثالث ا
  ٨٩ .مراجعة السياسة البيئية للدولة  ٣/٣/١
  ٩١ .مراجعة األداء لجهاز شئون البيئة  ٣/٣/٢
  ٩٢ .مراجعة األداء للبرامج والمشروعات البيئية الوطنية  ٣/٣/٣
اإللتزام بالقوانين والتشريعات البيئية الوطنية من قبل الهيئات والمؤسسات واإلدارات مراجعة  ٣/٣/٤

  ٩٢ .والشركات الخاضعة لرقابة الجهاز 

  ٩٣ .تقييم اآلثار البيئية للبرامج والمشروعات البيئية الوطنية القائمة  ٣/٣/٥
  ٩٣ .لمقترحة تقييم اآلثار البيئية للسياسات والبرامج البيئية الوطنية ا ٣/٣/٦
  ٩٣ .تقييم اآلثار البيئية للبرامج والمشروعات غير البيئية الوطنية  ٣/٣/٧
  ٩٤ .مراجعة االتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة  ٣/٣/٨
  ٩٤  .مراجعة نظم البيئة للدولة  ٣/٣/٩

  ٩٦  خاتمة البحث
  ٩٦  النتائج: أوالً 
  ٩٧  التوصيات: ثانياً 

  -  قائمة المراجع
  

 



أ  

  مقدمة البحث

  
لما كانت البيئة هي المصدر الذي يحصل منه اإلنسان على مقومات حياته، وهي اإلطـار الـذي يمـارس 

خـالل عليهـا مكانـاً بـارزاً مـن االهتمـام الحكـومي فقد احتلت مشكلة حماية البيئة والمحافظـة  فيه نشاطه اليومي،
صـــحة وســـالمة الخطيـــرة علـــى  هـــا ووضـــوح آثارهـــاوتنوعمصـــادر التلـــوث العقـــدين الماضـــيين، خاصـــة بعـــد ازديـــاد 

  .والحيوان والطبيعةاإلنسان 

أصبح الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلـوث أمـرًا ضـرورياً يشـغل اهتمـام جميـع دول العـالم ، وبذلك 
لــذلك تــم إنشــاء هيئــات ولجــان ومؤسســات متخصصــة لحمايــة البيئــة ، وكــذلك عقــدت المــؤتمرات والنــدوات 

قليميــة والدوليــة وتــم إبــرام العديــد مــن االتفاقيــات بغــرض حمايــة البيئــة والحــد مــن التلــوث وصــوًال المحليــة واإل
  .لمعدالت آمنة

 مشكلة البحث :  

ووفقــاً لمــدخل المســئولية االجتماعيــة يجــب علــى إدارة المنشــأة أن تضــع وتنفــذ الخطــط والسياســات 
دارة المشـروع بمسـئولياتها نحـو البيئـة بنشـأة التزامـات هذا ويـرتبط وفـاء إ، زمة للحفاظ على البيئة من التلوثالال

ــأثيرات ماليــة قــد تكــون جوهريــة وتحمــل تكــاليف وأعبــاء علــى القــوائم الماليــة للمشــروع وقــد تــؤدي هــذه  ذات ت
تــؤثر علــى تقريــر مراقــب التــأثيرات فــي حــاالت كثيــرة إلــى تحريفــات جوهريــة فــي القــوائم الماليــة مــن شــأنها أن 

 .المحاسـبي والمهنـيالمهنيـة بـدورها كان من الطبيعي أن تقـوم المنظمـات المحتمل  هذا التأثير  وإزاء. الحسابات
وتحديـد تأثيراتهـا الممكنـة البيئيـة مـن ناحيـة، اللتزامـات من خالل إصـدارات مهنيـة تـنظم القيـاس واإلفصـاح عـن ا

   .على مراجعة القوائم المالية من ناحية أخرى

شـهدت المراجعـة نمـواً نشآت المختلفة واعترافها بمسئولياتها تجاه البيئة وأمام أهمية وضرورة تفهم الم
أن  ومنشـآت األعمـال للوحـدات اإلقتصـاديةخالل العقـدين الماضـيين عنـدما أدركـت اإلدارة العليـا  يوتطورًا كبير 

م بمـدى أوسـع مـن نظم اإلدارة البيئية ومن ثم باتت اإلدارة تهـت المراجعة البيئية هي أحد المكونات األساسية في
وللتقريــر لألطـراف المعنيــة عــن كيفيــة نهــوض الجديــدة  وفـاًء بالمســئولياتخـدمات الفحــص البيئــي وتطــوير األداء 

  .المنشآت بتلك المسئوليات

بأسـره ومـا تفرضـه مـن  علـى المجتمـع هذا وعلى آثر تضخم المشاكل البيئية ومـا يتبعهـا مـن آثـار سـلبية
تلعـب  بضرورة تدخل األجهزة العليا للرقابـة باعتبارهـاتلك اآلثار تعالت األصوات  لعالجتزايد النفقات الحكومية 

وتقــديم تقريــراً  هــاحكوماتالبيئيــة التــي اعتمــدتها مــن خــالل رقابــة ومراجعــة االلتزامــات فــي حمايــة البيئــة دوراً كبيــراً 



ب  

داء نين واللـوائح التـي تحكــم األلمسـئولياتها البيئيـة وفقـاً للقــوا مسـتقل عـن مـدى التــزام الوحـدات محـل المراجعــة
   ".البيئية المراجعة "البيئي وذلك تحت عنوان

ــةهــذا وقــد تعــددت الج  ــة والعلميــة ومنهــا جانــب مــن هــود المرتبطــة بالمراجعــة البيئي  المنظمــات المهني
مــن  الموضــوع فــي العديــدوذلــك مــن خــالل مناقشــة ) المنظمــة الدوليــة لألجهــزة العليــا للرقابــة(منظمــة األنتوســاي 

المــؤتمر الرابــع عشــر بواشــنطن عــام ، ١٩٧٧م ابيــرو عــ –المــؤتمرات الخاصــة بهــا منهــا المــؤتمر التاســع بليمــا 
والمؤتمر السادس عشر بمنتو فيديو بأوروجواي نـوفمبر ، ١٩٩٥، والمؤتمر الخامس عشر بالقاهرة عام ١٩٩٢
والمــؤتمر العشــرون الــذي عقــد  ٢٠٠٤والمــؤتمر الثــامن عشــر بمدينــة بودابســت بــالمجر أكتــوبر ......  ١٩٩٨

  .٢٠١٣عام بالصين  بكينوأخيراً المؤتمر الواحد والعشرون الذي عقد بمدينة  ٢٠١٠يا عام أفريق في جنوب

كبيراً    عـن  البينـةمجـال حمايـة  فـي هذا ويمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تلعب دورا ً
البيئية التي اتخـذتها  االلتزاماتعلى مساءلة حكومات بلدانهم فيما يخص  نوالبرلمانيي المشرعينطريق مساعدة 

 االلتزامــاتمـن خــالل رقابـة ومراجعــة ( البيئيــة الدوليـة وكــذلك التشــريعات والبـرامج الوطنيــة االتفاقيـاتمـن خــالل 
ة الرقابـة العليـا تعـد البيئيـة خاصـة وأن أجهـز  اإلدارة فـيوبـذلك تلعـب دورًا هامـاً ) اعتمـدتها حكوماتهـا التيالبيئية 

لــديها اســتقاللية تامــة لتكــون قــادرة علــى إعطــاء نظــرة مســتقبلية عميقــة حتــى بعــد  التــيالجهــات الفاعلــة الوحيــدة 
ث تمكنهــا مــن مؤسســة أخــرى محلهــا بــنفس الطريقــة بحيــ أيوال يمكــن أن تحــل ، انقضــاء مــدة عمــل الحكومــة 

اركة أجهزة الرقابة أمراً ملزماً تحديـداً عنـد وجـود حاجـة مشوستكون . على المدى الطويل الحصول على المنفعة 
فــرض الضــرائب علــى ، الحــد مــن قطــع األشــجار ،الميــاه  أســعارعلــى ســبيل المثــال رفــع  –التخــاذ قــراراً حاســماً 

  ..النفايات أو تقييد استخدام األسمدة  

لعليـا تجريها األجهـزة ا لتيالبيئية ارتفع عدد الرقابات ا، بشان وضع كوكب األرضهذا ومع تزايد القلق 
 وإدارة، البيئية مثل جودة الماء الصالح للشـرب  المواضيعفكل بلد يشعر بالقلق إزاء  .للرقابة المالية والمحاسبة

فمنـــذ عـــام . نزو و طبقـــة األ ذلـــك ظهـــرت قضـــايا بيئيـــة عالميـــة مثـــل تغيـــر المنـــاخ ونضـــوب إلـــىإضـــافة ،  النفايــات
قامـــت األجهـــزة العليـــا للرقابـــة الماليـــة والمحاســـبة ، التـــي أجرتهـــا األنتوســـاي تإلـــى االســـتبيانا واســـتناداً ، ١٩٨٩
، وتلــوث الهــواء، وتلــوث المــاء، النفايــات عمليــة رقابــة ومراجعــة علــى مواضــيع عديــدة مثــل إدارة ٢٠٠٠بــاجراء

التي  لاللتزامات راجعةوتقوم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بإجراء رقابة وم، ...  الخ والتنوع البيولوجي
البيولــوجي واتفاقيــة بــازل مثــل اتفاقيــة التنــوع ، علــى االتفاقيــات البيئيــة الدوليــة حكوماتهــا عنــدما صــادقت اتخــذتها

  .المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها

المنظمـة بالقـاهرة عـام  مرخـالل مـؤتالجهـاز المركـزي للمحاسـبات قدم  لجمهورية مصر العربيةوبالنسبة 
،  فـي المراجعـة البيئيـة ، وتضمنت مـا يفيـد قيـام الجهـاز بـدوره ومسـئولياته الكاملـةورقة عمل تم مناقشتها ١٩٩٥

البيئـة وذلـك خـالل العربية لقاًء تدريبياً حول أسـس ومعـايير الرقابـة علـى كما عقد الجهاز بالتعاون مع المجموعة 
ألعضاء ديـوان الرقابـة الماليـة لجمهوريـة العـراق حـول  تدريباكما نظم برنامجاً ،  ٢٠٠٤مايو  ١٩-٨  الفترة من 



  

مــع كمــا نظــم لقــاء تــدريبي بالتعــاون .... .٢٠٠٥إبريــل  ٦-٢خــالل الفتــرة مــن " الرقابــة علــى البيئــة"موضــوع 
  .٢٠١٣مايو " للمشكالت البيئية تحليل اآلثار االقتصادية"المجموعة العربية حول موضوع 

 حثنقطة الب :  

) بصـفة عامـة(لعملية المراجعة البيئية من جانب األجهزة العليا للرقابة هذا ولما كانت الممارسة المهنية 
عقبــات مــن شــأنها أن تحــول دون  وعــن وجــود تحــديات  أســفرت) بصــفة خاصــة(وللجهـاز المركــزي للمحاســبات 

الرقابيـة العليـا دراسـة وتحليـل  األجهـزةلزاماً علـى لذلك كان ،المنشودة لهذا النوع من المراجعة  األهدافتحقيق 
وتلــك  تــتالءمالمناســبة التــي  واآلليــاتديهــا وذلــك بتــوفير األســاليب اهــذه التحــديات وتلــك العقبــات محاولــة لتف

والعقبــات بشــكل تضــمن معــه تحقيــق الهــدف الســامي الــذي ظهــرت مــن أجلــه المراجعــة البيئيــة وهــو  التحــديات
   ."لوثحماية البيئة من الت"

العليـا والعقبات التي تواجه األجهزة للتحديات دراسة تحليلية في ضوء ما تقدم تتمثل نقطة البحث في 
ممارســتها للمراجعــة البيئيــة وصــوًال  دعنــ ) بصــفة خاصــة (والجهــاز المركــزي للمحاســبات  ) بصــفة عامــة(  للرقابــة

 ي فني محايـد مسـتقل عـن مـدى وفـاء الوحـداترأ إبداءللتعامل معها بشكل تضمن معه ألنسب اآلليات الالزمة 
  .المراجعة بالتزاماتها البيئية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لألداء البيئيمحل 

 هدف البحث :  

دراســة تحليليــة لمجموعــة التحــديات والعقبــات التــي تواجــه  إجــراء إلــىيهــدف البحــث بصــفة رئيســية 
عنــد ) بصــفة خاصــة(المركــزي للمحاســبات بجمهوريــة مصـر العربيــة  والجهــاز) بصــفة عامـة(للرقابــة  األجهـزة العليــا

ممارسة عملية المراجعة البيئية وصـوًال ألنسـب اآلليـات والوسـائل الالزمـة للتعامـل معهـا وتحقيقـاً للهـدف السـامي 
عــة مجــال المراج فــيبمــا يضــمن تفعيــل دور األجهــزة الرقابيــة " حمايــة البيئــة مــن التلــوث "للمراجعــة البيئيــة وهــو 

   .البيئية 
  :عن طريق استيفاء الجوانب التالية يتم ويري الباحث أن تحقيق هذا الهدف 

  .المبذولة بشأنها  المنظمات والهيئات و جهود ةتحديد مالمح اإلطار العام للمراجعة البيئي   -
  . اوالتحديات التي تواجهه المراجعة البيئية في مجال العليا للرقابة األجهزة توصيف جهود   -
  .وتحدياتها ....تجربة الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال المراجعة البيئية استعراض   -
  . المستجدات واالتجاهات الحديثة للمراجعة البيئيةبيان بأهم    -
  . المقومات الالزمة لمواجهة تحديات المراجعة البيئيةتحديد    -
  . بات لمراجعة األداء البيئي لمواجهة تحدياتهاالدور المرتقب للجهاز المركزي للمحاساقتراح    -
  
  



د  

 أهمية البحث :  

تنبع أهمية البحث من أهمية المشكلة التي تم طرحها مقدماً، حيث يهتم بمنطقة بحثيـة هامـة فـي حقـل 
   : ما يليإلى وترجع أهمية تناول هذه المشكلة "  المراجعة البيئية "وهي المراجعة أال 

   :ا للرقابةاألجهزة العليعلى مستوى  -
أهمية الدور الذي تلعبه األجهزة العليا للرقابة في حماية البيئة عـن طريـق مسـاعدة البرلمـانيين 
والمشـــرعين علـــى مســـاءلة حكومـــة بلـــدانهم فيمـــا يخـــص االلتزامـــات البيئيـــة التـــي اتخـــذتها مـــن خـــالل 

بــة ومراجعــة االلتزامــات االتفاقيــات البيئيــة الدوليــة وكــذلك التشــريعات والبــرامج الوطنيــة مــن خــالل رقا
البيئيــة التــي اعتمــدتها حكوماتهــا ودعمــاً لهــذا الــدور كــان لزامــاً إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى التحــديات 

ودراســتها محاولــة للوقــوف علــى اآلليــات المناســبة جهــزة الرقابيــة والعقبــات التــي تعتــري طريــق هــذه األ
   . للحد منها

  :على مستوى الجهاز المركزي للمحاسبات -
o أهـــميســـلط الضـــوء علـــى  كونـــهد البحـــث فـــي جانـــب المراجعـــة البيئيـــة مـــن األمـــور المهمـــة  يعـــ 

حمايـــة البيئـــة مـــن "وهـــى   المواضـــيع التـــي اهتمـــت بهـــا دول العـــالم ســـواء المتقدمـــة أو الناميـــة
والتشـــريعات ذات القـــوانين  ومعرفـــة، وأهميـــة معالجـــة آثـــاره علـــى كافـــة المســـتويات " التلـــوث

، وأسـلوب ومنهجيـة الجهـاز  كافة الجهـات والجهـود التـي بـذلت فـي مصـرالعالقة بالبيئة لدى  
الجهـــاز علـــى كافـــة الجهـــات ذات فـــي المراجعـــة البيئيـــة وأهميـــة رقابـــة المركـــزي للمحاســـبات 

 .، حيث أن ذلك أمراً ضرورياً لوقف التدهور البيئي القائم العالقة
o  ـــأعلى كفـــاءة ألداء اخالســـعي الـــدؤوب مـــن جانـــب الجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات تصاصـــاته ب

علــى القــائمين علــى أمــر  ولــذلك كــان لزامــاً .. ممكنــة وفعاليــة وإتبــاع كــل جديــد وتطــوير أداءه 
ضـــرورة إدراك التحـــديات والتـــي المركـــزي للمحاســـبات مراجعـــة األداء البيئـــي بالجهـــاز  عمليـــة

  .دعماً للهدف المنشود في هذا النوع من المراجعة تواجههم في هذا المجال

  البحثمنهج :  

، واعتمـد علـى أسـلوب الدراسـة المكتبيـة  استخدم الباحث فـي إعـداد هـذا البحـث المـنهج االسـتقرائي
  : في الحصول على البيانات وذلك من خالل

 .االستعانة بالكتب والمراجع العلمية -
 .ال البحثمجواللقاءات والمؤتمرات العلمية في االطالع على نتائج وتوصيات الندوات  -
 .ال البحثجالعلمية والمهنية في م ى نتائج وتوصيات البحوث والدراساتاالطالع عل -
فــي  اإلطــالع علــى الكتــب والنشــرات والــدوريات والتقــارير الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للمحاســبات -

 .مجال البحث



  

 .لعمل الجهاز المركزي للمحاسبات وتلك المنظمة للبيئةالمنظمة الرجوع إلى القوانين واللوائح  -
لألجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة  بعـض المواقـع علـى اإلنترنـت مثـل موقـع المجموعـة العربيـةعلى ل الدخو  -

  .والمحاسبة وموقع المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة

 حدود البحث :  
يقتصر البحث على جوانب المراجعة البيئية، دون أن يمتد إلى أو يشمل باقي أنـواع المراجعـات  -

 )....  الخ... ، والمراجعة اإلدارية  ، والمراجعة االجتماعية ليةالمراجعة الما(
)  الجهـاز المركـزي للمحاسـبات (يقتصر البحث على المراجعة البيئية من وجهـة نظـر القـائم بهـا  -

 .دون أن يمتد ذلك إلى ما يقوم به المراجعون مزاولي المهنة الحرة في هذا المجال
 ٤علـى مسـتوى الوحـدة االقتصـادية الخاضـعة للقـانون رقـم  يقتصر البحث علـى المراجعـة البيئيـة -

 .١٩٩٤لسنة 

 خطة البحث    :  

  :ينقسم البحث بخالف المقدمة والخاتمة إلىتحقيقاً لهدف البحث المحدد سلفاً 
  إطار عام...... المراجعة البيئية : الفصل األول 

    .لمحة بيئية متعمقة: المبحث األول
  .ةيالبيئ المراجعة مالمح عملية: المبحث الثاني

ــة مــن جانــب المنظمــات والهيئــات الجهــود  :المبحــث الثالــث  فــي مجــال المراجعــة المبذول
  .البيئية

  بين الجهود والتحديات.... المراجعة البيئية من جانب األجهزة العليا للرقابة: الفصل الثانى 
ـــة :  األول المبحـــث ـــا للرقاب المنهجيـــة والتجـــارب بـــين ...  المراجعـــة البيئيـــة واألجهـــزة العلي

  .والتحديات 
تجربـــــــــة الجهـــــــــاز المركـــــــــزي للمحاســـــــــبات فـــــــــي مجـــــــــال المراجعـــــــــة : الثـــــــــاني المبحـــــــــث

  .وتحدياتها ....البيئية
اإلطار المقترح لمراجعة األداء البيئي في مواجهة التحديات والمستجدات :  الفصل الثالث

  البيئة
  .ة البيئية المستجدات واالتجاهات الحديثة للمراجع:المبحث األول  
  .المقومات الالزمة لمواجهة تحديات المراجعة البيئية : المبحث الثاني 

الــــدور المرتقــــب للجهــــاز المركــــزي للمحاســــبات لمراجعــــة األداء البيئــــي :المبحــــث الثالــــث 
  لمواجهة تحدياتها

  



 

  الفصل األول
  إطار عام...... ة يالبيئ المراجعة

:  

والتقريـر و اإلفصـاح لقد تزايد اهتمـام المحاسـب بـاألداء البيئـي للمنشـأة منـذ تسـليط الضـوء عليـه بالقيـاس 
ــة  مــن خــالل فــرع خــاص مــن فــروع المحاســبة وهــو المحاســبة البيئيــة والتــي يتمثــل محــور اهتمامهــا بالمســئولية البيئي

منع بسواء مرتبطة  لتنفيذ قوانين البيئة وما يترتب على ذلك من تحمل المنشأة تكاليف مرتفعة تمهيداً وذلك  للمنشأة
  .أو إزالة التلوث

ة المسـتخدمة بواسـطة المنشـأة ، البـد يـوحتى يمكن الحصـول علـى تقـارير محاسـبية للمـوارد الطبيعيـة والبيئ
، هـذا الشـخص  المحاسـبية التقاريردى صحة هذه من االعتماد على شخص فني متخصص ومحايد يبدي رأيه عن م

  ."مراجع البيئة" يمكن أن يطلق عليه 
دوري لمعرفـة مـدى البيئيـة ظهـرت احتياجـات المنشـآت إلـى تقيـيم زيـادة نمـو القـوانين والقـرارات مـع و  هذا

كثيـــر مـــن المنشـــآت إلـــى أن أصـــبحت المراجعـــة البيئيـــة اآلن تتبناهـــا  والقـــرارات   القـــوانينتلـــك  االلتـــزام بمتطلبـــات 
في ضوء ما تقدم يمكن استعراض اإلطار العـام للمراجعـة البيئيـة مـن خـالل مناقشـة المباحـث  ،والوحدات االقتصادية

  :الثالثة التالية 

  .لمحة بيئية متعمقة: المبحث األول
  .ةيالبيئ المراجعةمالمح عملية : المبحث الثاني

  .مجال المراجعة البيئية منظمات والهيئات فيمن جانب الالجهود المبذولة  :المبحث الثالث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  المبحث األول
  لمحة بيئية متعمقة

:  
، ئــة عالقــة متبادلــة األثــر والتــأثيرتمثــل البيئــة الوعــاء الشــامل لعناصــر الثــروة الطبيعيــة ، وعالقــة اإلنســان بالبي

 .اإلطـار الـذي يمـارس فيـه نشـاطه اليـوميفالبيئة هي المصدر الذي يحصل منـه اإلنسـان علـى مقومـات حياتـه ، وهـي 
  :في ضوء ما تقدم يتناول الباحث لمحة بيئية متعمقة من خالل مناقشة العناصر التالية

  .المفهوم واألنواع.... البيئة  ١/١/١
  .المفهوم واألنواع واألسباب واآلثار.... تلوث البيئة  ١/١/٢
  .بها وأنشطتها المفهوم وأسباب االهتمام.... حماية البيئة  ١/١/٣
  .الجهود الدولية والمحلية في مجال االهتمام بحماية البيئة ١/١/٤
  

  .المفهوم واألنواع.... البيئة  ١/١/١
  :لقد تعددت التعاريف الواردة بشأن البيئة يذكر الباحث منها

  ).١(ية ل والحال ، ويقال بيئة طبيعية ، وبيئة اجتماعية ، وبيئة سياسـز في اللغة هي المن "البيئة"
بأنهــا  ١٩٧٢الــذي انعقــد فــي اســتكهولم عــام " مــؤتمر األمــم المتحــدة للبيئــة البشــرية"وتــم تعريــف البيئــة فــي 

  ).٢("إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته رصيد الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما"
الحيويـة ، التـي تـؤثر بالفعـل علـى الكـائن الحـي جميـع العوامـل الحيويـة وغيـر "وقد عرفها بعـض الكتـاب بأنهـا 

مرئيـة (، ويقصـد بالعوامـل الحيويـة جميـع الكائنـات الحيـة باشـرة فـي أي فتـرة مـن تـاريخ حياتـهبطريقة مباشرة أو غيـر م
  ).٣("والتربة والشمس والحرارة وغيرهاالماء والهواء : غير الحيوية هيو الموجودة في األوساط البيئية، ) وغير مرئية

) والذي يتمثل في اإلنسان ، والحيـوان ، والنبـات(قصر االهتمام على الكائن الحي ويالحظ أن هذا التعريف 
مرئيـة وغيـر (دون غيره من الكائنات األخرى ، وما قد يؤثر فيه من نفسه أو من غيره من العوامل الحية أو غير الحية 

ان إمكانيـة تـأثير هـذه العوامـل بعضـها بـبعض أو بأيـة عوامـل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يأخذ في الحسـب) مرئية
  .الخ..... أخرى طبيعية غير متوقعة والتي من أمثلتها البراكين ، الزالزل ، الفيضانات 

ويتضـح مـن هـذا التعريـف  .)٤("المناخ أو اإلطار الذي يعمل فيه المشـروع"ها البعض اآلخر بأنها ففي حين عر 
  .على بيئة المشروع فقط والذي قد يصلح لمجال دراسة الجدوى قد قصر مفهوم البيئةأنه 

                                           
  .٧٥، ص ) بدون تاريخ،  دار الفكر: الجزء األول ، الطبعة الثانية ؛ القاهرة(لوسيط المعجم ا )١(

)٢( Bade, Roger: "A city perspective on Environmental Audits", Managerial Auditing 
Journal, (vol. 6. No. 5, 2001), PP. 26-30. 

المكتبة : الطبعة األولى ؛ القاهرة(،  ثمن المدنية –تلوث البيئة : المرضي عرفات محمد بن عبد . علي زين العابدين عبد السالم ، د. د) ٣(
  .١١، ص ) ٢٠٠٩األكاديمية ، 

مكتبة عين شمس ، : القاهرة(،  دراسات الجدوى وتقييم المشروعات االستثمارية: محمد محمد إبراهيم. المتولي السيد المتولي ، د. د )٤(
 ٦١، ص ) ٢٠٠٣



 

الــذي يعــيش فيــه اإلنســان ويحصــل منــه علــى مقومــات حياتــه اإلطــار "بينمــا عرفهــا أحــد المتخصصــين بأنهــا 
  .)١(" ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بني البشر

يها من المكونـات األخـرى للكـون والتـي ذلك أنها نظام متكامل يشغل إطارها الكرة األرضية وما يؤثر ف ويعني
  .تمثل الوسط البيئي لإلنسان

المحـيط الحيـوي الـذي يشـمل الكائنـات الحيـة ومـا تحتويـه مـن "عرفها بأنها  ١٩٩٤لسنة  ٤أما القانون رقم 
  .)٢(" منشآت مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وما يقيمه اإلنسان من

لول البيئــة علــى نــوعين فقــط همــا البيئــة الطبيعيــة والبيئــة الصــناعية أو ويتضــح مــن هــذا التعريــف أنــه قصــر مــد
التكنولوجية ، فكأن القانون يقصد الموارد الطبيعية المتاحة لإلنسان ونظم استغالل هـذه المـوارد ومـا قـد يعتريهـا مـن 

  .تلوث أو تدهور بهدف المحافظة على توازن البيئة وحمايتها
إلــى أن كــل تعريــف منهــا يركــز علــى بعــض العناصــر البيئيــة  –ت الســابقة فــي ضــوء التعريفــا –خلــص الباحــث 

ظر الخاصـة بمقـدم ــــض العناصـر البيئيـة األخـرى وذلـك وفقـاً لوجهـة النـــــعلـى حسـاب بع )مادية كانـت أو غيـر ماديـة(
هـذه التعريفـات علـى أن اع بين ــــه إجمــشباك ــان هنــمل فيه ، وأن كـص الذي يعــالتعريف ونوع وطبيعة ومجال التخص

  .آتـــواء والتربة وما يقيمه من منشـــاء والهــــة كالمــــن كائنات حيمان ـــالبيئة تمثل كل ما يحيط باإلنس
  :)٣(نظر إليها وذلك على النحو التاليهذا ويمكن تصنيف البيئة إلى عدة أنواع وذلك تبعاً للوجهة التي ي

 الحية وغير الحية وكل مظاهر الوجود المادي المحيطة باإلنسانكل الكائنات وتشمل   :ئة طبيعيةـبي.  
 كونها اإلنسان كالطرق والسدودوتتمثل في مكونات البيئة األساسية المادية التي   :بيئة مصنعة أو مشيدة. 
 النظم االجتماعية والعالقات بين البشر وأنماط السلوك والقيم السائدةوتضم  :بيئة اجتماعية وثقافية. 
  ة وأركانه وممارساتهوتتمثل في نظام الحكم السائد في الدول :سياسيةبيئة. 
 ة والضريبية واالئتمانيةوتتمثل في مجموعة السياسات االقتصادية والمالية والنقدي :بيئة اقتصادية. 
 ة العمل أو المعيشةوتمثل كل ما يتأثر بالتكنولوجيا في مجال بيئ :بيئة تكنولوجية.  
وع البيئات يرجـع إلـى ذات السـبب الخـاص ــــإلى أن تن –ة ـــفة للبيئـــواع المختلـــاألن وءــفي ض –ص الباحث ـــخل

ن ــــــون مــــــة والتـــي تتكــــــيئة اإلقليميــــــها البــــــبتعــدد تعريفــات البيئـــة ، كمــا أن األنـــواع المختلفــة للبيئـــة تمثــل فـــي مجمل
ادل ـــــــــالقات التبـــــــأداء عـــــــــوم بــــــــع وتقــــــــجتمـي المـــــــــوارثة فــــــــافات المتــــــــقـــاليد والثــــــقــادات والتـــــــــموعة مــــن العــــــــمج
  .لهاي ـناميكـــر الديـــــاره العنصـــــبشري باعتبـــصر الـــــالل العنــــن خـــيئات مـــواع البـــــتلف أنـــــن مخــــفاعل بيـــــوالت
  :م واألنواع واألسباب واآلثارالمفهو .... تلوث البيئة  ١/١/٢

  :بشأن مفهوم تلوث البيئة ، ورغم تعددها إال أنها تدور حول التعريف التاليالواردة  )٤(تعددت التعاريف لقد 

                                           
  .١١، ص بدون تاريخ ) دار التعاون للطباعة: القاهرة(،  دراسة تحليلية: البيئة والتلوث والمواجهة: شحاتة حسن أحمد. د )١(
  .٣،ص)١٩٩٥لشئون المطابع األميرية ،  الهيئة العامة:القاهرة(،  بإصدار قانون في شأن البيئة: ١٩٩٤لسنة) ٤(القانون رقم  )٢(
جامعة حلوان ، (، مركز بحوث دراسات التنمية التكنولوجية ،  مشكالت التلوث وآفاق الحماية منطقة حلوان بين: سامي عفيفي حاتم. د )٣(

  .١٠-١ ، ص) ٢٠٠٧

  :يراجع في ذلك على سبيل المثال )٤(
 .٢٥، ص ) ٢٠٠٦بدون ناشر ، : القاهرة (،  دراسات في البيئة ومشكالتها: عرفة أحمد حسن. د -
 .٩، ص ) ٢٠٠٤جهاز شئون البيئة ، : القاهرة (،  لة العصرمشك –تلوث البيئة : إسماعيل عبد الفتاح -



 

للبيئـة المحيطـة التلوث هو إحداث تغييـرات غيـر مرغوبـة فـي الخـواص الطبيعيـة أو الكيماويـة أو البيولوجيـة 
الكائنـات الحيـة أو المنشـآت أو (يطـة باإلنسـان ممـا قـد يـؤدي إلـى اإلضـرار بالبيئـة أو إحداث تغير في المـوارد المح

  .ومكوناتها ومجاله ووجود خلل في التوازن القائم بين عناصرها) اإلنسان
  :)١(التالي كفقد صنف البعض التلوث إلى عدة أنواع  ونظرًا لتعدد مصادر التلوث ،

  طبقاً لنشأتها
  
  
  
  
  

  طبقاً لمسبباتها                                                   
  
  
  
  
  

  طبقاً لشكلها                                                  
  

 
 
 
 
 

  :)٢(هذا ويرجع تلوث البيئة إلى مجموعة متشابكة من العوامل كان من أهمها 
ذلـك مـن تزايـد كميـة المخلفـات  النمو الضخم في الصناعات التعدينية والصناعات التحويليـة ومـا صـاحب -

  .المتصاعدة من المصانع الصناعية واألدخنة واألبخرة
 .التوسع في إنشاء المفاعالت النووية دون اإلعداد المسبق لحماية البيئة في المناطق المنشأة بها -

                                           
  :لمزيد من التفاصيل يراجع في ذلك )١(
 .١٧، ص)٢٠٠٦جامعة الدول العربية ، يونيو (، حالة التلوث الصناعي في الوطن العربي: برنامج األمم المتحدة للبيئة -
  .١٠ص ،)٢٠١٠،المكتبة األكاديمية:القاهرة( ماإلطار العا–الطبيعيةسبة البيئية والموارد دراسات مستقبلية في المحا:أحمد فرغلي. د -

  :يراجع في ذلك )٢(
،   مجلة الدراسات المالية والتجارية، " دراسة نظرية تطبيقية: المحاسبة واإلفصاح عن نفقات تلوث البيئة : "محمد إبراهيم منصور. د -

  .٢٢٠، ص ) ٢٠٠٥، سبتمبر ،  العدد الثالث(بني سويف ، جامعة القاهرة،  ،كلية التجارة 
 .١٩-١٢، ص  مرجع سابق: محمد بن عبد المرضي عرفات. العابدين عبد السالم ، د علي زين. د -

 ملوثات بيولوجية
أنواع البكتريا المسببة : مثل

.لألمراض والفيروسات واألوبئة  

 ملوثات كيميائية
األبخرة والغازات الناتجة عن : مثل

.الصناعات المختلفة  

 ملوثات فيزيائية
واإلشعاعات الضوضاء : مثل

.الناتجة عن المفاعالت النووية  

 ملوثات مستحدثة
كنواتج في البيئة  تنتج لما استحدثه اإلنسان 

.الصناعات والتفجيرات النووية  

 ملوثات طبيعية
تنتج من مكونات البيئة ذاتها دون تدخل 

.ربة التي تقذفها البراكيناإلنسان كالغازات واألت  

  ملوثات معنوية
مثل التلوث االجتماعي نتيجة تدهور القيم 
والمبادئ التي تحكم العالقات االجتماعية 

 .السائدة بالمجتمع

 ملوثات مادية

تلوث 
 الهواء

تلوث 
 الماء

تلوث 
 التربة

تلوث 
 الغذاء



 

زلية ـالمنـالتوسع في استخدام مصادر الطاقـة الملوثـة للبيئـة فـي كافـة نـواحي الحيـاة مثـل التدفئـة واألغـراض  -
 .األغراض الزراعيةو والخدمات العامة والمصانع والمناجم ووسائل النقل 

ية الحديثة واإلفراط فـي اسـتخدام الكيماويـات الزراعيـة مـن أسـمدة مالتوسع في تطبيق أساليب الزراعة العل -
 .الخ..... معدنية ومبيدات 

ــة ممــا يعــر  - ــزام بأصــول التشــغيل الســليم والوقايــة المهني ض العــاملين فــي مجــال العمــل المختلفــة عــدم االلت
  .للعديد من الملوثات الضارة

  .وجـود اإلمكانيـات الالزمـة بالشـكل الكـافي لمنـع التلـوث أو للسـيطرة عليـه أو للحـد منـه موتقترن هـذه العوامـل بعـد
  :)١(ة منها هذا ويسبب تلوث البيئة العديد من األضرار التي تهدد الصحة والحياة اإلنتاجية ومختلف أوجه الحيا

  .إنخفاض جودة التربة الزراعية نتيجة انخفاض المواد الغذائية بفعل التلوث -
 .الزراعية والتعديات المستمرة عليها بالبناء أو بتجريف التربة وقطع األشجار األراضيزيادة تصحر  -
 .حدوث تغيرات في مناخ الكرة األرضية نتيجة تأثر طبقة األوزون بالتلوث -
يـــابس ، حيـــث أن ارتفـــاع حـــرارة األرض يـــؤدى إلـــى ذوبـــان الثلـــوج فـــي الميـــاه المالحـــة انخفـــاض مســـاحة ال -

  . وطغيانها على السواحل
  .تؤثر الغازات المنبعثة من المصانع على صحة اإلنسان -

  :المفهوم وأسباب االهتمام بها وأنشطتها.... حماية البيئة  ١/١/٣  
فـي كثيـر مـن حـد سـواء بظـاهرة التلـوث البيئـي وتكونـت اهتمام الـرأي العـام فـي كافـة الـدول علـى لقد تزايد 

أو حمايتهـا مـن التلـوث أمـر الدول جماعات ضغط وأحزاب سياسية هدفها حمايـة البيئـة وأصـبح الحفـاظ علـى البيئـة 
  .العالم ي معظم دوليشغل اهتمام السلطات التشريعية والتنفيذية ف

بيئة واالرتقـاء بهـا ومنـع تـدهورها أو تلوثهـا أو اإلقـالل المحافظة على مكونات ال"عرف حماية البيئة بأنها وتُ 
مــن حــدة التلــوث ، وتشــغل هــذه المكونــات الهــواء والبحــار والميــاه الداخليــة متضــمنة نهــر النيــل والبحيــرات والميــاه 

  .)٢("الجوفية واألرض والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية األخرى
  :)٣(ة إلى ما يلي من عوامل وهيهذا وترجع أسباب االهتمام بحماية البيئ

  .زاف الموارد البيئية الطبيعيةـزيادة تلوث البيئة واستن -
عدم قـدرة البيئـة علـى امتصـاص أو اسـتيعاب كميـة عناصـر تلـوث البيئـة التـي تلقـي فـي البحـار والمحيطـات  -

 .واألنهار أو تطلق في الهواء أو تلقى في التربة
مـن نمـو السـكان والتـدفق المتزايـد للسـلع والخـدمات وبالتـالي زيـادة  النمو السريع لإلنتاج وما يترتب عليـه -

 .المخلفات وما يسببه ذلك من مشاكل بيئية
 .زيادة األزمات البيئية واهتمام وسائل اإلعالم بمشاكل البيئة -

                                           
مؤسسة األهرام ، (، ترجمة مركز األهرام للترجمة والنشر،  التنمية والبيئة: ٢٠١٠البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ، تقرير التنمية في العالم  )١(

  .١٧، ص ) ٢٠١٠القاهرة ، 
 .مرجع سابق: بإصدار قانون في شأن البيئة ١٩٩٤لسنة ) ٤(القانون رقم  )٢(
 .١٩٩٢،  مؤتمر قمة األرضمنشورات مجلس حماية البيئة ،  )٣(



 

ر لبيئــة شــأن عــام تهــتم بهــا كافــة البلــدان المتقدمــة والناميــة معــاً كــون معظــم القضــايا البيئيــة ذات طــابع غيــل -
حدودي ، كما أنها ليست ذا طبيعة عامة واحدة في كافة الدول بل تبدو ذات مالمح إما محلية أو إقليمية 
أو دولية وتختلف باختالف الموقع ، كما أن حل المشاكل البيئية ال يتحقق إال من خالل التعاون بين كافة 

 .الدول
تهــا باألخطــار المترتبــة علــى عــدم حمايــة البيئــة أو تعطــي الــدول المتقدمــة اهتمامــاً كبيــرًا لحمايــة البيئــة لمعرف -

اجة إلى استخدام الموارد على العكس من ذلك الدول النامية والتي تعاني من تدهور بيئي شديد نتيجة للح
  .، وعدم وجود إدراك للعواقب الناتجة عن ذلكالمتاحة

  :ي األنشطة التاليةف)١( لبيئة القيام ببعض األنشطة حددها أحد الكتاباهذا وتستلزم حماية 
  .لمعايير التخصص األمثلإخضاع استخدام الموارد الطبيعية  -
 .تجنب التلوث الحالي ومنع مسبباته، للموارد المحدودة وغير المتجددة بدائل أخرىاكتشاف  -
 .عالج التلوث الحالي والمستقبلي والذي ال مفر منه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه -
  .أن تصبح مصادر للتلوثمنع المنشآت الجديدة من  -

وجــود نفقــات فعليــة أو محتملــة والــذي يترتــب عليــه وهــذه األنشــطة هــي مــا يمكــن تســميتها بــاألداء البيئــي 
  :)٢(وهناك أمثلة عديدة لمجاالت األداء البيئي منها. سواء إلنجاز أو لعدم إنجاز هذا األداء

  .مكافحة تلوث الهواء في المناطق الصناعية -
  .البحار والمحيطات مكافحة تلوث مياه -
 .زهاتتـحماية المساحات الخضراء من نباتات وشجيرات برية وحدائق وأشجار ومن -
الــتخلص مــن الفضــالت الســائلة والجافــة بطــرق صــحية ال ينــتج عنهــا تلــوث البيئــة وعــدم اســتخدام تلــك  -

 .واحي كالريالفضالت إال بعد تكريرها وإعادة تكوينها في هيئة جديدة صالحة لالستعمال في بعض الن
 .المحافظة على مصادر المياه الجوفية وترشيد استخدامها -
بإنشــاء المتــاحف وصــيانة وتــرميم بعــض المنــاطق والمبــاني األثريــة المحافظــة علــى التــراث الثقــافي واألثــري  -

 .والمحافظة على الثقافة والهوية الخاصة للمجتمع

  :ة البيئةحمايبالجهود الدولية والمحلية في مجال االهتمام  ١/١/٤
  :الجهود المبذولة على المستوى الدولي ١/١/٤/١

العالمي المكثف بمشكالت البيئة ، فمنذ ذلك التـاريخ باتـت البداية الحقيقية لالهتمام  ١٩٦٩تعتبر سنة 
عقــد مــؤتمر  ١٩٧٢هــذه القضــية تنــاقش باســتمرار فــي المحافــل الدوليــة ، وفــي أروقــة األمــم المتحــدة ، وفــي يونيــو 

حــذر مــن أخطــار تلــوث البيئــة ، حيــث  –دولــة  ١١٣حيــث حضــرته  –بالســويد ويعــد أهــم تجمــع عــالمي اســتكهولم 

                                           
ات المجلة العلمية للبحوث والدراس، "إطار فكري للمراجعة البيئية للتطبيق بجمهورية مصر العربية: "محمد حسنى عبد الجليل. د )١(

 .١٥٥-١٥٤، ص ) ١٩٩٦العدد األول ، السنة العاشرة ، (، كلية التجارة وإدارة األعمال ، جامعة حلوان ، التجارية
دور ومسئوليات الجهاز األعلى للرقابة في مراجعة ،  الورقة القطرية المقدمة إلى المؤتمر الدولي لألنتوساي: الجهاز المركزي للمحاسبات )٢(

 . ٦١- ٦٠، ص ) ٢/١٠/١٩٩٥ - ٢٥/٩القاهرة ، الفترة من (الخامس عشر األنكوساي البيئة ، 



 

الفضـل فـي إيقـاظ الـوعي العـالمي بمشـكالت البيئـة وآثارهـا الضـارة وكان لهذا اإلعـالن للبيئة  أصدر اإلعالن العالمي
  .)١(على المجتمع الدولي بأسره

دولــة علــى برتوكــول مونتريــال للمــواد التــي  ٢٤لمفاوضــات وقعــت وبعــد ســنوات مــن ا ١٩٨٦وفــي ســبتمبر          
فــي  ثــم عــدل البروتوكــول -كربونــات تســتنفذ طبقــة األوزون وتتضــمن مراحــل تنفيــذ االتفاقيــة تجميــد إنتــاج الكلورفلورو 

  .)٢(٢٠٠٠دولة على منع استخدام المركبات الكلوروفلوروكربونية كلية بحلول عام  ٩٣بموافقة  ١٩٩٠يونيو 
البنــك الــدولي تنفيــذ نشــاطه كــل مــن فــي أنشــئ الصــندوق العــالمي للبيئــة الــذي يشــترك  ١٩٩٠ي عــام وفــ

ويعتبر الصندوق برنامجـاً رائـدًا مدتـه ثـالث سـنوات . ج األمم المتحدة للبيئةوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، وبرنام
  .)٣(امية على معالجة القضايا البيئية العالميةيقدم خاللها تمويًال بشروط ميسرة للمشروعات التي تساعد الدول الن

فـي ريـو دي جـانيرو  –) قمـة األرض(عقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميـة  ١٩٩٢وفي يونيو 
حيــث قطعــت دول العــالم علــى نفســها التزامــاً بمراعــاة جــدول أعمــال لإلصــالح والتصــدي للمشــكالت  –بالبرازيــل 

  .)٤(لمالبيئية التي تهدد العا
بلــدان العــالم  فــي الظــروف المناخيــة  فــيالمعنــى بــالتغير األمــم المتحــدة مــؤتمر عقــد  ٢٠١٤وفــى ســبتمبر 

  .بالواليات المتحدة األمريكية –واشنطن  في) قمة المناخ (
  :الجهود المبذولة على المستوى المحلي ١/١/٤/٢

 حـوللدولية واإلقليمية التي عقـدت أما على المستوى المحلي فقد شاركت مصر في كثير من المؤتمرات ا
موضــوع حمايــة البيئــة ، وقــد زاد االهتمــام بحمايــة البيئــة علــى نحــو يلمــس أثــره فــي موقــف األجهــزة التنفيذيــة وأروقــة 
البحث العلمي ، وأجهزة اإلعالم المختلفة ، وتلك الجهود التشريعية التي سعت إلى وضـع اإلطـار التشـريعي لحمايـة 

  :د من القرارات والقوانين ، وذلك على النحو التاليالبيئة بصدور العدي
  :القوانين والتشريعات ١/١/٤/٢/١

  :)٥(يمكن تلخيص أهم القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية المتعلقة بحماية البيئة فيما يليوقد 
  .يةفي شأن صرف مياه المحال العامة والصناعية في المجاري العموم ١٩٤٦لسنة  ٣٥القانون رقم  -
 .بتنظيم استعمال مكبرات الصوت ١٩٤٩لسنة  ٤٥القانون رقم  -
في شأن المحال الصـناعية والتجاريـة وغيرهـا مـن المحـال المقلقـة للراحـة  ١٩٥٤لسنة  ٤٥٣القانون رقم  -

 .١٩٥٦لسنة  ٣٥٩والمضرة بالصحة والخطرة والمعدل بالقانون رقم 
 .ائلةفي شأن صرف المخلفات الس ١٩٦٢ لسنة ٩٣رقم القانون  -
 بحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو ١٩٦٦لسنة  ٥٣قانون الزراعة الصادر برقم  -

                                           
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكاتب لجان الشئون : بإصدار قانون في شأن البيئة ١٩٩٤لسنة  ٤القانون رقم  )١(

  لية والتنظيمات الشعبية عن مشروع قانون في شأن حماية البيئة ،الدستورية والتشريعية والصناعة والطاقة والزراعة والري واإلدارة المح
 .٦٢ص  ).١٩٩٥الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ، :القاهرة

أنور . ، ترجمة د ٨٧وثيقة  –معهد مراقبة البيئة العالمية " خطوات إلنقاذ طبقة األوزون –حماية الحياة على األرض : "سينثيا بولوك شى )٢(
 .٣٧-٣٦، ص ) بدون تاريخالدار الدولية للنشر والتوزيع ، : القاهرة (احد عبد الو 

 .٤٦، ص ) ١٩٩١واشنطن ، ( ١٩٩١التقرير السنوي : البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )٣(
 .١٣، ص  مرجع سابقتقرير التنمية في العالم ،  :البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )٤(
الدار العربية للنشر : القاهرة (، سلسلة دائرة المعارف البيئية ، الطبعة األولى ؛  التشريعات البيئية: جوادأحمد عبد الوهاب عبد ال. د )٥(

 .، أماكن متفرقة)٢٠١٠والتوزيع ، 



 

 .قتلها أو إمساكها بأية طريقة وحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور 
ات التــي فــي شــأن النظافــة العامــة لحمايــة البيئــة مــن المخلفــات والقــاذور  ١٩٦٧ لســنة ٣٨القــانون رقــم  -

فـي شـأن تلـوث الهـواء الجـوي  ١٩٧١ لسنة ٤٧٠قرار وزير الصناعة رقم و  ، ب في انتشار األمراضتتسب
 .للمؤسسات والوحدات الصناعية التابعة لها

بشـــأن االشـــتراطات العامـــة الواجـــب توافرهـــا فـــي  ١٩٧٥ لســـنة ٣٨٠قـــرار وزيـــر اإلســـكان والتعميـــر رقـــم  -
 .قلقة للراحة والضارة بالصحة العامة والخطرةالمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال الم

 .في شأن إقامة وإدارة اآلالت الحرارية والمراجل البخارية ١٩٧٧ لسنة ٥٥القانون رقم  -
 .للشرب واالستعمال اآلدمي في شأن تنظيم الموارد العامة للمياه الالزمة ١٩٧٨ لسنة ٢٧القانون رقم  -
 .مياه البحر بالزيت الخاص بمنع تلوث ١٩٧٨ لسنة ٥٧القانون رقم  -
 .في شأن وسائل التخلص من البرك والمستنقعات ١٩٧٩ لسنة ٢٠٦قرار وزير اإلسكان رقم  -
 . ١٩٧٣ لسنة ٦٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ١٩٨٠ لسنة ٢١٠القانون رقم  -
 .في شأن الوقاية من أضرار التدخين ١٩٨١ لسنة ٥٢القانون رقم  -
 .حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوثن في شأ ١٩٨٢ لسنة ٤٨القانون رقم  -
بشأن مكافحة التلـوث الصـناعي وتحسـين البيئـة الصـناعية فـي كـل  ١٩٨٢ لسنة ١٨٠القرار الوزاري رقم  -

 .من المشروعات الصناعية الجديدة والقائمة
 .بشأن المحميات الطبيعية ١٩٨٣ لسنة ١٠٢القانون رقم  -
مواد الضــارة أو الســامة أو صــيد األســماك وذلـك بحظــر الصــيد بـالبشـأن  ١٩٨٣ لســنة ١٢٤القـانون رقــم  -

 .لألحياء المائية المميتة
 .بشأن البيئة ١٩٩٤ لسنة ٤القانون رقم  -
 .ومحطات المحمول االتصالبشأن التقييم البيئي لشبكات  ٢٠٠٣لسنة  ١٠القانون رقم  -
  .خطرةبشأن تداول المواد والمخلفات ال ٢٠٠٩لسنة  ٩وأخيرًا القانون رقم  -

  .جهود األجهزة والوزارات المختلفة ١/١/٤/٢/٢
  :)١(وتتمثل في جهود جهاز شئون البيئة والوزارات المختلفة واألجهزة العلمية والمعاهد وذلك على النحو التالي

  :جهاز شئون البيئة -أ
ة، وتتمثـل وكـان إلنشـاء هـذا الجهـاز عظـيم األثـر فـي حمايـة البيئـ ١٩٨٢تم إنشاء جهـاز شـئون البيئـة عـام 

  :جهوده في المجاالت التالية

                                           
  :يراجع في ذلك )١(
لكلية التجارة فرع  المجلة العلمية، "دور جهاز شئون البيئة في حماية البيئة وإدارة الكوارث في المحليات: "محمود توفيق الريس. د -

  .٣٣١، ص ) ١٩٩٤، يناير  ١١العدد (،  جامعة األزهر للبنات
 .٢٨، ص  ١٩٩٢، القاهرة ، يوليو  جهاز شئون البيئة: التقرير الوطني عن البيئة والتنمية -
لتلوث الناتج عن مؤتمر اإسماعيل مجدي محمد ، جهود وزارة الصناعة في الحد من التلوث الصناعي وآثاره الضارة على البيئة ،  -

 – ٣/١٢الفترة من : اإلسكندرية(، إدارة األمن الصناعي والصحة المهنية باإلسكندرية،  المنشآت الصناعية باإلسكندرية
 .٤٧٧-٤٥٠، ص ) ٦/١٢/١٩٨٤

ئي والدراسات ، ، التقرير النها مؤتمر المحافظة على البيئة في منطقة القاهرة الكبرى، " رصد ملوثات نهر النيل"يوسف شفيق يوسف ،  -
  .٢٢٧، ص) ٢٩/١٠/١٩٨٦ – ٢٦/١٠الفترة : القاهرة (الجمعية المصرية لالتصال من أجل التنمية ، 



 

  :مجال حماية الهواء من اآلثار السلبية -
هذا باإلضافة إلى تبنـي  تشجيرمشروعات ال روعات الحدائق والمساحات الخضراءفي إنشاء مش وتمثلت

 .الجهاز دعم الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء
 :الماء من اآلثار السلبيةمجال حماية  -

ت الصــرف لمجــال إنشــاء مشــروع حمايــة نهــر النيــل مــن اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن مخلفــاويتضــمن هــذا ا
 .دعم وإنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الماءفضًال عن "  قطاع عام "بنهر النيل  الصحي

 :مجال حماية األرض من اآلثار السلبية -
مواج في مجموعـة مـن المحافظـات ، هذه الحماية إنشاء برنامج حماية الشواطئ وترميم حاجز األشملت 

 .وكذلك حماية الشواطئ في مدن كثيرة
  :أخرى متنوعة مجاالت -

  .تركزت هذه المجاالت حول برنامج مشروعات النظافة العامة وتجميل المدن وتطوير البيئة
عة أخرى وإضافة إلى الجهود السابقة لجهاز شئون البيئة في الحد من اآلثار السلبية على البيئة فهناك مجمو 

  : من المهام تتمثل في
  .تمادهاأولويات تنفيذها واعإعداد مشروع الخطة القومية للدراسات البيئية واقتراح  -
المعنيـــة بالتوجيهـــات والمعلومـــات الالزمـــة فـــي شـــأن تنفيـــذ الخطـــة القوميـــة لحمايـــة البيئـــة الجهـــات إبـــالغ  -

 .الخطةاسات البيئية ، ومتابعة تنفيذ والدر 
البيئية في الدول المتقدمة ، وإعداد مشروعات هذه التشريعات في ضوء ما يتناسب دراسة التشريعات  -

 .منها والبيئة المصرية
 .إعداد البرامج اإلعالمية الالزمة لزيادة الوعي البيئي على المستوى القومي -
 .دراسة وتحليل االقتراحات المختصة بشئون البيئة والمقدمة من الجهات العلمية المتخصصة -
 .تبادل المعلومات البيئية في الداخل والخارج لصالح الجهات العلمية المتخصصةتنظيم  -
دراســـة واقتـــراح المعـــايير والمواصـــفات القياســـية والشـــروط الواجـــب توافرهـــا ومراعاتهـــا لحمايـــة المـــواطنين  -

 .والعاملين من أخطار اآلثار السلبية على البيئة
 .ئةاقتراح دعم الجهات الوطنية المعنية بشئون البي -

  :وزارة شئون البيئة -ب
تنــتهج مصــر سياســة بيئيــة مؤداهــا دعــم بــرامج التنميــة المتواصــلة ، وتســاعد وزارة شــئون البيئــة هــذا الــدعم 

  :وتهتم الوزارة بأهم قضايا مشكالت البيئة المصرية وتعتمد في ذلك على
ـــع المســـتويات الع - ـــدوات وحلقـــات الدراســـة علـــى جمي ـــة واإلقليميـــة عقـــد الكثيـــر مـــن المـــؤتمرات والن المي

  .البيئةوالمحلية وذلك بشأن حماية 
 .متابعة تنفيذ االتفاقيات والمواثيق المبرمة على المستوى المحلي والدولي -
 .تعظيم عطاء النظم البيئية المتجددة بما يكفل دوام وتواصل إنتاجها -
 .وضع نظم لإلدارة السليمة للنفايات مع االهتمام بإعادة االستخدام والتدوير -
 .إعداد الخرائط البيئية للموارد الطبيعية، و  ة استخدامات األجهزة التابعة لهاتوسيع دائر  -



 

 .تكليف جهاز شئون البيئة بمتابعة الرصد البيئي وإعداد تقارير دورية عن حالة البيئة -
  :وزارة الصناعة -ج

وعات الصــناعية فــي االســتفادة مــن الصــناعة للتقليــل مــن اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن المشــر تركــزت إســتراتيجية وزارة 
 المنح والمعونات التي تقدمها هيئات المعونات المختلفة لعمليات معالجة اآلثار السلبية ، وكذلك تشجيع الشركات

إدارة "الصناعية على معالجة مثل هذه اآلثار بالجهود واإلمكانيات الذاتية ، كما قامت الهيئـة العامـة للتصـنيع بإنشـاء 
ــة البيئــ داخــل إطــار اإلدارة المركزيــة لإلنشــاءات الصــناعية بهــدف وضــع الخطــط الالزمــة لحمايــة البيئــة مــع " ةلحماي

  .تحديد حجم المشكالت القائمة وأولويات التنفيذ
  :وزارة الصحة -د

 –كمركــز مــن المراكــز الهامــة للرصــد البيئــي للهــواء والمــاء والتربــة   –م إنشــاء مركــز صــحة البيئــة والصــحة المهنيــة تــ
ك للتعاون مع معهد بحوث اآلثار الجانبية للسد العالي بوزارة الري في إجراء دراسة آلثار المياه بمجـرد خروجهـا وذل

  .من السد العالي حتى وصولها لقناطر الدلتا ودمياط ورشيد
  :وزارة التعمير -هـ

  .وتختص بتحقيق الشروط البيئية في المناطق العمرانية الجديدة
  :وزارة البترول -و

  .ت على مراعاة االشتراطات البيئية في مختلف األنشطة البتروليةعمل
  :وزارة الزراعة -ز

  .الصرف الصحيوضع السياسات الزراعية بدءًا من تنظيم الدورة الزراعية وتحديد التركيب المحصولي وتحسين 
  :وزارة الداخلية -ح

  .يةحات المائوالبيئة مثل شرطة المسط ساهمت في تكوين مجموعات لحماية المواطنين
  :وزارة الري -ط

  .صرف المخلفات السائلة في المجاري المائيةنهر النيل ومراقبة تعني بحماية 
  :وزارة التربية والتعليم -ي

  :هذا فضًال عن وجود بعض األجهزة العلمية والمعاهد من أهمها .تم إنشاء معهد للدراسات والبحوث البيئية 
  .ديمية البحث العلمي والتكنولوجيامراكز ومعاهد البحوث التابعة ألكا -
 .المركز القومي لدراسات األمن الصناعي ويهدف إلى دراسة بيئة العمل داخل الوحدات اإلنتاجية -
 .ة الثروة السمكية وحماية الشواطئمعهد علوم البحار والمصايد ويقوم بدراسات حماية وتنمي -
  .يةمركز االستشعار عن بعد لكشف مواطن ومصادر اآلثار السلب -

بشكل فرض على إدارة الوحدات  االهتماموفى ضوء ما تقدم يتضح أن قضية البيئة قد نالت مزيد من 
اإلقتصادية مسئولية بيئية نشأ عنها التزامات وتكاليف بيئية وجب ضرورة قياسها واإلفصاح عنها والتحقق من مدى  

المبحث  "النقاش فيموضوع ة البيئية وهو اعًا ظهرت المراجعكفاية هذا اإلفصاح فظهرت المحاسبة البيئية وتب
  ".الثاني



 

  المبحث الثاني
  المراجعة البيئيةمالمح عملية 

  

:  
 المحلـــيعلـــى المســـتويين  البيئـــي بدايـــة النصـــف الثـــاني مـــن الثمانينـــات بـــدأ االهتمـــام بقضـــايا التلـــوثمـــع 

مجموعـة  تي حـددتـمايـة البيئـة وال، وكان من بين صور هذا االهتمام صدور العديـد مـن القـوانين فـي شـأن حوالدولي
من المعايير واالشتراطات التي يجب أن تلتزم بها الوحدات االقتصادية للمحافظة على البيئة من التلوث والمسـاهمة 

   .في خفض اآلثار السلبية الناتجة عن أنشطة تلك الوحدات على البيئة من خالل التزاماتها بهذه المعايير

تكــاليف وأعبــاء ولهـــذه بحمــل تات بمســئولياتها نحــو البيئــة تنشــأ التزامــات وتومــع وفــاء إدارة هــذه الوحــد
االلتزامات والتكاليف البيئية تأثيرات مالية قد تكـون جوهريـة علـى القـوائم الماليـة لهـذه الوحـدات ، األمـر الـذي معـه 

وبالتـالي انعكـس ذلـك فـي اتجهت الجهود لقياس األداء البيئي واإلفصاح عنه ونتيجة لذلك ظهرت المحاسبة البيئيـة 
  .ق من األداء البيئي ومدى إفصاح القوائم المالية عنه وكفايتههور المراجعة البيئية بهدف التحقظ

  :ية الرقابة على البيئة من خالل مناقشة العناصر التاليةلمعيتناول الباحث مالمح في ضوء ما تقدم 

  .البيئية نشأة وتطور المراجعة ١/٢/١
  .البيئية اجعةمفهوم المر  ١/٢/٢
  .األبعاد المختلفة للمراجعة البيئية ١/٢/٣
  .البيئية أهداف المراجعة ١/٢/٤
  .البيئية فوائد المراجعة ١/٢/٥
  .ونطاقهاالمراجعة البيئية متطلبات  ١/٢/٦
  .المراجعة البيئيةتصنيفات  ١/٢/٧
  

  .المراجعة البيئيةنشأة وتطور  ١/٢/١
 لعشرين اهتماماً متزايد مـن قبـل وكالـة حمايـة البيئـة األمريكيـة شهدت فترة التسعينات من القرن ا(EPA) 

والتــي يجــب أن تفصــح عنهــا بالمعلومــات البيئيــة الدوريــة  SECولجنــة تــداول األوراق الماليــة بالبورصــة 
 .الشركات إجبارياً وتكون مقيدة بالبورصة أو ترغب في التسجيل بالبورصة 

    المعلومات ألنها تؤثر في قرارات االستثمار ، كما أن نقابـات العمـال كما زاد طلب المستثمرين على هذه
تفاوض أرباب األعمال بخصوص ترتيبات الصحة واألمان في مواقع العمل واآلثـار البيئيـة للوحـدات ، كمـا 
أصبح دافعي الضرائب وتنظيمات حماية حقوق المستهلكين أكثر اهتماماً واشتراكاً فـي القـرارات المتعلقـة 

زلية وإعادة تصنيعها أو التخلص منها ، ويهتم مانحي االئتمـان وشـركات ـد من النفايات الصناعية والمنبالح
 .بيئي لمنشآت األعمال التأمين إلى حد كبير باألداء ال



 

  تكـاليف مـن شـأنها بتحمـل تنحـو البيئـة نشـأة التزامـات و رتبط بوفاء إدارة المنشآت بمسئولياتها وعادة ما ي
قامـت المنظمـات لـذا ، لقوائم المالية للمنشأة ، ومن ثم التأثير على تقريـر مراقـب الحسـابات التأثير على ا

قيــاس واإلفصــاح عــن االلتزامــات البيئيــة مــن الالمهنيــة بإصــدار العديــد مــن اإلصــدارات المهنيــة التــي تــنظم 
 .)١(القوائم المالية من ناحية أخرى ناحية ، وتحدد تأثيراتها الممكنة على مراجعة 

  بدأت المنظمة العالمية للمعايير في وضع سلسلة معاييرISO 14000  الخاصة بالبيئـة والتـي يتوقـع لهـا
أن تصبح من المحددات األساسية في عملية المنافسة بين المنشآت مثل تلـك المعـايير الخاصـة بـالجودة 

ISO 9000. 
  نشــر مجلــس التجــارة العــالمي(ICC) )البيئيــة الفعالــة، ويشــير هــذا دلــيًال عــن المراجعــة  ١٩٩١عــام )٢

الـــدليل إلـــى الخبـــرة المجمعـــة لمـــؤلفين فـــي مجـــال القيـــام بالمراجعـــة البيئيـــة علـــى المســـتوى العـــالمي منـــذ 
وازداد  ١٩٨٩الستينات ، ويوضح أنها توقفت فتـرة زمنيـة غيـر محـددة إال أنهـا بـدأت مـرة أخـرى فـي عـام 

  . أألخيرة بين الممارسين والعمالء  االهتمام بالمراجعة البيئية بشكل كبير في السنوات
  حث اتحاد الصناعات البريطانية(CBI) )المنشآت على ضرورة االستجابة بشكل فعال لألمـور البيئيـة  )٣

مجمـوعتين )٥(وقد حدد أحد الكتاب .)٤(والتأكيد على ضرورة استخدام المراجعة البيئية كأداة إدارية فعالة 
  : ور المراجعة البيئية وتشجيع الشركات على تبنيهامن الضغوط التي أثرت في نشأت وتط

ــة ، والضــغوط غيــر  وهمــا الضــغوط المباشــرة وهــي تلــك التــي تشــجع بوضــوح علــى إدخــال المراجعــة البيئي
ـــدات  ـــين المســـتهلكين والمنافســـين المباشـــرة والتـــي تتمثـــل فـــي مـــدى التهدي ـــوعي البيئـــي ب والفـــرص التـــي يظهرهـــا ال

ة البيئيـــة فـــي التحـــرك تجـــاه اإلفصـــاح العـــام للجمهـــور عـــن األمـــور البيئيـــة ، والضـــغط والمشـــرعين ، وإدخـــال المراجعـــ
القانوني ، فالتشريع البيئي الحديث يعرض إدارة المنشآت لكثير من المتاعب القانونية وتحمل تكـاليف عاليـة ، فقـد 

، وهنا يأتي دور ببي التلوثع التلوث البيئي من مسأنشئت جهات تنظيمية تتمتع بالقوة والسلطة لتحصيل تكاليف رف
للرقابــة علــى هــذه المخــاطر وتدنيــة آثارهــا ، نظــرًا الرتبــاط المراجعــة البيئيــة كأحــد االســتراتيجيات التــي تتبعهــا اإلدارة 

                                           
  :يراجع في ذلك على سبيل المثال )١(
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البيئيـــة وتحديـــد المراجعـــة البيئيـــة بتقيـــيم نظـــم اإلدارة البيئيـــة ووضـــع المنشـــأة وجهودهـــا لتعزيـــز اإلذعـــان للمتطلبـــات 
  .ة بهاالمخاطر المحتمل

وفي مصر هناك اهتماماً متزايد بالمراجعة البيئية خاصة في العقد األخير مـن القـرن السـابق بـإلزام الشـركات 
، فقــد لمحافظــة علــى البيئــةلمناســبة ذات التــأثير الســلبي المفتــرض علــى البيئــة بوضــع وتنفيــذ الخطــط والسياســات ال

 ١٩٩٧لســنة ) ٧(ر معيــار المحاســبة المصــري رقــم بشــأن البيئــة ، كمــا صــد ١٩٩٤لســنة ) ٤(صــدر القــانون رقــم 
بشأن المحاسبة عن األحداث الطارئة والالحقة لتاريخ الميزانية ، كما جاء النص صريحاً في قـانون سـوق رأس المـال 

بــأن تلتــزم الشــركات المقيــدة بالبورصــة بمعــايير المحاســبة الدوليــة عنــد إعــداد ونشــر قوائمهــا  ١٩٩٢لســنة  ٩٥رقــم 
فضـــًال عـــن توصـــيات مـــؤتمرات المنظمـــة الدوليـــة لألجهـــزة العليـــا للرقابـــة بشـــأن القضـــايا المتصـــلة بحمايـــة الماليـــة ، 

  .وتحسين البيئة
بهـــا والتشـــجيع علـــى تبنـــي وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق يخلـــص الباحـــث إلـــى أن المراجعـــة البيئيـــة ازداد االهتمـــام 

بعــض البيئيــة واإلجــراءات التــي اتخــذتها ين ، نتيجــة صــدور العديــد مــن القــوانمنشــآت لهــا فــي أواخــر القــرن الســابقال
للجمهور عـن األمـور ، واالتجاه إلى اإلفصاح والشفافية في مختلف دول العالمالتنظيمات الحكومية وغير الحكومية 

تمـاعي للوحـدة والدراسات في السنوات القليلة الماضـية بإعـداد تقريـر اجوالتي نادت بها العديد من األبحاث البيئية 
  .المراجعة البيئية لهذه الوحداتالتي يمكن أن تحققها ، والفوائد الخاصة بهااألمور البيئية  ىيشتمل عل

  :المراجعة البيئيةمفهوم  ١/٢/٢
  :من التعاريف للمراجعة البيئية وفيما يلي بعض هذه التعريفاتيوجد العديد 

 ١٩٩٥توسـاي بالقـاهرة عـام لمـؤتمر اإلنعرفها الجهاز المركزي للمحاسـبات المصـري فـي الورقـة المقدمـة 
كفـاءة ومراجعـة  المنهج الخاص بمراجعة السياسـات والبـرامج واألنشـطة البيئيـة والـذي يشـمل المراجعـة الماليـة "بأنها 

السياســات والبــرامج واألنشــطة ، وذلــك بهــدف فحــص مــدى االلتــزام الفعلــي بتطبيــق القــوانين واقتصــاد وفاعليــة هــذه 
، والتأكد مـن سـالمة التصـرفات الماليـة، وإبـداء البرامج البيئية بالجهة محل المراجعة التي تحكم األنشطة و واللوائح 

الخاصــة بهــا ، وبمــدى الكفــاءة واالقتصــاد والفاعليــة فــي تحقيــق السياســات والبــرامج ودقــة البيانــات رأي فــي صــحة 
  .)١(واألنشطة البيئية ، وإعداد تقرير بذلك 

هــي مراجعــة بــأن المراجعــة البيئيــة وجهــة النظــر القائلــة ات تبنــي وعلــى ذلــك فــإن الجهــاز المركــزي للمحاســب
إلى التحقق من مدى الكفاءة واالقتصاد والفاعلية في تنفيذ تلـك مالية ومراجعة أداء في مجال البرامج البيئية تهدف 

  .البرامج ، وإبداء رأي في صحة اإلجراءات والبيانات المالية والمحاسبية
بأنهــا  ١٩٩٥فــي ورقتهــا المعروضــة أمــام مــؤتمر اإلنتوســاي بالقــاهرة هولنديــة لاوعرفتهــا محكمــة المحاســبة 

كمــا أنهــا رقابــة تنفيــذ البــرامج البيئيــة مــن قبــل الحكومــات ورقابــة اســتجابتها للتعهــدات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا ،  "
جـد اخـتالف بـين مراجعـة البيئـة كمـا أوردت الورقـة بأنـه ال يو .  )٢()" مالية ومطابقة وأداء(تشمل جميع أنماط الرقابة 

                                           
دور ومسؤوليات الجهاز الخامس عشر ، "اإلنكوساي "ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي لإلنتوساي ركزي للمحاسبات ، الجهاز الم )١(

  .٨٧، ص   مرجع سابق. للرقابة في مراجعة البيئةاألعلى 
 .١٠، ص ) ١٩٩٥سبتمبر / ، يوليو  ١٢٣القاهرة ، العدد (، " مجلة الرقابة الشاملة"الجهاز المركزي للمحاسبات ،  )٢(



 

عــن الرقابــة العاديــة التــي تمارســها األجهــزة العليــا للمراجعــة مــع التمييــز بــين مراجعــة البيئــة مــن الناحيــة الماليــة ، كمــا 
  .)١( تمارسها هذه األجهزة ومراجعة البيئة من الناحية الفنية ، كما تمارسها أجهزة أخرى

ة البيئية التي تمارسها األجهزة العليا للرقابة علـى المراجعـة الماليـة ويتضح من هذا التعريف اقتصار المراجع
البيئـة مـع عـدم وجـود اخـتالف للبرامج البيئية الحكومية واالتفاقات الدولية في مجـال ) مالية ومطابقة وأداء(بأنواعها 

ورة وجــود أجهــزة أخــرى يفهــم منــه أيضــاً ضــر  كمــا. بينهــا وبــين المراجعــة التــي يــتم ممارســتها بواســطة هــذه األجهــزة 
  .للمراجعة البيئية الفنية

إلــى تعريــف محــدد وواضــح للمراجعــة  ١٩٩٥عــام ولــم يتوصــل مــؤتمر اإلنتوســاي الخــامس عشــر بالقــاهرة 
واضـحة لهـا ، وعـدم تـوافر معـايير للمراجعـة تسـتخدمها األجهـزة مفـاهيم وجـود تحديـد نطاقهـا لعـدم ، لصـعوبة البيئية 

بـإدراج الرقابـة التعريـف أن المـؤتمر فـي توصـياته فضـل اعتمـاد نهـج إطـاري لمسـألة إال . ها الرقابية في أداء اختصاصـ
فـي انتهى المؤتمر السادس عشر  ١٩٩٨المالية ورقابة المطابقة ورقابة األداء في تعريف المراجعة البيئية ، وفي عام 

المقـرر  العـرض علـى المـؤتمر السـابع عشـرباستمرار مجموعة عمل المراجعة البيئية في الدراسة و أوروجواي بالتوصية 
  .٢٠٠١عقده في كوريا عام 

بواسـطة مـراجعين مـرخص  بأنها التأكد من االلتـزام بـالنظم، وعرفتها اللجنة األوربية التابعة لالتحاد األوروبي
لكافية قد أعطيت والمعلومات الواردة بالقائمة البيئية يمكن االعتماد عليها ، وأن التفاصيل اوأن البيانات  لهم بذلك

  .)٢(البيئية الهامة المناسبة عن كافة القضايا 
بذلك ، أي متخصصين في شـئون بالمراجعة البيئية في مراجعين مرخص لهم من يقوم يحدد وهذا التعريف 

  .قائمة بيئية خاصة غير القوائم المالية التقليديةإعداد  البيئة ، كما يطلب
فحـص موضـوعي مـنظم وموثـق ودوري بواسـطة وحـدة ذات "مريكيـة بأنهـا كما عرفتها وكالة حمايـة البيئـة األ

  .)٣("بالوفاء بالمتطلبات البيئيةوالممارسات المتعلقة سلطة للعمليات 
تتم بمعرفة جهاز خارجي محـدد بواسـطة التشـريعات ، ومجـال ومن ثم فإن المراجعة البيئية في نظر الوكالة 

  .فحصها هو المتطلبات البيئية من المنشأة
عمليــة تقيــيم ذاتــي تســتطيع المنشــأة بواســطته أن تقــرر مــا إذا كانــت األهــداف وعرفهــا بعــض الكتــاب بأنهــا 

  .)٤(البيئية قد تم الوفاء بها وفقاً للتشريعات المنظمة للبيئة 
 تقــررويــرى معهــد المــراجعين الــداخليين أن المراجعــة البيئيــة تعتبــر جــزءًا متكــامًال مــن نظــام اإلدارة البيئيــة ، 

  .)٥(بات النظامية والسياسات الداخلية، ومدى االلتزام بالمتطلاإلدارة من خالله مدى مالءمة نظم الرقابة البيئية 
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التعــاريف الســابقة تحــدد مجــال المراجعــة البيئيــة فــي الفحــص الفنــي آلثــار المنشــأة علــى البيئــة ، ومــدى  و
أو مراجــع  د مــن داخــل المنشــأة فهــي مراجعــة ذاتيــة وداخليــةااللتــزام بالتشــريعات البيئيــة ، كمــا ُيســند أداؤهــا إلــى أفــرا

  .وجهاز فني ذات سلطة /خارجي أو 
  :وفي ضوء التعاريف السابقة يتضح ما يلي

علـى المسـتوى  يـرى بـأن تـتم وأخـرعلـى مسـتوى المنشـأة  يمكـن أن تـتم أن المراجعـة البيئيـةهناك من يـرى  -
  .ي مجال البيئةفلبرامج الحكومية واالتفاقات الدولية القومي ل

ال يخــرج عــن تعريــف المراجعــة بشــكل عــام ، كمــا يوجــد اعتبــار تعريــف المراجعــة البيئيــة نحــو هنــاك اتجــاه  -
آخــر يــرى أنهــا المراجعــة المتعــارف عليهــا مــع اشــتمالها علــى مراجعــة الكفــاءة واالقتصــاد والفاعليــة اتجــاه 

 أداة رقابيــة داخليــة أي مراجعــة ذاتيــة ى أنهــايــر للسياســات والبــرامج واألنشــطة البيئيــة ، وهنــاك اتجــاه ثالــث 
 .على البرامج البيئية

أي  مراجعــة فنيــةلـألداء البيئــي ، وهنــاك مــن يـرى أنهــا هــي مراجعــة ماليــة هنـاك مــن يــرى أن المراجعــة البيئيـة  -
 .مراجعة األداء ، وهناك من يرى أنها تجمع بين الناحيتين المالية والفنية

الـبعض إسـنادها إلـى المراجـع الخـارجي ، ويـرى آخـرون راجعة البيئية ، فيرى يوجد اختالف فيمن يقوم بالم -
 .إسنادها إلى أفراد من داخل المنشأة ، وهناك من يرى أن يقوم بها جهاز فني ذو سلطة

فقــط ، بينمــا يــرى آخــرون أن يخــص اإلدارة مراجعــة ذاتيــة باعتبــار أن الموضــوع بعــض التعــاريف تــرى أنهــا  -
  .ألطراف المهتمة بالمنشأة  مما يستتبعه أن تكون المراجعة البيئية مستقلةالموضوع يخص كافة ا

  :وبذلك يمكن تحديد أهم عناصر المراجعة البيئة في يلي
  .فحص منظم وتقييم موضوعي مستقل لألداء البيئي للمنشأة من النواحي المالية والفنية والقانونية -
 .بيئي ومدى تأثيره على القوائم الماليةالتأكد من مدى كفاءة وفعالية واقتصاد األداء ال -
 .التأكد من مدى مسايرة األداء البيئي للمعايير البيئية التي تحكم عمل المنشأة -

  :األبعاد المختلفة للمراجعة البيئية ١/٢/٣
المراجعة البيئية ليست وليدة الصدفة فهي لـم تنشـأ مـن فـراغ بـل أن لهـا أصـًال فلسـفياً ، وتقـوم علـى أسـس 

  :ومنطقية مقبولة ، ويتمثل ذلك في األبعاد التالية موضوعية
  :األبعاد االجتماعية ١/٢/٣/١

اتجهــت كثيــر مــن المنشــآت عنــد وضــع خططهــا وأهــدافها وسياســاتها والخطــوات التنفيذيــة لتحقيــق هــذه 
  ية المتغيــــرات ذات التــــأثير البيئــــي ، باعتبــــار أن ذلــــك أحــــد مجــــاالت المســــئولف إلــــى األخــــذ فــــي االعتبــــار األهــــدا

  : )١(االجتماعية للمنشأة ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها
                                                                                                                         

)٥( Institute of Internal Auditors, IIA Research Foundation Study, The Role of Internal 
Auditors in Environmental Issues, (1992). 

  :يراجع في ذلك على سبيل المثال )١(
  .٨٩، ص ) ٢٠١١مكتبة عين شمس ، : القاهرة(،  االتجاهات الحديثة في المراجعةمحمد محمود عبد المجيد ، . د -

- Martin Freedman and Bikki  Jaggi, "Analysis of The Association Between 
Pollution Performance and Input Cost Factors: The Case of Electric utility Plants" 
Journal of Accounting and Public Policy, (Vol. 13, 2004), pp. 31-48. 



 

  .البيئةعنه ظهور حركات حماية نتج خطوات لحماية البيئة اتخاذ تفاعل أعضاء المجتمع تجاه  -
هيئـات حكوميـة ر تشـريعات وقـوانين وإنشـاء زيادة االهتمام بالمحافظة على البيئة بشكل انعكس في إصـدا -

ـــخاصـــة بالمحافظـــة علـــى البي ـــة تجنب ـــزام المنشـــأة بمســـئولياتها البيئي ـــى ضـــرورة الت ـــة ممـــا أدى إل ـــدخل ل ائ لت
فاألجهزة الحكومية المختلفة يمكن لها اآلن أن تعتمـد علـى تقريـر المراجـع فيمـا يتعلـق بمـدى ، الحكومي 

 .التزام المشروع بقوانين حماية البيئة 
ممـا يلـزم معـه حفـاظ  ،ة والبيئـة المحيطـة بهـالمنشـأالرغبة في استمرار المنشأة نتيجة للعالقة المتبادلة بين ا -

 .المنشأة على هذه العالقة بالعمل على المحافظة على البيئة
الرفاهيـة االجتماعيـة لكافـة األطـراف  تحقيـقتحقيق الرفاهية االقتصادية للمـالك بجانب هدف اإلدارة بات  -

  .هم مكونات الرفاهية االجتماعيةالمحافظة على البيئة من أ أصبحعالقة بالمنشأة، بشكل التي لها 
  :األبعاد المحاسبية ١/٢/٣/٢

لحتمية دخول المهنة هذا المجال الجديد تطويرًا لهـا أو تنفيـذًا لمتطلبـات  انعكاساً المراجعة البيئية ً جاءت 
  : )١(المهنة أو البيئة وذلك على النحو التالي ببعض الجهات المتصلة 

و ة والهيئات العلمية بقياس األداء المتعلـق باألنشـطة والبـرامج البيئيـة ، اهتمام الطوائف المحاسبية والمهني -
محاولـة مـن ما تبعـه و اإلفصاح عنه بعيدًا عن األداء االجتماعي سواء في القوائم المالية أو في قوائم خاصة 

  .التحقق من ذلك األداء وبهذا ظهرت المراجعة البيئية
القـوائم الماليـة يتطلعـون إلـى مـدى كفايـة اإلفصـاح عـن تكـاليف  ، أصـبح مسـتخدموالبيئـي  مع زيادة الوعي -

اآلثار السلبية على البيئة ، وبالتالي وجب على المراجع تقييم ما إذا كانـت الموضـوعات البيئيـة قـد معالجة 
 .نالت قسطها من األهمية وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها أم ال

ت العلمية والمهنية المحاسبية إلى ضرورة تحميل الوحـدة االقتصـادية اتجه المحاسبون والباحثون والمنظما -

                                                                                                                         
- Richard Burnett-Hall "Directors Liabilities: The Environmental Element" 

Accountancy, (March, 1999), pp. 130-131. 
- Burnett H,R., "Asset Values and Environmental Legislation", Accountancy, 

(January 1998), P. 126. 
- Gibby D. J., & Paltela R., "Deductibility of Environmental Remediation Costs", 

Journal of Accountancy, (December, 2003), pp. 44-49. 
  :يراجع في ذلك على سبيل المثال )١(

- Zuber G.R. & Berry C.G.: "Assessing Environmental Risk" Journal of 
Accountancy, (March 2002), PP. 43-48. 

، كلية التجارة ببنها ، جامعة الزقازيق ،  رسالة دكتوراه غير منشورة، " نحو نظرية للمحاسبة االجتماعية: "السعيد محمد عبد العزيز -
 .١١٠، ص ) ١٩٩٠بنها ، (

 .٣٠٤-٢٨٥، ص ) ١٩٩٨مكتبة المدينة ، : الزقازيق(، " أساليب المراجعة الحديثة: "جالل الشافعي. د -
- Financial Accounting Standards Advisory Council Over view of Environmental 

Regulation in the United States and Nature of Environmental Liabilities, FASB 
Memorandum, (January, 1992). 

- Wiseman J.,"An Evaluation of Environmental Disclosures Made in Corporate 
Annual Reports", Accounting Organization and Society, (Vol. 7, No. 1, ٢٠٠٠), PP. 
53-63. 



 

، وألزمــت المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا بحمايــة البيئــة مــن اآلثــار الســلبيةبكافــة النفقــات المتعلقــة 
، وبالتـالي تطلـب األمـر ضـرورة التحقـق مـن سـالمة العـرض وكفايـة بتحميل هذه النفقـات الوحدة اإلقتصادية

 .صاح وإال عبرت القوائم المالية عن بيانات ومعلومات مضللةاإلف
داول األوراق الماليـة حـول موضـوعات تمعايير المحاسبة المالية ولجنة  سجلماالهتمام الواضح من  ظهور -

وأصبحت هنـاك ضـرورة . القياس واالعتراف واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة الناتجة عن القوانين البيئية
االقتصادية أن تفصح عن التأثيرات البيئية المحيطة بها وأن هذا الموضوع أصبح إلزاماً ولـم  على الوحدات

 .تيارياً خيعد ا
ة والمحاســبية كــان البــد للعلــم والمهنــة إيجــاد الوســيلة التــي يتســنى مــن يــاعماالجت دوفــي ضــوء تلــك األبعــا

التحقق من األداء البيئي لها مما أدى إلى ظهور  خاللها التحقق من وفاء المنشآت بمسئولياتها تجاه حماية البيئة أي
  .المراجعة البيئية كاتجاه حديث في المراجعة ومن ثم توالت الجهود العلمية والمهنية في هذا المجال

  :المراجعة البيئيةأهداف  ١/٢/٤
هـداف ال تختلف مراجعة البيئة عن أي فرع من فروع المراجعـة حيـث تسـتمد فاعليتهـا ممـا ترمـي إليـه مـن أ

إال  –ومنهـا مراجعـة البيئـة  –وما ينتظر أن تحققه من مزايا ، ويعتقد الباحث أنه على الرغم من تعدد فـروع المراجعـة 
وإن اختلفـت طبيعـة العمليـات التــي " إبـداء رأي فنـي محايـد"أن الهـدف مـن كـل فـرع فـي النهايـة يمكـن تلخيصـه فـي 
  :)١(ساسية للمراجعة البيئية فيما يلي تخضع لعملية المراجعة ، ويمكن تحديد األهداف األ

التأكـــد مـــن دقـــة وصـــحة البيانـــات الماليـــة المتعلقـــة بـــاألداء البيئـــي للمنشـــأة والمثبتـــة بالـــدفاتر والســـجالت  -
  .المحاسبية وغير المحاسبية والقوائم المالية أو أية تقارير خاصة باألداء البيئي

و الخســائر المحتملــة الناجمــة عــن األمــور البيئيــة التحقــق مــن ســالمة العــرض واإلفصــاح عــن االلتزامــات أ -
 .بالقوائم المالية وملحقاتها للمنشأة محل المراجعة

إبداء رأي فني محايد عن مدى صـدق وسـالمة التقريـر عـن األمـوال المنفقـة علـى البـرامج واألنشـطة البيئيـة  -
 .بالقوائم المالية للمنشأة محل المراجعة

 .ي بتطبيق القوانين التي تحكم األداء البيئي بالمنشأة محل المراجعةالتقرير عن مدى االلتزام الفعل -
التعــرف علــى األســباب التــي تعــوق تحقيــق المســتوى المطلــوب لــألداء البيئــي وتحديــد اإلجــراءات الواجــب  -

 .اتخاذها والتقرير بذلك إلدارة المنشأة محل المراجعة
 .القومية البيئية والرقابة عليها توفير نظام معلومات بيئية يساعد في تحقيق أهداف الخطة -
 .إحاطة جميع أطراف المجتمع بمدى التزام المنشأة محل المراجعة بمسئولياتها البيئية -

  :المراجعة البيئيةفوائد  ١/٢/٥
  :)٢(الفوائد الناجمة عن المراجعة البيئية منها دد عتت

                                           
  .١٧٣-١٧٢، ص  مرجع سابق: محمد حسني عبد الجليل )١(
  :اليراجع في ذلك على سبيل المث   )٢(

مجلة الدراسات والبحوث ، " إطار مقترح للمراجعة البيئية لمنظمات األعمال في ظل التغيرات المعاصرة: "أحمد محمد لطفي غريب  -
  .٥٥٥، ص ) ٢٠٠٠العدد األول ، (، كلية التجارة ببنها ، جامعة الزقازيق ،  التجارية



 

 .المراجعة البيئيةترشيد أداء فريق ، و  ية األداء البيئي لمنظمة األعمالزيادة فعال -
 .تقليل المخاطر المحيطة التي يمكن أن يسببها األداء البيئي للمنظمة -
 .زيادة رقعة الخدمات المقدمة للمجتمع من مهنة المراجعة -
 .ترشيد القرارات المتعلقة بالبيئة التي تتخذها إدارة المنظمة واألجهزة والوكاالت الحكومية األخرى -
ـــادة فعاليـــة الرقابـــة علـــى ا - ظمـــة واألجهـــزة والوكـــاالت ألداء البيئـــي لمنظمـــة األعمـــال مـــن قبـــل إدارة المنزي

، حيــث تعتبــر المراجعــة البيئيــة أداة كاشــفة لنــواحي الضــعف فــي أداء منظمــة األعمــال البيئــي ممــا الحكوميــة
 .يساعد على تالفيها وإمكانية عالجها في الوقت المناسب

 .لمنظمة األعمال نتيجة مراجعة هذا األداء زيادة اهتمام اإلدارة ووعيها باألداء البيئي -
حث منظمات األعمـال علـى اسـتكمال أنظمتهـا البيئيـة حتـى تتـواءم مـع المجتمـع مـن ناحيـة ومـع متطلبـات  -

 .يزيد فعالية أدائها البيئيبشكل  القانون البيئي من ناحية أخرى
اف مـواطن كتشـالداخليـة تمكنـه مـن ا زيادة فعالية أداء المراجـع البيئـي الخـارجي حيـث أن المراجعـة البيئيـة  -

  .الضعف والقوة في األداء البيئي لمنظمة األعمال

  :المراجعة البيئيةطلبات مت ١/٢/٦
تمثل المراجعـة البيئيـة تطـويرًا لمهنـة المراجعـة ولـدور المراجـع وأداء هـذا الـدور يتطلـب تـوافر مجموعـة مـن 

  :)١(ة أهدافها وكان من أهمها المتطلبات الالزمة حتى يمكن أن تحقق المراجعة البيئي
  :لتخطيط ومراقبة البعد البيئي بالوحدة االقتصاديةاإنشاء إدارة  ١/٢/٦/١
أداء الوحدة االقتصادية لمسئوليتها البيئية واإلفصاح عن ذلك محاسبياً ليس كافياً الكتساب ثقة ورضا  يعد

عة أخرى مستقلة كي تبدي رأيها الفنـي االنتقـادي األطراف األخرى المستفيدة ، وإنما األمر يستدعي وجود جهة متاب
  .المحايد في هذا األداء بعيدًا عن القائمين به

  ).المحاسبة البيئية(وجود نظام للمحاسبة عن النفقات وااللتزامات البيئية  ١/٢/٦/٢
يــة لــذلك ال تــتم عمل، كانــت عمليــة المراجعــة البيئيــة تعتمــد علــى مخرجــات النظــام المحاســبي البيئــيلمــا  
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 .٦٣، ص ) ٢٠٠٣مكتبة عين شمس ، : القاهرة" (دراسات وحاالت عملية –المراجعة : "إبراهيم عثمان شاهين. د -

- Ewer S.R., & Hamlin S.J., "Accounting for Tomorrow's Pollution Control", 
Journal of Accountancy, (July, 2002), P. 70. 

ورقة عمل مقدمة في البرنامج التدريبي ألعضاء ديوان الرقابة ، " أهميتها وأهدافها –مفهوم الرقابة على البيئة : "سامية محمود لبيب -
الجهاز المركزي للمحاسبات ، (،  ٢٠٠٥إبريل  ٦-٢، خالل الفترة من  "الرقابة على البيئة"المالية بجمهورية العراق حول موضوع 

 .١٥-١٣، ص ) ٢٠٠٥القاهرة ، 



 

المراجعــة البيئيــة قبــل أن يكــون هنــاك نظــام ســليم للمحاســبة البيئيــة يهــدف إلــى قيــاس وإيصــال المعلومــات المتعلقــة 
  .باألنشطة والبرامج البيئية للوحدة االقتصادية

  :ة العلمية والعملية للقيام بمراجعة األداء البيئيتوافر الكفاء ١/٢/٦/٣
فـإن األمـر يتطلــب . المعــايير المتعلقـة بـالتكوين الـذاتي للمراجـع لمـا كـان التأهيـل العلمـي والعملـي مـن أهـم

المعـاونين  نوعية من التأهيل العلمي والخبرة لمن يقوم بهذه المهمة ، باعتباره المسئول األول عنها وعن كافـة اإلفـراد
  .بيئية المختلفة، فيجب أن يكون لديه قدر من المعلومات المتعلقة باألنشطة والبرامج الله في عملية المراجعة

وعليه يجب تطوير البرامج التعليمية للمحاسبين والمراجعين في مختلف المجاالت المتعلقـة بالبيئـة وزيـادة 
الوعي البيئي لديهم ، مع ضرورة إيجاد نوع من التعاون بين نقابة التجاريين والجهاز المركـزي للمحاسـبات باالشـتراك 

  .ية لتدريب المحاسبين والمراجعينمع جهاز شئون البيئة بعمل ندوات تدريب
  :وجود معايير محددة لألداء البيئي ١/٢/٦/٤

حتى يستطيع المراجع أن يبدي رأياً فنياً محايدًا عن مدى إعطاء تقارير األنشطة والبرامج البيئية أو القـوائم 
ون هنـاك معـايير محـددة المالية صورة صادقة وعادلـة وواضـحة عـن األداء البيئـي للوحـدة االقتصـادية ، فيجـب أن يكـ

إليهــا نشــاط تســتخدم للحكــم علــى هــذا األداء وقــد يقــوم بوضــع هــذه المعــايير الحكومــة أو أي جهــة أخــرى ينتمــي 
الخـاص بالبيئـة والئحتـه التنفيذيـة المعـايير الخاصـة  ١٩٩٤لسـنة  ٤رقم هذا وقد حدد القانون ، الوحدة االقتصادية 

  .يجب عدم تجاوزها وتخطيهاوالتي ، بمختلف أنواع اآلثار السلبية 
  :إقناع اإلدارة بأهمية المراجعة البيئية ١/٢/٦/٥

البيئية بغرض التأثير على تصرفات المنشأة وسياساتها وبرامجهـا فـي المجـاالت المتعلقـة  يتم أداء المراجعة
يجابيـة حتـى يمكـن تحقيـق لنتائج المراجعة البيئة وتوصياتها يجب أن تكون إإدارة المنشأة  استجابةإن ف وعليهبالبيئة 

  .أهداف المراجعة البيئية
  :الداخلية على األداء البيئيتمال نظام الرقابة شا ١/٢/٦/٦

ليشـــمل األداء البيئـــي لهـــا ومتابعـــة مـــدى االلتـــزام بتنفيـــذ الرقابـــة الداخليـــة بالمنشـــأة يجــب أن يتســـع نطـــاق 
نشـأة ممـا يتطلـب اسـتحداث سـجالت للتلـوث البيئـي السياسات والبرامج والنظم والتشريعات وااللتزامات البيئية للم

  .هيكل الرقابة الداخليةعند دراسة وتقييم وتغيير وأدوات المراجع 
  :إلزامية المراجعة ١/٢/٦/٧

البيئــي يمكــن مــن خاللــه زيــادة الفائــدة المحصــلة مــن  األداءوذلــك مــن خــالل وضــع إطــار علمــي لمراجعــة 
هامــة التخــاذ القــرارات ون مــن خــالل التقريــر بمــا يســمح بــأن تكــون أداة ويقــدمها المراجعــالمعلومــات التــي يعرضــها 

  .ائفيات ولكل الطو و تسواالجتماعية على كافة الماالقتصادية 
  :أن تكون مراجعة خارجية من خالل فريق متخصص ١/٢/٦/٨

المراجع فـ،  ال يتمتع باالسـتقالل الكـافي لـذلكو الداخلي التأهيل والخبرة الالزمة المراجع ال يتوافر لدى 
الخارجي بما لـه مـن خبـرة فـي أعمـال المشـروع الـذي يقـوم بمراجعتـه ماليـاً ، هـو األقـدر علـى القيـام بهـذا العمـل وإن 

  .احتاج األمر لبعض من التأهيل الذي يتناسب والمراجعة البيئية
ن يصـل إلـى مسـتوى أ الصـعبمـن فالكافيـة للقيـام بمراجعـة األداء البيئـي منفـردًا  إال أنه لـيس لديـه القـدرة 

  .والبرامج البيئية متعددة ومتغيرةاألنشطة  فمجاالت،عملي العلمي و ال هتأهيل أياً كانالمتخصص في هذا المجال 



 

ــة يو  ــة  –تحــدد نطــاق المراجعــة البيئي التــي يحتاجهــا وفقــاً للحاجــة إلــى المعلومــات  –مثــل المراجعــة المالي
  :)١(بيئية في اآلتي مستخدميها ، ويمكن أن يتمثل نطاق المراجعة ال

  .األنشطة البيئية التي تقوم بها المنشأة سواء الختيارها أو لخضوعها للقوانين والنظم البيئية -
 .النفقات وااللتزامات واألضرار والمنافع الفعلية والمحتملة المترتبة على القيام باألنشطة البيئية للمنشأة -
 .نظم إدارة الجودة و قواعد المهنية  المجاالت الخاصة بمسايرة النواحي القانونية وال -

  :المراجعة البيئيةتصنيفات  ١/٢/٧
تختلف المراجعات البيئية باختالف أهدافها والقائمين بها ، ومن ثـم فإنـه يمكـن التمييـز بـين أنـواع مختلفـة 

  :)٢(من المراجعات البيئية ويمكن تصنيفها على النحو التالي 
  :التي تواجهها اً ألهدافها ولألخطارفقتصنيف المراجعة البيئية و  ١/٢/٧/١

  :مراجعة االلتزام ١/٢/٧/١/١  
تعتبر مراجعات مدى االلتزام أكثر صور المراجعـات و   البيئية بالقوانينوهي تختص بمراجعة مدى االلتزام 

اك القــوانين البيئيــة انتشــارًا فــي المجــاالت الصــناعية وذلــك بســبب المســئولية المدنيــة والجنائيــة التــي تنشــأ نتيجــة انتهــ
علــى عــدم المراجعــة يتوقــف علــى مــدى المخــاطر المترتبــة هــذه  مــع مالحظــة أن مــدى التفصــيل والتوســع فــي البيئيــة 

  .ية والعمليات المخططة للمستقبلااللتزام ، كما يجب أن تغطي إجراءات مراجعة االلتزام العمليات الحالية والماض
  :مراجعة نظم اإلدارة البيئية ١/٢/٧/١/٢  

مــا إذا كانــت نظــم توضــيح فــي منشــآت األعمــال بهــدف وتقيــيم مســتمر لــنظم اإلدارة البيئيــة مراجعــات  هــي
  .اإلدارة البيئية القائمة حالياً تعمل بطريقة مالئمة إلدارة األخطار البيئية المتوقعة

  :مراجعة انتقال األصول ١/٢/٧/١/٣  
أو البيـع ، وتعتبـر مـن أفضـل الوسـائل لشـراء األصـول سـواء باالمراجعة التي تحدث عند انتقال ملكية تلك 

التي يمكن استخدامها في تقيـيم األخطـار البيئيـة وااللتزامـات المرتبطـة باألصـول الثابتـة بصـفة عامـة ومعـدات اإلنتـاج 
من األدوات الهامة إلدارة الخطر البيئي بالنسبة  هذه المراجعة تعدومن ثم  .بصفة خاصة قبل نقل ملكيتهاواألراضي 

نـوك ومشــتري األراضــي والمؤسســات الخيريــة التــي تقبــل األراضــي كهبــات وتبرعــات وكافــة المنشــآت واألفــراد التــي للب
يسـتطيع مشـترو األراضـي أو المقرضـين بضـمان األراضـي خاصـة  من خاللهـاف .تشتري األراضي وتقتنيها كأصول ثابتة

  .وااللتزامات الحالية المحتملةالبنوك أن يتعرفوا على المشاكل البيئية المتعلقة بتلك األراضي 
  :مراجعة المعالجات والتخزين والصرف في مستلزمات اإلنتاج ١/٢/٧/١/٤  

تقضي األسس السليمة لحماية البيئة والحفـاظ عليهـا أن يـتم نقـل المـواد الخطـرة مـن مصـدرها إلـى لحـدها 

                                           
دراسة نظرية مع التطبيق على دور الجهاز األعلى للرقابة ومسئولياته في  –إطار مقترح للمراجعة البيئية : "خالد محمد حسني عبد الجليل )١(
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عات كافـة وسـائل اإلنتـاج التـي تمتلكهـا أو وتغطي المراج، ويعتبر مالك هذه المواد مسئولين عنها وعن تأثيرها البيئي 
تقـوم كثيـر مـن المنشـآت بـإجراء هـذه المراجعـات حتـى فـي حالـة  وديرها المنشأة لحساب مالك آخرين أتؤجرها أو ت

  .التعاقد مع الغير على نقل وسائل اإلنتاج أو تخزينها نيابة عنهم
  :مراجعة منع التلوث ١/٢/٧/١/٥  

التــي يمكــن تدنيــة النفايــات بهــا ومــن ثــم يمكــن القضــاء علــى التلــوث ت تهــدف إلــى التعــرف علــى المجــاال
ومنعه من المنبع بدًال من رقابتـه عنـد مصـبه وتجـدر اإلشـارة إلـى أن العمليـات الصـناعية قـد تحـدث تلوثـاً فـي مراحـل 

يميــائي وعمليــات التشــغيل المتعــددة كمناولــة المــواد الخــام وتخزينهــا مؤقتــاً فــي عنــابر اإلنتــاج وعمليــات التصــنيع الك
  .جميع المراحل السابقة ىتركز علأن منع التلوث يجب مراجعة تداول المنتج التام وتسويقه و و الصيانة 

  :المراجعة المالية الناشئة عن المسئولية البيئية ١/٢/٧/١/٦          
  .األسلوب المتبع في اإلفصاح عنها ومالئمةالبيئية  اللتزاماتا تقديراتبمعقولية  تختص

  :مراجعة المنتج ١/٢/٧/١/٧          
وتعنــي تلــك الفحــوص التــي تجــري علــى المنتجــات بهــدف تقيــيم مقــدار الجهــود التــي بــذلتها المنشــأة حتــى 

  . تصبح منتجاتها صديقة للبيئة والتأكد أيضاً من أن المحددات والقيود الكيميائية قد تمت مراعاتها
  :شخاص القائمين بهاتصنيف المراجعة البيئية من حيث األ ١/٢/٧/٢

  :ألشخاص القائمين بها إلىلتبعاً  المراجعة البيئية  يمكن تصنيف
  :المراجعة الداخلية ١/٢/٧/٢/١  

األســاليب التــي اتبعــت فــي  مالئمــةوتقيــيم مــدى  ين البيئيــةوتهــتم بمراجعــة مــدى االلتــزام بــاللوائح والقــوان
مـدى  و  بالشكل المالئم وبضـوابط الرقابـة الداخليـة الموضـوعة المحاسبة عن القضايا البيئية وأن اإلفصاح عنها قد تم

  .كفاءة وفعالية العمليات البيئية كإدارة النفايات والمخلفات
  :المراجعة الخارجية ١/٢/٧/٢/٢  

وتهتم بالتأثير الماضي والحاضر لألنشطة البيئية للمنشأة وتقييم مدى التزام المنشـأة بـالقوانين والتشـريعات 
  :أثير المتوقع لعدم االلتزام على القوائم المالية كما يجب أن يركز المراجع الخارجي على اآلتيالبيئية والت
   هاتقييم عناصر المركز المالي بشكل سليم وأن التلوث الناتج عن نشاط المنشأة لم يؤثر على قيم قد تم -
 .إن عمليات إنفاق ورسملة تكاليف اإلصالح البيئي قد عولجت بشكل سليم -
 .وائم المالية تفصح بشكل كاف ومالئم عن التزامات المنشأة بما في ذلك االلتزامات البيئيةإن الق -
  .بالتشريعات والقوانين في معالجتها للمواد الملوثة والنفايات الضارةإن المنشأة تلتزم  -

ــ ت فــي ضــوء مــا تقــدم يتضــح أنــه مــع وفــاء إدارة المنشــآت بمســئولياتها نحــو البيئــة نشــأة التزامــات وتحمل
لـذا قامـت ، بتكاليف من شأنها التأثير على القـوائم الماليـة للمنشـأة ، ومـن ثـم التـأثير علـى تقريـر مراقـب الحسـابات 

المنظمــات المهنيــة بإصــدار العديــد مــن اإلصــدارات المهنيــة التــي تــنظم القيــاس واإلفصــاح عــن االلتزامــات البيئيــة مــن 
المبحــث "النقــاش فــي قــوائم الماليــة مــن ناحيــة أخــرى وهــو موضــوع ناحيــة ، وتحــدد تأثيراتهــا الممكنــة علــى مراجعــة ال

  " .الثالث



 

  المبحث الثالث
  الجهود المبذولة من جانب المنظمات والهيئات في مجال المراجعة البيئية

        

:  

لقد تزايد اهتمام الـرأي العـام فـي كافـة الـدول علـى حـد سـواء بظـاهرة التلـوث البيئـي وتكونـت فـي كثيـر مـن 
ماعات ضغط وأحزاب سياسية هدفها حمايـة البيئـة وأصـبح الحفـاظ علـى البيئـة أو حمايتهـا مـن التلـوث أمـر الدول ج

البدايـة الحقيقيـة لالهتمـام  ١٩٦٩يشغل اهتمام السلطات التشريعية والتنفيذية في معظم دول العـالم ، و تعتبـر سـنة 
لقضية تناقش باسـتمرار فـي المحافـل الدوليـة ، و العالمي المكثف بمشكالت البيئة ، فمنذ ذلك التاريخ باتت هذه ا

مـــع تزايـــد االهتمـــام بالبيئـــة وحمايتهـــا مـــن التلـــوث ، ظهـــرت المحاســـبة البيئيـــة كاتجـــاه جديـــد فـــي المحاســـبة للقيـــاس 
عــدة هيئــات ومنظمــات دوليــة بإصــدار  واهتمــت،  واإلفصــاح عــن األداء البيئــي ومراجعتــه مــن خــالل المراجعــة البيئيــة

، وفيمـــا يلـــي يعـــرض الباحـــث أهـــم الجهـــود العلميـــة والمهنيـــة ايير تـــنظم المحاســـبة والمراجعـــة البيئيـــة إرشـــادات و معـــ
  :المرتبطة بالمراجعة البيئية على النحو التالي

  :الجهود المبذولة على مستوى الوحدات اإلقتصادية محل المراجعة ١/٣/١
  :مجال المراجعة البيئية  فيوالمهنية  المنظمات والهيئات العلميةالمبذولة على مستوى جهود ال ١/٣/٢
يمكــن اإلعتمــاد  التــي) المصــرية / الدوليــة / اإلنتوســاى ( أهــم معــايير وإرشــادات المحاســبة والمراجعــة  ١/٣/٣

  :عليها عند ممارسة المراجعة البيئية 

  :الجهود المبذولة على مستوى الوحدات اإلقتصادية محل المراجعة ١/٣/١
باألمور البيئية فقد ظهرت قوانين منظمة للبيئة تستهدف إيجاد بيئة نظيفة خالية من  ماالهتمانتيجة لتزايد 

إدراك أهمية إدخال نظام لإلدارة البيئية، وذلك من أجل إدارة إلى التلوث، وقد دفع ذلك اإلدارة العليا للمنشآت 
  .اسات البيئية للمنشأةإطار القوانين المنظمة للبيئة والسي فياألمور والقضايا البيئية بشكل سليم 

أنه يجب على المنشأة تصميم نظام لإلدارة البيئية لتسهيل  )١()Michael and Emery(ويرى
  .الحماية البيئية في، وأن نظم اإلدارة البيئية تلعب دورًا هاماً لبية متطلبات العمالءاإللتزام بالقوانين البيئية وت

إدارة أنظمتها بكفاءة وفعالية  فيترغب  التيشأة أن المن )٢()Gisele and Denise(  اوقد أشار 
فإنها تضع إطارًا لنظام اإلدارة البيئية، وأن اإلدارة البيئية تساعد المنشأة على تحسين أدائها البيئي، وتقلل التكاليف 

  .ن الصورة العامة للمنشأة أمام المستثمرينيوتحد من التلوث وتحافظ على الموارد إلى جانب تحس

                                           
 )١( Michael Watson and Anthony R. L. Emery , '' Environmental Management and 

Auditing Systems : The Reality of Environment Self – Regulation '' Managerial 
Auditing Journal , ( Vol. 19 No. 7 , 2004) , p. 920. 

)٢( Gisele Cristina Senade Silva and Denise Dumke Demedeiros,'' Environmental 
Management in Brazilian Companies '', Management of Environmental Quality: An 
International Journal, (Vol. 15 No. 4,2004), P. 381. 



 

القانونية  المتطلباتاحث أنه يجب على المنشأة أن تصمم نظامًا لإلدارة البيئية حتى تتمكن من مواجهة ويرى الب
  .تحسين أدائها البيئي فيوالتشريعية والمحلية والعالمية وبحيث يعكس السياسة البيئية للمنشأة ويساعدها 

  :تنفيذ نظام اإلدارة البيئية    ١/٣/١/١
نفيذه حيث اإلدارة البيئية إال أن معظم المنشآت مازالت تجد أنه من الصعب تعلى الرغم من أهمية نظام 

البداية يتطلب اإللتزام من جانب اإلدارة العليا بتوجيه  في البيئيأن تنفيذ  المخطط )١() (Jaime Riveraيرى 
تتفاعل فيها المؤثرات  تيالنظام اإلدارة البيئية هو نتيجة العملية  استخدامودعم وتكامل العديد من األنشطة، وأن 

  .نظام المنشأة والخارجية معالداخلية  واالقتصاديةالسياسية 
أن مراحل تنفيذ نظام اإلدارة البيئية تبدأ بإعالن إلتزام اإلدارة العليا بتطبيق  )٢()على إبراهيم طلبة. د(ويرى 

جهاد البيئي، ثم تحديد سياسة بيئية نظام اإلدارة البيئية ثم عمل حصر بيئي إبتدائى لألوضاع الراهنة ومدى اإل
من أجل تعديل السياسات  أخرىتمثل بديًال لبرنامج اإلدارة البيئية، ثم التحقق من الحصر البيئي مرة  للمنشأة

  .تحقيق أهداف نظام اإلدارة البيئية فيالبيئية، وهذه الدورة تتطور مع كل مراجعة بيئية دورية نحو مزيد من الكفاءة 
  :ايير إعداد نظم اإلدارة البيئية مع ١/٣/١/٢

أصدر المعهد  ١٩٩٢عام  ففيعدة هيئات ومنظمات دولية بإصدار معايير لنظم اإلدارة البيئية،  اهتمت
لنظم اإلدارة البيئية،  Bs7750معيار   British Standard Institution (BSI)للمعايير  البريطاني

نظامًا لإلدارة  ١٩٩٢عام  األوروبيألوروبية التابعة لإلتحاد أصدرت اللجنة ا األوروبيوعلى مستوى اإلتحاد 
والذي   Eco-management and Audit Scheme (EMAS)والمراجعة البيئية يطلق عليه 

قتصادية إعداد قائمة بيئية على مستوى مواقع التشغيل ، يصدق عليها بواسطة هيئة مستقلة يتطلب من الوحدات اإل
الواردة بتلك القائمة، ويهدف المعيار بذلك العمل على تحسين  المعلوماتمصداقية  معتمدة، وذلك للتأكد من

  .للوحدة اإلقتصادية البيئياألداء 
 International Organization forوتأكيدًا لتلك الجهود قامت المنظمة الدولية للمعايرة 

Standardization ١٤٠٠١بإصدار معيار األيزو  ١٩٩٦ في(ISO 14001–Environmental 
System)  وضع إرشادات إلعداد نظم اإلدارة البيئية، وحل محل معيار  والذيBs7750  كثير من دول   في

على إعداد  اعتماداهو تحسين األداء البيئي للوحدة اإلقتصادية  EMASالعالم، وبينما الهدف الرئيسي لنظام 
  .يق ذلك من خالل إنشاء نظام فعال لإلدارة البيئيةيعمل على تحق  ١٤٠٠١معيار اإليزو ف لذلك القائمة البيئية، 

  :عناصر نظام اإلدارة البيئية  ١/٣/١/٣
لتطوير نظام اإلدارة البيئية فإن المنشآت يجب أن تقوم بتقييم تأثيراتها البيئية وتضع األهداف من أجل تقليل هذه 

اصر نظام اإلدارة البيئية هو اإللتزام التأثيرات وتخطط كيف يمكن أن تحقق هذه األهداف، وأن أهم عنصر من عن

                                           
)١(  Jaime Rivera , '' What Motivates European firms to Adopt Environmental 

Management Systems'',Eco- Management and Auditing .( Sep, 2001), P. 136. 
المجلة العلمية تحدى جديد للجهاز المركزى للمحاسبات ،  –دور األجهزة العليا للرقابة الرقابة على البيئة على إبراهيم طلبة ، . د )٢(

  . ٥٢، ص  ١٩٩٨، جامعة عين شمس والتجارة  لالقتصاد



 

يجب دراستها  التيأمثلة من بعض العناصر  يلييتم تطوير وتنفيذ نظام اإلدارة البيئية بفعالية وفيما  لكيالتنظيمي 
  :)١() Meena Chavan(عند تطوير نظام اإلدارة البيئية 

 .تحديد التأثير البيئي -         .  السياسة البيئية -
 .األهداف  -       .يلية للطوارئاإلجراءات التشغ -
 .التوثيق  -        .خطة اإلدارة البيئية -
 .التدريب  -       .المسئوليات وهيكل التسجيل -
 .التحسين المستمر  -       .الرقابة والتزامفحص المراجعات  -

  : يليأن عناصر اإلدارة البيئية تشتمل على ما )٢() Deanna(ويرى 
 .بيئية، واألهداف البيئيةالسياسة البيئية، والتأثيرات ال: خطة -
 .واألنشطة البيئية  البيئيالتوثيق : عمل  -
 .المراجعة البيئية وتقييم أداء نظام اإلدارة البيئية: فحص  -
 .البيئي واالتصال البيئيبالتدريب : القيام  -

توضح أهم عناصر نظام اإلدارة البيئية الفعالة،  ١٤٠٠٠أن معايير اإليزو ) .Zailani et al(ويرى 
توضح األهداف، وتنفيذ البرامج من أجل تحقيق هذه األهداف  التين هذه العناصر تشتمل على السياسات البيئية وأ

  .البيئيومراقبة وقياس كفاءتهما، وتصحيح المشكالت ومراجعة النظام من أجل تحسينه، كذلك تحسين األداء 
وجود هو نظام اإلدارة البيئية أن من المطالب األساسية ل)  Boiral and Sale(كٌال من   كما يرى 

، وأن تلتزم المنشأة بتطبيق جميع القوانين المحلية، وتعمل على منع البيئيالمنشأة بالتحسين  والتزامسياسة بيئية، 
  .لألداء البيئي التلوث كأحد سياساتها ويجب أيضاً أن تلتزم بالتحسين المستمر

  :إطار نظام اإلدارة البيئية   ١/٣/١/٤
إطارًا عمليًا لتطوير نظام اإلدارة البيئية لتعزيز كفاءة )٣() Zutshi and Shoal(كًال من   أقترحلقد 

المنشأة عند التخطيط لتنفيذ نظام بيئي  تستخدمهالمنشأة على إنجاز وصيانة التطبيق الناجح لألنظمة البيئية ، حيث 
  .١٤٠٠٠طويره ليتوافق مع متطلبات األيزو وتحتاج إلى ت داخليللمرة األولى أو بالفعل لديها نظام بيئي  داخلي

وضع سياسة بيئية مالئمة وفعالة مع مراعاة بيئة العمل المتغيرة والضغوط الداخلية  فيتتمثل : الخطوة األولى 
  .والخارجية

مطابقة األنشطة والمجاالت العديدة المستخدمة ضمن مجال نظام اإلدارة البيئية  فيتتمثل : الخطوة الثانية 
  .الناتجة عن ممارسة هذه األنشطة ارواآلث

                                           
)١(  Menna Chavan,'' An Appraisal of Environmental Management Systems : A 

Competitive Advantage for Small Business '', Management of Environmental Quality 
: An International Journal , ( Vol. 16 No. 5, 2005 ) , P. 447. 

)٢(  Deanna Hart Matthews, ''Assessment and Design of Industrial Environmental 
Management System '' , Doctor of Philosophy in Civil and Environmental 
Engineering , Carnegie Mellon University , PP. 19- 24. 

)٣(  Zutshi and Shoal ,''A Framework for Environmental Management System     Adoption 
and Maintenance: An Australian Perspective '',Management of Environmental 
Quality: An International Journal,(Vol.16 No. 5,2005), P.466–469. 



 

  .تسعى المنشأة لتحقيقها التيوالغايات المناسبة  األهدافتحديد مجموعة : ثة ـالــالث الخطوة 
  .تدريب المراجعين الداخليين: ة ـــالرابع الخطوة 
ن تسعى فالبد من أ قت،قعندما يكون نطاق المراجعين الداخليين مالئمًا واألهداف تح: الخامسة الخطوة

  .والحصول على الشهادة ١٤٠٠٠مثل األيزو  دوليأو رسمي لمستوى  عتمادهاإلالمنشأة 
  :النظام الفعال لإلدارة البيئية   ١/٣/١/٥
  :إنه يجب أن يشمل العناصر التاليةيكون فعاًال ف لكيأن نظام اإلدارة البيئية  )١()Ahmed et al(يرى

 .يانات وقاعدة البيانات البيئية إجراءات جمع الب -      .السياسات البيئية  -
 .نظام المعلومات البيئية التنفيذية  -       .نظام التقارير البيئية  -
 .وصياغة اإلستراتيجية البيئية للمنشأة  تخطيطنظام دعم القرار لتحليل و  -

ناجحة تكون فعالة و  لكيأن نظام اإلدارة البيئية وبرامج المراجعة البيئية  )٢() Ruthnilary(بينما يري 
  :المنشأت فإنها تتطلب ما يلى  في

 .مالئمة برامج المراجعة البيئية مع نظم اإلدارة األخرى  -   .اإلدارة العليا  والتزامدعم  -
 .توصيل المعلومات المرتبطة لجميع المستويات اإلدارية واإلدارة التنفيذية  -
 .كافة المستويات اإلدارية ببرنامج المراجعة البيئية    اقتناع -

  :فوائد نظام اإلدارة البيئية   ١/٣/١/٦
أن هناك العديد من الفوائد لنظام اإلدارة البيئية التى تحصل  )٣() , Meena Chavan(يرى 

  :  يليالبيئية ومنا ما  عليها المنشأة نتيجة تبنى نظام لإلدارة
 .الفعال للموارد  االستخدامزيادة  -      .البيئية  االلتزاماتتقليل  -
 .للموظفين البيئي لالهتمامجيدة للمنشأة وبناء وعى إعطاء صورة  -
 .الفهم الجيد للتأثيرات البيئية على أنشطة العمل -
 .من خالل المزيد من العمليات التشغيلية الكفء البيئيوتحسين األداء  األرباحزيادة  -

  :عة البيئيةالجهود المبذولة على مستوى المنظمات والهيئات العلمية والمهنية فى مجال المراج ١/٣/٢
عدة منظمات وهيئات علمية و مهنية دولية بإصدار معايير محاسبة ومراجعة تـنظم عمليـة المحاسـبة  اهتمت

  :والمراجعة البيئية وذلك على النحو التالي 
  : الجمعية األمريكية للمحاسبة  ١/٣/٢/١
محاسـبة ، وفعـًال أصـدرت قامت الجمعية بتعيين لجنة لتطوير وبناء إطار متكامـل لنظريـة ال ١٩٦٤في عام 

وقــد تضــمن هــذا التقريــر أهــداف المحاســبة )٤(عــن النظريــة األساســية للمحاســبة ١٩٦٦هــذه اللجنــة تقريرهــا فــي عــام 
                                           

)١( Ahmed , N. V, . Montagno , R.V , and Frirenze , R.J , '' Organizational Performance and 
Environmental Consciousness : An Empirical Study  '' Management Decision , (Vol. 36 
No. 2 , 1998 ) , P . 59 . 

 )٢( Ruthnilary, '' Environmental Auditing Concepts , Methods and Developments 
''International Journal of Auditing , ( John , 1998 ) , P. 80 . 

)٣( Menna Chavan , Op.cit , P. 448 . 
  ٨٧-٨،ص )٢٠٠١ذات السالسل للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة ،:الكويت(، نظرية المحاسبة: زيعباس مهدي الشيرا. د )٤(



 

لمســئولية االجتماعيــة للوحــدة المحاســبية ، ومعــايير للمعلومــات المحاســبية ، وإرشــادات لعمليــة ا هاوكــان مــن ضــمن
أوصـت الجمعيـة فـي تقريرهـا عـن اآلثـار  ١٩٧٣وفـي عـام . علومـات البيئيـةتوصيل المعلومات ومنها اإلفصاح عن الم

البيئيـــة الناتجـــة عـــن تصـــرفات المنشـــأة بتطـــوير التقريـــر الحـــالي بهـــدف اإلفصـــاح بدرجـــة مالئمـــة عـــن اآلثـــار البيئيـــة ، 
ضــية والحاضــرة وبالوصــف اللفظــي ألنشــطة المنشــأة وآثارهــا البيئيــة ، وقيــاس اآلثــار البيئيــة علــى عناصــر النفقــات الما

وبالتصديق من قبل المراجعين على قـوائم غيـر ماليـة مختلفـة . والمتوقعة مستقبًال التي يترتب عليها مسئوليات قانونية
  .)١(باإلضافة إلى القوائم المالية التقليدية 

أعدت الجمعية تقريرًا عن األداء االجتماعي والـذي حـدد مجـاالت األداء االجتمـاعي فـي  ١٩٧٤في عام 
والمـوارد الطبيعيـة ومنهـا األنشـطة ، التفاعل مع المجتمع ، الموارد البشرية ، المساهمات البيئيـة : ربعة مجاالت هيأ

  .)٢(القريبة مباشرة لتخفيف أو الحد من التدهور البيئي
أعدت لجنة وضع المعايير بالجمعية دراسة عن التقارير المالية للمنشـأة وتناولـت الدراسـة  ١٩٧٥في عام 

م المنشأة ببعض األنشطة االجتماعية ومن بينها األنشطة البيئية والتقرير عـن التكـاليف المترتبـة علـى قيـام المنشـأة قيا
  .)٣(بهذه األنشطة 

قامت الجمعيـة باالنتهـاء مـن دراسـة لتشـجيع البحـث فـي القضـايا البيئيـة مـع رفـع توصـياته  ١٩٩٢في عام 
  .)٤(إلى لجنة معايير المحاسبة 

  :عية المحاسبين القانونيين بإنجلتراجم ١/٣/٢/٢
أعدت الجمعية برنامجاً أساسياً لبحث وإعداد تقرير موسع عن البيئة ، كذلك خصصت التمويل الـالزم للبحـث       

في تحديد خطوة طويلة األجل في شكل إنشاء مركـز ألبحـاث المحاسـبة االجتماعيـة والبيئيـة ، كمـا إنهـا تقـوم بتزويـد 
  .)٥(الفنية والنشر في مجال المحاسبة البيئية وأحكام التقرير البيئي في المملكة المتحدة وأوروبا أعضائها بالخدمات

  :معهد المحاسبين اإلداريين بإنجلترا  ١/٣/٢/٣
  .)٦(أنشأ المعهد لجنة دائمة للقضايا البيئية ، أصدرت نشرات مفيدة عن الطاقة وحساسية التكاليف البيئية

  :ين اإلداريين بكنداجمعية المحاسب ١/٣/٢/٤
  .)٧(أعدت الجمعية إرشادات للممارسة العملية للمحاسبين اإلداريين في مجال البيئة 

                                           
)١(  American Accounting Association "Report of The Committee on Environmental   

Effects of Organizational Behavior", The Accounting Review, Supplement to Vol. 48, 
1973, PP. 73-11.   

)٢( National Association of Accountants Committee on Accounting for                   
Corporate Social Performance "Report of the Committee on Accounting for  
Corporate Social Performance the First Report" Management Accounting, (Feb 1974), 
PP. 29-41. 

)٣( Accounting Standards Steering Committee, "The Corporate Report", ICAEW, London, 
July 1975, PP. 57-58. 

)٤(  Gray Rob, Jan Bebbington and Diane Walters, Accounting for the Environmental   , 
(The Greening of Accountancy Part II, Paul Chapman Pub. Ltd. London), 1993, PP. 
213.                                                                                          

)٥( Ibid. PP. 214  
)٦(  Ibid. PP. 215 
)٧( Idem.                                                                                                             



 

  :المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين ١/٣/٢/٥
أعد المعهد خطوات محددة لتقديم المعلومات في مجال البيئة ألخذها في االعتبـار للجنـة وضـع المعـايير 

ـــة وااللتزامـــات والمخصصـــات  والضـــرائب المحاســـبية وتحميـــل التكـــ ـــات ورســـملة التكـــاليف البيئي اليف علـــى العملي
  .)١(واالحتماالت القانونية لإلفصاح أو عدم اإلفصاح 

  :المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين ١/٣/٢/٦
الماليـة  أن هـدف القـوائم"قام المعهد بإعداد تقرير عن أهداف القوائم المالية وانتهى إلـى  ١٩٧٣في عام 

  .)٢(....." هو التقرير عن أنشطة المنشأة التي تؤثر على المجتمع 
بتوسيع مجال المراجعـات "أوصى المعهد في دراسة عن قياس األداء االجتماعي للمنشأة  ١٩٧٦في عام 

كمـا ،   مرتبطة بذلكة وتحديد التكاليف الالمالية التقليدية لتقييم االلتزام بمعايير رقابة التلوث أو اإلجراءات التنظيمي
  .)٣(...... أوضحت الدراسة أن المراجع عليه مسئوليات فيما يتعلق باإلدارة البيئية، 

هذا وقد تناول المعهد في بعض إصداراته تأثير االعتبـارات البيئيـة علـى مراجعـة القـوائم الماليـة ، ومـن أهـم 
خصـوص موقـف مراقـب الحسـابات مـن ب (SAS No. 54) ٥٤إصداراته فـي هـذا المجـال اإلصـدار لمعيـار رقـم 

وعليـه أن يحـدد تـأثير هـذا الخـروج علـى  –ومنها حالة خروجه على التشريعات البيئيـة  – )٤(التصرفات غير القانونية 
القــوائم الماليــة ومــا إذا كــان تــأثيرًا جوهريــاً معتمــدًا فــي ذلــك علــى حكمــه الشخصــي وإجــراءات االستفســار والفحــص 

  .شريعات البيئيةالمستندي وطلب وفحص الت
  :لجنة تداول األوراق المالية األمريكية  ١/٣/٢/٧

طلبــت اللجنــة مــن المنشــآت المســجلة لــديها اإلفصــاح عــن التــأثيرات الجوهريــة لاللتــزام  ١٩٧٣فــي عــام 
  .)٥(بالتعليمات الحكومية الخاصة بحماية البيئة 

مالي وأوصـت بـأن يـتم اإلفصـاح عـن والخاصة بالتقرير ال ٣٦أصدرت اللجنة النشرة رقم  ١٩٨٩في مايو 
  .)٦(األمور البيئية إذا كان هناك افتراض باحتمال حدوث تأثير جوهري لها على القوائم المالية 

  

                                           
)١( Idem. 
)٢(  American Institute of Certified Public Accountants, "Objectives of Financial 

Statements", (AICPA 1973), p. 54.  
)٣(  American Institute of Certified Public Accountants, "The Measurement of 

Corporate Social Performance", (AICPA 1976). 
)٤(  American Institute of Certified Public Accountants, Illegal Acts by Clients: 

Statement on Auditing (Standard No. 54, 1988). 
)٥( – George R. Zuber and Charles G. Berry, "Assessing Environment Risk", Journal of 

Accountancy, (March 1992), P. 46.  
)٦( - Robert S. Roussey "Practice Note: Auditing Environmental Liabilities", Auditing: 

A Journal of Practice & Theory, Vol. 11, No. 1, Spring 1992, PP. 47-57. Citing: 
Securities and Exchange Commission (SEC) 1989. Financial Reporting Release No. 
36, Interpretative Release. "Management's Discussion and Analysis of ٠ Financial 
Condition and Results of Operations: Certain Investment Company Disclosure", 
Washington, D. C.: Government Printing Office. 



 

  :الجمعية الكندية للمراجعة البيئية  ١/٣/٢/٨
  .بهدف تطوير الممارسات المهنية في مجال المراجعة المهنية ١٩٩١أنشئت الجمعية عام 

  :العالمية للمواصفات القياسية المنظمة ١/٣/٢/٩
والتــى تتضــمن )  (ISO 14000أصــدرت المنظمــة العالميــة للمواصــفات القياســية المواصــفات البيئيــة 

وهــو   ISO 14004اإلدارة البيئيــة ،  بأنظمــةوهــو خــاص   ISO 14001: ( منهــا  والتــيمعــايير حمايــة البيئــة 
وهــو خــاص بإرشــادات  ISO 14010ب الــدعم ، يوأســالخــاص بنظــام اإلدارة البيئيــة كمرشــد للمبــادئ والــنظم 

إجــراءات المراجعــة،  –وهــو خــاص بإرشــادات المراجعــة البيئيــة  ISO 14011مبــادئ عامــة ،  –المراجعــة البيئيــة 
ISO 14012  ١()  البيئة مراجعيمعايير كفاءة  –وهو خاص بإرشادات المراجعة البيئية(.  

  :يا للرقابةالمنظمة الدولية لألجهزة العل ١/٣/٢/١٠
اهتمت منظمة اإلنتوساي بالموضوعات البيئية في العديد من المؤتمرات التي تعقدها ، بـل أمتـد األمـر إلـى 

  :تكوين لجان خاصة لهذه الموضوعات ، ومنها على سبيل المثال ما يلي
  ان أوصــى مــؤتمر اإلنتوســاي التاســع بضــرورة بــذل األجهــزة العليــا للرقابــة كــل جهــد لضــم" ١٩٧٧فــي عــام

ــة علــى أال تقتصــر الرقابــة علــى  المســاءلة الحقيقيــة عــن اإلنفــاق فــي مجــاالت الصــحة العامــة وحمايــة البيئ
فحص النواحي المالية والمحاسبية بل يجب أن تتعداها إلى الرقابة على الكفاءة والفاعلية من خالل وضـع 

تنســيق بــين المراجعــة الماليــة معــايير مناســبة لقيــاس مــدى تحقيــق التنفيــذ الفعلــي لألهــداف المحــددة مــع ال
  .)٢(" والرقابة على األداء على كافة المستويات اإلدارية

  اختار المجلس التنفيذي لمؤتمر المنظمة موضوع مراجعة البيئة موضوعاً رئيسياً للمناقشة  ١٩٩٣في مايو
بيئيـة تشـمل وانتهـى بـأن المراجعـة ال ١٩٩٥بالمؤتمر الخامس عشر والذي عقـد بالقـاهرة فـي سـبتمبر عـام 

 .)٣(جميع أنواع الرقابة مالية ومطابقة وأداء
  عقد المـؤتمر السـادس عشـر للمنظمـة فـي أوروجـواي وكـان مـن بـين الموضـوعات التـي تـم  ١٩٩٨في عام

مناقشــتها التقــارير المقدمــة مــن مجموعــة عمــل المراجعــة البيئيــة والتــي اقترحــت باســتمرار الدراســة فــي هــذا 
ل تعرض على المؤتمر السابع عشر للمنظمة المقرر عقـده فـي كوريـا الجنوبيـة الموضوع مع تقديم خطة عم

 .)٤( ٢٠٠١عام 
  عقد المؤتمر السابع عشر للمنظمة فى كوريا الجنوبية  ٢٠٠١فى عام. 
  عقد المؤتمر الثامن عشر للمنظمة فى بودابست بالمجر  ٢٠٠٤فى عام. ..... 
  ى بكين بالصنفالمؤتمر الواحد والعشرون عقد  ٢٠١٣وفى عام. 

  
                                           

دار الكتب العلمية : لقاهرة ا: الطبعة الرابعة  ا( ١٤٠٠٠أيزو  نظم اإلدارة البيئية المواصفات القياسيةمحمد صالح الدين عباس ، . د   )١(
 . ١٤٧ص )  ٢٠٠٨للنشر التوزيع ، 

 ٤٤، ص ) ١٩٩٤ديسمبر  –القاهرة ، أكتوبر (،  مجلة الرقابة الشاملةالجهاز المركزي للمحاسبات ،  )٢(
  ١٢٣،  ١٢٢، العددان  المرجع السابق )٣(

)٤(  International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), "INCOSAI  
XVI Uruguay 1998 (Draft of Accords)", http://www.intosai.org.htm/ 



 

  :للمحاسبين القانونيين األوروبياإلتحاد  ١/٣/٢/١١
 والـذيبخـدمات التأكيـد  باالرتبـاطلخـاص او ) ١٠٠(رقـم  الـدولياصدر معيار المراجعة  ٢٠٠٠يونيو  في 

وقد تناول المعيار المستوى المرتفـع لخـدمات التأكيـد وهـو . بخدمات التأكد  لالرتباطوضع اإلطار العام 
  .، وأوضح أن ما يتعلق بالبيئة ونظم اإلدارة البيئية يدخل ضمن إطار عمل خدمات التأكد المراجعة 

 رشـادات عـن إعـداد التقريـر البيئـي فـى محاولـة للوصـول إلـى أفضـل إأصدر تقريرًا تضمن  ٢٠٠٠يوليو  في
العــام للتقريــر ، وذلــك وفقــاً للفرضــيات والخصــائص النوعيــة لإلطــار  البيئــيت لإلطــار العــام للتقريــر طبيقــاالت

يمكـن أن يكـون  المـاليللتقريـر ار العـام حيـث أن اإلطـ، الصادر عن لجنة معايير المحاسـبة الدوليـة  المالي
  .األساس لإلطار العام للتقرير البيئي

  : االتحاد الدولي للمحاسبين ١/٣/٢/١٢
  اقشـــة عـــن مهنـــة أصـــدرت لجنـــة ممارســـات المراجعـــة الدوليـــة التابعـــة لالتحـــاد ورقـــة للمن ١٩٩٥فـــي مـــايو

األحداث البيئية عند مراجعـة القـوائم الماليـة، : المراجعة والبيئة وكان من بين ما تضمنته هذه الورقة مناقشة
  .نظم إدارة البيئة ، مراجعة تأثيرات نظم إدارة البيئة وأخيرًا مراجعة األداء البيئي وااللتزام

  مراعــاة أثــر العوامــل ) ١٠١٠(لدوليــة رقــم أصــدرت اللجنــة قائمــة ممارســات المراجعــة ا ١٩٩٨فــي مــارس
البيئية على القوائم المالية ، وهذه القائمـة ال تقـدم مبـادئ أو إجـراءات جديـدة للمراجعـة وإنمـا تسـاهم فـي 
تطوير الممارسة ، خاصة في الحاالت التي يكـون فيهـا لالعتبـارات البيئيـة تـأثيرًا ماليـاً جوهريـاً علـى مراجعـة 

وعلــى وجــه الخصــوص الحــاالت التــي تحتــاج مــن مراقــب الحســابات إصــدار . روع القــوائم الماليــة للمشــ
  .)١(أحكام مهنية في ضوء معايير المراجعة الدولية وظروف المشروع

يمكـن اإلعتمـاد عليهـا  التـي) المصرية / الدولية / اإلنتوساى ( أهم معايير وإرشادات المحاسبة والمراجعة  ١/٣/٣
  :  ةعند ممارسة المراجعة البيئي

 التــي) المصــرية / الدوليــة / اإلنتوســاى ( بصــفة عامــة تتمثــل أهــم معــايير وإرشــادات المحاســبة والمراجعــة 
  :في األتي يمكن اإلعتماد عليها عند ممارسة المراجعة البيئية 

  : )اإلنتوساى(سبـة البيئية الصـادرة عـن المنـظمة الدوليـة لألجـهـزة العـليا للـرقابـة والمـحاالمراجعة معايير  ١/٣/٣/١
تهـدف  والتـيوسـاى نتإلـى معـايير المراجعـة الصـادرة عـن األ االستناداألجهزة الرقابية العليا  لمراجعييمكن 

أداة مهمــة تمكــن األجهــزة مــن  فهــيإلــى تــوفير قاعــدة لألجهــزة العليــا للرقابــة تمكــنهم مــن فهــم طبيعــة الرقابــة البيئيــة 
  )٢( عرض لتلك المعايير يلية ، وفيما ارسة الرقابة البيئيممواصلة تطوير م

 )5110 ISSAI ( توجيهات اإلنتوساى بخصوص تنفيذ العمليات الرقابية على النشاطات ذات المنظـور
وهــو عبــارة عــن دليــل لألجهــزة يهــدف إلــى تــوفير منطــق ســليم لوضــع طريقــة تمكــن مــن االضــطالع :  البيئــي

 :صالحيات كل جهاز ، حيث يتضمن ما يلي  بمسئوليات الرقابة البيئية بصورة مرضية وذلك ضمن

                                           
)١( International Federation of Accountants, IAPC, Statement No. 1010, The  Consideration 
of Environmental  Matters in the Audit of Financial Statements,(March, 1998). 
)٢(  https://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-5110-guidance-on-
conducting-audit-activities-with-an-environmrnal-perspective.html 



 

تطبيق المعايير الرقابية لإلنتوساى على عمليات الرقابة البيئية ، وقد صـنف هـذا المعيـار  فيالنظر  -
 .معايير ميدانية ، معايير إعداد التقارير : المعايير الرقابية إلى 

 .تنفيذ عمليات الرقابة البيئية تطوير الطرق والممارسات الرامية إلى  فيتقديم المساعدة العملية  -
الرئيســية لألجهـــزة  االهتمامــاتطريقــة لوضـــع مقــاييس تقنيــة لعمليـــة الرقابــة البيئيــة ، فمـــن  اقتــراح -

ضـوئها تقيـيم  فـيسـوف يـتم  التـيتحديد المقـاييس التقنيـة  هيالرقابية عند قيامها بعمليات رقابية 
 .أداء المؤسسات 

 )ISSAI 5120 (رقابــة النظاميــة ، وهــو يشــرح كيفيــة إجــراء الرقابــة البيئيــة مــن خــالل الرقابــة البيئيــة وال
إجــراء مراجعــة مــع  فــيحيــث يمكــن للجهــاز األعلــى للرقابــة أن يشــرع رســات الرقابــة الماليــة النظاميــة ،مما

 :تفويض الخاص بالرقابة النظامية،ويتناول ذلك المعيار ما يليال باستخدام البيئيالتركيز على الجانب 
ن خاللهــا معالجــة يمكــن مــ والتــيتطــرق إلــى األنــواع الثالثــة للرقابــة  والــذي: لرقابــة البيئيــة ا هــيمــا  -

 .المالية ، ورقابة مدى اإللتزام ، والرقابة على األداء الرقابة هي، وهذه الرقابات القضايا البيئية
ة علــى القــوائم حيــث يختلــف تــأثير القضــايا البيئيــ: كيــف تــؤثر الرقابــة البيئيــة علــى القــوائم الماليــة  -

أو   االســتحقاق أسـاسأم  النقــديالمســتخدم سـواء كــان األسـاس  المحاسـبي لألســاسالماليـة وفقـاً 
 .كالهما معاً 

حيـث يجـب علـى المراجـع المعرفـة بـاألمور : يجب فعله من قبل القائم بالرقابة النظاميـة  الذيما  -
ت لتأكيـــد اإلفصـــاحات البيئيـــة البيئيـــة ، وتقـــدير المخـــاطر الكامنـــة ، والحصـــول علـــى أدلـــة اإلثبـــا

 .الواردة بالقوائم المالية 
 .إعداد التقرير حول نتائج عملية الرقابة البيئية  -

 )ISSAI 5130 ( حيث تقدم هذه : دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية  –التنمية المستدامة
 .التقارير الرقابية  فيالتنمية المستدامة الوثيقة نظرة عامة عن مفهوم التنمية المستدامة ، وكيفية إدماج 

 )ISSAI 5140 ( االتفاقيـاترقابـة  فـييمكـن أن تتعـاون بهـا األجهـزة العليـا للرقابـة  التييوضح الكيفية 
يمكـن بواسـطتها تنفيـذ العمليـات  التـي األسـاليبالبيئية الدولية ، وهو عبـارة عـن كتيـب يهـدف إلـى تحديـد 

أو مشـتركة أو المتسـقة ، وعـرض المزايـا والعيـوب بالنسـبة لكـل نمـط مـن  امنـةمتز الرقابية سواء كانت رقابـة 
 .من قبل األجهزة العليا عند تنفيذ العمليات الرقابية عنها  الستعماله اتفاق واقتراحأنماط الرقابة ، 

  ):IFAC(بين القانونيين دولى للمحاســــحاد الــــــن اإلتــــادرة عـــــية الصـــــراجعة الدولـايير المــمع ١/٣/٣/٢
إلــى معــايير المراجعــة المصــرية وكــذلك المعــايير  االســتناداألجهــزة الرقابيــة  لمراجعــيكمــا يمكــن 

  .للمحاسبين القانونيين  و مجلس معايير المحاسبة الدولية  الدوليالدولية الصـادرة عـن اإلتحاد 
  )١(:إليها عند ممارسة الرقابة البيئية  االستناديمكن  والتيأمثلة لبعض معايير المراجعة  يليفيما 

  مخاطر المراجعة  تقييم) ٣٠٠(رقم  الدوليمعيار المراجعة. 
  المخاطر والرقابة الداخلية تقييم ) ٤٠٠(رقم  الدوليمعيار المراجعة. 

                                           
  :يمكن الرجوع إلى  )١(
صدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ، ومهام اب ٢٠٠٨لسنة  ١٣٠٠للمحاسبات رقم  المركزيقرار رئيس الجهاز  -

  . ٢٠٠٩، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ، الطبعة األولى ، التأكد األخرى الصادرة 
 .IFACللمحاسبين القانونيين  الدوليمعايير المراجعة الدولية الصادرة عن اإلتحاد  -



 

  مراجعــة التقــديرات المحاســبية عنــد تقيــيم ســالمة التقــديرات الخاصــة ) ٥٤٠(رقــم  الــدوليمعيــار المراجعــة
 .البيئية  تزاماتباالل

  معيـار المراجعـة (ة مراعاة القـوانين واللـوائح عنـد مراجعـة القـوائم الماليـ) ٢٥٠(رقم  الدوليمعيار المراجعة
 .من أمثلتها القوانين واللوائح الخاصة بالبيئة  والتي، )  ٢٥٠رقم  المصري

  معيـار المراجعـة (تحريـف الهـام تفهـم المنشـأة وبيئتهـا وتقيـيم مخـاطر ال) ٣١٠(رقم  الدوليمعيار المراجعة
 .ذلك نظام الرقابة الداخلية فيعلى المراجع تفهم نشاط المنشأة بما  ينبغي، حيث ) ٣١٥رقم  المصري

  فقـــد تظهـــر )  ٥٧٠رقـــم  المصـــريمعيـــار المراجعـــة (  االســـتمرارية) ٥٧٠(رقـــم  الـــدوليمعيـــار المراجعـــة ،
البيئيــة ، عــدم  االلتزامــاتموقــف : نشــأة منهــا الم اســتمراريةمــدى  فــيمؤشــرات تــؤدى إلــى شــك المراجــع 

 . الخ....... التشريع أو سياسة الحكومة  فيقوانين البيئة ، التغيرات  بمتطلباتاإللتزام 
  حيث يجب )٥٨٠رقم  المصريمعيار المراجعة ( إقرارات اإلدارة )  ٥٨٠( رقم  الدوليمعيار المراجعة ،

ة مـن اإلدارة عـن األمـور الهامـة المتعلقـة بـالقوائم الماليـة مثـل على المراجع أن يحصل على إقرارات مكتوبـ
 .األمور البيئية عندما يتعذر الحصول على أدلة مراجعة كافية أخرى 

  رقــم  المصــريمعيــار المراجعــة ( دراســة عمــل المراجعــة الداخليــة )  ٦١٠( رقــم  الــدوليمعيــار المراجعــة
 .ذلك الشأن  فيعلى أعمالهم  االعتمادالبيئية يحدد مدى ن قيام المراجعة الداخلية بالمراجعة إ، ) ٦١٠

  ٦١٠رقــم  المصــريمعيــار المراجعــة ( عمــل خبيــر  اســتخدام)  ٦٢٠( رقــم  الــدوليمعيــار المراجعــة  ( ،
 .مجال البيئة عند الحاجة  فيعمل خبير  استخدامحيث يمكن للمراجع عند قيامه بالرقابة البيئية 

  الصــــادرة عــــن لجنــــة ممارســــات المراجعــــة الدوليــــة )  ١٠١٠( ليــــة رقــــم قائمــــة ممارســــات المراجعــــة الدو
)IAPC ( البيئية عن مراجعة القوائم المالية  باالعتباراتوالخاصة. 

 معايير المحاسبة الدولية الصـادرة عـن مجلس معايير المحاسبة الدولية  ١/٣/٣/٣)IASB:(  
 ١(:المراجعة البيئيةإليها عند ممارسة  تناداالسيمكن  والتيأمثلة لبعض معايير المحاسبة  يليما ــفي(  
  الطارئـــة أو  االلتزامـــاتالصـــادر عـــن مجلـــس معـــايير المحاســـبة الماليـــة عـــن )  ٥( رقـــم  المحاســـبيالمعيـــار

 .البيئية  االلتزاماتالمحتملة ، وهو المعيار المالئم للمحاسبة عن 
  معيــار رقــم)SOP 96-1 ( ن هــذا المعيــار إرشــادات تخــتص البيئيــة  ، حيــث تضــم االلتزامــاتلمعالجــة

البيئيــة الصــادر  وااللتزامــاتوائم الماليــة بالنســبة للتكــاليف قبالمحاســبة البيئيــة وكيفيــة اإلفصــاح والعــرض بــال
 . القانونيين األمريكي ينع المحاسبمعن مج

  أشار ذيوال، ")١"رقم  المصريحاسبة معيار الم(عرض القوائم المالية )  ١( رقم  الدوليمعيار المحاسبة 
 .التقارير  لمستخدميمن أهمية  إلى تقديم المنشأة معلومات إضافية مثل التقارير البيئية ، لما تمثله

  المصــريمعيــار المحاســبة ( األحــداث الالحقــة بعــد تــاريخ الميزانيــة )  ١٠( رقــم  الــدوليمعيــار المحاســبة 
 .أنواع النفقات البيئية  لباقي البيئية المحتملة ولم يتعرض بااللتزامات اعترف والذي، ) "٧"رقم

                                           
  :يمكن الرجوع إلى  )١(
ابع األميرية ، الطبعة الثانية ، بشأن معايير المحاسبة المصرية ، الهيئة العامة لشئون المط ٢٠٠٦لسنة  ٢٤٣قرار وزير اإلستثمار رقم  -

٢٠٠٨.  
 .١٩٩٨، ) IASC(معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة  -



 

  المصــريمعيــار المحاســبة ( قيمــة األصــول "  اضــمحالل" إنخفــاض )  ٣٦( رقــم  الــدوليمعيــار المحاســبة 
إنخفــاض قيمــة  احتمــال، حيــث يتطلــب المعيــار ضــرورة تقيــيم األصــل عنــد وجــود داللــة علــى )  ٣١رقــم 

 .إنخفاض قيمة أحد أصولها  احتمالة داللة على البيئية الضارة ألنشطة المنشأ اآلثاراألصل ، فقد تكون 
  معيـــار المحاســـبة ( المحتملــة  وااللتزامـــاتالمخصصـــات واألصــول )  ٣٧( رقـــم  الــدوليمعيــار المحاســـبة

البيئية المترتبة على تطبيـق قـوانين  بااللتزاماتلة تتعلق ثأم المصري، وقد أورد المعيار )  ٢٨رقم  المصري
  .واإلفصاح عنها  جتهاحماية البيئة وكيفية معال

فــي هــذا الفصــل إلــى أن قضــايا التلــوث البيئــي قــد نالــت اهتمامــاً متزايــدًا علــى المســتويين خلــص الباحــث 
فصدرت العديد مـن القـوانين والتشـريعات فـي شـأن حمايـة  ، المحلي والدولي مع بداية النصف الثاني من الثمانينات

ة بمسـئوليتها نحـو البيئـة نشـأت التزامـات وتكـاليف بيئيـة وجـب ضـرورة البيئة ، ومع وفاء إدارات الوحدات االقتصادي
فظهرت المحاسبة البيئية وبالتبعية ظهرت المراجعـة  ، عنها والتحقق من مدى هذا اإلفصاح وكفايتهقياسها واإلفصاح 

ــاً للتحقــق مــن األداء البيئــي لهــذه الوحــدات االقتصــادي ة ومــدى إفصــاح البيئيــة وأصــبح للمراجــع الخــارجي دورًا حيوي
القــوائم الماليــة عنــه وكفايتــه ومــع أهميــة هــذا الــدور الحيــوي رأى الباحــث ضــرورة التعــرف علــى دور الجهــاز المركــزي 

  موضــوعتمهيــدًا لتفعيــل هــذا الــدور وهــي  باعتبــاره مراجــع الدولــة الخــارجي للمحاســبات فــي مجــال الرقابــة علــى البيئــة
  ."الفصل الثاني" فيالنقاش 



 

    الفصل الثاني  
  بين الجهود والتحديات.... المراجعة البيئية من جانب األجهزة العليا للرقابة

   

:  

نتيجة للتقدم التكنولوجي والصناعي وازدياد مصادر التلوث وتنوعها ، ومع اكتشاف اآلثار الخطيرة لهذه 
والحيوانية والنباتية ، وما تفرضه من  الملوثات على صحة اإلنسان ، ومع تأكيد خطر التلوث على الثروات الطبيعية

تزايد النفقات الحكومية لعالج تلك اآلثار أصبح من الضروري أن يكون هناك مراجع بيئي وأن يكون هناك جهة 
ومن هنا نشأت فكرة أن تكون أجهزة الرقابة العليا هي المسئولة عن مراجعة البيئة إلى . مسئولة عن هذا المراجع 

المراجعة المالية ، باعتبارها تلعب دورًا كبيرًا في حماية البيئة من خالل رقابة ومراجعة  جانب مسئوليتها عن
االلتزامات البيئية التي اعتمدتها حكوماتها وتقديم تقريرًا مستقل عن مدى التزام الوحدات محل المراجعة 

تحت عنوان المراجعة البيئية، وبالفعل  لمسئولياتها البيئية وفقًا للقوانين واللوائح التي تحكم األداء البيئي وذلك
 - كل داخل دولته -قامت األجهزة العليا للرقابة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات والوحدات المحلية 

للتعرف علي المراجعة البيئية واالسترشاد بالمعايير المطلوبة للقيام بها ، هذا باإلضافة إلى قيام المنظمة الدولية 
بتكوين مجموعة العمل للمراجعة البيئية وعمل كتيب عن كيفية تعاون أجهزة ) األنتوساي(ليا للرقابة لألجهزة الع

الرقابة في مراجعة األنشطة واألعمال ذات المفهوم البيئي وعمل دراسة مبدئية عن محاسبة الموارد الطبيعية ، وذلك 
، المؤتمر الرابع عشر بواشنطن عام ١٩٧٧عام  بيرو –المؤتمر التاسع بليما : من خالل عقد عدة مؤتمرات منها 

، والمؤتمر السادس عشر بمنتو فيديو بأوروجواي نوفمبر ١٩٩٥، والمؤتمر الخامس عشر بالقاهرة عام ١٩٩٢
والمؤتمر العشرون الذي عقد في  ٢٠٠٤والمؤتمر الثامن عشر بمدينة بودابست بالمجر أكتوبر ......  ١٩٩٨

وفى ،  ٢٠١٣عام بالصين  يرًا المؤتمر الواحد والعشرون الذي عقد بمدينة بكين وأخ ٢٠١٠جنوب أفريقيا عام 
) بصفة عامة (  من جانب األجهزة العليا للرقابة المؤداة ذلك الشأن يمكن للباحث استعراض المراجعة البيئية 

 :من خالل مناقشة المبحثين التاليين وتحدياتها ) بصفة خاصة (والجهاز المركزي للمحاسبات 

  . بين المنهجية والتجارب والتحديات...  المراجعة البيئية واألجهزة العليا للرقابة  :المبحث األول
  .وتحدياتها ....تجربة الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال المراجعة البيئية: المبحث الثاني

  



 

  المبحث األول

  والتجارب والتحدياتبين المنهجية ...  المراجعة البيئية واألجهزة العليا للرقابة 

:  

والبرلمـانيين  المشـرعينمجـال حمايـة البينـة عـن طريـق مسـاعدة  فـيتلعب األجهزة العليا للرقابة دوراً  كبيرًا 
علــى مســاءلة حكومــات بلــدانهم فيمــا يخــص االلتزامــات البيئيــة التــي اتخــذتها مــن خــالل االتفاقيــات البيئيــة الدوليــة 

خاصـة )  من خالل رقابـة ومراجعـة االلتزامـات البيئيـة التـي اعتمـدتها حكوماتهـا ( وكذلك التشريعات والبرامج الوطنية
قــادرة علــى إعطــاء نظــرة   وأن أجهــزة الرقابــة العليــا تعــد الجهــات الفاعلــة الوحيــدة التــي لــديها اســتقاللية تامــة لتكــون

ى محلهـا بـنفس الطريقـة وال يمكـن أن تحـل أي مؤسسـة أخـر ، مستقبلية عميقة حتى بعد انقضاء مدة عمل الحكومة 
وسـتكون مشـاركة أجهـزة الرقابـة أمـرًا ملزمـاً تحديـدًا . بحيث تمكنها من الحصـول علـى المنفعـة علـى المـدى الطويـل 

فرض الضرائب ، الحد من قطع األشجار ،عند وجود حاجة التخاذ قرارًا حاسماً على سبيل المثال رفع أسعار المياه 
 فيدور األجهزة العليا للرقابة  استعراض، وفى ذلك الشأن يمكن للباحث األسمدة على النفايات أو تقييد استخدام 
  :مناقشة العناصر التالية مجال المراجعة البيئية من خالل 

  .الجهود المبذولة من جانب األجهزة العليا للرقابة بشأن المراجعة البيئية ٢/١/١
  ء للقضايا البيئية من منظور اإلنتوساىمراجعة األدا فياألجهزة العليا للرقابة منهجية  ٢/١/٢
  .مراجعة األداء للقضايا البيئية  فيتجارب األجهزة العليا للرقابة  ٢/١/٣
  .عليهاوسبل التغلب  مجال المراجعة البيئية فيالعليا للرقابة  األجهزةتواجه  التيالتحديات  ٢/١/٤
مجــال المراجعــة  فــيالعليــا للرقابــة  واجهــت بعــض األجهــزة التــي ياتنمــاذج وحــاالت عمليــة للتحــد ٢/١/٥

  .البيئية

  : الجهود المبذولة من جانب األجهزة العليا للرقابة بشأن المراجعة البيئية ٢/١/١
يمكن للباحث تصنيف الجهود المبذولة من جانب األجهزة العليا للرقابـة بشـأن المراجعـة البيئيـة علـى مسـتويين 

  : التاليعلى النحو وذلك  الدوليالمستوى اإلقليمي والمستوى 
  ):الدول العربية(الجهود المبذولة من جانب األجهزة العليا للرقابة بشأن المراجعة البيئية إقليمياً  ٢/١/١/١

وهى المنظمة " المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابية المالية والمحاسبية " بداية تأسست األرابوساى 
لرؤساء األجهزة المنعقدة  التأسيسي االجتماعم بموجب  ١٩٧٦العربية عام البلدان  فيالمهنية لألجهزة الرقابية 

وذلك  تونس فيعقد  الذيتم إقراره خالل المؤتمر الثالث  الذي األساسي نظامهابالقاهرة ، وينظم عملها هذا 
ضًال عن تنظيم ف، بين األجهزة الرقابية األعضاء بما يحقق أدائها لعملها بكفاءة  الوعيبهدف دعم التعاون ونشر 
وغيرها من " األنتوساى "  ابةألجهزة العليا للرقلالدولية  ةألعضاء وبين غيرها من المنظماالتعاون بين هذه األجهزة 

  .الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بمهمة الرقابة المالية
تم  الذيبيئة وقد قامت األرابوساى بتكوين مجموعة من اللجان الفرعية تضمنت خاللها فريق عمل ال

عقد بالمملكة  والذي ٢٠٠٨لسنة  ٩٤الواحد واألربعين للمنظمة رقم  التنفيذيبموجب قرار المجلس  تشكيله
رفة كافة بالقضايا البيئية ومعاونة األجهزة األعضاء لمع االهتمامبغرض  ٢٠٠٨نية الهاشمية ديسمبر األرد

نسيق مع مجموعة عمل اإلنتوساى للمراجعة البيئية فضًال عن تحقيق التعاون والت، المستجدات المتعلقة بها
  .هذا المجال فيوالمجموعات اإلقليمية األخرى المختصة 

  ،الكويت ،األردن: (العليا للرقابة األعضاء بالمنظمة وهم  األجهزة هعضويت فيعمل البيئة  ويضم فريق
وخالل  ،سبات بمصر رئاسة الفريقللمحا المركزيالجهاز يتولى  على أن) سلطنة عمان ،مصر ،تونس ،العراق

عقد بجمهورية مصر العربية انضم كل من محكمة  الذيالخمسين للمنظمة العربية  التنفيذيفعاليات المجلس 



 

بالجمهورية اليمنية بموجب قرار  الحسابات بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية ، والجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
  . ٢٠١٤لسنة  ١٨٤رقم  التنفيذيالمجلس 

دورية لمناقشة المشاكل البيئية والدراسات  اجتماعاتعقد يويقوم الفريق بإعداد خطة عمل يتم متابعتها و 
كما يعمل على تبادل التجارب البيئية من قبل األجهزة األعضاء بالمجموعة ،هذا الشأن  فيأعدتها األجهزة  التي

للمجموعة لتسهيل نقل وتبادل الخبرات بين  اإلليكترونيوقع من أجل توفير قاعدة بيانات تكون متاحة على الم
  .األجهزة األعضاء بالمجموعة 

  )١(: ٢٠١٢ – ٢٠١٠ومن أهم إنجازات فريق العمل عن خطة عمل 
 .البيئية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة العربية  الرقابة األول عن االستبيان -
 فيتجربة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة العربية : ت التالية الموضوعا فيتم إعداد أوراق بحثية  -

مجال الرقابة على  فيمؤشرات تقويم األداء البيئي  ،والصناعي الصحيمجال الرقابة البيئية على الصرف 
 .مجال الرقابة على التنمية المستديمة في و،النفايات الصلبة 

  اإلنتوساى لمراجعة البيئة سواء بترجمة األوراق اإلرشاديةمشاركة الفريق فى أعمال مجموعة عمل 
: التالية لمجاالت ا مراجعة حول)  ٢٠١٠ – ٢٠٠٨( جعة البيئية الصادرة عن مجموعة عمل اإلنتوساى لمرا

المحاسبة البيئية للموارد  و الغابات ،مصايد األسماك ،المناجم والتعدين  ،الطاقة المستدامة  ،تغيير المناخ 
  .وإرسالها إلى األمانة الفنية لمجموعة عمل اإلنتوساى لمراجعة البيئية بإندونيسيا  ، بيعيةالط
  : ٢٠١٣ – ٢٠١١فى األوراق اإلرشادية عن خطة عمل اإلنتوساى لمراجعة البيئة  االشتراك -

 مراجعة البيئة  فيالغش و الفساد " و عن" موضوعات المياه " عن  اإلرشادية دلةاأل. "  
  الحفاظ على الحياة البرية  فيأثر السياحة " عن بحث. " 

فقد قام أعضاء الفريق بمناقشة )٢()  ٢٠١٦ – ٢٠١٤( أما عن خطة فريق عمل البيئة للمنظمة العربية 
تم عقده بجمهورية  الذيالسابع  االجتماع انعقادالمسودة األولى للموضوعات خطة عمل الفريق إثناء 

  : كالتاليوهى   ٢٠١٤مارس  ٢٠ – ١٦من  ةالفتر خالل  العراق
 .الدول العربية  فيالرقابة البيئية على مشروعات التعدين والمحاجر  -
 .الدول العربية  فيالطاقة  استخدامالورقة البحثية عن الرقابة البيئية على آثار  -
 .الدول العربية  فيالرقابة البيئية على النفايات اإلستشفائية الخطرة  -
 .المعايير الدولية للرقابة البيئية  استخداممجال  فيابة بالدول العربية واقع األجهزة العليا للرق -
  :الدوليالجهود المبذولة من جانب األجهزة العليا للرقابة بشأن المراجعة البيئية على المستوى  ٢/١/١/٢ 

تأسست عندما  ١٩٥٣بدءًا من عام  الدوليالمجتمع  فيلألجهزة الرقابية العليا  بدأت المشاركة الرسمية
" إلى منظمة غير حكومية تابعة لألمم المتحدة ، وهى  ١٩٦٧تحولت عام  والتيمجموعة عمل اإلنتوساى 

ة إلى األمم نتميالبلدان الم فيوهى المنظمة المهنية لألجهزة الرقابية " المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة 
  .المتخصصة البيئية المتحدة أو إلى وكاالتها 

اإلنفاق  وازدياد والعالميلى األهمية التى تحتلها القضايا البيئية على المستوى المحلى واإلقليمي ونظرًا إ
فقد  ،البيئييق مستقل لتقارير األجهزة الحكومية حول أدائها قعلى تلك القضايا والحاجة إلى تد الحكومي

الشكل التنظيمي له  االهتماملبيئة وأخذ هذا كبيرًا بالرقابة على ا  اهتماماأبدت األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 
حيث تم طرح فكرة  ١٩٩٢شهر أكتوبر عام  فيواشنطن  في انعقد الذيمؤتمر اإلنتوساى الرابع عشر  في

                                           
المقدم إلى االجتماع  الثالث عشر للجنة  ٢٠١٤ – ٢٠١٠تقرير اإلنجاز اإلقليمي لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية خالل الفترة من  )١(

 . ٢٠١٤إبريل  ٦ – ٢،  إندونيسيا  -لومبوك . المحفزة لمجموعة عمل اإلنتوساى للمراجعة البيئية 
بشأن وضع خطط المجموعات اإلقليمية  ٢٠١٣نكوساى الحادي والعشرون الذي عقد بالصين خالل شهر أكتوبر بناًء على توصية اإل )٢(

 . ٢٠١٦ – ٢٠١٣إلى  ٢٠١٥ – ٢٠١٣بما يتفق مع اإلطار الزمني لخطط اإلنتوساى ، لذا تم مد خطة عمل فريق البيئة من 



 

لإلنتوساى إلى  التنفيذيإنشاء مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية وتمت الموافقة عليها ، ثم بادر المجلس 
وقد ، ١٩٩٣برئاسة ديوان المحاسبة الهولندي في مايو مجموعة العمل إلنشاءة زمالالالخطوات  تخاذا

 فيكان لها األثر البالغ   والتيمجال الرقابة على البيئة  فيالعديد من اإلرشادات أصدرت مجموعة العمل 
  )١(.مجال الرقابة على البيئة  فياء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دحسين وتطوير أت

وتقوم مجموعة عمل المراجعة البيئية بتعزيز إعدادات تقنيات المراجعة البيئية وتطبيق هذه التقنيات على  
المناطق  فينطاق أوسع داخل األجهزة العليا للرقابة ، وقد تم إنشاء فرق عمل إقليمية بشأن المراجعة البيئية 

 ٢٠١٢وحتى عام  ١٩٩٣منذ عام  استبيانات ٧كما قام بإعداد عدد ،اإلقليمية التابعة لمنظمة اإلنتوساى 
عملية مراجعة على موضوعات بيئية عديدة مثل إدارة  ٢٠٠٠الرقابية بإجراء أكثر من  أسفرت عن قيام األجهزة

تعتبر  والتي ،البيئية واآلثار  البيئيتتعلق باألداء  التيوغيرها من الموضوعات  البيولوجي البيئيالنفايات والتلوث 
وتحديد البيئية  مجال الرقابة فيالتعرف على أنشطة األجهزة العليا للرقابة المالية  فيللمساعدة  اة هامةدأ

  .أيضاً لجمع تقارير المراجعة على البيئة  االستبياناتوتطوير أنشطتها وتستخدم  احتياجاتهاأفضل الطرق لدعم 
 التيألزمات البيئية عبر الحدود ا ولدته اتجاهالحكومات بحماية البيئة بوضوح وهو  اهتماملقد تغير 

هذه المشاكل المنتشرة ب االعترافأوكرانيا ، ومن خالل  في تشرنوبيل، مثل حادثة حظيت بتغطية إعالمية مكثفة
، وغيرها مصائد األسماك المستنفدة، و الحمضية وتلوث الزئبق، وتلوث المياه العابر للحدود كاألمطارجغرافيًا  

دفع األجهزة الرقابية أيضًا إلى التركيز  الذي، األمر ل التعاون واإلجراءات الدوليةخاليمكن معالجتها فقط من 
وقد  ، والعالميعلى المستوى اإلقليمي  واالستدامةعلى أهمية التعاون مع بعضها البعض لدراسة القضايا البيئية 

كيب   في ٢٠٠٠نيسان علم  فيعقد  الذي  (WGEA)البيئيإجتماع مجموعة عمل التدقيق  فيبرز ذلك 
لبيئية تعزيز عمليات الرقابة ا فيرغبتها  نحيث أعربت العديد من أجهزة الرقابة العليا ع جنوب أفريقيا، فيتاون 

توسيع مجاميع عمل الرقابة البيئية اإلقليمية و  رتطوي في الرسميولهذا بدأ العمل  من خالل التعاون اإلقليمي،
)RWGEA(لبيئية التعاونية إلى جانب عمليات الرقابة البيئية المنسقة وظهر ما يعرف بعمليات الرقابة ا

  )٢(.والمشتركة 

  مراجعة األداء للقضايا البيئية من منظور اإلنتوساى فيمنهجية األجهزة العليا للرقابة  ٢/١/٢
عام الثالث حول الرقابة على البيئة من قبل األجهزة الرقابية العليا عن الفترة من  االستبيانأوضحت نتائج 

والتابعة  (WGEA)قامت به مجموعة العمل المعنية بالمراجعة البيئية  الذي،  ١٩٩٩و حتى عام  ١٩٩٧
مراجعة األداء للقضايا البيئية وقد  هيلمنظمة اإلنتوساى أن أهم مجاالت المراجعة البيئية لألجهزة الرقابية العليا 

الرقابة على األداء للقضايا  إلىابة النظامية بالتحول من الرق ١٩٩٩وحتى عام ١٩٩٤اتسمت الفترة من عام 
 Value forكندا بتعديل تعريف مراجعة قيمة اإلنفاق   فيوفى إطار ذلك قام مكتب المراجع العام ، )٣(البيئية

Money Audit  ٤( بإضافة عنصرًا رابعاً وهو البيئة إلى عناصر اإلقتصاد والكفاءة والفاعلية(.  
 اضطالعنحو  االنطالقمنهج يؤدى إلى  اية سليمة يمكن من خاللها إرساءوفى محاولة لتوفير نقطة بد

 (WGEA)المراجعة البيئية قامت مجموعة العمل المعنية بالمراجعة البيئية  فياألجهزة الرقابية العليا بمسئوليتها 
  .ئيةبإصدار إرشادات عن مراجعة األداء للقضايا البي ٢٠٠١أكتوبر  فيوالتابعة لمنظمة اإلنتوساى 

                                           
، المجموعة العربية لألجهزة العليا  مجلة الرقابة المالية ، " اإلستراتيجي و الرقابي  الرقابة البيئية من المنظور" سلطان بن مرزوق العتيبى ،  )١(

 . ٨، ص  ٢٠٠٨، يونيو  ٥٢للرقابة المالية والمحاسبية ، السنة الخامسة والعشرون ، العدد 
المجلة ، " ناجمة عن تغيير البيئة وتطورها لمواجهة التحديات ال  WGEAتنامي مجموعة عمل التدقيق البيئي  " ستيفين الليستن ،  )٢(

  . ١٨ – ١٧، ص  ٢٠١٢، عدد خاص حول التدقيق البيئي ، يوليو عام  الدولية للتدقيق الحكومي
  .٨ -٦، ص) ٢٠٠١(،نتائج االستبيان الثالث حول الرقابة على البيئةمنظمة اإلنتوساى، مجموعة العمل المعنية بالمراجعة البيئية،  )٣(

)٤( General Auditor Office, Value for Money Audit Manual,(January 2000) pp.1-5. 



 

 فيتشكل منهجية األجهزة الرقابية العليا  التيكما تناولت العديد من الطرق والممارسات المتعلقة ببعض األنشطة و 
  :لعناصر التالية اهذه المنهجية من خالل  استعراضمراجعة األداء للقضايا البيئية ويمكن للباحث 

  مراجعة السياسة البيئية للدولة ١/ ٢/١/٢
يمثل اإلطار العام  الذي،"حكومة خضراء إلىالدليل "بإعداد ١٩٩٥عام  فيندية قامت الحكومة الك

 إرشاداتلسياستها البيئية ويحدد أهم المالمح والخطوط الرئيسية للسياسة البيئية للدولة ،وقد تضمن 
  .)١(إعداد إستراتجيات البيئة والتنمية المستديمة على مستوى الوزارات عن مراحل

 Nationalمراجعة السياسة البيئية العامة للدولة فيقابية العليا دورًا مهمًا وتلعب األجهزة الر 
Framework of Strategy   تنفذ على مستوى الوزارات التيوالسياسات.  

 Management Performanceويمكن إعداد السياسات البيئية وفقًا لمنهج دورة أداء اإلدارة 
Cycle ،٢(يشمل المراحل التالية الذي(:  

  تحديد المسئولية •    .، وتنفيذها ضع السياسة وتحديد األهدافو 
 التقرير عن األداء •    .قياس مدى التقدم نحو تحديد األهداف 

  :)٣(التاليوفى إطار هذا المنهج يمكن لألجهزة الرقابية العليا مراجعة السياسة البيئية للدولة على النحو 

  :مراجعة محتوى السياسة البيئية   . أ
  :ة الرقابية العليا بمراجعة محتوى السياسة البيئية من خالل طرح األسئلة التالية تقوم األجهز 

 ؟ هل لدى الحكومة سياسة بيئية واضحة األهداف 
 ؟ هل تنفذ السياسة البيئية وفقاً لتعهدات دولية من قبل الحكومة 
 ؟ تنفيذها فيالسياسة البيئية بوضوح األدوات المستخدمة  هل تحدد 
 تنفيذها بناءًا على معلومات جيدة تعكس  فيلسياسة البيئية واألدوات المستخدمة هل تم إعداد ا

 ؟ حقيقة ما يراد تحقيقه
  والبيئية ؟ واالجتماعيةهل تقوم السياسة البيئية بتحديد التوازن بين العوامل اإلقتصادية 
  ؟ تعوق  تنفيذها داخلياً وخارجياً  التيهل قامت السياسة البيئية بتحديد المعوقات 
  لتنفيذها ؟ زمنيأهداف لها جدول  إلىهل تم ترجمة السياسة البيئية 
  ؟ البرلمان إلىنتائج تنفيذ السياسة البيئية ب يقرهل قامت الحكومة بإعداد نظام كفء للمعلومات 
 ؟ هل قامت الحكومة بإعالم المواطنين بالسياسة البيئية ومدى تحقيقها 

  :اء مراجعة األهداف ومؤشرات قياس األد   . ب
 في تستخدم  التييجب أن تحدد السياسة البيئية مجموعة األهداف المراد تحقيقها والمؤشرات 

المؤشرات الخاصة و هدف كل ة أن يكون لاقياس التقدم نحو تحقيقها، وعلى صناع السياسات مراع
من خالل حيث تتيح لهم العمل ،مؤشرات منطقة هامة لألجهزة الرقابية العليا الوتمثل األهداف و ، به

  :المحاور التالية 
 :مراجعة أهداف السياسة البيئية   ١/ب

  :ألهداف التاليةتقوم األجهزة الرقابية بمراجعة أهداف السياسة البيئية من خالل التحقق أنها تعكس ا
 تعكس التعهدات الدولية للحكومة •              .تغطية جميع الموضوعات المهمة. 

                                           
)١( Government of Canada. Guide to Green Government. (1995). P.1 www.ec.gc.ga. 
)٢(  INTOSAI. Working Group on Environmental Auditing. Sustainable Development: 

The Rule of Supreme Audit Institutions,(August 2003). pp. 5-10 
)٣(   Ibid. ,pp. 11-25 



 

 محدد زمنيلها جدول   • .ياسة العامة للدولةلها عالقة مباشرة بأهداف الس. 
  يتم إعدادها وفقاً لمقاييس معترف بها •    .واضح وسليم علميتقوم على أساس. 
  التقدم نحو تحقيقها وتحديد المسئولية قياس فيالمؤشرات المستخدمة. 
  ظروف عدم التأكد فيأن تكون قابلة للقياس. 
  الحكم على األداء من خالل رؤية شاملةيمكن التقرير عنها بما يتيح للمواطنين. 
 مراجعة مؤشرات قياس األداء ٢/ب 

  :مؤشرات قياس األداء  فييتعين على األجهزة الرقابية العليا مراعاة توافر الخصائص التالية 
  القوى المحركة فيتعكس التغيرات  •  .سات البيئيةاباشرة بالسيمأن تكون لها عالقة. 
  مقبولتكلفة لقياس عند مستوى اة يقابل •  .للتغيرات الزمنية المصاحبة االتجاهاتتوضح. 
 سهلة التفسير • .حيث تقوم على فهم تام ألهداف السياسة البيئية، لها قدرة تحليلية. 
 مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق األهداف ٣/ب

التوقيت  عتباراال فيتحقيق األهداف أخذًا  فيالتحقق من مدى النجاح بتقوم األجهزة الرقابية العليا 
  .تحقيقها في استخدمت التيالمحدد لكل هدف مع مراعاة أسباب عدم تحقيق األهداف و السياسات 

 :التحقق من وجود بنية أساسية لنظم اإلدارة البيئية . ج
يتطلب تنفيذ السياسة البيئية للدولة وجود بنية أساسية من نظم اإلدارة البيئية على مستوى الوزارات و 

بما يعمل على المحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد النفقات وتحديد اإلدارة ، التابعة لها الهيئات
  .البيئييترتب عليه تحسين األداء  الذيالبيئية المثلى األمر 

وتتطلب هذه المرحلة تركيز جهود األجهزة الرقابية العليا على التحقق من قيام الوزارات و الهيئات 
  .نظم اإلدارة البيئية والتحقق من فعالية تلك النظمالتابعة لها بإعداد 

 :متابعة تقارير الحكومة عن األداء وتحديد المسئولية . د 
وعلى ، تنفيذ أهداف السياسة البيئية فييتعين على الوزارات أن تقوم بالتقرير عن مدى نجاحها 

  : االعتبار فيخذًا تعدها الحكومة أ التياألجهزة الرقابية العليا متابعة تقارير األداء 
 أخرى إلىقرير عن األداء من فترة تتوحيد أسس ال. 
  والمعوقات،والمتوقع الفعليبين األداء  االختالفاتالتقرير عن. 
  بعض القضايا الهامة على وجه التحديد إلىجذب أنظار المشرع. 

البيانات  تجميع الهحيث يتم من خال، وتعد محاسبة الموارد الطبيعية أداة مهمة نحو تحديد المسئولية
  .محاسبيإطار  فيالخاصة بالموارد الطبيعية 

 الجزئيويمكن أن يكون على المستوى ، ويعد إعداد نظام حسابات الموارد الطبيعية مفهومًا جديدًا نسبياً 
Micro-level   والمستوى الكلىMacro-level ،قبلها بالتدريج تليب معينة سيتم اك مناهج وأساوهن

المتحدة لنظام الحسابات  األممدليل : عترف به وهىمارسة العلمية المأصبحت تشكل أساسًا للمنظرًا ألنها 
لتجميع المعلومات  الدولي، والنظام SNA-93( System of national accounts(القومية 

 National Accounting Matrixesاإلقتصادية عن البيئة، ومصفوفات حسابات البيئة القومية 
for Environmental Accounts (NAMEA)  

هذا ويتعين على األجهزة الرقابية العليا أن تتخذ اإلجراء المناسب بشأن إعداد نظام حسابات الموارد 
  :)١( تيهالطبيعية، بناًء على الخيارات األ

                                           
)١( Ibid ., pp 3-4 



 

 قيام األجهزة الرقابية ببحث إمكانية إعداد حسابات الموارد الطبيعية وإطالع حكوماتها على خبراتها. 
 مجال إعداد حسابات الموارد الطبيعية فيدل األجهزة الرقابية المعلومات مع المنظمات الرائدة تبا. 
  هاموارد الطبيعية، ومراقبة تقدمالتعامل مع إعداد حسابات ال فياإلشراف على الخطط الحكومية. 
  ابات موارد طبيعيةقامت بالفعل بإعداد حس التيالدول  في الرقابيقيام األجهزة الرقابية العليا بدورها. 
  يوجد بها فعليًا حسابات الموارد الطبيعية ليشمل التأكد  التيالدول،  فيتوسيع سلطة األجهزة الرقابية العليا

 .هذه الحسابات خالل مرحلة صنع القرار استخداممن 
  تقوم بإعداد الحسابات البيئية التيتعرف األجهزة الرقابية على المؤسسات و الهيئات الحكومية. 

 United Nations Economic andوأوضحت إحدى اللجان التابعة لألمم المتحدة  
Social Commission for Asia and Pacific (UN-ESCAP) االعتبارات، أن أخذ 

قتصادية أن تحدد مسئوليتها يتطلب من الوزارات والهيئات والوحدات اال –القرارات  اتخاذعملية  فيالبيئية 
صورة نقدية توضح مدى  فينطاقها، من خالل إعداد حسابات الموارد الطبيعية  في التيبيعية تجاه الموارد الط

لتلك الموارد وأنه يمكن إضافة مسئولية جديدة إلى عاتق األجهزة الرقابية العليا بمراجعة حسابات  استهالكها
مع سياسات الحكومة نحو  اتفاقهاالموارد الطبيعية لهذه الهيئات والوحدات اإلقتصادية ، بما يوضح مدى 

  .)١(تحقيق التنمية المستديمة
 القيام اإلطار العام للسياسة البيئية للدولة ، يتعين على األجهزة الرقابية العليا اكتمالوفى حالة عدم 

  .البيئة على مستوى البرامج بالمراجعة
  :القوانين والتشريعات البيئيةالتحقق من اإللتزام ب فيأجهزة الرقابة على البيئة  أداءمراجعة  ٢/ ٢/١/٢ 
العديد من الدول إلى وزارة بعينها مسئولية التحقق من إلتزام الهيئات والوحدات  فيالحكومات  لقىت

تلك المهمة إلى عدد  بإسنادواإلدارات على مستوى الدولة بالقوانين والتشريعات البيئية، وقد تقوم تلك الوزارة 
  .من الهيئات واألجهزة التابعة لها

التحقق من  فيالوزارة واألجهزة التابعة لها  أداءاألعلى مسئولية مراجعة جودة  الرقابيوتقع على الجهاز 
التحقق من اإللتزام  فيالوزارة  تتبعه الذيإلتزام الجهات بالقوانين والتشريعات البيئية، وتتطلب مراجعة النظام 

  :)٢(بالقوانين التشريعية البيئية توافر العوامل التالية
  تصدرها الوزارة المعنية  التيالمعايير القانونية والفنية  فيتتطلبها عملية المراجعة والمتمثلة  التيتوافر المعايير

 .بالرقابة على البيئة
  على المعلومات الالزمة لعملية المراجعة عن طريق نظام المعلومات الخاص للوزارة أو  الرقابيحصول الجهاز

تقع عليها مسئولية تجميع البيانات عن الموضوعات والقضايا البيئية للموضوع  والتية الهيئة القائمة بالرقاب
التأكد من دقة شمولية تلك المعلومات  الرقابيمحل الفحص حيث يوفر ذلك الجهد والوقت، وعلى الجهاز 

 :ةاألعلى التوصيات التالي الرقابيتقريره، ويمكن أن يتضمن تقرير الجهاز  فيوأن يفصح عن ذلك 
، والالزمة للحكم على كفاءة وفعالية األنشطة  تطوير وتحديث المعلومات الفنية الخاصة بالمؤشرات البيئية -

 .تقوم بها الجهة محل الفحص للحفاظ على البيئة التي
وفرض الغرامات  االنتهاكاتتتبع  فيتأهيل وتدريب القائمين بأعمال الفحص لتحسين دور الوزارة  -

 .لفين للقوانين والتشريعات البيئيةوالجزاءات على المخا
 .توضح آثار التلوث على الصحة التيتطوير البيانات  -

                                           
)١( UN-ESCAP . Mechanism for integrating Environmental Considerations into 

Economic Decision making, p4 of 5. www.unescap.org/ 
)٢( INTOSAI. Working group Environmental Auditing. Guidance on Conducting 

Audits of activities with an Environmental Perspective, October 2001, pp. 24-26. 



 

 .خطوات نحو معالجة مشكلة محدودية البيانات اتخاذ -
الوزارة أو الهيئة محل الفحص، على المراجعة  فياألعلى أن يعرض منهجيته  الرقابيهذا ويمكن للجهاز 

تتطلب موارد كبيرة، وذلك لتجنب النقد الذي يمكن أن يوجه إليه  لتيواالمراجعات عالية التعقيد  فيخاصة 
  .بعدم الموضوعية

  :مراجعة األداء للبرامج البيئية الوطنية ٣/ ٢/١/٢
 معاهدات  أوضمن سياسة بيئية محددة،  أوقد تكون البرامج البيئية الوطنية ضمن السياسة العامة للدولة، 

  .فاً فيهادولية تكون الدولة طر  أو اتفاقيات
  :)١(باألتياألعلى بمراجعة أداء البرامج البيئية الوطنية القيام  الرقابيويتطلب قيام الجهاز 

 .حصر وتحديد البرامج البيئية الوطنية -
 .تنفيذها فيتحديد أهداف البرامج البيئة واألدوات المستخدمة  -
ية، والموارد المتاحة، والمشاكل البيئية المخاطر واألهمية النسبية ألنشطة البرامج البيئ االعتبار فياألخذ  -

 .تعالجها، والنتائج المتوقع تحقيقها التي
األعلى الرجوع  الرقابيتحديد المعايير الالزمة للمراجعة، وفى حالة عدم توافر المعايير يتعين على الجهاز  -

 .دولة أخرى فينفس الدولة أو  فيإلى أفضل التطبيقات لبرامج مماثلة 
 .هدافاألتحقيق مدى التحقق من فى مراجعة ال، تتركز أهداف الرقابيموارد الجهاز حالة ندرة  في -
 .تحديد مدى كفاية البيانات ومناسبتها وإمكانية اإلعتماد عليها -

  مراجعة اآلثار البيئية للبرامج الوطنية األخرى ٤/ ٢/١/٢
شر وغير مباشر على البيئة، مثال مبا حيويتتضمن السياسة العامة للدولة برامج وطنية، قد يكون لها تأثير 

للبرنامج هو بناء ورصف الطرق لتسهيل حركة المرور، ولكن قد يترتب على  الرئيسيذلك، قد يكون الهدف 
  .السمعي المستخدمة، وعلى تلوث الهواء والتلوث  األراضيذلك آثار مباشرة على 

 اتخاذشطة والبرامج الوطنية يتعين عليه األعلى تحديد اآلثار البيئية لألن الرقابيوحتى يستطيع الجهاز 
  )٢(:اإلجراءات التالية

  للبرامج واألنشطة، وذلك  البيئيقامت بها الوزارة أو الهيئة المعنية بتقييم األثر  التياإلطالع على الدراسات
 .التقييم فياألعلى بالطرق واألساليب المستخدمة  الرقابيحتى يلم الجهاز 

  البيئية المترتبة  واآلثارصيف البرنامج أو النشاط أو العوامل البيئية المرتبطة به، التحقق من دقة وكفاية تو
 .التقييم فيعليه، والبيانات والمقاييس المستخدمة 

 البيئية اآلثارتقييم  وأساليببالخبراء المتخصصين لتحديد طرق  االستعانة. 
  التيبالبيانات  االستعانةييم، حيث قد يتم التق فيالبيانات المستخدمة  واعتماديةالتأكد من دقة ومناسبة 

 .ةالبيئي اآلثارالهيئة المعنية بتقييم  استخدمتها
  تقييم األساليب المستخدمة لتخفيض اآلثار البيئية السلبية أثناء تنفيذ البرنامج ، حيث يتم التأكد من

 .زيادة التكاليف فيمناسبتها وتوافقها مع أفضل التطبيقات واألساليب التكنولوجية، وعدم تسببها 
  لألنشطة على تحليل التكلفة والعائد لألهداف الرئيسية للبرنامج البيئياألثر  انعكاسالتأكد من. 

  مراجع نظم اإلدارة البيئية  ٥/ ٢/١/٢
ية تعمل على ئتقوم الهيئات الحكومية والوحدات اإلقتصادية بإعداد نظام اإلدارة البيئية لتوفير سياسات بي

  .البيئيء تحسين األدا

                                           
)١( Ibid. p. 26-28 
)٢( Ibid. p. 29-47 



 

من خالل معيار  ، وقد يكون ذلكاختيارية  يتم إعداد نظام اإلدارة البيئية والتحقق منها بصورة  اآلن إليو 
ول العالم ، وتقوم دالعديد من  فيالقى إقباًال كبيرًا  الذيإلعداد نظم اإلدارة البيئية  ١٤٠٠١األيزو 

  :التالية على النحو األجهزة الرقابية العليا بمراجعة نظم اإلدارة البيئي
  تقييم منافع إنشاء نظم لإلدارة البيئية  •   .تحديد السياسة الحكومية نحو إنشاء نظم اإلدارة البيئية. 
  اإلدارة البيئية بالوزارات والهيئات الحكومية نظم مدى تم إدخال أيتقييم إلى. 
  تحقق أفضل التطبيقات التيتحديد أفضل النماذج.  
 مراجعة نظم اإلدارة البيئية للهيئات واإلدارات الحكومية اإلطالع على نتائج. 

األعلى أن يقوم بالمراجعة الكاملة لنظام اإلدارة البيئية  الرقابيوللتعرف على أفضل التطبيقات يمكن للجهاز 
ألحد اإلدارات الحكومية، أو قد تكون المراجعة لعنصر أو أكثر من عناصر نظام اإلدارة البيئية، وذلك على 
مستوى عدد كبير من اإلدارات والهيئات، ويساعد هذا األسلوب على التعرف على مختلف التطبيقات 

األعلى بمراجعة األداء البيئي وبحث  الرقابيالخاصة بأكبر عدد من اإلدارات، مثال ذلك قد يقوم الجهاز 
 .أسباب عدم تحقيق األهداف المحددة

  :ة المقترحةمراجعة البرامج والسياسات البيئي ٦/ ٢/١/٢
إلى الهيئات التشريعية، تتعلق  استشاراتاألعلى تقديم  الرقابيبعض المواقف قد يطلب من الجهاز  في

األعلى  الرقابيالجهاز  استشارةبالبرامج والسياسات البيئية المقترحة مثال ذلك، قد تطلب الهيئة التشريعية 
طبقة وذلك بغرض إدخال تحسينات على البرامج بشأن إمكانية إدخال تعديالت على التشريعات البيئة الم

األعلى بتحليل البدائل المقترحة، ويتطلب ذلك توفير مهارات  الرقابيالبيئية وذلك من خالل قيام الجهاز 
مع الحكومة، والهيئات ،  اتصالبخبراء متخصصين، وفتح قناة  االستعانةإضافية متطورة بما يستوجب 

، أخذاً  ى على تحديد أولويات المراجعة ومنهجية المراجعة وتجميع المعلوماتاألعل الرقابيلمساعدة الجهاز 
  ).١(عند القيام بهذا الدور الرقابيتواجه الجهاز  التيأن توافر تلك المهارات ال يقلل من المخاطر  االعتبار في

لبيئة المقترحة، السياسات والبرامج ا في الرأياألعلى تخفيض مخاطر إبداء  الرقابيوحتى يستطيع الجهاز 
  :)٢(يتعين عليه مراعاة العوامل التالية

  وتقديم توصيات الرأياإللتزام بالجانب التحليلي للسياسات والبرامج البيئية المقترحة وتجنب إبداء. 
 الرقابيبما يمثل دعماً كبيرًا للجهاز نسبة للقضايا المعقدة،بال اآلراءوإجماع راء المتخصصين،ببالخ االستعانة. 
 حقق من كفاءة الخبرات بالهيئات المعنية بتقييم السياسات والبرامج البيئة ، وما يتضمنه من تقييم الت

 .والدراسات والنتائج واالفتراضاتالمنهجيات 
  :الدولية المتعلقة بالبيئة االتفاقياتمراجعة  ٧/ ٢/١/٢

طبقة األوزون ،  استنفاديال حول مجال البيئة مثل بروتوكول مونتر  فيالدولية  االتفاقياتنتيجة لزيادة عدد 
ومعاهدة بازل حول النفايات الخطرة، ومعاهدتا أوسلو وباريس حول تلوث البحار، تقرر خالل مؤتمر اإلنكوساى 

- أن تشجع منظمة اإلنتوساى األجهزة الرقابية العليا على التعاون  ١٩٩٥الخامس عشر المنعقد بالقاهرة عام 
فضًال عن تشجيع ، المتعلقة بالبيئة لالتفاقياتلها  راعاة البلدان التابعينعلى مراجعة مدى م - حيثما أمكن

  .)٣(األجهزة على الرقابة المشتركة والمتزامنة والمنسقة

                                           
  .١٠-٩ص  ، ابقمرجع س ل الرقابة على البيئةمنظمة اإلنتوساى، مجموعة العمل المعنية بالمراجعة البيئية، نتائج االستبيان الثالث حو  )١(

)٢(  INTOSAI. Working group Environmental Auditing. Guidance on Conducting Audits 
of activities with an Environmental Perspective, OP. cit, pp. 33-35.   

)٣( INTOSAI. Working group Environmental Auditing. Draft Booklet on How SAIs May 
Cooperate on the Audit of International Environmental Accords, (1999) .pp. 1-2 



 

  :)١(الدولية المتعلقة بالبيئة من خالل الرقابات التالية االتفاقياتوتنفذ الرقابة على 
بصورة متزامنة تقريبًا من قبل جهازين أو أكثر، ولكن كل تنفذ  التيوتعرف بأنها الرقابة  :الرقابة المتزامنة . أ

على إنفراد بإبالغ البرلمان الخاص به أو الحكومة الخاصة به فقط بشأن المالحظات أو  رقابي يقومجهاز 
  .المتعلقة بالبلد الذي يتبعه االستنتاجات

يتكون من مراجعين ينتمون إلى واحد  رقابييقوم بها فريق  التيوتعرف بأنها الرقابة  :الرقابة المشتركة . ب
 فيكل البلدان المشاركة   فيواحد مشترك لنشره  رقابيتقرير  ابإعدادهأو أكثر ويقومون  رقابيجهازين 

  .العملية الرقابية
وتعرف بأنها عملية رقابية مشتركة ذات تقارير مستقلة مثل عمليات الرقابة المتزامنة ، أو  :الرقابة المنسقة. ج

  .المستقلة ةالوطنيإلى التقارير  ةمتزامنة ذات تقرير فردى مشترك، باإلضافعملية رقابية 
  

  )٢(: التاليوسوف يتم تناول مراحل مراجعة األداء لألنماط الرقابية سالفة الذكر على النحو 
 رقابياألولية من جانب كل جهاز  األموربحث وتحديد عدد من  فيوتتمثل  :تخطيط العمليات الرقابية . أ

يجب رقابتها  التي االتفاقيات، مثل تعاوني رقابينشاط  أي في واالشتراكمن المساهمة  يتمكن لكي
 اتخاذأجهزة رقابية أخرى، باإلضافة إلى  اشتراكذا كان األمر يقتضى إالحصول على البيانات وما  وأسلوب

رقابة على األقل قرار حول نطاق العملية الرقابية ونمطها وجدواها، وإمكانية تحقيقها، ويجب أن تكون ال
  .الدولية، ويمكن توسيعها لتشمل رقابة األداء باالتفاقياترقابة اإللتزام 

بين األجهزة  الرسمي االتفاقهذه المرحلة إبرام نوع من  فيويتطلب األمر  :تنفيذ العمليات الرقابية . ب
وضمان  الرقابيد العملية الرقابية المتزامنة أو المنسقة أو المشتركة بقصد تيسير الجه فيالمشاركة 

شكل بروتوكول يغطى بعض الموضوعات مثل طبيعة العلمية الرقابية ومعايير إعداد  فيالمستوى األمثل له 
.... التقارير والتوقيت، وكذلك حسم الخالفات المتعلقة بنطاق العملية والمالحظات والتوصيات النتائج 

  .تحقيق نتائج أفضل وبالتاليئولياتها فهماً تاماً لتفهم الجهات المشاركة لمس االتفاق، ثم صياغة هذا الخ
وتعنى هذه المرحلة بإجراء تقييم منظم لتنفيذ العملية الرقابية ذاتها إثر اإلنتهاء منها  :تقييم العملية الرقابية. ج

الرقابية خاصة  األنماطكل نمط من   استخدامويجب أن يشمل هذا التقييم التجارب الناتجة عن 
 الذي الرقابياوئ لكل منها من أجل تلخيص المعلومات المهمة المتعلقة بتخطيط العمل المزايا والمس

 فيجال مهذا ال فيتم تنفيذه، وهو أمر مفيد لتوفير المعلومات والخبرات المستفادة للتعاون 
  .المستقبل باإلضافة إلى إجراء المتابعة مستقبالً 

البيئية  التابعة لمنظمة االنتوساى  ةلمعنية بالمراجعاقدمتها مجموعة العمل  التياإلرشادات  وباستعراض
هناك حاجة إلى مزيد من  تعد خطوة فعالة نحو إرساء منهجية لمراجعة األداء للقضايا البيئية وإن كان أنها يالحظ

  .اإلرشادات تتناول العديد من التطبيقات والمشاكل المتعلقة بالمراجعة البيئية على مستوى األجهزة الرقابية

  .تجارب األجهزة العليا للرقابة فى مراجعة األداء للقضايا البيئية  ٢/١/٣
الحديثة  االتجاهات فيبح مسئولة عن القيام بدورها صتواجه األجهزة الرقابية العليا تحديًا جديدًا عندما ت

مال العام والموارد الحفاظ على ال فيللمراجعة البيئية ، ويبذل العديد منها جهودًا حتى تستطيع القيام بدورها 
الطبيعية من خالل قيامها بالمراجعة البيئية ، وتتجه معظم هذه الجهود نحو مراجعة األداء للقضايا البيئية ألهمية 

  .هذا المجال  فيتقوم به األجهزة الرقابية العليا  الذيالدور 

                                           
)١(  Ibid, pp 4-5. 
)٢(  Ibid, pp 5-12. 



 

جعة البيئية من دولة إلى أخرى ، هذا وتختلف الظروف والعوامل المهنية لقيام األجهزة الرقابية العليا بالمرا
حدا بالباحث إلى تناول جهود بعض األجهزة العليا  الذيهذا المجال ، األمر  فيمما أدى إلى تباين تلك الجهود 

  :التاليمجال المراجعة البيئية وذلك على النحو  فييعتقد أن لها تجارب رائدة  والتي –على سبيل المثال  –للرقابة 
  .حاسبة العام بالواليات المتحدة األمريكيةمكتب الم ٢/١/٣/١

يخولها له قانون الموازنة  التيالمراجعة البيئية من منطلق السلطة  فييقوم مكتب المحاسبة العام بمسئولياته 
، وبمقتضى هذه السلطة فإن المكتب ال يحتاج إلى سلطات إضافية لمراجعة البيئة ،  ١٩٢١والمحاسبة لسنة 

يراجعها مكتب المراجع العام  التيبعض األمثلة لألنشطة  يلياجعة األداء للقضايا البيئية، وفيما ويرتكز عملة على مر 
  :مراجعة األداء للقضايا البيئية  في مجال

 : مراجعة األداء لوكالة حماية البيئة . أ
 (EPA)بمراجعة إستراتيجية األداء لوكالة حماية البيئة األمريكية   (GAO)يقوم مكتب المحاسبة العام 

 Government ١٩٩٣لسنة  الحكوميقانون النتائج واألداء  لمتطلباتتقوم بإعدادها وفقًا  والتي
Performance and results   التيويتم ذلك من خالل اإلجابة عن بعض األسئلة وفقًا لإلرشادات 

  : )١( كالتاليتضمنها القانون ، وهى  
   لألهداف الخاصة بوكالة حماية البيئة ؟مدى تعطى اإلستراتيجية تصورًا واضحاً  أيإلى  
 كيف تناقش اإلستراتيجية تخصيص الموارد على البرامج واألنشطة لتحقيق أهدافها ؟  
  مدى تضفى اإلستراتيجية مصداقية على المعلومات الخاصة بأداء وكالة حماية البيئة ؟ أيإلى  

وكالة حماية البيئة على تقييم كفاءة وفعالية  قدرة فيوقد أوضح تقرير مكتب المحاسبة العام ، أن هناك قصورًا 
برامجها وأنشطتها ويرجع ذلك ، لعدم قابلية قياس بعض أهداف البرامج واألنشطة ، كذلك عدم إمكانية تحديد 

ال تخضع  والتيتأثير العوامل الخارجية على أهداف اإلستراتيجية مثل البرامج البيئية لمختلف الواليات األمريكية 
، عدم تحديد يد للموارد لتحقيق أهداف الوكالة، كذلك عدم التخصيص الجسلطة وكالة حماية البيئةلمباشرة 

 .)٢(، مثال طرق وإجراءات رقابة الجودة لنظم البيانات من خالل الحاسب الذاتيإجراءات وأساليب التقييم 
 : مراجعة السياسات المقترحة . ب

مضامين توجيهات السياسات لمواجهة  (GAO)م الكونجرس على مكتب المحاسبة العا اعتماداد دز ا
تم سنها من  والتي، خصوصاً أن الكونجرس كان قد بدأ دراسة إجراء تعديالت على العديد من قوانين البيئة ، البديلة

ما مدى جودة "من اإلجابة عن سؤال سنوات سابقة ، ونتيجة لذلك تجاوز عدد من مهام مكتب المحاسبة العام 
أكثر فاعلية من حيث التكلفة  لجعله نفسههل توجد حاجة لتعديل اإلطار العام " إلى سؤال "ل البرنامجعم

  "بطرق أخرى؟ ولتحسينه
إلى الكونجرس ، أن عدم الوفاء بأهداف البرامج البيئية يرجع  قدمهتقرير  فيوقد أوضح مكتب المحاسبة العام 

األكثر خطورة ، وقد أوصى التقرير بأن يعمل  اجهة المشكالتو إلى عدم توجيه األموال المتاحة بفاعلية لم
  :)٣(الكونجرس ووكالة حماية البيئة معاً من أجل 

  لها مخاطر أكبر التيتحديد فرص لتحويل الموارد من المشكالت ذات المخاطر األقل حدة إلى المشكالت.  
 خطوات إيجابية نحو توعية الجماهير بالمخاطر البيئية اتخاذ.  

  .إجراءات تصحيحية ومتابعة التوصيات مع الجهة الخاضعة للرقابة باتخاذالتوصية  كما أن للمكتب سلطة

                                           
)١(  General Accounting Office, Observation on EPA’ s Annual Performance Plan, April 

1998 , pp. 1-15. 
)٢(   Ibid, pp. 17-20. 

الجهاز المركزي للمحاسبات ، المؤتمر الدولي الخامس عشر لألنتوساى ، دور ومسئوليات الجهاز الرقابي األعلى في مراجعة البيئة  )٣(
 .٢٢٣-١٢٦، ص  سابقمرجع ، ) ب/١(



 

عديدًا من التقارير عن السياسة البيئية ، واستعملتها    (GAO)وبصفة عامة فقد اصدر مكتب المحاسبة العام 
  .صنع قرارات سياسية  فيكال من السلطتين التشريعية والتنفيذية 

 رتوافر معاييعدم  داء للقضايا البيئية ،اجهت مكتب المراجع العام عند مراجعة األو  التي التحدياتومن أهم 
لعملية  كأساسوالخبرات العلمية   ياإلقتصادأخرى مثل التحليل  أساليبإلى  وء،  مما قد يضطره غلى اللج محددة

 فيعرفة للمراجعين يتطلب توافر المالمراجعة ألعمال توافر قاعدة صلبة  أنالمراجعة ، كما أوضح المكتب 
بالخبرات  االستعانةة يوالعلوم ، والتدريب على طرق وتقنيات المراجعة ، مع أهم اإلقتصادمثل  مجاالت قضايا البيئة

  .)١(التخصصات فى مختلف
  .بالمملكة المتحدة  الوطنيمكتب المراجعة  ٢/١/٣/٢

كبيرة تحت مسمى مراجعة قيمة عائد بشأن قضايا البيئة بدرجة   الوطنييتم تنفيذ أعمال مكتب المراجعة 
سلطة تنفيذ بحوث بشأن إذا   الوطنييملك مكتب المراجعة  ١٩٨٣  الوطنياإلنفاق ن وبموجب قانون المراجعة 

إختيار  فيوفعالة ولذا يتمتع المراجع العام بحرية كاملة  اقتصاديةكانت اإلدارات الحكومية تستخدم مواردها بطريقة 
 اإلنفاقمن تنفيذ فحوص عائد  الوطنيهذه السلطة العامة كافية لتمكين مكتب المراجعة  موضوعات الفحص وتعتبر

  . )٢(الحكومية البيئية وأثارها لألنشطة
  :)٣(وتتم مراجعة القضايا البيئية من خالل فحص الموضوعات التالية 

  البيئةتقوم بالرقابة على  التيفحص الجهات   •  .البيئية للبرامج واألنشطة  اآلثارفحص 
  بيئية جوهرية  اثأرلها  التيفحص تنفيذ السياسات والبرامج. 

  : )٤(بالمراجعات التالية الوطنيوفى سبيل ذلك قام مكتب المراجعة 
  اآلثارلتقييم  األوروبيالبيئية لبرنامج بناء ورصف الطرق وفقًا للمتطلبات القانونية لإلتحاد  اآلثارتقييم 

 :نتائج التقييم عن النتائج التالية  أسفرتالتطبيقات ،  أفضلالبيئية ، وكذلك بالرجوع إلى 
o  المتراكمة نتيجة رصف وبناء الطرق وأهمية تناولها بصورة أكثر تفصيالً  لآلثارالحاجة إلى تقييم أدق. 
o  البيئية للمشروع  لآلثارحساب التكاليف  فيتحسين الطرق الكمية المستخدمة. 
o  الطرق على البيئة تأثيرم بها إدارة النقل لخفض تقو  التيتقييم إنتقادى لإلجراءات. 

  لنظام الرقابة على  تقييمهباإلضافة إلى  والفحص بمكتب التفتيش، طالتخطيالتحقق من فاعلية أعمال
 .التلوث
تتحمل مسئولية حساب التكاليف والعوائد البيئية ، وقد أوضح  التي هيأن الحكومة  االعتبار فيمع األخذ 
، ولذلك  مهارات متخصصةتحتاج أنها   تواجه  تحديات  منها مراجعة القضايا البيئية ن أ لوطنيامكتب المراجع 

، ، رجال إحصاء اقتصاديينقام بتشكيل فريق للمراجعة متعدد التخصصات من بينهم باحثين ميدانيين متخصصين ، 
بينما هناك مجموعة ، تخصصين الم وغيرهم من المتخصصين في تقييم البرامج ، ويتم بالفعل تعيين بعض هؤالء

   .)٥(يمكن التعاقد معهم للقيام بأجزاء محددة من المراجعة االستشاريينأخرى من 

                                           
ي مراجعة البيئة ف، األساليب والتقنيات المستخدمة المؤتمر الدولي الخامس عشر لألنتوساى الجهاز المركزي للمحاسبات ،  )١(
 .٢١١ -٢٠٤، ص ) ١٩٩٥أكتوبر  ٢ –سبتمبر  ٢٥القاهرة ، (،)ج/١(
الجهاز المركزي للمحاسبات ، المؤتمر الدولي الخامس عشر لألنتوساى ، دور ومسئوليات الجهاز الرقابي األعلى في مراجعة البيئة  )٢(
  .١٢٤ -١٢٢، ص  سابقمرجع ، ) ب/١(
  .١٢٧ – ١٢٦، ص  المرجع السابق )٣(

)٤(  INTOSAI. Working group Environmental Auditing. Guidance on Conducting 
Audits of activities with an Environmental Perspective, Op. cit, pp. 46-47.   

) ج/١(في مراجعة البيئة الجهاز المركزي للمحاسبات ، المؤتمر الدولي الخامس عشر لألنتوساى ، األساليب والتقنيات المستخدمة  )٥(
 .٢٦، ص ابقمرجع س،



 

عدم وجود أو كفاية  عند مراجعة القضايا البيئية الوطنيتواجه مكتب المراجعة  التي التحدياتوتتمثل أهم 
يلجأ المكتب إلى منهج الدراسة الوصفية ، تبنى ات تحديالواضحة والمميزة لألداء ، وللتغلب على تلك ال المعايير
، وضع معايير لتقييم األداء، إجراء دراسة مقارنة، إجراء مسح للحصول على معلومات عن األداء معياريمنهج 
 .)١(المتوقع

  .مكتب المراجع العام بكندا  ٢/١/٣/٣
ويلعب مكتب  ،نمية المستديمة مجال المحافظة على البيئة وتحقيق الت فيتعد كندا من الدول الرائدة 

أصدر أول خطة خضراء لمراجعة  ١٩٩٠عام  ففيتحقيق ذلك ،  فيكندا دورًا مهمًا وفعاًال   فيالمراجع العام 
، ١٩٧٧ فيقامت الحكومة بتعديل قانون المراجع العام الصادر  ١٩٩٥قضايا البيئة والتنمية المستديمة، وفى عام 

" الدليل إلى حكومة خضراء"وقد تزامن ذلك مع إصدار الحكومة  ،لتنمية المستديمةليقضى بإنشاء مفوضية البيئة وا
  .)٢(يعد مرشداً لإلدارات عند إعداد إستراتيجيات التنمية المستديمة والذيإطار السياسة البيئية للدولة،  في

المستديمة من خالل تحقيق الحفاظ على البيئة ودعم التنمية  فيوتقوم مفوضية البيئة والتنمية المستديمة بدورها 
 : )٣(األهداف التالية

  أخذ  فيإمداد البرلمان واللجان التشريعية بنتائج وتوصيات أعمال المراجعة والدراسات الخاصة لمساعدتها
 .عند إعداد التشريعات االعتبار فيعناصر البيئة والتنمية المستديمة 

  القرارات ،  اتخاذالبيئة والتنمية المستديمة عند  اراتاعتبإدخال  فيوالمنظمات  االتحاديةمساعدة اإلدارات
 .وإعداد السياسات والبرامج ، وخالل عمليات التشغيل 

  زيادة وعى المواطنين الكنديين بحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بقضايا البيئة والتنمية المستديمة. 
بيئة والتنمية المستديمة ، قامت المفوضية خولها قانون المراجع العام إلى مفوضية الالتي للصالحيات  ووفقاً 

الدليل إلى "تضمنها  التيبإعداد استراتيجيات التنمية المستديمة ، بناءًا على اإلرشادات  اتحاديةإدارة  ٢٤بتكليف 
لى الحفاظ على البيئة  وتحقيق التنمية المستديمة من خالل إ، وتهدف تلك االستراتيجيات " حكومة خضراء
 . )٤(رامج وعمليات التشغيل، الخاصة بكل إدارةالسياسات والب

مكتب المراجع العام لمراجعة قضايا البيئة والتنمية  إستراتيجيةبتطوير  ١٩٩٧عام  فيهذا وقد قامت المفوضية 
أعمال المراجعة ، :  هيالمستديمة من أجل العمل على تحقيق أهدافها ، وذلك من خالل ثالث محاور رئيسية 

  . )٥(، األنشطة اإلدارية الموارد البشرية
  : )٦(اآلتيةإطار فلسفة التشغيل  في الكنديويتم تنفيذ إستراتيجية التنمية المستديمة لمكتب المراجع العام 

 إلى   البيئيد اإلنفاق مع إضافة البعد ئتتم مراجعة قضايا البيئة والتنمية المستديمة من خالل مراجعة قيمة عا
 : األتيد ، ويشمل الكفاءة والفاعلية و اإلقتصا

o  للتأكد من توافقها مع  االتحاديةتقوم المفوضية بمراجعة استراتيجيات التنمية المستديمة لإلدارات
 .أعدتها المفوضية  التيتوافقها مع المعايير وأيضا " الدليل إلى حكومة خضراء"إرشادات 

                                           
  .٢٣ – ٢٢، ص  المرجع السابق )١(

)٢(  General Auditor Office, Greeting the Government of Canada Strategies for 
sustainable Development, (1998), pp. 7-9. 

)٣(  General Auditor Office, Auditor General Act, (1997). Sec. 23. 
)٤(  Ibid. Sec. 24. 
)٥(  General Auditor Office, Sustainable Development Strategy for the Office of The 

Auditor General, (1997), pp. 2-12. 
)٦(  Common wealth Auditors General Conference. A Strategic Approach to Auditing 

for the Environment and Sustainable Development, Canada: a Country Paper. 
(South Africa. Oct. 1999), pp. 10-13. 



 

o  دمها نحو تحقيق أهداف تعدها اإلدارات عن مدى تق التيكما تقوم المفوضية بمراجعة التقارير
 .ستراتيجيات التنمية المستديمةا

 التقرير األخضر( السنويإعداد التقرير  تقوم المفوضية بعمل المزج بين الدراسات وأعمال المراجعة عند (
 .المقدم إلى مجلس العموم

 سلطات تركيز أعمال المراجعة على التحقق من تنفيذ السياسات أكثر من صنعها حيث يتوافق ذلك مع ال
 .المخولة لمكتب المراجع العام

  وفقًا لقانون المراجع العام تتلقى مفوضية البيئة والتنمية المستديمة نيابة عن مكتب المراجع العام الشكاوى
لى إالمقدمة من المواطنين فيما يتعلق بقضايا البيئة والتنمية المستديمة ، وتقوم المفوضية بإرسال الشكاوى 

 ١٢٠رسال صورة من الرد على الشكاوى إلى المفوضية خالل إالمختصة ، ومطالبتها ب االتحاديةاإلدارات 
 .يوماً من تقديمها ، وتقوم المفوضية بفحص الرد والتحقق منه والتقرير عن ذلك إلى مجلس العموم 

  تحققه  الذيهداف ومدى التقدم األتنفيذ  فيالتقرير إلى مجلس العموم عن مدى نجاح اإلدارات. 
 تساعد فريق المراجعة  التيستشارية باللجان اال االستعانةفريق للمراجعة متعدد التخصصات ، مع  داماستخ

يراجعها المتعلقة بالبيئة والتنمية المستديمة ، وتحديد الهدف من المراجعة ومجال  التيعلى تحديد القضايا 
  . المطلوبة للقيام بها الخبرات

  :وسبل التغلب عليهاالعليا للرقابة فى مجال المراجعة البيئية  األجهزة هتواج التيالتحديات  ٢/١/٤
أعدتها مجموعة عمل األنتوساى  التي، ) السابع / السادس / الخامس (  االستبياناتنتائج  أسفرت

تنفيذ المراجعات و تحد األجهزة الرقابية العليا عند إعداد  التيالعراقيل / للمراجعة البيئية عن مجموعة من القيود 
  ) :١(رقم  التاليالجدول  فيلبيئية على النحو المبين ا

  )١(جدول رقم  
  تحد من قدرة الجهاز األعلى للرقابة على إعداد وتنفيذ المراجعة البيئية التيالقيود 

تحد من قدرة الجهاز األعلى للرقابة على إعداد وتنفيذ  التيالقيود 
  المراجعة البيئية

  االستبياننتائج 
)٧(  )٦(  )٥(  

  ١١  ٢١  ٢٢  صالحية الجهاز األعلى للرقابة غير كافية
  ٥٩  ٥٨  ٥٦  نقص المهارات والخبرات داخل الجهاز األعلى للرقابة

كاألهداف غير ( صياغة غير كافية للسياسات البيئية الحكومية 
  ٥٧  ٥٢  ٤٠  ) كافغير   رسميالقابلة للقياس ، غياب اإلستراتيجية ، إطار 

  ٣٧  ٥٢  ٣٥  عة غير كافيةمعايير وقواعد بيئية موضو 
  ٦٥  ٦٨  ٤١  المتابعة والرصد غير كافيةو  تقاريرالنظم 

  ٦٦  ٦٢  ٥١  غير كافية البيئيبيانات عن الوضع 
  ٦٥  ٦٥  -  نقص الموارد البشرية

  ٢٩  -  -  نقص الموارد الفنية والتكنولوجية
  ٣٠  -  -  نقص البرامج البيئية
  ١٢  ٣٠  ٦  أخرى وحدودها

الصادرة عن مجموعة عمل )  ٧،  ٦،  ٥(  االستبياناتنتائج  وءض فيداد الباحث الجدول من إع: المصدر 
  اإلنتوساى للمراجعة البيئية

  : يليتبين ما )  ١( وبتحليل بيانات الجدول السابق رقم 



 

  تواجه األجهزة الرقابية العليا عند ممارسة المراجعة البيئية  التي) العراقيل/القيود(كان من أهم التحديات
 :كل من   مكان بارزاً  حتلتإ تيوال

o  من األجهزة الرقابية %  ٦٥ يمثلهالبشرية  المواردنقص. 
o  ٦٠بمتوسط %)  ٦٦%: ٥١(عدم كفاية بيانات الوضع البيئي ما بين.% 
o  ٥٨بمتوسط ) ٥٩%:٥٦(نقص المهارات والخبرات داخل األجهزة الرقابية ما بين.% 
o ٥٨بمتوسط % )  ٦٨% :  ٤١( ا بين نظم التقارير والمتابعة والرصد غير كافية م %. 
o  ٥٠بمتوسط % )  ٥٧% :  ٤٠( صياغة غير كافية للسياسات البيئية الحكومية ما بين %. 
o  ٤١بمتوسط % )  ٥٢% :  ٣٥( معايير وقواعد بيئية موضوعة غير كافية ما بين  %. 

ان نقص البرامج البيئية فكر ترتيب متأخ احتلتاألخرى فقد ) العراقيل / القيود ( وعن مجموعة التحديات 
من األجهزة الرقابية ، %  ٢٩ يمثلهمن األجهزة الرقابية ، نقص الموارد الفنية والتكنولوجية %  ٣٠يمثله 

ارسة المراجعة البيئية كانت ما مالسابع ، أما عدم كفاية صالحية األجهزة الرقابية لم االستبيانوذلك وفقًا لنتائج 
  .من األجهزة الرقابية %  ١٨وسط بمت% )  ٢٢% :  ١١( بين 

تواجه األجهزة الرقابية عن  التي) العراقيل / القيوم ( من التفصيل عن التحديات  بشيءالحديث  يليوفيما 
  .إعداد وتنفيذ المراجعات البيئية 

 :والخبرات والموارد البشرية داخل األجهزة الرقابية  هاراتنقص الم ٢/١/٤/١
نقص الموارد البشرية  هياجه األجهزة العليا للرقابة عند ممارسة المراجعة البيئية تو  التيمن أهم التحديات 

  .وعدم توافر الخبرات المتخصصة الكافية للقيام بهذا النوع من المراجعات 
عقد  الذيالخامس عشر لألجهزة الرقابية والمحاسبة  الدوليالمؤتمر  فيوقد أقرت أجهزة الرقابة العليا 

تظهر الحاجة إلى ضرورة توفير المهارات المالئمة إلجراء  أنه مع مراعاة معايير المراجعة ١٩٩٥بالقاهرة عام 
تلك األجهزة على أن مهارات المراجعة العادية تشكل المتطلب األساسي  اتفقتعملية المراجعة البيئية ، وقد 

آخر يجب توافره ، وهو المعارف  للقيام بمثل هذا النوع من المراجعات ، إال أنها أقرت أيضًا أن هناك متطلب
  .والخبرات المتعلقة باألمور والمسائل البيئية 

  )١(:منهاأن يتسم بها القائم بعملية المراجعة البيئية  ينبغيوقد حددت بعض الدراسات عدة مهارات 
  يكون للمنشأة دخل فيها التيالبيئية  واالنتهاكاتالسلبية  اآلثارالدراية الكافية بمسببات. 
 البيئية  وااللتزاماتلمام الكاف بمعايير المحاسبة البيئية فيما يتعلق بالقياس واإلفصاح عن األصول اإل

 .قد تنشأ نتيجة ألنشطة المنشأة  التي
  تخضع لها المنشآت  التياإللمام بالقوانين والتشريعات والمعايير البيئية. 
  انت إجراءات التحقق مالئمة لتحديد ما إذا ك المهنيالحكم  استخدامالقدرة العالية على. 
  أحدثت  والتيالقدرة على الحكم على مدى قدرة المنشأة على تصحيح أو معالجة الوضع ألنشطتها

 .البيئية السلبية  اآلثار
  القدرة على توثيق كل العناصر األساسية لعملية المراجعة البيئية. 
  محلياً / إقليمياً / المجتمعات دولياً تعانى منها  التيبالمتغيرات والمشكالت البيئية  ثقافيوعى.  
 :ونظم التقارير والمتابعة والرصد  البيئيبيانات عن الوضع العدم كفاية  ٢/١/٤/٢

لمجموعة اإلنتوساى لمراجعة البيئة هو قصور المعلومات  االستبياناتأسفرت عنها  التيتحديات من أهم ال
كثير من   فيقد ال يعكس  الحالي البيئي المحاسبيالنظام فة ، موضوع المراجع للمنشأة البيئياحة عن األداء تالم

، كما  القوميو التلوث على المدى الطويل وتصريف النفايات وتأثيرها على اإلقتصاد  البيئياألحيان أثار التدهور 
 التيسية اإلستراتيجي ألغراض التنمية المستدامة، وتكمن المشكلة الرئي البيئي ءيساعد على تقييم األداال أنه 

                                           
  ١٠٠ - ٩٨، ص  )٢٠١٤مكتبة الوفاء القانونية، : ، اإلسكندرية الطبعة األولى" ( دراسات متقدمة في المراجعة البيئية" ،رشا الغول. د  )١(



 

يتم وفقًا لها تقييم تكلفة  التيغياب األسعار  فيتواجه المحاسبين فيما يتعلق بقياس األحداث والعمليات البيئية 
تسعير الوحدة الناتجة عن شأن ثرات البيئية ألنشطة منشآت األعمال ، فغالباً ما توجد صعوبة بؤ أو سعر سوق الم

وقيمة البحار واألنهار وغيرها من المشكالت البيئية  البيولوجيتلوث الهواء وثقب األوزون وتدهور التنوع 
 اآلثارأشارت إلى مراعاة  التي، وعلى الرغم من أن هناك مجموعة من المعايير واإلرشادات الدولية )١(المعاصرة 

ثر العوامل مراعاة أ) ١٠١٠(مثال قائمة ممارسات المراجعة البيئية رقم ( البيئية المحتملة على القوائم المالية 
تطوير الممارسة عندما يكون للعوامل  فيالحسابات  مراجعيالبيئية عند مراجعة القوائم المالية وهدفها مساعدة 

تنادى بعدم كفاية أو  أراءإال أنه الزال هناك  ،) على القوائم المالية للوحدة اإلقتصادية جوهريالبيئية تأثير 
لتعامل مع مشاكل القياس و اإلفصاح عن المعلومات البيئية وتدعو إلى ا فيمالئمة المعايير المحاسبية الحالية 

  .للمنشآت البيئي ءاألداضرورة بذل مزيد الجهد لتطوير نموذج المعلومات بالشركة لقياس واإلفصاح عن 
  :كافية للسياسات البيئية الحكومية الالصياغة غير  ٢/١/٤/٣

التعهدات البيئية  اتساملرقابة عند ممارسة المراجعة البيئية هو تواجه األجهزة العليا ل التي تحدياتمن أهم ال
وفى حالة  البيئيتغفل البعد  التي واالقتصاديةفى كثير من األحيان بالتداخل والتعقد من السياسات اإلدارية 

  .بينها ، مما يصعب معه تحديد مراكز المسئولية اتساقوجودها فإنه ال يوجد تنسيق و 
  :ة المعايير والقواعد البيئية الموضوعة عدم كفاي ٢/١/٤/٤

من األجهزة الرقابية ، حيث تعانى من قلة %  ٤٠المتوسط  فيعدم كفاية المعايير والقواعد البيئية يمثله 
بعض  فيللمدققين  البيئي بحيث ال يتوافرتقويم األداء  في اعتمادهاالمعايير والمؤشرات البيئية الواجب 

معايير و مقاييس للحكم على  استخدام و البرامج البيئية ، فوجودتنفيذ ة للتحقق من الحاالت المقاييس الدقيق
أساس تقييم  هيفهذه المعاير والمقاييس ، مراجعة البيئة  فيالمسئوليات المرتبطة بالبيئة يعتبر عنصرًا أساسيًا 

  .ة البيئية المراجعة ، ويكون له تأثير كبير على مصداقية تقارير المراجع فيأدلة اإلثبات 
 :عدم كفاية صالحية األجهزة الرقابية للقيام بعملية المراجعة البيئية  ٢/١/٤/٥

بشأن الرقابة والمراجعة البيئية الصادرة عن مجموعة عمل اإلنتوساى ) الخامس (  االستبيانأسفرت نتائج 
الحيات تعطيهم الوصول الكامل أنه لدى العديد من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ص البيئيللعمل 

ليس فقط للحكومة الوطنية بل حتى للحكومات اإلقليمية وحكومة المحافظات والواليات وكذلك المجالس 
الحكومية المحلية والبلدية والجماعية ، وعادة ما يتم رقابة القضايا البيئية على مستويات متعددة ، وبما أن 

يم أنشطة جميع مستويات يمالية صالحيات رقابية واسعة ، فإن لديها فرصة تقعديد من األجهزة العليا للرقابة اللل
  .الحكومة المتعلقة بحماية البيئة 

خصوصًا ذات الدخل ( لدى بعض األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ف ،إضافة إلى الرقابات
ع وتنفيذ سياساتهم وبرامجهم صالحية مساعدة حكوماتهم على تقييم قدرتهم على وض) المنخفض والمتوسط 

  )٢(.البيئية أو صياغة تشريعات وبرامج بيئية 
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك نقاش يدور بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية بشان ضرورة الحصول 

فى بعض على صالحيات خاصة من أجل القيام بالرقابة والمراجعة البيئية ، وهناك وجهات نظر مختلفة ، و 
  .األحيان متضاربة ، حول هذا الموضوع 

الحصول على  الضروريلفريق العمل المعنى بالرقابة والمراجعة البيئية هو أنه ليس من  الرسميإن الموقف 
المالية (ت الرقابة النظامية والمراجعات البيئية داخل إطار صالحيا بالرقاباتيمكن القيام فصالحيات خاصة ، 

                                           
، يوليو ، العدد السابع  مجلة جامعة طنطا للبيئة، " اإلجراءات  –األداء  –وم المفه –مراجعة األداء البيئي " محمد سامي راضى ، .د )١(

  .٣١–٣٠، ص  ٢٠٠٨
وضع الرقابة والمراجعة البيئية في دول المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة ، المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية   )٢(

 . ٩ص ،  ٢٠٠٧،  استنتاجات االستبيان الخامس بشأن الرقابة والمراجعة البيئيةأهم : المالية والمحاسبية 



 

، لكن بعض األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية ترى أن الصالحيات الخاصة قد ابة األداءأو رق) وااللتزام
تساعد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على مخاطبة الوزارات وإعطاء رسالة واضحة إلى الحكومة 

  .مهمة  هي ةالبيئيالقائمة بأن الرقابات والمراجعات 
أحكام   %)١٧( الخامس ، لدى بعض األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ياناالستبإلى  واستنادا

صالحياتها التشريعية ، وقد تأخذ أشكاًال مختلفة ، وقد تشمل التشريعات  فيخاصة للرقابة والمراجعة البيئية 
  .الحماية البيئية والسياسات البيئية والتأثير البيئي والتنمية المستدامة 

حية خاصة للرقابة البيئية ألن الحصول على صال الضروريالخامس أنه ليس من  االستبيانئج وتبين نتا
سبق وأن قامت العديد من األجهزة العليا للرقابة المالية  فقدمن األجهزة العليا ذكرت ذلك ، %) ٧٤(

  ة والمحاسبية برقابات ومراجعات بيئية رغم أنها ال تملك صالحية خاصة للقيام برقابة بيئي
وتجدر المالحظة هنا إلى أنه يمكن لألجهزة العليا للرقابة والمراجعة البيئية أن تلعب أدوارًا بيئية إضافية 
ليس لها عالقة بالرقابة ، فمثًال قد تملك األجهزة الرقابية العليا صالحيات تشمل عملية تقديم مطالب أو 

  .ة مراجعة إستراتيجيات الحكومة المتعلقة بالتنمية المستدام
، فإن عدم كفاية صالحية األجهزة لممارسة السابع االستبياننتائج  وءض فيالقول أنه  يمكن، وبصفة عامة
من األجهزة الرقابية، وهي نسبة % ١١ راجعة  بلغ نسبته ما يمثلهقيد على عملية الم باعتبارهالمراجعة البيئية 

خاصة وقد قامت العديد من  الضروريأنه ليس من   يشير إلى الذي، األمر )٦، ٥(رقم  االستبيانأقل من نتائج 
   .األجهزة الرقابية العليا برقابات بيئية رغم أنها ال تملك صالحية خاصة للقيام برقابة بيئية

  :نقص الموارد المستخدمة فى إجراءات الرقابة والمراجعات البيئية  ٢/١/٤/٦
تعانى من نقص  اأنه% ٦٥األجهــزة الرقابيــة بنسبة  ، فقـد أشــارت بعــض)٧، ٦( االستبياناتوفقـًا لنتائج 

جهزة ءل األساتوالتكنولوجيا الحديثة ، وغالبًا ما ت لفنيةا تعانى من نقص الموارد% ٢٩ونسبة  ،البشرية  الموارد
ها ، سيحتاجون إلي التيإجراء رقابات بيئية عن الموارد  فيتريد الشروع  التيالعليا للرقابة المالية والمحاسبية 

وبينت النتائج المحصل عليها أن ذلك األمر يختلف من جهاز إلى آخر ، وهذا يبين لألجهزة العليا الحديثة 
الرقابة  فيموارد كبيرة الرقابات البيئية دون استخدام  فيبأنه يمكنها الشروع  العهد بالرقابة المالية والمحاسبية 

  .والمراجعة البيئية 
حديات من جراء نجاح األجهزة الرقابية ، فقد أصبحوا شركاء تعاون تال تنشأ  " وفى ذلك الشأن يرى البعض

تثبيت  فيتعتمد عليها ، وينظر إلى المدققين على أنهم شركاء  التيفاعلين مع العديد من المنظمات الدولية 
  )١(.كمة والمسائلة العالمية ونشجعها و الح

جنة التوجيهية للإلى ارقابية األعضاء التابعين جهزة الاأل ممثليوبصفة عامة حددت لجنة مؤلفة من 
  : األتي في لهتواجه عمليات التدقيق البيئي ومستقب التيعمل التدقيق البيئي أهم التحديات لمجموعة 

  :لتحديات األساسية للتدقيق البيئي ا  . أ
 التدقيق ، وما زال يشبه إلى حد كبير أنواع أخرى من عمليات  البيئياألعضاء باإلجماع على أن التدقيق  أتفق

البيانات  اكتمالتناثر وفقدان وعدم )٢(:تخص التدقيق البيئي وهى  التيبإمكانهم تحديد عدد من الصعوبات 
 .البيئية على المستويات المحلية واإلقليمية 

  ًدالبيئي على المدى البعي واالنحسارتزايد المشاكل البيئية   •  .حداثة المشاكل والقضايا البيئية نسبيا 
 فيما بينهم  يصعب توحيد اإلجراءات األجهزة الرقابية مما المنوط بهاالمهام والسلطات  اختالف. 

                                           
 ،٢٠١٢،يوليو  البيئي،عدد خاص حول التدقيق  الحكوميالمجلة الدولية للتدقيق  ، االفتتاحيةالمقالة : أوفير  مايكل )١(
، عدد خاص حول  الحكومي، المجلة الدولية للتدقيق  والمستقبلية التحديات الحالية: التدقيق البيئي : ناميبيتا برا ساد ،هيلجى سترا ند   )٢(

 .٢٠١٢التدقيق البيئى يوليو 



 

  معايير دولية باعتمادصعوبة إقناع الحكومات  •  .القضايا البيئية متعددة الجنسيات والتخصصات 
  الوطنيستوى صعوبة إيجاد معايير تدقيق على الم • .إلى كفاءات ومعرفة خاصة البيئيحاجة العمل 
  المحتمل للسياسات والبرامج المستقبليتقييم األثر  فيحاجة القضايا البيئية إلى حيوية. 
  بعض الدول ، وعدم   فيتعدد النصوص التشريعية المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية

 .رقابته  فييعتمد عليها الجهاز  لكيدول أخرى  فيكفايتها 

  :لمستقبلية  للتدقيق البيئي التحديات ا . ب
 يتم التعامل بها مع األمور البيئية التيقياس الكيفية   •  .نحو العولمة المتزايدة للمشاكل البيئية  التوجه. 
 المناخير يالحاجة إلى تناول القضايا المعقدة والعالمية كالتنمية المستدامة والتغ. 
  التدريب المناسب لهم توسيع مجموعة المدققين المختصين بالبيئة وتهيئة. 
  المواضيع ومراكز األنشطة من بين عدة خيارات  واختيارالتخطيط لعمليات التدقيق. 
  بين العامة والسياسيين البيئيحول ممارسة التدقيق  الوعيرفع مستوى. 
  القرارات المتعلقة بالسياسة البيئية  فيالتكيف مع التقلبات. 
  التسييس الشديد للمسائل البيئية إرساء النزاهة والمهنية إزاء خلفية. 
  ألعضاء المجموعة ولمجتمع اإلنتوساى عامة  البيئيتحسين طريقة تقديم نتائج مجموعة عمل التدقيق. 

 فهناك بعضتواجهها عند ممارسة المراجعة البيئية  التي) الصعوبات ( التحديات أما عن سبل التغلب على 
 التي يمكن أن تعتمد عليها في هذا الشأناألجهزة الرقابية العليا األساليب والمقاييس المستخدمة من جانب 

أعدتها مجموعة عمل التدقيق البيئي  التي) السابع / السادس / الخامس (  االستبياناتأسفرت نتائج فقد 
نتوساى عن مجموعة من األساليب والمقاييس المستخدمة من جانب األجهزة الرقابية العليا للتغلب على لأل
  ):٢(رقم  التاليالجدول  فيالبيئي على النحو المبين  الرقابيتواجهها عند ممارسة عملها  التيديات التح

  ) ٢( جدول رقم  
  تحد من عملية المراجعة البيئية التيالمقاييس المستخدمة من جانب الجهاز األعلى محاولة التغلب على القيود 

بة محاولة التغلب على للرقاالمقاييس المستخدمة من جانب الجهاز األعلى 
  القي

  االستبياننتائج 
)٧(  )٦(  )٥(  

  % ٦٧  % ٦٧  % ٤٧  تدريب فريق عمل الجهاز األعلى -
  % ٣٥  % ٥٦    معايير بيئية مهنية دولية استخدام -
  % ٥٣  % ٥٣  % ١٩  بيانات بيئية مجمعة مباشرة من الميدان على الطبيعة -
    % ٤٧  % ٣٤  (RWGEA )التعاون مع فريق العمل البيئي اإلقليمي  -
  % ٢٤  % ٣٧  % ١٩  تعاون من معاهد بحثية وجامعات -
  % ٢٣  % ٢٨  % ١٩  مؤشرات أداء موضوعة ومطورة -
  % ٥  % ١٨  % ٧  تعديل صالحية الجهاز األعلى للرقابة  -
  % ٣٩  -    محل المراجعة  الجهةمعايير أداء متفق عليها مع  -
  % ٣٥  -     Engaged Subject بيئيبخبير  االستعانة -
  % ٣٤  -  % ٢٩  عايير دولية و إقليمية أخرىممع  مرجعيإطار  تخداماس -
  % ٣١  -    اإلقليمي البيئيخدمات من جانب مجموعة عمل التدقيق  استخدام -
  % ٨  % ٢٦    أخرى -

الصادرة عن مجموعة التدقيق )  ٧،  ٦،  ٥(  االستبياناتنتائج  وءض فيالجدول من إعداد الباحث : المصدر 
  .البيئي لإلنتوساى



 

ستخدمها األجهزة الرقابية و التي تيتضح أن من أكثر المقاييس شيوعًا )  ٢( بتحليل بيانات الجدول السابق رقم 
  :  هي البيئيتواجهها عند ممارسة التدقيق  التيالتغلب على التحديات  فيالعليا 

  ة الرقابية العليامن األجهز %)  ٦٠(بمتوسط %)  ٦٧%:  ٤٧(يتراوح بين  والذيتدريب الموظفين بالجهاز. 
  ٤٢(بمتوسط %) ٥٣%:  ١٩(يتراوح بين  والذيجمع المعلومات البيئية مباشرة من الميدان.(% 
 ٣٥(بمتوسط  واالستشاراتالخبرات الخارجية  استخدام  %.( 
  ٣٢(بمتوسط %)  ٣٤%:٢٩(يتراوح بين  والذيمع معايير دولية و إقليمية  مرجعيإطار استخدام ( %. 
 ٣١بمتوسط ( اإلقليمي  البيئيت مقدمة مع جانب مجموعة عمل التدقيق خدما استخدام  %(. 
 ٣٠( بمتوسط % )  ٥٦% :  ٣٥( يتراوح بين  والذيو دولية ة معايير بيئية مهني استخدام ( %.  

 التغلب على التحديات فيكثر المقاييس شيوعًا يستخدمها األجهزة الرقابية العليا األساليب السابقة هي األ عدوت
 . البيئيتواجهها عند ممارسة التدقيق  التي
 : األساليب اآلتية  ترتيب متأخر في ويأتيهذا 

  ٢٧( بمتوسط )  % ٤٧% :  ٣٤( يتراوح بين  والذياإلقليمي  البيئيالتعاون مع فريق العمل ( %.  
  ٢٧( بمتوسط % )  ٢٤% :  ١٩( يتراوح بين  والذيالتعاون مع معاهد بيئية وجامعات ( %.  
   ٢٣( بمتوسط % )  ٢٨% :  ١٩( يتراوح بين  والذيإعداد مؤشرات مطورة .( % 
  ١٠( بمتوسط % )  ١٨% :  ٥( يتراوح بين  والذيتعديل صالحية الجهاز األعلى للرقابة .( %  

 هو نقص المهارات أن أهم عائق يواجههالم تقم قط برقابة بيئية ذكرت  التياألجهزة الرقابية ومن جانب أخر فإن 
بعض  فيتعانى  التيللتغلب على هذا العائق ، أما األجهزة الرقابية  وحددت التدريب كأفضل وسيلةوالخبرات ، 

 ،من الميدان على الطبيعةات البيئية مباشرة نبجمع البيامن الحكومة تقوم  المعلومات المقدمة فيمن نقص الحاالت 
  .مطورة ات أداءبإعداد مؤشر والجامعات وتقوم  وتتعاون مع معاهد البحث
المعايير البيئية األجهزة العليا للرقابة  استخدمت،  تملك بلدانها قواعد ومعايير كافيةال  التيأما األجهزة الرقابية 

  .و إقليمية  مع معايير دولية مرجعيتستخدمها المنظمات الدولية كمعايير توجيهية ، وكذلك إطار  التي
األجهزة الرقابية كل األنواع المختلفة من المقاييس للتغلب على هذه  امباستخدإال  يأتيلن  االيجابيوالتغير 

  .أكثر قابلية للمقارنة مع بعضها البعض بشكل متتابع  هابشكل يجعل تحدياتال
  )١( تواجه األجهزة لتحقيق المراجعة البيئية الفعالة عن طريق التيوبصفة عامة يمكن التغلب على هذه التحديات 

   مع متطلبات كل دولة  يتالءم، و أن تخضع هذه المعايير للتعديل بما  البيئيللتدقيق  ةتمعايير ثابوضع. 
   البيئية الضارة  اآلثارلوائح داخل كل دولة تجرم األعمال ذات وجود تشريعات و. 
  التيجهات منح األجهزة العليا للرقابة السلطات الكافية للقيام بالرقابة البيئية على أن يكون لها حرية إختيار ال 

 .سبيل إنجاز مهمتها  فيتعاونها 
  المجاالت البيئية من خالل التدريب وعقد اللقاءات  فيعلى تنمية مهارات وقدرات وخبرات المراجعين  العمل

 .مجال الرقابة البيئية  فيالعلمية والندوات والمؤتمرات 
، وخاصة للقائمين  البيئيققين حول التدقيق وفى ذلك الشأن برزت مرارًا وتكرارًا الحاجة إلى دورة تدريبية للمد

، وكذلك أشارت WGEA البيئيعدة منتديات خاصة بمجموعة العمل  فيألول مرة  البيئيعلى أعمال التدقيق 
اإلقليمي كل ثالث سنوات الحاجة  البيئيتجريها مجموعة عمل التدقيق  التيالبيئية التابعة ألجهزة الرقابة العليا  المسوح

الهند إنشاء  في العاليوبالتعاون مع جهاز الرقابة  WGEAذه الدورات التدريبية وردًا على ذلك، قررت إلى مثل ه
 فيتقع  التي البيئيتعد منشأة تدريب عالمية للتدقيق  والتي،   (iced)والتنمية المستدامة  البيئيللتدقيق  دوليمركز 
  .جايبور

                                           
، ٢٠٠٧، ) ٢٧العدد (،" بنيين  "األزهرمجلة كلية تجارة ،  البيئيدور المراجعة البيئية نحو تحسين األداء أبو بكر عبد العزيز البنا ، . د   )١(

 . ٣٥٠ – ٣٣٩ص 



 

مجال  فيمن ذوى الكفاءة والمهنية  البيئيعليا ، أعمال التدقيق قابة الر العديد من أجهزة ال فيويجرى المدققون 
الحسبان ، تقام الدورة الخاصة بالتدقيق  فيالقضايا البيئية ، ولوضع هذه األهمية  فيالتدقيق ، ولكن تنقصهم الخبرة 

 WGEA ) البيئيالتدقيق للتنمية المستدامة و  الدوليالمركز / اإلقليمي  البيئيوالتابعة لمجموعة عمل التدقيق  البيئي
/ iCED )  ، مواضيع التدقيق ذات  واختيارإلتاحة المعرفة للعمل على القضايا البيئية مثل إدراك المشاكل البيئية

الصلة ، وتحديد معاير ومنهجية التدقيق المناسبة، وكذلك وضع توصيات مهمة ، وتهدف أيضًا إلى إتاحة التدريب 
المركز من إعادة المعلومات المستخلصة من هذه  فييتمكن المدققون المتدربون على هذه القضايا بحيث  العملي

  .مؤسسات بلدانهم  فيدورات تقام  فيالدورات 
  المحافظة على البيئة  فيم الدول النامية بالمعونات المادية والفنية والتكنولوجية للمساهمة عتبنى برنامج لد

 .وحمايتها من التلوث 
  بالمعايير  االلتزامد مراجعتها على إنشاء وحدات للمراجعة الداخلية لديها للتأكد من تشجيع الجهات المرا

 .تكون عوناً ودعماً للرقابة البيئية الخارجية  وبالتاليالبيئية  والقوانين
  العمل على تشجيع الدول والهيئات على إعداد برامج بيئية يمكن متابعتها وتقييمها من قبل األجهزة العليا. 
   كافية   بيئيةوالمقابالت الشخصية للحصول على معلومات  واالستبياناتتشجيع الزيارة الميدانية  .  

  :واجهت بعض األجهزة العليا للرقابة فى مجال المراجعة البيئية التياذج وحاالت عملية للتحديات نم ٢/١/٥
العليا للرقابة فى مجال  هزةاألجواجهت  التييستعرض الباحث بعض النماذج والحاالت العملية للتحديات 

البرنامج و المراجعة البيئية وذلك من خالل ما أسفرت عنه تجربة أوغندا فى مجال مراجعة إدارة الموارد الطبيعية ، 
األول لفريق عمل البيئة التابع  واالجتماع، " البيئية الدولية  االتفاقياتمراجعة تنفيذ " البيئي لألمم المتحدة 

   ٢٠١١أكتوبر  ٧- ٣بتنزانيا  فى الفترة من قد لألفروساى المنع
  : إفريقيا فيأوغندا كانت تحت عنوان الدروس المستفادة من مراجعة إدارة الموارد الطبيعية  تجربة ٢/١/٥/١

المراجعات البيئية   واجهت مكتب المراجعة الصادر عن تنفي التينتيجة أوغندا عن بعض التحديات  أسفرت
  : )١(كانت من أهمها  والتي

 المتابعة الفعالة بواسطة البرلمان على الرغم من تنفيذ الجهات محل المراجعة لتوصياتهم  صنق. 
بين )  ارتباط/  اتصال( وتجنباً أو تخفيض لهذه المخاطرة أنه يجب تعيين مكتب يكون بمثابة همزة وصل  -

 .البرلمان والسلطة التنفيذية 
 عائد اإلنفاقمراجعة  غير الواضح للمراجعات البيئية هل هي الوضع Value of Money Audit   أم مراجعة

 .مستقلة
 وتجنباً أو تخفيض لهذه المخاطرة أنه يجب على مكتب المراجعة أن يوضح موقف مراجعة قيمة النقود البيئية  -

 OAG Clarifying the Position of Environmental VFM Audits  
  لجهات موضع المراجعة ، حيث أن بعض الهيئات و المنظمات الدخول على معلومات و سجالت من ا فيالفشل

مدى إمكانية اإلعتماد على البيانات بشكل  فيينقصها تحديث المعلومات والبيانات ، وهذا من شأنه يلقى الشك 
  .المعلومات و البيانات يمثل تحدى  اكتسابيجعل 

  .وقوة مكتب المراجعة العام  حساسية الجهات محل المراجعة لسلطة إلىوقد أرجعت التجربة ذلك  -
  ونظم تحديد المواقع والتجهيزات المناسبة مثال نظم المعلومات الجغرافية المعداتنقص . 

  .مثل التجهيزات االحتياجاتضرورة إعطاء أولوية وضمان وتأمين تمويل بتجربة أوصت الوتجنباً لهذه المخاطر  -
  نقص المقاييس المناسبة لتأكيد الجودة.  

                                           
)١(  Lessons learnt from auditing management of natural resources in Africa : the 

UGANDA case , presented by Muyimbwa john Herby , assistant director of audit.  
 



 

ضرورة إنشاء وحدة لتأكيد الجودة و العمل على تشجيع التعاون مع األجهزة  تراءى التحديذلك ولمواجهة  -
  .الرقابية العليا النامية 

  نقص السياسة المرتبطة بمهمة الخبراء و نقص المهارات المناسبة لتنفيذ مراجعة قيمة النقود.  
  .خبرة و تدريب فريق العمل ترنة بمقوجوب تعيين مستشارين ذات مهارات فنية  التحديوتجنباً لهذا  -

  بعض الحاالت  في مللتقييعلى معيار  االتفاقصعوبة.  
 . مالتقييعليها وتوثيق معيار  لالتفاقوتجنباً لذلك يجب تشجيع مفاهيم المراجعة  -
  :تتضمن  فهيأما عن التحديات الحالية  
  جعة عائد اإلنفاق تخطيط طاقة بشرية لتأكيد مؤازرة مرا •      .خلق وحدة تدريب فعالة. 
  مراجعة تأكيد جودة فعالة من خالل وحدة مستقلة تحت إدارة مدير المراجعة. 

  "البيئية الدولية  االتفاقياتمراجعة تنفيذ : " لألمم المتحدة  البيئيالبرنامج  ٢/١/٥/٢
    :)١(لبيئية الدوليةا االتفاقياتمراجعة تنفيـذ الواجب مراعاتها عند  التي االعتباراتالتحديات و  يليفيما و 

  للتنفيذ ومدى إمكانية إفصاح  القانونييمكن اإلعتماد عليها وذلك وفقًا للوضع  التيتوافر المعلومات  فينقص
ولكن هذه المعلومات قد تكون  ،ًا متوافر أمرا ً البيئية الدولية للتنفيذ ، ربما يكون الوصول للمعلومات  االتفاقيات

 .غير مناسبة أو غير كافية 
 الدولية بعدة طرق البيئية االتفاقيات فيبعض الحاالت ، يمكن تفسير اللغة المستخدمة  يف. 
  معنى لدولة بواسطة و سائل أخرى/ البيئية الدولية ذات أهمية  االتفاقياتربما ال تملك. 

  :فهى دولية البيئية ال االتفاقياتعند مراجعة  )االعتباراتالتحديات و ( الرقابية القيود القانونية لألجهزة أما عن 
 البيئية الدولية من خالل  االتفاقياتعنده يستطيع الجهاز األعلى للرقابة مراجعة تنفيذ  الذيالمدى  اختالف

 .مستويات مختلفة من حكومة البلد 
 اتاالتفاقيالفرصة لتنفيذ هذه  اتالبيئية الدولية عندما تملك الحكوم االتفاقياتسيتم مراجعة تنفيذ  ،ديبشكل تقلي. 

ومع ذلك بعض األجهزة العليا للرقابة بدأت تخطو تجاه التحول من معيار المراجعة التام لكونها فقط قادرة على 
 .البيئية الدولية  االتفاقياتقة من تالوطنية المش التشريعاتمراجعة 
المراجعة  ٢٠١١بر أكتو  ٣/٧ –تنزانيا  –األول لفريق عمل البيئة التابع لألنتوساى ، أروشا  االجتماع ٢/١/٥/٣

  :تحدى لألجهزة العليا للرقابة : البيئية 
  :)٢(األتي فيتواجه األجهزة الرقابية العليا عند القيام بالمراجعة البيئية  التيتتضمن أهم التحديات 

  تداخل بين الجهات محل المراجعة و أصحاب المصالح •  .الرقابات التعاونيةمثل نقص شركاء األداء 

 ة تحدى بشأن تدقيق هذه التقارير يلرقاباتحديات إعداد التقرير ، بينما تواجه األجهزة  تواجه الحكومات. 
  حسبانها التوازن بين البيئة و اإلقتصاد و المجتمع فيجدال عندما تأخذ  فيربما تقع األجهزة الرقابية. 
  ال تأخذ نظرية التنمية المستدامة البيئية كعنصر غير قابل للتغيير. 
   كما يلى للقياس  وعدم قابليتها المجتمع و  واالقتصادبشأن البيئة  )األدلة و المؤشرات( بياناتكفاية عدم: 

 .المؤشرات البيئية غير كافية  -       .عدم وجود نظم تقارير روتينية  -
  .بيانات البيئة و التنمية المستدامة غير متاحة  -

  .متاحة ع البيانات، فالبيانات الكاملة للتقييم ربما ال تكونيزيد من تكلفة مراجعة األجهزة العليا بشأن جم قدوهذا 

                                           
)١(   Until nations environment Program , Auditing the implementation of multilateral 
environmental Agreements ( MEAS). Arnold Keilhuber , legal officer Division of 
environmental law & Convention 3 rd October 2011. 

 األول لفريق عمل البيئة االجتماعتحدى لألجهزة العليا للرقابة ، : للمحاسبات ، المراجعة البيئية  المركزيجمهورية مصر العربية ، الجهاز  )٢(
 ٢٠١١أكتوبر  ٣/٧ –تنزانيا  –وشا التابع لألنتوساى ، أر 



 

  صالحية األجهزة العليا للرقابة محدودة:  
 .بيانات بشان حماية البيئة و صياغة السياسات و بيانات للتنفيذ –ربما تتطلب المراجعة البيئية  -
 . ارتباطاتراجع كيانات أكثر  أنلذلك فاألجهزة العليا للرقابة يجب  -
 . ألجهزة العليا للرقابة ربما تواجه قيد بشأن الصالحيات المحدودة بعض ا -

  خبرات وتقنيات غير كافية:  
 .لديهم خلفية تعليمية بشأن التمويل و المحاسبة  المراجعينأغلب  -
ليل لديهم خلفية تعليمية عن اإلدارة البيئية ، اإلقتصاد البيئي و تح المراجعينعدد قليل فقط من  -

 .ندسة البيئية ، وذلك من شأنه يجعل خبرات و أساليب المراجعة البيئية غير كافيةالسياسات و اله
  عدم توافر إرشادات و معايير بيئية كافية:  

 .ربما ال تمتلك األجهزة الرقابية العليا إرشادات ومعايير بيئية كافية  -
 .ممارسة منشورة حاالت المراجعة المرتبطة دون وجود إرشادات ب االسترشاديضطر المراجعون إلى  -

    : باألتيوفى شأن التغلب على مثل هذه التحديات تم التوصية 
  القضايا البيئية والتنمية المستدامة األكثر مناسبة لدولهم  بأولويات لاللتزامتشجيع األجهزة الرقابية. 
 والمحاسبة عن الموارد  بأهمية المراجعة البيئية الوعيزيادة لمجموعة العمل اإلقليمية عمل البيئة و  تشجيع مجموعة

 .وبناء عالقات العمل بينهم االستدامةقضايا الرئيسية مع المسئوليات و الطبيعية بين المنظمات اإلقليمية 
  للنتائج المعتمدة على األدلة و  عاليتشجيع مجموعة عمل المراجعة البيئية على إعداد ملخص ذات مستوى

 .البيئية الدولية و إتاحتها للمنظمات الدولية  باالتفاقياتبة و المتعلقة عن مراجعة األجهزة العليا للرقا االستقاللية
  ستدامة تطوير هيكل إعداد هيكل تقارير االمجال و ممارسة فى  تعزيزتشجيع مجموعة عمل المراجعة البيئية على

 . االستدامةللقطاع العام و إعداد مواد إرشادية لألجهزة العليا للرقابة بشأن مراجعة تقارير 
  المناطق التالية  فيتشجيع األجهزة العليا للرقابة على التركيز على أنشطة المراجعة: 

بشـأن البيئة و معلومات التنمية المستدامة المقدمة بواسطة الحكومات  االكتمالو  واالعتماديةالدقـة  -
 .القرار و تقارير الشفافية  التخاذلتوفير معلومات 

 .البيئية والتنمية المستـدامة  االتفاقيات فيـطة الحكومات المعدة بواس االلتزاماتتنفيذ  -
  الكامل للموارد اإلرشادية لمجموعة عمل المراجعة  االستخدامتشجيع األجهزة العليا للرقابة على زيادة طاقتها و

 :البيئية الموجودة حالياً و الدروس المستفادة 
 .لمعرفة والتدريب دعم مشاركة ا -    .تقرير تحسين المنهجيات و األساليب  -
 .بيق تكنولوجيا المعلومات الحديثةتحديد و تعزيز تط -
  

كبيرًا في حماية البيئة من  تلعب دورًا يخلص الباحث مما سبق إلى حقيقة مؤداها أن األجهزة العليا للرقابة 
ى التزام الوحدات محل خالل رقابة ومراجعة االلتزامات البيئية التي اعتمدتها حكوماتها وتقديم تقريرًا مستقل عن مد

المراجعة لمسئولياتها البيئية وفقًا للقوانين واللوائح التي تحكم األداء البيئي وذلك تحت عنوان المراجعة البيئية، 
كل داخل -وبالفعل قامت األجهزة العليا للرقابة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات والوحدات المحلية 

، ولكنها قد واجهت بمجموعة من البيئية واالسترشاد بالمعايير المطلوبة للقيام بها للتعرف علي المراجعة - دولته
الموارد المستخدمة فى إجراءات الرقابة والمراجعات ، و البشرية المواردنقص : "  التحديات والتى كان من أهمها

نظم التقارير عدم كفاية ، الرقابية نقص المهارات والخبرات داخل األجهزة،  عدم كفاية بيانات الوضع البيئي، البيئية 
، موضوعةالبيئية القواعد المعايير و العدم كفاية ، كافية للسياسات البيئية الحكوميةالصياغة غير ال، والمتابعة والرصد

، لذلك كان لزامًا ضرورة التعرف على تجربة "عدم كفاية صالحية األجهزة الرقابية للقيام بعملية المراجعة البيئية
المبحث  "فيتواجهه ، وهو موضوع النقاش  التيمجال المراجعة البيئية والتحديات  فيللمحاسبات  المركزيز الجها
  ."الثاني



 

  الثانيالمبحث 

  وتحدياتها....تجربة الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال المراجعة البيئية
   

:  
بإنشــاء  ١٩١٥فقـد بــدأت فـي ســنة  مـرت الرقابــة علـى المــال العــام بجمهوريـة مصــر العربيـة بعــدة مراحــل ،

لسـنة  ٥٢إدارة بوزارة المالية تحت مسمى إدارة مراجعة إيرادات ومصروفات الحكومة وصدر بعد ذلك القانون رقـم 
بإنشـاء أول جهـاز مسـتقل للرقابـة علـى المـال العـام تحـت مسـمى  ١٩٤٦لسـنة  ١١والمعدل بالقانون رقـم  ١٩٤٢

قابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها ، ثم تتابعت القـوانين المنظمـة لعمـل لتكون مهمته الر " ديوان المحاسبة"
" الجهــاز المركــزي للمحاســـبات"هــذا الجهــاز ، كمــا تتــابع تغييــر االســم وتوســـيع االختصاصــات إلــى أن اتخــذ اســم 

 ١٩٨٨لسنة  ١٤٤وأصبح الجهاز يعمل حالياً تحت مظلة القانون رقم ) ١٩٦٤لسنة  ١٢٩بموجب القانون رقم (
  .١٩٩٨لسنة  ١٥٧المعدل بالقانون رقم 

والرقابــة علــى البيئــة ) بصــفة عامــة(هــذا ويقــوم الجهــاز المركــزي للمحاســبات بــدور فعــال فــي مجــال الرقابــة 
بصــفة خاصــة وذلــك باعتبــاره هيئــة مســتقلة ذات شخصــية اعتباريــة تتبــع رئــيس الجمهوريــة وتهــدف أساســاً إلــى الرقابــة 

  .واألموال العامة األخرىعلى أموال الدولة 
رأى الباحــث ضــرورة التعــرف علــى تجربــة الجهــاز المركــزي للمحاســبات فــي مجــال ... فــي ضــوء مــا تقــدم 

  :وذلك من خالل مناقشة العناصر التالية، وأهم التحديات التي يواجهها عند أدائها....المراجعة البيئية 
  .ةيالبيئ لمراجعةااختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال  ٢/٢/١
  .ةيالبيئ المراجعةمجال الفعلية للجهاز المركزي للمحاسبات في  اتالممارس ٢/٢/٢
التحــديات التــي تواجــه الجهــاز المركــزي للمحاســبات عنــد ممارســته للمراجعــة البيئيــة فــي الجهــات  ٢/٢/٣

  .محل المراجعة والفحص
  .تحديات التى تواجههاللمراجعة البيئية والنماذج وحاالت عملية تطبيقية  ٢/٢/٤

  :اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال الرقابة على البيئة ٢/٢/١
وتعديلـــه بشـــأن إصـــدار قـــانون الجهـــاز  ١٩٨٨لســـنة  ١٤٤حـــددت مـــواد البـــاب األول مـــن القـــانون رقـــم 

  .)١(المركزي للمحاسبات أهداف واختصاصات الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته بصفة عامة 
تهـدف أساسـاً ... على أن الجهاز هيئة مسـتقلة ذات شخصـية اعتباريـة عامـة  "...نصت المادة األولىفقد 

  "...إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة ، وعلى أموال األشخاص العامة األخرى وغيرها من األشخاص
ــة ال "...كمــا نصــت المــادة الثانيــة بشــقيها المحاســبي ماليــة علــى أن الجهــاز يمــارس عــدة أنــواع مــن الرقاب

  ".الماليةات القرارات الصادرة في شأن المخالفعلى والرقابة ،على األداء ومتابعة تنفيذ الخطة ، والرقابةوالقانوني
علـــى وحـــدات الجهـــاز اإلداري فـــي حـــين تضـــمنت المـــادة الثالثـــة اختصاصـــات الجهـــاز فـــي مباشـــرة رقابتـــه 

ووحــدات قطــاع األعمــال العــام ،الخدميــة والمعاونــة واالقتصــادية  ووحــدات اإلدارة المحليــة والهيئــات العامــة، للدولــة
أو شركة من شركات القطاع العـام أو والشركات التي ال تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام 

  .من رأسمالها%  ٢٥بنك من بنوك القطاع العام بما ال يقل عن 
فحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يعهد إليـه بمراجعتهـا أو كما أتاحت المادة الرابعة أيضاً للجهاز 

  .فحصها من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس الوزراء

                                           
الهيئة ،  ١٩٩٨لسنة  ١٥٧بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤القانون رقم ) ١(

  .١٩٩٩، ) الطبعة األولى ، القاهرة(العامة للمطابع األميرية ، 



 

علـــى إيضـــاح مـــا قـــد وقـــع أثنـــاء الســـنة الماليـــة مـــن ) : " ....  د / ٢ –أوًال  ٥رقـــم ( كمـــا نصـــت المـــادة 
أو أرباحهـا ،  المـالياط الوحـدة محـل المراجعـة أو مركزهـا مخالفات إلحكام القوانين والنظم على وجه يؤثر علـى نشـ

  " .شأن ذلك وما إذا كانت هذه المخالفات ال تزال قائمة عند إعداد الميزانية  فيمع بيان ما قد يكون قد أتخذ 
 لسـنة ١٥٧بالقـانون رقـم المعـدل ١٩٨٨لسنة  ١٤٤في ضوء نصوص مواد الباب األول من القانون رقم 

االختصاصــات الكافيــة التــي الســلطات و الصــالحيات و نح الجهــاز المركــزي للمحاســبات قــد ُمــيتضــح أن   ١٩٩٨
تمكنه من تنفيذ مسئوليته في مراجعة البيئة والتحقق من قيام ممارسات إدارية بيئياً سليمة وااللتزام بالقوانين واللـوائح 

  . مع عدم وجود تفويض صريح لمراجعة البيئة الخاصة بها
لجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على البيئة في بعـض االختصاصـات والمسـئوليات والتـي توكـل ويتلخص دور ا

  :)١(الممنوح له بالمراجعة وتتمثل في إليه ، وذلك وفقاً لما يقتضيه القانون أو التفويض
  .مدى تطابق وتوافق السياسات واألنشطة والبرامج البيئية القومية مع المتطلبات الدولية -
 .مدى إتباع الوزارات واألجهزة الحكومية لقوانين ونظم البيئة القومية وكذلك المستجدات الدولية قياس -
 .تحديد وتقييم اآلثار المترتبة على البرامج واألنشطة البيئية القومية -
  .البيئية للسياسات والبرامج غير البيئية  اآلثارمراجعة وتقييم  -

  :ي للمحاسبات في مجال الرقابة على البيئةالممارسات الفعلية للجهاز المركز  ٢/٢/٢
ــرًا أمــام األجهــزة  ممــا ال شــك فيــه أن التــدهور البيئــي وممارســات التنميــة غيــر المســتدامة يشــكالن تحــدياً كبي

معــدالت  ارتفــاعتشــهدها بيئــة عملهــا ونظــرًا لتفــاقم المشــاكل البيئيــة و  التــيالتطــورات المتالحقــة  ضــوء ففــيالرقابيــة، 
كـان ،قد تتعرض لها التياألضرار البيئية لحماية البيئة والحد من  الحكوميجة عن ذلك وتزايد اإلنفاق المخاطر النات

  .في هذا المجالوال و إنفاقها على النحو الصحيح على األجهزة العليا للرقابة أن تعمل على ضمان تخصيص األم
عــدة ســنوات  ذمراجعــة البيئيــة بــدأ منــبقضــايا البيئــة وبأهميــة الهتمامــاً مــن الجهــاز المركــزي للمحاســبات إو 

بشــأن البيئــة والئحتــه  ١٩٩٤لســنة  ٤بتنفيــذها مــن خــالل إدراجهــا فــي تقــاريره المتنوعــة وذلــك وفقــاً للقــانون رقــم 
فـي مراجعـة البيئـة وفقـاً للقـانون أو التفـويض الممنـوح لـه بالمراجعـة ، ونـوع الجهـاز التنفيذية ، وتختلـف اختصاصـات 

اقتصــاد ،  (ســها ســواء كانــت مراجعــة ماليــة علــى الجهــات المحــددة لــه بقــانون ، أو مراجعــة أداء المراجعــة التــي يمار 
  .أو مراجعة شاملة ، والجهة محل المراجعة) كفاءة، فاعلية
  :المراجعات المختلفة للجهاز المركزي للمحاسبات في مجال البيئة ٢/٢/٢/١

ليــة علــى الجهــات المحــددة لــه بقــانون ، وبعــض ويتمثــل دور الجهــاز فــي مراجعــة البيئــة فــي المراجعــة الما
الدراســات فــي مجــال تقيــيم األداء لــبعض الجهــات المختصــة بحمايــة البيئــة وبصــفة عامــة يمــارس الجهــاز فــي مجــال 

  :)٢(مراجعة البيئة األنواع التالية 
  :المراجعة المالية -  أ

ات اإلدارة المحليــــة يخــــتص الجهــــاز بمتابعــــة ومراجعــــة حســــابات وحــــدات الجهــــاز اإلداري للدولــــة ووحــــد
ن نــــاحيتي اإليــــرادات والمصــــروفات عــــن طريــــق القيــــام بالمراجعــــة والتفتــــيش علــــى مــــوالهيئــــات العامــــة الخدميــــة 

المستندات والدفاتر والسجالت والتثبـت مـن أن التصـرفات الماليـة والقيـود المحاسـبية تمـت بطريقـة سـليمة وفقـاً 
المقــررة ، ومراجعــة المــنح والمعونــات التــي تــرد لهــذه الوحــدات مــن  للقــوانين البيئيــة واللــوائح المحاســبية والماليــة

جهات أجنبية ، أمـا فيمـا يتعلـق بالهيئـات العامـة االقتصـادية ووحـدات قطـاع األعمـال العـام يتـولى الجهـاز مراجعـة 
                                           

، كلية  المجلة المصرية للدراسات التجارية، " إطار مقترح –للوحدة االقتصادية  مراجعة البعد البيئي: "مختار إسماعيل أبو شعيشع) ١(
  .٢٣٥، ص ) ١٩٩٥،  ٢، العدد  ١٩المجلد (التجارة ، جامعة المنصورة ، 

  :يراجع في ذلك) ٢(
  .٢٨، ص مرجع سابق: علي إبراهيم طلبه. د -
  .١٧١، ص  مرجع سابقحسني عبد الجليل ، . د -



 

ة الحســابات الختاميــة والمراكــز الماليــة والميزانيــات لهــذه الجهــات للوقــوف علــى مــدى صــحتها وتمثيلهــا لحقيقــ
مــع إبــداء المالحظــات بشــأن األخطــاء والمخالفــات ، النشــاط وفقــاً للمبــادئ والــنظم المحاســبية المتعــارف عليهــا 

والقصور في تطبيق أحكام القـوانين واللـوائح والقـرارات البيئيـة والتثبـت مـن سـالمة وصـحة دفاترهـا وسـالمة إثبـات 
  .حاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمةمالوتوجيه العمليات البيئية المختلفة بها بما يتفق واألصول 

  :وبذلك تتم المراجعة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني وذلك على النحو اآلتي
  :وتشمل ما يلي  :الرقابة المحاسبية ١/أ
مراجعــــة اإلعانـــــات والهبـــــات والمســـــاعدات التـــــي يـــــتم تخصيصـــــها للجهـــــة محـــــل المراجعـــــة مـــــن الـــــدول  -

  .غراض حماية البيئةوالمؤسسات الدولية أل
التحقق من أن التكاليف وااللتزامات المتعلقة بالبيئة قد تم تحديدها بدقـة وتـم وضـع قيمـة ماليـة لهـا سـواء  -

يـــة البيئـــة مـــن التلـــوث أو تكـــاليف منـــع أضـــرار التلـــوث وإنهـــا تعكـــس بحياديـــة نتـــائج ابالنســـبة لتكلفـــة حم
 .االلتزامات الواجبة

 .العتمادات التي تم تخصيصها لتنفيذ برامج حماية البيئةمراجعة التصرفات المالية في ا -
 .قوانين البيئةبالمبالغ المحصلة نتيجة العقوبات والمخالفات المترتبة على عدم االلتزام مراجعة  -
 .مركز المالي ونتائج األعمالتعبيرها عن المراجعة القوائم المالية المتضمنة تكاليف بيئية للتأكد من  -
 :وتشمل ما يلي  :امرقابة االلتز  ٢/أ
 .مدى االلتزام بالقوانين والقرارات الجمهورية الصادرة في شأن حماية البيئة مراجعة -
 .البيئةمراجعة مدى االلتزام ببنود االتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حماية  -
اط الضــعف أو فحــص ودراســة القــوانين والقــرارات واللــوائح البيئيــة لمعرفــة مــدى كفايتهــا والتعــرف علــى نقــ -

 .المقصود بها ، وبحث أوجه معالجتها
  ):اقتصاد وكفاءة وفعالية(مراجعة األداء  - ب

تهـــدف هـــذه الرقابـــة إلـــى تقـــويم السياســـات والبـــرامج والخطـــط واإلجـــراءات والقواعـــد ونظـــم اإلدارة البيئيـــة ، 
تباشـر نشـاطها فـي مجـالي األعمـال  وفقاً لقانونه متابعة وتقويم أداء الوحدات الخاضـعة لرقابتـه والتـيويتولى الجهاز 

والخدمات ، ويتمثل دور الجهاز في مراجعة األداء البيئي في قيامه ببعض الدراسات عن بعض الجهـات فـي حمايـة 
  :ويمكن للجهاز عند ممارسته لهذه الرقابة القيام باآلتي،البيئة من تلوث الهواء والمياه والتربة

  .ة مع المشكالت البيئيةالتأكد من مدى تعامل السياسات البيئي -
 .تقييم مدى فاعلية البرامج الموضوعة ومدى تمشيها مع اللوائح والقوانين البيئية -
 .تقييم مدى فاعلية الخطط القومية الخاصة بالمشكالت البيئية -
 .التأكد من كفاءة وفاعلية اإلجراءات الرقابية البيئية التي قامت بها الجهات للمحافظة على البيئة -
 .على االستخدام الرشيد للطاقةو مدى قدرة نظم اإلدارة البيئية على تحقيق التنمية المستدامة مراجعة  -

مؤتمر اإلنتوساى الخامس عشر  فيللمحاسبات  المركزيقدمها الجهاز  التيهذا وقد أوضحت ورقة العمل 
إعداد بعض  فيتمثل القضايا البيئية ي فيمراجعة األداء  فيأن دور الجهاز  ١٩٩٥سبتمبر عام  فيالمنعقد 

الفترة من عام  فيمراجعة البيئة  فيالدراسات عن دور بعض الجهات المختصة بحماية البيئة وتمثلت جهود الجهاز 
  )١(: األتي في ٢٠٠٠وحتى عام ١٩٩٦

من التأكد  الخطة القومية للبيئة ، ذلك بهدفالمسئول عن إعداد  باعتبارهالمراجعة المالية لجهاز شئون البيئة . أ 
  .يقوم بها جهاز شئون البيئة  التيصحة العمليات المالية 

الفصل الثالث من ) ١٤(مراجعة صندوق حماية البيئة الملحق لجهاز شئون البيئة ، وذلك بمقتضى المادة . ب 
  .والئحته التنفيذية ١٩٩٤لسنة ) ٤(القانون رقم 

                                           
)١(   INTOSAI , Working Group Environment Auditing. Countries : Egypt, (2003), pp.2-5 



 

  .ئة ، عن طريق جهاز شئون البيئة مجال البي فيالقروض والمنح  استخداممتابعة وتقويم أداء . ج 
حماية البيئة من تلوث الهواء والمياه والتربة  فيالقيام بعدد من الدراسات والتقارير عن دور وزارة الصحة . د 

  .، إدارة معالجة مخلفات المستشفياتالصناعيتخفيض التلوث  مشروعاتمراجعة  منها الصحيوالصرف 
حاسبات بشأن ملل المركزي زوم به الجهايق الذيالدور  فيهامًا  تحوالً  وما تبعه ٢٠٠٩ لقد شهد عام و 

  :  التاليوذلك على النحو المراجعة البيئية 
 تم بمقتضاه  والذي ٢٠٠٩لسنة  ٩٥٥رئيس الجهاز رقم  الدكتور حيث صدر قرار سيادة المستشار

تقوم بالرقابة على  التيارات المركزية تعدها اإلد التيإنشاء إدارة عامة لمتابعة تقارير البيئة ، تتلقى التقارير 
يتضمن   سنويتخضع لرقابة الجهاز ، ثم تقوم بإعداد تقرير  التيمختلف القطاعات والوحدات والمنشآت 

ويعكس نتيجة أنواع المراجعات البيئية الثالث مرجعة اإللتزام ألمور المتعلقة باألمور البيئية ، كافة ا
  .ء والمراجعة المالية ومراجعة األدا

 كرئيس لفريق عمل البيئة التابع للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة   للمحاسبات  المركزية الجهاز مشارك
إعداد وترجمة األوراق اإلرشادية المدرجة بخطة عمل  فيشارك من خالله  الذي و والمحاسبة منذ تأسيسه

فريق  فيللرقابة األعضاء  جهزة العلياوالمشاركة مع بعض األ، عمل اإلنتوساى لمراجعة البيئة ةمجموع
الطاقة  استخدامالعمل إلعداد أوراق عمل تناقش مجموعة من القضايا البيئية الهامة مثال الرقابة على أثار 

  .الدول العربية وغيرها فيوالمراجعة البيئية على مشروعات التعدين  ،الدول العربية في
  اللجنة المحفزة  واجتماععمل األفروساى لمراجعة البيئة  لمجموعة الثاني االجتماعدعوة الجهاز خالل

للمبادرة بإجراء عملية )  ٢٠١٢يوليو عام  ٦ – ٢( الكاميرون  –ياوندى  فيللمجموعة اللذين عقدا 
أثيوبيا ، وجنوب (والتنسيق مع األجهزة العليا للرقابة بكل من  باالشتراكمراجعة بيئية مشتركة لنهر النيل 

عملية المراجعة المشار  فيوتأتى أهمية مشاركة الجهاز ) سودان ، وأوغندا ، وكينيا ، وتنزانيا السودان ، وال
تتعلق بنهر النيل ولتالفى اآلثار  التياألنشطة اإلقليمية  فيمن فرصة لعودة مشاركة مصر  هليها لما تمثلإ

السنوات األخيرة بشان  في تتم التي واالتفاقياتالمفاوضات  فيالسلبية الناتجة عن عدم مشاركتها 
  .تقاسم المياه بين دول حوض النيل 

  :تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال الرقابة على البيئة ٢/٢/٢/٢
يتــولى الجهــاز المركــزي للمحاســبات إعــداد وإصــدار التقــارير المتعلقــة بالمراجعــة البيئيــة وتختلــف وتتنــوع 

نـــواحي الماليـــة المتعلقـــة بحمايـــة البيئـــة، أو مـــدى االلتـــزام بـــالقوانين موضـــوعات هـــذه التقـــارير فقـــد يتنـــاول فيهـــا ال
أو الطــرق واألســاليب والتقنيــات الالزمــة للحــد مــن ،والتشــريعات البيئيــة كاألنشــطة والبــرامج المتعلقــة بــاألداء البيئــي 

  .اآلثار السلبية على البيئة
  :تقارير المراجعة المالية )أ 

بـرامج زمنيـة محـددة خـالل السـنة الماليـة وتقـارير دوريـة تعـد عـن فتـرات ربـع وتتمثل في تقارير فحـوص تعـد وفقـاً ل
إفصـاح القـوائم وتتضـمن هـذه التقـارير أهـم المالحظـات والنتـائج بشـأن مـدى سنوية أو نصف سنوية ، وتقارير سـنوية 

محــل عتــه للجهــات الماليــة والحســابات الختاميــة عــن األداء البيئــي والتوصــيات التــي توصــل إليهــا الجهــاز نتيجــة مراج
بـــإجراء التصـــحيحات المناســـبة وإصـــدار توصـــيات خاصـــة وهـــى ) إشـــرافية(أو رقابيـــة  المراجعـــة ســـواء كانـــت تنفيذيـــة

التعليمات الالزمة لتالشي أوجه القصور أو المخالفات البيئية لمنع تكرار هذه األخطاء مستقبًال أو االلتـزام بـالقوانين 
تراح تعديل غير المالئم منها للواقع التطبيقي ، وتوصيات بطلب اتخـاذ عقوبـات ، واللوائح المنظمة للعمل البيئي واق

 .ولفت االنتباه إلى أوجه القصور في نظم الرقابة البيئية المعمول بها بالوحدة محل المراجعة وغير ذلك
 :تقارير مراجعة البيئة )ب 

الجهـات المختصـة أو يـدخل ضـمن  تتمثل تقارير الجهاز في هذا المجال في بعض الدراسات التي تـتم لـبعضو 
ــرة زمنيــة معينــة ، وتتضــمن هــذه التقــارير الظــواهر المؤيــدة  ــة البيئــة ، وهــي تقــارير لــيس لهــا فت للتلــوث أنشــطتها حماي



 

 أسـفرت عنهـاعلـى أن يـتم إرسـال تقريـر بـأهم النتـائج التـي  ،وأسبابها واآلثار السلبية لها ، وتوصيات الجهاز لعالجهـا
 .إلى جهاز شئون البيئة المتابعة والتقويم

 :تقارير متابعة الخطة وتقويم األداء )ج 
الجهــاز فــي مجــال لخاضــعة لرقابــة ايــتم إعــداد تلــك التقــارير بشــكل دوري عــن متابعــة وتقــويم األداء للوحــدات 

محــل المراجعــة وتــتم المتابعــة األعمــال والخــدمات وتتضــمن تلــك التقــارير متابعــة األداء البيئــي للوحــدات المختلفــة 
التقـــويم بواســـطة كـــل مـــن اإلدارة المركزيـــة لمتابعـــة تنفيـــذ الخطـــة وتقـــويم األداء لقطاعـــات اإلنتـــاج الســـلعي ، اإلدارة و 

قطــاع الخــدمات الصــحية الوقائيــة وتحديــدًا المركزيــة لمتابعــة تنفيــذ الخطــة وتقــويم األداء لقطاعــات الخــدمات العامــة 
  .بذات اإلدارة المركزية والخدمات البيئية

  :في الرقابة على البيئةاألساليب والتقنيات المستخدمة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات  ٢/٢/٢/٣    
إن وجود واستخدام معايير ومقاييس للحكم على المسئوليات المرتبطة بالبيئة يعتبر عنصراً أساسياً في مراجعة 

اجعة واستنتاج نتائج األداء ، فغياب أو نقص البيئة ، فهذه المعايير والمقاييس هي أساس تقييم أدلة اإلثبات في المر 
، أو ندرة المعايير والمقاييس الالزمة ألداء المراجعة البيئية يكون له تأثير كبير على مصـداقية تقـارير المراجعـة البيئيـة 
الف فما زالـت المعـايير المتعـارف عليهـا السـارية علـى هـذا النـوع مـن المراجعـة فـي طـور الظهـور ، باإلضـافة إلـى اخـت

وجهات النظر المهنية اختالفاً جوهرياً بشأن ما هو سليم ومالئم بيئياً ونتيجة لذلك يوجد مخاطر متزايدة تتعـرض لهـا 
بالنسـبة لمراجعـة البيئــة بسـبب الطبيعــة بوضــوح مراجعـة األداء ، وتظهـر أعمــال األجهـزة العليـا للرقابــة بالنسـبة لجميـع 

  .المصداقية الرقابى الجهازقد يفقد تقارير غياب هذه المعايير الطارئة الناشئة لألمور البيئية ، ألن 
مراجعــة البيئــة يتضــح أن الجهــاز المركــزي للمحاســبات يــرى أن طــرق وتقنيــات  )١(وباســتقراء الورقــة المصــرية 

 أداء بيئـيتختلف عن تلك المستخدمة في باقي أنواع المراجعة ، حيـث أن مراجعـة البيئـة تحتـاج إلـى معـايير وقواعـد 
المعالم مـع تـوافر قـدر كبيـر مـن المعلومـات والبيانـات األساسـية للبيئـة وبصـفة عامـة يمـارس الجهـاز المركـزي  ةواضح

للمحاسبات مراجعة البيئة وفقاً للقانون الصادر في هذا الشأن وفي ظل عدم اكتمـال وجـود معـايير ومقـاييس واضـحة 
حت اإلعداد ، ويعتمد الجهاز عند مراجعته المالية البيئية بشكل كاف ، حيث أن هذه المعايير والمقاييس ال زالت ت

على الممارسـات والمبـادئ المحاسـبية المتعـارف عليهـا ، ووجـود معـايير محاسـبية قوميـة ودوليـة تعنـي وجـود مقـاييس 
اء متعـــارف عليهـــا يمكـــن أن يعتمـــد عليهـــا مراقبـــو الجهـــاز لتكـــوين رأيهـــم ، وبالنســـبة لمراجعـــة االلتـــزام ومراجعـــة األد

الخاصــة بالســلوكيات واآلداب المهنيــة والقــوانين يسترشــد هــؤالء بالسياســات الحكوميــة البيئيــة، والقــوانين والقواعــد 
  .والقرارات واللوائح والتعليمات المتعلقة باألنشطة البيئية

  :أسلوب عمل إدارات الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال الرقابة على البيئة ٢/٢/٢/٤
  :كما يلىأسلوب عمل اإلدارات المختلفة للجهاز في مجال الرقابة على البيئة  الباحث  رضتعسي

  :في مجال الرقابة المالية )أ 
تتــولى إدارات الجهــاز المســئولة عــن الرقابــة الماليــة علــى وحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة ووحــدات اإلدارة 

همــة المراجعــة الماليــة البيئيــة ضــمن برنــامج الخدميــة واالقتصــادية ووحــدات القطــاع العــام مالعامــة المحليــة والهيئــات 
 .مع إبداء المالحظات بشأن األخطاء والمخالفات في تطبيق اللوائح والقوانين البيئية، المراجعة المالية التقليدية 

 :في مجال تقويم األداء البيئي )ب 
/ كفـــاءة/ اقتصـــاد(بيئـــي التتــولى اإلدارات المركزيـــة لمتابعـــة تنفيـــذ الخطـــة وتقــويم األداء مهمـــة مراجعـــة األداء 

  :وفيما يلي أسلوب عمل كل إدارة) فاعلية
  :أسلوب عمل اإلدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم األداء لقطاعات لخدمات العامة ١/ب

                                           
الجهاز المركزي للمحاسبات ، ورقة عمل الجهاز المركزي للمحاسبات والمقدمة إلى المؤتمر الدولي لإلنتوساي، األنكوساي الخامس  )١(

 ٨٠، ص  مرجع سابق،  ، دور ومسئوليات الجهاز األعلى للرقابة فى مراجعة البيئةعشر



 

يبـــدأ أســـلوب عمـــل هـــذه اإلدارة فـــي مراجعـــة وتقـــويم األداء البيئـــي بوضـــع خطـــة عمـــل تتضـــمن اختيـــار موضـــوع 
  :نجزئييالجهات محل المراجعة والتقويم واألسلوب المقترح لتنفيذه وهذا األسلوب يشمل  المراجعة والتقويم ،
المتابعــة والزيــارة الميدانيــة ، و مقــابالت المســئولين بالجهــات المتعلقــة بموضــوع التقريــر (مــن خــالل  :الجــزء الميــداني

  ).محايدة المتخصصة لجهات العلمية اللرجوع إلى بعض ااو  ،  لبعض مواقع العمل للتفتيش المفاجئ
مــن خــالل تجميــع البيانــات والقــرارات والخطــط واإلحصــاءات والفحــص المســتندي والملفــات : (الجــزء المســتندي

  .)والحصول على كافة البيانات واالستفسارات المطلوبة وكل ما يلزم من الجهات
ستندي والميداني بعـد هذا وتنصب نتائج هذه األعمال في شكل تقرير نهائي يحتوي على نتائج العمل الم

جدولتها وإعداد المؤشرات والمرفقات واستخالص النتائج وإبداء المالحظات والتوصيات ، والتي يـتم متابعتهـا مـع 
وتعــد هــذه التقــارير مرجعيــة يــتم  احــل الالحقــة لتقــديم التقريــر ،الجهــات للتأكــد مــن تنفيــذ توصــيات الجهــاز فــي المر 

مختصة والتشريعية لتعديل أو استكمال أو إصدار سياسات أو تشريعات جديـدة إليها من قبل السلطات ال االستناد
   .تخص العمل البيئي وهذا يصب في مصلحة قضية الحفاظ على البيئة

  :ويتم إعداد هذا التقرير من خالل عدة مراحل وذلك على النحو التالي
  :وتتضمن تحديد كل من   :التخطيط : األولىمرحلة ال
، الجهات الخاضعة للتقويم والوقوف على اختصاصاتها ومن ثم تقويم كفاءة تنفيذها لمسئولياتها،  الهدف من التقرير -

  .ر التشريعي من القوانين واللوائحأسلوب ومكان الحصول على البيانات ، فترة المراجعة ، اإلطا
 حدود ونطاق عملية المراجعة، والوقوف على مدى تطور عناصرها خالل عامي المتابعة  -
  :على خطوتين وتتم    :التنفيذ: الثانية رحلة مال
 .)فيما يخص فترة المتابعة(لكل جهة  ميع األدلة ومصادر القياس الفنيةتحديد وتج: الخطوة األولى -
التــي تــم جمعهــا مــن الجهــات ، وتبويبهــا وإعــداد المؤشــرات والمرفقــات  :تحليــل البيانــات وجــدولتها: الخطــوة الثانيــة -

، وتحليـل الظـواهر ، والوقـوف علـى أسـبابها ومقارنتهـا ) ما تدل عليـه النتـائج(رات ودالالتها واستقراء نتائج المؤش
  .بالمؤشرات والمعايير المحددة والمسموح بها قانوناً ، ومقارنتها باألعوام السابقة 

كل جهة كأدلـة إثبـات ها الربط بين النتائج التي تم الحصول عليها من  فييتم  :إعداد وصياغة التقرير: المرحلة الثالثة 
وبين المعـايير والقـوانين واللـوائح المنظمـة لـذلك ، ثـم يـتم تكـوين الـرأي الفنـي الرقـابي للنتـائج والمالحظـات وإعـداد 
التقرير مشتمًال المالحظات الخاصة باألداء البيئي والرؤيـة الفنيـة للجهـاز ، وتوصـيات ومقترحـات الجهـاز ، ومتضـمناً 

  .واستفسارات الجهاز التي تمت أثناء مراحل إعداد التقرير ردود الجهات على مالحظات
   :المتابعة للمالحظات والتوصيات: المرحلة الرابعة 

  .به بتقاريرهللتأكد من قيام الجهات بعمل اإلجراءات المصححة للمالحظات الواردة  هيقوم الجهاز بمتابعة لتوصيات
  :خطة وتقويم األداء لقطاعات اإلنتاج السلعيأسلوب عمل اإلدارة المركزية لمتابعة تنفيذ ال ٢/ب

إال بعـد مناقشـتها مـع الوحـدات محـل  وال تكون نهائيـة –وتتم المتابعة وفقاً لنماذج تعد مقدماً بمعرفة اإلدارة 
بشأن البيئة والئحته التنفيذية ، وفي ضوء المعايير الفنيـة  ١٩٩٤لسنة ) ٤(وذلك في ضوء القانون رقم  –المراجعة 
ة تفصــيًال مــن قبــل جهــاز شــئون البيئــة ، وفــي ضــوء المعــايير القانونيــة للموضــوع ذاتــه والتــي تحكــم عمليــة المحــدد

  .المراجعة ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية
تنفيــذ  المعــدة مــن قبــل اإلدارة المركزيــة لمتابعــة) نمــاذج حمايــة البيئــة(وفيمــا يلــي نمــاذج متابعــة وتقــويم األداء البيئــي 
  .)١(الخطة وتقويم األداء لقطاعات اإلنتاج السلعي 

  
  

                                           
طاع جمهورية مصر العربية ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، اإلدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم األداء لقطاعات اإلنتاج السلعي، ق) ١(

  .٢٥- ٢١، ص ) ٢٠٠٣يوليو (،  النماذج والمؤشرات الخاصة بقطاع الصناعات الكيماوية والغزل والنسيجالصناعة ، 



 

  )١(نموذج  – بيان المشروعات الخاصة بالبيئة الجاري تنفيذها
  )القيمة باأللف جنيه(

جملة األعمال   التكاليف الكلية  اسم المشروع 
 المنفذة أول العام

برنامج التنفيذ خالل 
  )الربط المعتمد(العام 

األعمال المنفذة 
  ل العامخال

جملة األعمال المنفذة 
  حتى نهاية العام

نسبة المنفذ خالل 
 %العام إلى المعتمد 

نسبة إجمالي المنفذ إلى 
  %إجمالي التكاليف 

مصدر 
  معدلة  أصلية  التمويل

                    
                    
                    

  )٢(نموذج  – ماية البيئةح )١(بيان تفصيلي بالمشروعات الجاري تنفيذها والسابق عرضها بنموذج 

طرق التعامل حالياً مع  نوع التلوث   اسم المشروع مسلسل
  أسباب التلوث

تاريخ التكليف والبدء 
معوقات التنفيذ خالل   الفعلي للمشروع

  األعوام السابقة
معوقات التنفيذ 
  خالل العام الحالي

النتائج اإليجابية المترتبة 
 مالحظات  على تنفيذ المشروع

  الفعلي  ترحالمق
                    
                    
                    

  )٣(نموذج  – بيان المشروعات المقترح تنفيذها

  اسم المشروع  م
نوع التلوث 
الذي يعالجه 
  المشروع

طرق التعامل 
حالياً مع هذا 

  التلوث

التكلفة الكلية المبدئية 
المقدرة للمشروع 

  )بالجنيه(

التاريخ المقدر للبدء 
  في المشروع

مدة 
التنفيذ 
  المقترحة

مصادر 
التمويل 
  المقترحة

األضرار الناجمة 
عن التأخر في 
  تنفيذ المشروع

  مالحظات

                هوائى    
                مائى    
                صلب    



 

التحـــديات التـــي تواجـــه الجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات عنـــد ممارســـته للمراجعـــة البيئيـــة فـــي الجهـــات محـــل  ٢/٢/٣
  :المراجعة والفحص

يــق إلــى الرقابــة البيئيــة الكــفء لــم يكــن طريقــاً ممهــدًا خاليــاً مــن العثــرات ، كمــا أن هــذه الرقابــة لــم تكــن إن الطر 
بالسهولة الكافية ، فقد واجهت األجهزة العليا للرقابة بصفة عامة ، والجهاز المركزي للمحاسـبات بصـفة خاصـة ومـا 

عملية ومن شأنها أن تحد من فعالية الرقابة البيئية زالت تواجه  تحديات وصعوبات وعقبات أسفرت عنها الممارسة ال
ويحتـاج فـي ) خارجيـة(والـبعض اآلخـر يخـرج عـن إرادة الجهـاز الرقـابي ) داخليـة(يرتبط بعضها بالجهـاز الرقـابي ذاتـه 

  :)١(مواجهتها لتكاتف الجهود داخل وخارج األجهزة الرقابية وهي كما يلي 
 بمراجعــة البيئــة علــى كافــة المســتويات والقطاعــات ، ويقــوم الجهــاز المركــزي  قلــة الخبــرات والمهــارات الالزمــة للقيــام

للمحاســبات بالتعاقــد مــع المتخصصــين فقــط عنــد وضــع التقنيــات المعياريــة المســتخدمة فــي مراجعــة البيئــة ولــيس فــي 
د المناسـبة للتعاقـد ويبذل العناية الكافية عنـد اختيـار تلـك المهـارات الفنيـة ووضـع القواعـ.... عملية المراجعة نفسها 

معهــم ، ومــن ناحيــة أخــرى يقــوم الجهــاز حاليــاً بإقامــة الــدورات التدريبيــة واللقــاءات العلميــة وتــوفير الكتــب والمراجــع 
  .موضوعات قضايا البيئة تناقشالمتخصصة في هذا المجال وعقد وحضور الندوات والمؤتمرات الدولية التي 

 ج البيئية بشكل يحول دون قدرة المراجع على الخوض في تفاصيل دقيقة محدودية المعلومات حول األنشطة والبرام
تتعلق بتنفيذ أنشطة وبرامج البيئة للتأكد من سالمة التصـرفات التـي تـم اتخاذهـا ومطابقتهـا للسياسـات البيئيـة المقـررة 

 .وتناسبها مع حجم النفقات المنصرفة
 لمســتوى المحلــي يســاعد فــي تــوفير البيانــات التــي يحتاجهــا عــدم تــوافر نظــام شــامل متكامــل للمعلومــات البيئيــة علــى ا

 .ينمخططو ومنفذو السياسات والبرامج البيئية بالحجم والشكل المناسب
  عــدم تــوافر خطــة قوميــة شــاملة للبيئــة وبــرامج بيئيــة نوعيــة علــى مســتوى القطاعــات والــوزارات والوحــدات تتمشــى مــع

عــدم التنســيق بــين  ومــن ثــمالجهــات المعنيــة بشــئون البيئــة لكثرتهــا ، غيــاب التنســيق بــين األجهــزة و  والخطــة القوميــة 
 .البرامج البيئية الفرعية وصعوبة تحديد أولويات التنفيذ

  اختالف وجهات النظر المهنية اختالفاً جوهرياً بشأن مـا هـو سـليم ومالئـم بيئيـاً األمـر الـذي يسـتدعي توحيـد وجهـات
 .ياً النظر المهنية فيما هو سليم ومالئم بيئ

  صعوبة قياس بعض النفقات والعوائد البيئية كمياً أو مالياً مما يؤدى إلى صعوبة مراجعتها. 
  البيئية ألنشطة الوحدات الخاضعة للرقابة اآلثارالنتائج العكسية المحتملة عند التقرير عن. 
  ، على نتائج الرقابة البيئية  شكل يؤثربعدم إفراد الجهاز برامج مراجعة بيئية مستقلة عن برامج مراجعة القوائم المالية

 .للوحدات الخاضعة للرقابة 
  عــدم اختيــار األدوات المناســبة لتنفيــذ السياســات والبــرامج البيئيــة ، وإهمــال البعــد البيئــي عنــد إعــداد الخطــة العامــة

 .للدولة والسياسات االقتصادية المحلية
  ات في الموارد الطبيعية والبيئية على أساس سـليم والتحليـل عدم تطوير األنظمة المحاسبية بما يساعد في قياس التغير

المناســب لنفقــات التلــوث بمــا يســاعد فــي تحديــد المســئولية عنهــا والتقــويم الســليم ألداء المشــروعات والمســتويات 
اإلداريـــة المختلفـــة ، وتحديـــد تكلفـــة معـــايير رقابـــة التلـــوث المحـــددة عـــن طريـــق األجهـــزة المختصـــة أو المشـــروعات 

 .تلفةالمخ

                                           
  :لك على سبيل المثاليراجع في ذ) ١(

  .١٣-١٢، ص  مرجع سابق: سامية محمود لبيب -
بحث الصعوبات التي تواجه األجهزة العليا للرقابة في مجال الرقابة على البيئة والحلول المقترحة ، : عبد العزيز محمد عبد العزيز -

القاهرة، الجهاز المركزي (،  ٢٠٠٤ مايو ١٩-٨، القاهرة  أسس ومعايير الرقابة على البيئة –مقدم في اللقاء التدريبي 
  .١٣-١٠، ص ) ٢٠٠٤للمحاسبات ، 



 

  عدم وجود منهج القياس والتقرير عن األنشطة البيئيـة إذ يصـعب قيـاس بعـض النفقـات والعوائـد البيئيـة كميـاً أو التعبيـر
 .عنها بوحدات نقدية مما يؤدي إلى صعوبة مراجعتها

 فيــذ عــدم قابليــة بعــض األهــداف للقيــاس ممــا يصــعب مــن مهمــة الجهــاز الرقــابي الــذي تقــوم رقابتــه علــى التحقــق مــن تن
 .األهداف الموضوعة

  عدم كفاية البيانات المتاحة حول الوضع البيئي ، فعدم وجود نظام تشغيلي إلدارة البيئة بالوحدة محل الفحـص يـؤدي
ــة للمنتجــات  ــة مــن االنبعــاث والمخلفــات باإلضــافة إلــى الخصــائص البيئي ــوافر معلومــات عــن الكميــات المادي لعــدم ت

 .العارضة والخدمات ، وكذلك الفحص والحوادث
  عدم كفاية المعايير والمقاييس البيئية، فوجود معايير يتم تحديدها على أساس علمي ودراسة فنيـة خاصـة يسـاعد علـى

ــة مثــل تلــوث  ــة وتحديــد االنحرافــات وتتمثــل الصــعوبة فــي تنــوع مجــاالت األضــرار بالبيئ وجــود أســاس لعمليــة المقارن
أن أي عمل رقابي هو فـي األسـاس مقارنـة لمـا هـو موجـود مـع مـا يجـب  الخ كما.... الهواء، تلوث المياه ، النفايات 

أن يكون عليه ، فحين يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بممارسة المراجعة البيئية في ظل عدم اكتمال وجـود معـايير 
 .ونقص واضح في المقاييس الفنية لتقييم األداء البيئي

بيئيــة لتنظــيم كافــة اإلجــراءات التــي يــتم اتخاذهــا لتنفيــذ بــرامج عــدم كفايــة القــوانين واللــوائح والتشــريعات ال
وأنشـــطة البيئـــة خاصـــة فـــي حـــاالت الكـــوارث البيئيـــة بشـــكل يحـــول دون التحقـــق مـــن مـــدى االلتـــزام وتطبيـــق قواعـــد 

  .المساءلة القانونية بالنسبة للقائمين على تنفيذ هذه البرامج واألنشطة

  راجعة البيئية والتحديات التى تواجههانماذج وحاالت عملية تطبيقية للم ٢/٢/٤
البـرامج  إلحـدىيخـتص بمتابعـة وتقـويم األداء البيئـي : األول، للمراجعة البيئيـة  ينتطبيقي نموذجينيستعرض الباحث 

  بالرقابة التعاونية المشتركة لدول حوض النيل ص تيخ: والثانيوالمشروعات البيئية ، 
أداء متضـــمناً تقيـــيم لـــألداء البيئـــي إلحـــدى منشـــآت األعمـــال  متابعـــة وتقـــويملنمـــوذج تطبيقـــي  ٢/٢/٤/١

  :الصناعية
وال تكون نهائية إال بعد مناقشتها مع الوحدات محل المراجعة  –وتتم المتابعة وفقًا لنماذج تعد مقدمًا بمعرفة اإلدارة 

المعايير الفنية المحددة بشأن البيئة والئحته التنفيذية ، وفي ضوء  ١٩٩٤لسنة ) ٤(وذلك في ضوء القانون رقم  –
تفصيًال من قبل جهاز شئون البيئة ، وفي ضوء المعايير القانونية للموضوع ذاته والتي تحكم عملية المراجعة ومعايير 

  .المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية
ل التابع لقطاع األعمال وفيما يلي أحدى نماذج حماية البيئة التي أعدتها إحدى الشركات العاملة في قطاع البترو 

، وكذلك فقرة من تقرير متابعة وتقويم أداء الشركة بشأن حماية البيئة ٢٠١٢/٢٠١٣العام عن العام المالي 
  :)١(ما يلييتضح  )٤(رقم وبتحليل بيانات النموذج 

  وعات بتنفيذ مشروعات خاصة بالبيئة للحد من التلوث البيئي أو اإلقالل منه تتمثل في مشر تقوم الشركة
إلي مشروع التخلص من  باإلضافة، ومعدات التخلص من المخلفات السائلة والمخلفات الصلبة والغازية

  .االسبستوس لحماية بيئة العمل وصحة العاملين
  مليون جنيه بتجاوز نحو  ٧.٤٨٤نحو  ٢٠١٢/٢٠١٣بلغت قيمة األعمال المنفذة لجميع المشروعات عام

كما بلغت جملة األعمال ،مليون جنيه ٧.٤٠٠نامج المعتمد والبالغ من البر % ١.١ألف جنيه بنسبة  ٨٤
من التكاليف الكلية لها والبالغة % ٥٥.٥مليون جنيه تمثل نسبة  ٩.١٠٨نحو  ٣٠/٦/٢٠١٣ حتىالمنفذة 

  .مليون جنيه ١٦.٤٠٠
                                           

ل الجهاز المركزي للمحاسبات ، اإلدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم األداء لقطاعات اإلنتاج والمشروعات القومية، قطاع البترو  )١(
 .٢٠١٣، القاهرة ، ٢٠١٢/٢٠١٣اع البترول عن العام المالي تقرير تقويم أداء إحدى الشركات العاملة في قطوالثروة التعدينية ، 



 

  :وفيما يلي متابعة المشروعات البيئية بالشركة
  مشروعات ومعدات التخلص من المخلفات السائلة

  من % ٩٧.٤تمثل نسبة  ٢٠١٢/٢٠١٣ألف جنيه خالل عام  ٩٤٥األعمال المنفذة نحو  قيمةبلغت
مليون جنيه  ٢.٤٣٧األعمال المنفذة نحو  جملةبلغت ، وبذلك  ألف جنيه ٩٧٠البرنامج المعتمد والبالغ 

  .مليون جنيه ٦.٩٠٠من التكاليف الكلية لها والبالغة % ٣٥.٣تمثل نسبة  ٣٠/٦/٢٠١٣ حتى
  روعات ومعدات التخلص من المخلفات الغازيةمش
  من % ١٠٢.٢تمثل نسبة  ٢٠١٢/٢٠١٣مليون جنيه خالل عام  ٥.١٤٢األعمال المنفذة نحو  قيمةبلغت

مليون جنيه  ٥.٢١٦األعمال المنفذة نحو  جملةبلغت  ، وبذلك مليون جنيه ٥.٠٣٠البرنامج المعتمد والبالغ 
  .مليون جنيه ٨.٢٠٠التكاليف الكلية لها والبالغة من % ٦٣.٦تمثل نسبة  ٣٠/٦/٢٠١٣ حتى

  مشروعات ومعدات التخلص من المخلفات الصلبة
  من % ٩٩.٣تمثل نسبة  ٢٠١٢/٢٠١٣ألف جنيه خالل عام  ٢٩٨بلغت قيمة األعمال المنفذة نحو

 حتىه ألف جني ٣٥٦بلغت جملة األعمال المنفذة نحو  ، وبذلك ألف جنيه ٣٠٠البرنامج المعتمد والبالغ 
  .مليون جنيه ١.٣٠٠من التكاليف الكلية لها والبالغة % ٢٧.٤تمثل نسبة  ٣٠/٦/٢٠١٣

  مشروع التخلص من األسبستوس
  من % ٩٩.٩تمثل نسبة  ٢٠١٢/٢٠١٣مليون جنيه خالل عام  ١.٠٩٩بلغت قيمة األعمال المنفذة نحو

 .مليون جنيه ١.١٠٠البرنامج المعتمد والبالغ 



 

 )١(نموذج رقم 
 )القيمة باأللف جنيه(                                                         ٢٠١٣/٦/٣٠تنفيذها حتى  الجاريالمشروعات الخاصة بالبيئة                                                                        

 اسم المشروع

 التكاليف الكلية
جملة 
 األعمال
المنفذة 

العام أول

برنامج 
التنفيذ 

خالل العام 
الربط (

 )العام

 األعمال
المنفذة 
خالل 
 العام

جملة 
 األعمال
المنقذة 
حتى 
نهاية 
 العام

نسبة 
المنفذ 
خالل 

العام إلى 
المعتمد 

% 

نسبة 
 إجمالي

المنفذ إلى 
 إجمالي

التكاليف 
% 

مصدر 
 التمويل

يعلى  الذياسم الحساب 
المنفذة  األعمالعليه تكلفة 
 معدلة أصلية  روعات البيئةعلى مش

                     :مشروعات ومعدات التخلص من المخلفات السائلة : أوًال 
 مشروعات تحت التنفيذ ذاتي   ٩٣   ٩٣ ١٠٠       بمنطقة رأس سدر اإلداريةبالمكاتب  الصحيأعمال تطوير شبكة الصرف 

Transfer Pump       مشروعات تحت التنفيذ يذات   ٩٩   ٢٦٦ ٢٧٠ 
 مشروعات تحت التنفيذ ذاتي   ٩٧   ٤٣٨ ٤٥٠       سدر الصناعيطن لنقل مياه الصرف  ١٠سيارة لوري 

 مشروعات تحت التنفيذ ذاتي   ١٠٠   ٢٠ ٢٠       البحريلمكافحة التلوث ) الزودياك( مطاطيقارب 
 مشروعات تحت التنفيذ تيذا   ٩٨   ١٢٨ ١٣٠       )غارب(متر حواجز شاطئية  ٢٠٠

     ٣٥ ٩٧ ٢٤٣٧ ٩٤٥ ٩٧٠       االجمالى
 مشروعات تحت التنفيذ ذاتي                 :مشروعات ومعدات التخلص من المخلفات الغازية: ثانياً 

       ١٠٢ ٥٢١٦ ٥١٤٢ ٥٠٣٠       )غ.ص. م (استبدال أنظمة الهالون 
     ٦٤ ١٠٢ ٥١٤٢٥٢١٦ ٥٠٣٠ ٧٤ ٨٢٠٠ ٨٢٠٠ االجمالى

                     :مشروعات ومعدات التخلص من المخلفات الصلبة: ثالثا 
 مشروعات تحت التنفيذ ذاتي   ٩٩   ٢٩٨ ٣٠٠       لتخزين المواد الزيتية المشعة بمنطقة رأس سيناء إسمنتيأعمال إنشاء خزان 

     ٢٧ ٩٩ ٣٥٦ ٢٩٨ ٣٠٠ ٥٨ ١٣٠٠ ١٣٠٠ االجمالى 
 مشروعات تحت التنفيذ ذاتي   ١٠٠ ١٠٩٩ ١٠٩٩ ١١٠٠       التخلص من األسبستوسمشروعات 
 مشروعات تحت التنفيذ ذاتي   ١٠١ ٧٤٨٤٩١٠٨ ١٦٤٠٠١٦٤٠٠١٦٢٤٧٤٠٠ مشروعات ومعدات حماية البيئة إجمالي



 

  :هاللرقابة التعاونية المشتركة لدول حوض النيل والتحديات المرتبطة بنموذج تطبيقي  ٢/٢/٤/٢
 فيللمحاسبات  المركزيتكون من بين الحاالت العملية المعروضة كتجربة الجهاز  أنللباحث  رتأىا

أن الرقابة التعاونية تعد من أهم  اعتبارنهر النيل على حوض  مجال المراجعة البيئية هو الرقابة التعاونية حول 
واجهت الجهاز  التيأهم التحديات  إلبرازو  طرأت على الساحة اإلقليمية والدولية من جانب ، التيالمستجدات 

رقابة بيئية  باعتبارهابصفة عامة و " الرقابة التعاونية " للمحاسبات عند قيامه بهذا النوع من المراجعة  المركزي
  .من جانب أخر ) بصفة خاصة(

  :)١( يليللمحاسبات ما  المركزيهذا وقد أوضحت ورقة العمل المقدمة من جانب الجهاز 
 :ة مقدم

رقابة تعاونية بين "  ٢٠١٤ – ٢٠١٣" تضمنت خطة مجموعة عمل المراجعة البيئية التابعة لإلنتوساى 
هو حماية نهر النيل والتغلب على التحديات  هذا التعاون  وهدف. األجهزة العليا للرقابة لدولة حوض نهر النيل 

  .التلوث ـ فقد المياه :  هيديات العالم ، وهذه التح فيطول نهر اجه أتو  التيالبيئية المختلفة 
  .إلى إيجاد حلول للمشاكل البيئية األخرى المرتبطة بنهر النيل  أيضاوتهدف هذه المراجعة 

  :تمثل الدول المطلة على نهر النيل وهى  التيسوف يتضمن هذا المشروع فرق المراجعة من جانب األجهزة العليا 
  ...)ينيا، روندا، جنوب السودان، تنزانيا، أوغنداك، مصر، إريتريا، أثيوبيا،  ةالكنغويبروندى، الجمهورية الديمقراطية ( 

جمهورية مصر العربية تنسيق عملية مشروع نهر  فيللمحاسبات  المركزيعلى أن يتولى الجهاز  اتفقوقد 
  .ى أفريقيا واحد من أكثر األمور الحرجة لبقاء الجنس البشر  فيموضوع المياه  فيالنيل ، ويعد الخوض 

سكان أفريقيا الحاليين ينقصهما الوصول إلى المستوى اآلمن من المياه،  إجماليثلث  حواليوتجدر اإلشارة إلى أن 
من  ةر يكب  مساحة بعض الدول اإلفريقية هذه المراجعة البيئية التعاونية  فياألجهزة العليا للرقابة  طىوبناًء عليه ، تع

  .اه وتحد من التعديالت المطلوبة لبرامج جودة المياه لنهر النيل سوف تحد من فقد المي والتي،  االهتمام
مراجعة برامج الحكومة البيئية المرتبطة بنهر النيل ، لذلك  فيهذا وتمتلك األجهزة الرقابية العليا خبرات مختلفة 

  .لهذا المشروع  األساسيشديد لخلق إطار عمل مشترك يخدم الهدف  احتياجيوجد 
    :عة إطار عمل المراج 

ها مدخلو  هانطاق ويجب أن تتفق األجهزة العليا للرقابة التعاونية على إطار عمل يحتوى على أغراض المراجعة 
  .طبقاً ألولوياته و صالحياته  رقابيبواسطة كل جهاز  الدولىتدار المراجعة على المستوى  و.ومنهجيتها
  :األغراض 

  :أغراض المراجعة ربما تتضمن 
  تحسين جودة المياه  نهر النيل مياهاقد الحد من ف/ تخفيض ،. 
  المياه الضائعة  – الصحيمياه الصرف  –فرع النيل ( نهر النيل  فيالحد من صرف المياه الصناعية

 ).موقع المعالجة  في( ، حتى لو تم معالجتها قبل الصرف ) المحلية

  : ربما تتضمن ) طبقاً لمسئولياتها ( أغراض األجهزة الرقابية العليا  
 تقييم كفاءة وفعالية البرامج الحكومية إلدارة المياه. 
  تأكيد مدى إلتزام الحكومة بالتعليمات والتشريعات القانونية. 

  :األغراض الرئيسية للتعاون بين األجهزة العليا للرقابة
  تنقية أدراك المشاكل المحددة المرتبطة بالمراجعة البيئية  فيدعم األجهزة العليا للرقابة. 

                                           
السادس  االجتماع فيورقة عمل مقدمة الرقابة التعاونية حول حوض نهر النيل ، للمحاسبات ،  المركزيجمهورية مصر العربية ، الجهاز  )١(

  .٢٠١٤/ ٢/١٠ – ٢٩/٩عن الفترة من الفلبين  فيلمجموعة عمل المراجعة البيئية لألنتوساى المنعقد  عشر



 

 هذا المجال  فيهيل تبادل المعلومات و الخبرات تس. 
  توصيات : على سبيل المثال ( نشر دالئل و إشارات منهجية و معلومات أخرى مفيدة لألجهزة العليا للرقابة

 ).ق و أساليب المراجعات البيئية بشأن نطا

  :نطاق المراجعة 
ر النيل والتي منها يمكن تحديد نطاق على الرغم من وجود عدد كبير من موضوعات المراجعة مرتبطة بنه

  .المراجعة ، غال أنها تحد نطاق المراجعة إلى المدى المناسب
بدايًة ، يساعد نطاق المراجعة الضيق المدققين في تجميع المعرفة ، وتحديد موضوعات مراجعة أكثر 

  .تعقيدًا للمراجعات التالية
  :المراجعة التعاونية  فيالخطوات األساسية للبدء 

  فهم القضايا البيئية المشتركة و تأثيرها على المجتمع ، و اإلقتصاد ، و البيئة . 

 ) .كفاءة المياه   –المياه و وفورات المياه  استهالك –الغرض من المياه  –مصادر المياه (

  الحكومية للقضايا  االستجابةفهم. 
) إمكانيات إدارتها  –برامج المياه  سياسات و – القوميالتشريعات على المستوى  –الدولية  االتفاقيات(

 . االختيارإختيار موضوعات المراجعة المعتمدة على معيار 
  ..)...، القابلية للمراجعة ، أهمية ، األهمية النسبية المالية، المخاطرة تجاه اإلدارة الجيدة(

أو عدم تنفيذ مراجعة فى والهدف من مرحلة التخطيط ، لألجهزة العليا للرقابة هو الوصول لقرار بشأن تنفيذ 
 .منطقة معينة و كيفية إعداد إجراءات مراجعة تفصيلية 

  تنفيذ المراجعة و إعداد التقرير: 
مع النطاق المعتمد و األغراض و إجراءات  قةباوالهدف من مرحلة تنفيذ المراجعة هو أداء مراجعة متط

  .المراجعة المعتمدة 
  :القضايا الجوهرية و إعادة حلها 

 ون بين األجهزة العليا سوف يوضح أن المراجعة البيئية تمثل تحدى كبير لدول حول حوض نهر النيل التعا. 
  من بينها االختيارمن الصعب  والتيدول حوض نهر النيل  فيموضوعات المراجعة البيئية لتنوع واسع وجود. 
 كن ال تعطى الدعم المناسبمناسبة ول فيبما تكون ر  كالحد من فقد مياه نهر النيلالبيئية   االهتمامات. 
  دول حوض النيل المختلفة ربما  فيالتعارض بين أهداف و برامج التنمية المختلفة داخل نفس الدولة أو

 .تعترض عملية المراجعة 
  بعض الدول فيمرحلة مبكرة  فيإدارة المخاطر المرتبطة بفقد المياه ربما يكون تقييم و. 
  ومات بين األجهزة العليا للرقابة الشركاء وتدفق المعل االتصالضعف التنسيق و. 

  :تحديات المراجعة 
  الدولية ربما يتطلب خبرة فنية معينة  االتفاقياتتقييم مدى اإللتزام ببعض. 
 التشريعات ، اإلستراتيجيات وبرامج التنفيذ ،  ،من الصعوبة بمكان الحفاظ على الظروف الدولية ، المقاييس

 .لحدود ربما يقتضى نظم مختلفة تماماً بينما أداء المراجعات عبر ا
  بعض األجهزة العليا للرقابة ربما ال تملك مصادر كافية للتمويل. 

  :عملية المراجعة التعاونية البيئية 
  : الوصول إلى فهم مشترك بشأن : هدفها 
  أنواع مختلفة  •      .معنى المراجعة التعاونية البيئية. 
  موضوعات مناسبة   •    . منافع ، تحديات ، عوامل نجاح. 



 

  .مجال المراجعة البيئية فيمن األجهزة الرقابية أو أكثر  ثنيناتؤدى بواسطة  : تعريف المراجعة التعاونية البيئية - ١
  .متناسقة/ مشتركة ) / متزامنة ( متوازية   :أنواع المراجعة التعاونية  - ٢
  ليا للرقابة المختلفة إقناع اإلدارة العليا في األجهزة الع، ، عوامل نجاحمنافع،تحديات - ٣
  لماذا تقوم األجهزة العليا للرقابة بتنفيذ مهمة المراجعة التعاونية البيئية. 
 ) القدرة/ الطاقة  مقاييس مرجعية، ممارسات جيدة، تنفيذ األجهزة العليا، تأثير المراجعة،، االتصالشبكة. ( 

  ومينظم مختلفة على المستوى الق  •    .عوامل النجاح الحرجة  هيما 

  لماذا نحن حذرين   •    .عبر الحدود  اهتماماتبناء. 
  الصالحية ، والمنهجية  اختالفموارد أكثر ، حدود لغة ،  ،وقت أطول. 
  الوقت / السرية التامة /الرسميالجيد ، الترتيب  االتصال/ اإللتزام الشديد / العالقات الجيدة ( عوامل النجاح

 ).منهجية مشتركة/ نفس فريق المراجعة /  الكافيالدائم 

  .إدارة نهر النيل ، الحد من فقد المياه   :الموضوعات المحتملة 
  :خطواتنا الرئيسية 

 .ةيجهزة الرقاباأل فيبأهمية ومنافع المراجعة التعاونية ، إلقناع اإلدارة العليا  الوعيزيادة  - ١
 .اونيةيجب أن يكون لدية رؤية بشأن المراجعة التع) أشخاص ٤–٣(تحديد فريق العمل - ٢
سرية /رسميةترتيبات /جيدة اتصاالت/اإللتزام  الشديد/الجيدةالعالقات ( رقابيتعريف عوامل النجاح لكل جهاز  - ٣

 .)منهجية مشتركة/نفس فريق العمل/ وكافيوقت دائم / تامة
 ).القومينظم مختلفة على المستوى الوقت، الموارد، حدود اللغة، ( تعريف عوامل النجاح الحرجة لكل جهاز  - ٤

تعريف المراحل الرئيسية ، المرحلة المرتبطة بالمخرجات ، قائمة فحص التعاون ، المحتويات ، محتويات  - ٥
 .التعاونية  االتفاقيات

  المخرجات المتوقعة  المراحل الرئيسية
 قرار بالتعاون اتخاذ.    توثيق صياغة القرار.  
 رؤساء األجهزة الرقابية اعتماد.   مؤرخ وموقع  تعاوني اتفاق.  
 ختيار فريق المراجعةإ.    متضمناً رئيس الفريق عنهم  أسماء فريق المراجعة ولمحة شخصية.  

  المقابلة المبدئية لفريق
  .المراجعة 

 بعضهم البعض مع تعارف فريق المراجعة. 
  فهم مشترك لموضوعات المراجعة ، وكذلك فهم كل دولة وبيئة األجهزة الرقابية. 
  فهم مشتركCommon Understanding on was ahead 

including:االتصالالوقت و بروتوكوالت  ، وكذلك .  

 الدراسة األولية.    إرشادات الدراسة األولية.
  تقارير الدراسة األولية من فريق األجهزة العليا للرقابة.  

 مقابلة تخطيط المراجعة.   النتائج صفوفةم/مشتركة متضمنة تصميم الدراسة/خطط مراجعة مماثلة.  

 المراجعات / مراجعة إدارة ال.   نتائج متكاملة لكل فريق عمل أجهزة الرقابة تتضمن نتائج المراجعة  مصفوفة، 
  .توصيات محتملة / عواقب ، الممارسات الجيدة / األساليب ، النتائج 

  مقابلة إعداد تقرير المراجعة.   إعداد مسودة لتقارير المراجعة.  
  النهائيإعداد التقرير.   م تسليمها إلى أصحاب المصالح المناسبة تقارير معتمدة ت.  

 مقابلة الدروس المستفادة.   نحو  تجاهتقرير الدروس المستفادة عن المراجعة التعاونية و يتضمن توصيات لال
  ).طريق المستقبل ( األمام 

 متابعة المراجعة.    تقارير المراجعة / متابعة تقرير.  



 

 :أنواع المراجعة البيئية / تعريف نوع  - ٦
  مراجعة اإللتزام من وجهة النظر البيئية  •    .اجعة المالية من وجهة النظر البيئية المر 

  مراجعة األداء من وجهة النظر البيئية. 
 .بالتشريعات و القوانين البيئية  لاللتزاممراجعة متابعة الحكومة  -
 . تقييم البرامج و السياسات المقترحة  -    .مراجعة أداء البرامج البيئية الحكومية  -
 .مراجعة نظم اإلدارة البيئية  -  .البيئية للبرامج الحكومية األخرى اآلثارمراجعة  -

 :التحسين المستمر  - ٧
  :، المؤتمرات المسجلة تليفونياً، يجب أن يتضمن اتفاقنا التعاوني األتيمن خالل التدريب، المقابالت

  مخرجات متوقعة  •   .  موضوع مراجعة   •  . االتفاقيةالموقعين على. 
  الزمنياألنشطة والمخرجات والمدى   •     .خلفية   •  نوع المراجعة التعاونية. 
  أعضاء فريق المراجعة و رئيس الفريق  •     مشاركة المعلومات     •  .المصادر الرئيسية للمعيار. 
  قواعد مسئوليات كل جهاز رقابي  •     .  مدخل  ومعايير المراجعة، أغراض و نطاق المراجعة . 

ضوء ما تقدم يرى الباحث أنه على الرغم من أن نطاق عمل الجهاز المركزي للمحاسبات يمتد إلى في 
الوحدات االقتصادية العامة ، وعلى الرغم من تخويل الجهاز سلطة مراجعة البيئة للوحدات االقتصادية التي يراجع 

غياب المعايير التي يراجع بناء عليها ، ولكن حساباتها ماليًا إال أن مراجعته بعيدًا عن مراجعة الشق الفني نظرًا ل
الجهاز بما له من دور كبير في المراجعة المالية لوحدات قطاع األعمال العام ، ويملك القدرة والطاقة البشرية 

يسعى . وفي ضوء المتغيرات المستحدثة في مجال االهتمام بالبعد البيئي ..... الهائلة من المحاسبين والمراجعين 
الجهاز أن يستفيد من هذا الوضع وذلك بتغيير تركيبة مراجعي الجهاز من مراجعين ماليين إلى مراجعين للبيئة  دائماً 

بجانب المراجعة المالية التقليدية من خالل تدريب األعضاء الفنيين على مفاهيم وطرق وتقنيات مراجعة البيئة سواء 
و باعتبار  .اجع والنشرات الدولية الصادرة في مجال حماية البيئةداخليًا أو خارجيًا ، باإلضافة إلى توفير كافة المر 

الجهاز المركزي للمحاسبات هو جهاز المراجعة العام في مصر وهو الجهاز الرقابي األعلى، ففي مجال الرقابة 
ت المختصة دور فعال في إعداد المعايير الرقابية من خالل الوزارا -باعتباره جهاز فني  -أصبح لجهاز شئون البيئة 

بهذه المعايير للقيام بالمراجعة الفنية بناء عليه، كان  –باعتباره المراجع العام  –وإمداد الجهاز المركزي للمحاسبات 
مراجعة األداء البيئي في مواجهة التحديات  فيللمحاسبات  المركزيلزامًا دراسة الدور المرتقب للجهاز 

  ".الفصل الثالث" يالنقاش  ف والمستجدات البيئة، وهو موضوع 



 

  الفصل الثالث
  مواجهة التحديات والمستجدات البيئة فياإلطار المقترح لمراجعة األداء البيئي 

:  
تضفي المراجعة البيئية على المعلومات البيئية التـي تـم اإلفصـاح عنهـا الثقـة لـدى مسـتخدمي المعلومـات ، 

في خدمة المجتمع وبالتـالي فإنهـا  لذا فإنها تكتسب أهمية كبيرة في هذا الجانب أضف إلى ذلك بأن المراجعة مهنة
بمرور الوقت فقد تتالشى هذه المهنة ويظهر بدائل لها ، ومن إذا لم تقدم للمجتمع ما يحتاجه من خدمات متجددة 

ــة  خاصــة  وأنهــا      تواجــه  ــة المراجعــة أن تطــور نفســها بنفســها لمقابلــة المســتجدات البيئي ثــم كــان لزامــاً علــى مهن
أنها أن تحـول دون تحقيـق األهـداف المنشـودة لهـذا النـوع مـن المراجعـة  لـذلك كـان لزامـاً تحديات و عقبات مـن شـ

على األجهزة الرقابية العليا محاولـة تفاديهـا وذلـك بتـوفير األسـاليب واآلليـات المناسـبة التـي تـتالءم وتلـك التحـديات 
حمايـة البيئـة مـن "البيئيـة وهـو  والعقبات بشكل تضمن معه تحقيـق الهـدف السـامي الـذي ظهـرت مـن أجلـه المراجعـة

  " .التلوث
وإزاء ما تقدم يحاول الباحث اقتراح إطار للدور المرتقب للجهاز المركزي للمحاسـبات فـي مجـال مراجعـة 

ــة لمقابلــة   قهــاالبيئيــة ولمواجهــة التحــديات التــي تعتــرى طريمســتجدات المراجعــة األداء للبــرامج والمشــروعات البيئي
  :المقومات تحقيقاً لفعالية هذا الدور من خالل مناقشة المباحث التالية وذلك في ظل توافر بعض

  .المستجدات واالتجاهات الحديثة للمراجعة البيئية :المبحث األول  
  .المقومات الالزمة لمواجهة تحديات المراجعة البيئية : المبحث الثاني 
  هاحدياتتجعة األداء البيئي لمواجهة الدور المرتقب للجهاز المركزي للمحاسبات لمرا:المبحث الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  المبحث األول
  .المستجدات واالتجاهات الحديثة للمراجعة البيئية 

  
وتطــورت مــع تطــور الحاجــة لخدمــة طوائــف ... وقانونيــة ، واجتماعيــة نشــأت المراجعــة وليــدة ظــروف اقتصــادية ، 

مفـاهيم،  (علـم مـن العلـوم االجتماعيـة  أيثر شـأنها شـأن تتـأفهـي ، متعددة مـن أصـحاب المشـروع واإلدارة والمجتمـع
بمجموعــــة الظــــروف والمتغيــــرات ) أهــــداف،  وظــــائف،  إجــــراءات، أســــاليب، فــــروض، مبــــادئ، سياســــات و معــــايير

تعمـل  والتـي) وغيرها... اقتصادية، سياسية، اجتماعية، تكنولوجية، قانونية، وثقافية (والخصائص البيئية المحيطة بها 
  .  "تقرير المراجعة"تقاريرها  فيتشكيل البيئة المحيطة عن طريق ما توفره من معلومات  فيها، كما تؤثر من خالل

  
و تفاقمــت المشــكالت العقـدين األخيــرين مــن القــرن العشــرين العديـد مــن المتغيــرات  فــيهـذا وقــد تالحقــت      

) زون، واألمطـار الحمضـية ،وانحسـار طبقـة الجليـدالحـراري ، ونفـاذ طبقـة األو  االحتبـاسمثل (والقضايا البيئية العامة 
بيئـة ذات خصـائص  فـيتعمـل  مهنـة المراجعـةعلـى نحـو باتـت معـه  وانعكاساتها الخطيرة على صحة وسالمة اإلنسان

وكــان لهــذه الخصــائص وتلــك المســتجدات  ، ، وتواجــه بمســتجدات وتحــديات كثيــرةقبــل ذيوســمات متباينــة عــن 
 هــا ومواءمتهــاتفاعل وبقاءهــا يعتمــد علــى مــدى هــابشــكل بــات معــه نجاح راجعــة البيئيــةعلــى عمليــة الم تــأثيرات جمــة

مـن ثـم رأى الباحـث ضـرورة التعـرف علـى مجموعـة و ،   تعمل فيهـا التيمع متغيرات البيئة  وسرعة استجابتها للتكيف
 لرقابـة الماليـة والمحاسـبةاألجهـزة العليـا لفي المراجعة الواجبـة اإلتبـاع مـن جانـب  المستجدات واالتجاهات الحديثة

  :  اآلتيةوذلك من خالل مناقشة العناصر ، لمشكالت والقضايا البيئية العامة وما فرضته من تحديات ل مواجهةً 
  .لتدقيق البيئي للتنمية المستدامةا  ٣/١/١
  .استخدام تكنولوجيا الجغرافيا المكانية  ٣/١/٢
  .التدقيق البيئي التعاوني  ٣/١/٣
  .البيانات المطلقة حديثاً حول تنمية قدرة األجهزة الرقابية قاعدة  ٣/١/٤
  .ظهور المحاسبة عن التغيرات المناخية  ٣/١/٥

  :التدقيق البيئي للتنمية المستدامة  ٣/١/١
لقد شاع استخدام مفهوم التنمية المستدامة بعد نشر تقرير لجنة األمم المتحدة للتنمية والبيئة والذي أكـد 

العتبارات البيئية في خطط التنميـة وتعنـي االسـتدامة أو التواصـل أو االسـتمرار تحقيـق حيـاة أكثـر على ضرورة وضع ا
جــودة للبشــر اآلن ولألجيــال القادمــة ، واســتخدام المــوارد بمعــدل يســمح للطبيعــة أن تجــدد هــذه المــوارد ، وتتضــافر 

  .ذا توازنت العناصر األخرىفيها عناصر بيئة الرفاهية والعدل والصحة والتي يستديم كل عنصر فيها إ
مفهـــوم التنميـــة المســـتدامة القبـــول والفهـــم وأصـــبح اآلن مـــن الجوانـــب  حظـــي، األخيـــرينوخـــالل العقـــدين 

  .عند وضع الخطط واتخاذ القرارات االعتباراألساسية التي تأخذها الحكومات في 
أدى عـدم الـربط بـين التنميـة والبيئـة تمتاز البيئة والتنمية بعالقة متالزمة ومترابطة بشـكل معقـد، وقـد  هذا و   

فـي ظـل غيـاب االعتبـارات البيئيـة فـي الخطـط التنمويــة واالسـتثمارية إلـى إلحـاق العديـد مـن األضـرار المباشـرة بالبيئــة 
وخصائصـــها الطبيعيـــة تمثلـــت فـــي االســـتخدام المفـــرط للمـــوارد الطبيعيـــة والكيماويـــات وغـــازات االحتبـــاس الحـــراري 



 

غير مناسبة بيئياً وزيادة الملوثات بأنواعها ولذلك أصبحت حماية البيئة وتحسينها قضية تنمويـة واستخدام تكنولوجيا 
تتخطى أحيانا حدود البيئة المحليـة وباتـت المحافظـة علـى البيئـة إحـدى أبعـاد التنميـة المسـتدامة، كمـا أنـه إذا كانـت 

  .)١(إلى تطوير ظروفه الطبيعية والحياتية عموماً البيئة هي الظروف المحيطة باإلنسان فإن التنمية هي سعي اإلنسان 
  :وعن مدى تفعيل األجهزة العليا للرقابة لعملية التدقيق البيئي للتنمية المستدامة 

  .)٢(التنمية المستدامة ودور األجهزة العليا للرقابة) ٥١٣٠(يقصر الباحث هذه الجزئية على استعراض المعيار رقم  
كمــا تقــدم توجيهــات تطبيقيــة إلــى األجهــزة العليــا ،عامــة عــن مفهــوم التنميــة المســتدامة  حيــث تقــدم هــذه الوثيقــة نظــرة

  :للرقابة حول كيفية إدماج التنمية المستدامة في تقاريرها الرقابية وقد جاءت هذه الوثيقة بأربعة أجزاء
 واالجتماعيـةف اإلقتصـادية يعـرف التنميـة المسـتدامة علـى أنهـا تلـك التنميـة التـي توحـد بـين األهـدا: الجزء األول -أ

ـــة المســـتدامة فـــي اإلســـتراتيجيات والسياســـات  ـــنعكس مفهـــوم التنمي ـــة ويقـــدم لمحـــة بشـــأن كيـــف يمكـــن أن ي والبيئي
فالتنميــة المســتدامة تعتبــر هامــة . وعمليــات الحكومــات والهيئــات، وكيــف يمكــن أن يــؤثر علــى األجهــزة العليــا للرقابــة

كمــا يعتمــد نطــاق رقابــة التنميــة المســتدامة علــى . هامــة للهيئــات الخاضــعة لرقابتهــا لألجهــزة العليــا للرقابــة ألنهــا تعتبــر
صالحيات الجهاز األعلى للرقابة، وكـذلك حـدد المعيـار أنـه يجـب أن تخضـع عمليـة الرقابـة علـى التنميـة المسـتدامة 

  .للمعايير الرقابية الموجودة
عمل لتنمية اإلستراتيجيات الوطنية سعياً وراء تحقيق يوضح كيف شرعت الحكومات بإعداد ُأطر : الجزء الثاني -ب

أهــداف التنميــة المســتدامة وبــين الفــرص التــي مــن الممكــن أن توفرهــا تلــك اإلجــراءات فــي مســاعدة األجهــزة العليــا 
 .للرقابة للقيام بدورها

دور الــذي لعبتــه يفحــص كيــف تــم تطبيــق مفهــوم التنميــة المســتدامة علــى السياســات والبــرامج والــ: الجــزء الثالــث -ج
  .األجهزة العليا للرقابة في الرقابة على مدى حسن هذا التطبيق

ــة اتخاذهــا مــن أجــل تطــوير قــدرتها علــى تنفيــذ : الجــزء الرابــع -د ــا للرقاب يبــين الخطــوات التــي تحتــاج األجهــزة العلي
  ـ:األعمال الرقابية في مجال التنمية المستدامة وهذه الخطوات هي

 جهزة العليا للرقابة لتدفيق معظم حاالت التنمية المستدامةالصالحيات لأل تحديد. 
 لجهاز األعلى للرقابة بشأن التنمية المستدامةا إستراتيجيةمراعاة ينبغي : وضع اإلستراتيجيات. 
 بناء القدرة والخبرة ضمن الجهاز األعلى للرقابة. 
 ط، إطار عمل، إعداد تقرير، متابعةتخطي(وهي نفس الخطوات األربعة ألي رقابة : تنفيذ األعمال الرقابية( 
 التعلم من الخبرة الخاصة بالجهاز األعلى للرقابة، ومن اآلخرين من خالل تبادل الخبرات. 
 إذ ينبغي على األجهزة العليا للرقابة أن توفر ترتيبات التوصيات وتكوين التأثيرات: إحداث التأثير.  

العليـا للرقابـة والمحاسـبة أكملـت أو شـرعت فـي عمليـة مـن األجهـزة  % ٢٥الخـامس أن  االستبيانوقد أوضح 
وقــد شــملت مواضــيع الرقابــة إســتراتيجيات التنميــة المســتدامة، مصــادر الميــاه العذبــة ،رقابــة ومراجعــة هــذا الموضــوع 

  . )٣(القمة العالمية بشأن التنمية المستدامة والتزامات االجتماعيةوخدمات الماء وآثارها 

                                           
 .١٣-١٢، ص ٢٠٠٨، المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية، يونيو مجلة الرقابة الماليةبة البيئية،الرقا.محمد التويتي علي نصر )١(
اللقاء التدريبي بالتعاون مع المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة جمهورية العراق، ديوان الرقابة المالية، أساليب وتقنيات المراجعة البيئية،  )٢(

 .٢٠١٢،  ١١/٢٠١٢/ ٨ - ٤/١١عن الفترة من  لمحاسبةالمالية وا



 

جنوب إفريقيا للتنمية المستدامة ،  فيعقد  الذيي العشرون ألجهزة الرقابة العليا وقد كرس المؤتمر الدول
الموضوع  الصيني الرقابياألعوام األخيرة ، وترأس الجهاز  في البيئيوكان ذلك الحدث األبرز لمجموعة العمل 

 فياألجهزة الرقابية المشاركة  أسهام كافة فيحقق نجاحًا  والذيوالتنمية المستدامة ،  البيئي، وهو التدقيق  الثاني
التحول  فيجوهانسبرغ بشدة كافة األجهزة الرقابية للمساهمة  اتفاقاتالنقاشات حول التنمية المستدامة ، وتحث 

  )١(.نحو التنمية المستدامة  العالمي
مــا  هــذه المجــاالت بالنســبة لألجهــزة الرقابيــة فــيوتجــدر اإلشــارة إلــى أن مــن أهــم القضــايا األكثــر أهميــة 

أمــام مــؤتمر ريــو التــابع لألمــم ه قــدمتها األجهــزة الرقابيــة الكنديــة حـول هــذا الموضــوع لطرحــ التــيتضـمنته ورقــة العمــل 
  :)٢(مشكالت رئيسية للحوكمة المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة وهى  ١٠إلى  وأشارتالمتحدة 

  :قضايا الحوكمة المرتبطة بالبيئة و التنمية المستدامة ١٠أبرز 
  قلة تنفيذ التشريع البيئي المحلى  •    .غير المتداخلة / المسؤوليات المتداخلة. 
  الوطنيالحاجة إلى التعاون بين المستويات المحلية الثانوية وبين المستوى . 
  عدم كفاية البيانات البيئية ألخذ القرار •  .غياب أو عجز السياسات أو اإلستراتيجيات. 
  عجز أنظمة الرقابة و اإلبالغ ، والبيئية لسياسات والبرامج الحكومية عدم كفاية تقييم النتائج. 
  المؤيد للقرارات )  البيئياإلقتصادى و اإلجتماعى و ( ضعف التحليل. 
 كومية حإلى التخطيط طويل المدى لتنفذ السياسات والبرامج ال االفتقار. 

نظـرًا لطبيعتـه الشـاملة وذلـك بـأن  االسـتدامةق بالتحديات المصاحبة لتـدقي االعترافوعلى األجهزة الرقابية    
التنمية المستدامة من خالل ضم هذا الموضوع إلى عمليات فيز تح رقابيعددًا من األنشطة يمكن لكل جهاز تراعى 

  .لألمم المتحدة البيئيشراكة مع البرنامج  في البيئيمجموعة عمل التدقيق  انخراطالتدقيق الخاصة به و 
مجموعــة عمــل التــدقيق البيئــي  شــطةأن فــيراكة أجهــزة الرقابــة غيــر المشــاركة بفاعليــة فضــًال عــن ضــرورة شــ

  .من معرفتها المشتركة  االستفادةو الدوؤبة ها ائلتع فيلتكون عضو ضمن الرؤية 

  تكنولوجيا الجغرافيا المكانية استخدام ٣/١/٢
تعقيدًا ،  ازدادتبيئية قد المهمة خاصة وإن المشاكل ال التحديإحدى مجاالت  البيئييعد التدقيق 

 UN – REDD، وبرنامج ياه البحرية وحساب مخزون الكربونوالم البيولوجيوالقضايا البيئية مثل موارد التنوع 
التكنولوجيا ومنهجية التدقيق  لتضافروتغير المناخ يظهر تحديات فريدة للمدققين ، من شأنها إتاحة الفرص أمامهم 

من شأنها تشجيع الحكومة أن كون أكثر  موثوقيةاعلية وكفاءة وإعداد تقارير أكثر لجعل عمليات التدقيق أكثر ف
 المدققينقرارات إدارة الموارد الطبيعية الخاصة ويتوقع من  فيمة اقابلية على المساءلة وأكثر داعمة للتنمية المستد

  .التابعة لهم  البيئيمال التدقيق لربط التقنيات والمنهجيات مع أع ابتكارامستقبًال أم يكونوا أكثر إبداعاً و 

                                                                                                                         
وضع الرقابة والمراجعة البيئية في دول المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة ، المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية  )٣(

 .١٥، ص مرجع سابقراجعة البيئية ،أهم استنتاجات االستبيان الخامس بشأن الرقابة والم: المالية والمحاسبية 
  .٩ص مرجع سابق : مايكل أوفير  )١(
المجلة الدولية :   ذلك فييراجع  .الرقابية بالبرازيل و كندا لمؤتمر ريو عشرين التابع لألمم المتحدة  األجهزةورقة عمل مقدمة من جانب  )٢(

 .٢٧ص  ،الحكوميللتدقيق 



 

تطوير منهجية وتقنيات التدقيق من أجل تشجيع مساءلة  فيهذا ويواجه المدققون حاليًا تحديات 
 استخدامإدارة الموارد الطبيعية ، ويمكن التغلب على هذه التحديات من خالل  في االستدامةالحكومة و 

، ونظم تحديد ) RS(عن بعد  واالستشعار) GIS(لومات الجغرافية تكنولوجيا الجغرافيا المكانية ، مثل نظم المع
فقد ظهرت هذه  الميدانيبتخطيط التدقيق والعمل  مالقيا إثناء األساليب، وتوظف هذه ) GPS(المواقع العالمية 

  )١(.لتحسين نوعية تقارير التدقيق  األساليب
يف عينة التدقيق وتحديد موقعها والمسار مرحلة التخطيط تستخدم تقنيات الجغرافيا المكانية لتعر  ففي

الغابات ، وحرق الغابات بشكل يؤدى  أماكنسوف يفحص على ارض الواقع لتحديد المشاكل المتوقعة مثل  الذي
  .لى تحسين دقة العينات ومحور التدقيق ، ويجعل تخطيط التدقيق أكثر فاعلية وكفاءة ا

افيا المكانية المدققين على الوصول إلى موقع العينة كما تساعد تقنيات الجغر  الميدانيوفى مرحلة العمل 
التدقيق ، وبذلك تعد  أدلةوجمع ) فحص األرض ( هو مقرر ، فبإمكان المدققون التركيز أكثر على مراقبة الموقع 

  . أثارهالة ولتقدير ثلديها مشاكل مما التيالتكنولوجيات مفيدة للعثور على المناطق 
تكنولوجيات الجغرافية المكانية قد تحسن من جودة تقرير  استخدامتقارير فإن مرحلة إعداد ال فيأما 

التدقيق وتساعد المعلومات المكانية والصور الفوتوغرافية قراء هذه التقارير على فهم مضمون المشكلة المطروحة 
  .وحجمها وتساعد أيضاً على إعداد تقرير تدقيق مفيد جدًا 

التدقيق ، كان لزامًا ضرورة دعم التكنولوجيا من  فييا المكانية كأسلوب ية الجغرافقنومن خالل تنفيذ ت
والتأكيد  واالستبياناتمثل إجراء المقابالت وتحليل البيانات والوثائق (خالل تقنيات ومنهجيات التدقيق األخرى ، 

إليكترونية من جمعت على شكل وثائق ونسخة  التي، ويمكن أن تكون أدلة التدقيق ) على المؤسسات المعنية 
إلى التي أرسلت البيانات وتحليل نظم المعلومات الجغرافية، واإلحداثيات ، والصور الميدانية ، ونتائج التأكيد 

  .العملية  فياألطراف المشاركة  هوقع الذيالجهات المختصة وتقرير المراقبة 

  :التعاوني البيئيالتدقيق  ٣/١/٣
األزمات البيئية عبر  تهولد اتجاه باعتبارهحماية البيئة بوضوح لقد تغير تركيز الحكومات المحلية على 

بأن هذه  االعترافأوكرانيا ، ومن خالل  فيحظيت بتغطية إعالمية مكثفة ، مثل حادثة تشيرنوبيل  التيالحدود 
األسماك وتلوث المياه العابرة للحدود ، ومصايد  ،وتلوث الزئبق ،كاألمطار الحمضية-المشاكل المنتشرة جغرافيًا 

الدولية بشكل تتطلع معه  واإلجراءاتيمكن معالجتها فقط من خالل التعاون  -، وغيرها الكثير المستنفدة
أهمية  أيضاأجهزة الرقابة العليا  ترىو ، البيئية الحكومات إلى خارج حدودها وبشكل متزايد إلى حل المشاكل 

 العالميعلى المستوى  كذلكعلى المستوى اإلقليمي و  دامةواالستالتعاون مع بعضها البعض لدراسة القضايا البيئية 
نيسان  فيعقد  الذي) WGEA(إجتماع مجموعة عمل التدقيق البيئي  في، وبرز الحدث الرئيسي بهذا الصدد 

كيب تاون فى جنوب أفريقيا و إعرابًا عن رغبة العديد من أجهزة الرقابة العليا لتعزيز التدقيق البيئي   في ٢٠٠٠عام 
  )٢(.خالل التعاون اإلقليمي من 

                                           
عدد خاص المجلة الدولية للتدقيق الحكومى ، ولوجيا الجغرافية المكانية لتحسين التدقيق البيئي ، استخدام تكن: على ماسيكور موسي .د )١(

 .٢٢، ص ٢٠١٢حول التدقيق البيئى ،يوليو 
المجلة الدولية وتطورها لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير البيئة ،  WGEAتنامي مجموعة عمل التدقيق البيئي : ستيفن ال ليستبن  )٢(
  .١٨-١٧، ص ٢٠١٢، عدد خاص حول التدقيق البيئي ،يوليو دقيق الحكومي للت



 

 التعاونيالمواد اإلرشادية بوضوح مجموعة العمل البيئي اإلقليمية على بدء أعمال التدقيق  إعدادويشجع 
وبالفعل قامت العديد من أجهزة الرقابة العليا بتنفيذ عمليات التدقيق البيئي األولى الخاصة بها بالتعاون مع أجهزة 

مجموعة العمل اإلقليمية للتدقيق البيئي بهذا النوع من التعاون ، حيث نظمت النشاطات رقابية أخرى ، وقد بادرت 
البيئية للقضايا العابرة للحدود الرقابات التدريبية ووجهت الدعوة لألجهزة الرقابية العليا للمشاركة بها خصوصًا 

لعليا المتعاونة مع أجهزة أخرى بأن أغلب األجهزة الرقابية اباالتفاقيات الدولية ، ووصفت والقضايا المتعلقة 
مناهج التدقيق السليمة  استخدامتجربتهم كانت مفيدة ، وذكروا أيضًا أن إمكانية تبادل المعلومات والخبرات و 

( تمثل دوافع رئيسية لتوحيد جهودهم ، ويمكن لألجهزة الرقابية أن تقارن نتائج العمليات الرقابية مع دول أخرى 
وضع مستويات األداء مهم خاصة ف ،الرقابيقد تضفى المزيد من القوة على التقرير  التي) اء وضع مستويات األد

  .بالنسبة للبرلمانيين الذين يريدون أن يقارنوا أداءهم بأدوات الدول األخرى 
لدول المحيط  اإلقليميبموجب مبادرة التدقيق ) CPA( التعاونيهذا وقد تم تنفيذ برنامج تدقيق األداء 

 فيمن خالل المشاركة ه األجهزة الرقابية كل على حد فيلى بناء القدرات إتهدف  والتي، ) PRAI( يالهاد
وتماشيًا مع الهدف العام لمبادرة التدقيق اإلقليمي لدول المحيط ،  التعاونيو األداء  الماليعمليات التدقيق 

بناء قدرات تدقيق األداء ألجهزة الرقابة العليا   :الهادي ، فإن لدى برنامج تدقيق األداء التعاوني هدف عام أال وهو 
كل على حدة من خالل طريقة إقليمية لتحديد وتعزيز التحسينات في الفاعلية والكفاءة و اقتصاد اإلدارة العامة 

  )١(ضمن بلدان منطقة المحيط الهادي 
األول  التعاونيألداء ، قرر المدققون أن يتمحور برنامج تدقيق ا ٢٠٠٨وفى إجتماع منظمة الباساى عام 

تهدف إلى تسهيل  والتيعلى موضوع البيئة ، وقد كان ذلك مناسبًا جدا لخطة عمل مجموعة عمل التدقيق البيئي 
مناطق االنتوساى ، متضمنة منطقة الباساى ، كما في كل منطقة من عمليات التدقيق المتزامنة والمشتركة والمنسقة 

  .ي لمنظمة اإلنتوساى من زيادة التعاون بين أجهزة الرقابة العليا وتعزيزه تتماشي أيضاً مع الهدف اإلستراتيج
،  ٢٠٠٨ عاميبين إجتماعى منظمة الباساى  التعاونيهذا وقد بدء اإلعداد األولى لبرنامج تدقيق األداء 

لبرنامج  استطالعًا على أعضاء الباساى لتحديد المواضيع المناسبة النيوزلنديحيث أجرى جهاز الرقابة  ٢٠٠٩
  .البرنامج  فيوكشف األجهزة الرقابية العليا الراغبة  بالمشاركة  ،التعاونيتدقيق األداء 

كبيرًا على توجيه مجموعة عمل التدقيق البيئي   اعتمادا التعاونيويعتمد التخطيط لبرنامج تدقيق األداء 
  .ى الدعم المطلوب إلجراء عمليات التدقيق التعاونية لتحديد الشكل المناسب للتعاون ومستو 

  :)٢( التعاونيومن أهم برامج تدقيق األداء 
 هذا البرنامج عشر  فيحيث شاركت  ٢٠١٠ فيلية تدقيق أداء تعاونية حول إدارة النفايات الصلبة عم

 .الهادي أجهزة رقابية من دول المحيط 
  ٢٠١١عملية تدقيق أداء تعاونية حول الحصول على مياه صالحة للشرب في عام . 

                                           
، عدد خاص حول المجلة الدولية للتدقيق الحكومي ، ) PASAI(عمليات التدقيق البيئي التعاونية األولى فى إقليم  الباسى :كلير كيلى   )١(

 .٢٩ -٢٧، ص٢٠١٢التدقيق البيئي ،يوليو 
  : لمزيد من التفاصيل يراجع )٢(

  . ٢٩، ص  المرجع السابق -
، عدد  المجلة الدولية للتدقيق الحكوميالسعى الحثيث إلجراء عمليات التدقيق البيئي التعاونى فى اقليم اليوروساى  ، : هاردس الوبسا -

 .٣١ -٣٠، ص٢٠١٢خاص حول التدقيق البيئي ،يوليو 



 

 وقد كان موضوع التدقيق  ٢٠١٢ملية تدقيق أداء تعاونية حول إدارة مصائد األسماك المستدامة في ع ،
 .أحد عشر جهازًا رقابياً عالياً  من أكثر المواضيع تحدياً حتى اآلن ، حيث شارك في هذه العملية

  ه إلى تقديم المشورة تهدف عملية التدقيق هذ: عملية التدقيق التعاوني حول التكيف مع التغير المناخي
أوروبا ،  فيالسياسات والمعنيين حول كيفية تنفيذ سياسات التكيف على المستويات المحلية  لصانعي

صنع القرار ،  وكيفية تنفيذ اإلستراتيجيات والخطط  فيكيفية تطبيق تقديرات المخاطر ونقاط الضعف و 
  .المناخيلتأثيرات التغير  لالستعداد

 ن أجهزة الدول اإلسكندنافية ودول البلطيق وبولندا حول االتجار باإلنبعاثات الكربونيةالتدقيق التعاوني بي :
  :وتشمل المواضيع الفرعية الثالث التالية 

o  تقليل اإلنبعاثات الكربونية المحلية فيباإلنبعاثات الكربونية  لالتجار األوروبيفاعلية نظام اإلتحاد، 
 .تشجيع تطوير التكنولوجيا 

o التشغيل والقياس و اإلبالغ  –باإلنبعاثات الكربونية  لالتجارم التسجيل فاعلية نظ. 
o  كفاية آلية التنمية النظيفة)CDM ( وبرامج التنفيذ المشترك)JI.( 

  عملية التدقيق التعاوني حول شحن النفايات:  
لشحن النفايات  األوروبيحول تنفيذ قانون اإلتحاد  تعاونيأجرت أجهزة الرقابة العليا لكل عملية تدقيق 

)EWSR ( ،لشحن النفايات  األوروبي، وُسن قانون اإلتحاد  ٢٠١٠ فيعملية التدقيق هذه  انطلقت
)EWSR (الهدف نونية أو إلقاء النفايات الخطرة ، و لمراقبة تحركات النفايات الدولية لمنع الشحنات غير القا

فى تنفيذ اإلستراتيجيات و  االختالفاتبة عن من خالل تقديم نظرة ثاق) EWSR(من التدقيق هو تحسين تنفيذ 
  .المرجوة بين البلدان  اآلثاراألداء من حيث النتائج و تحقيق 

العليا للرقابة المالية والمحاسبة القيام بالرقابة  األجهزةلدى دول منظمة  اآلنليس من المألوف إلى 
القيام بمثل هذه  فيتحديات مختلفة عندما تنظر  العليا للرقابة المالية والمحاسبة تواجه األجهزةالتعاونية الن 

نقص الموارد  ، نقص المهارات والخبرات داخل األجهزة العليا للرقابة ، عدم كفاية  :الرقابات و كان من أهمها 
  )١(.... .صالحية األجهزة العليا للرقابة ، نقص الشركاء ، 

  :هذا فضًال عن بعض المستجدات األخرى منها 

  :البيانات المطلقة حديثاً حول تنمية قدرة األجهزة الرقابية  قاعدة ٣/١/٤
 ٢٠١٢ ثانيكانون   فيقاعدة بيانات تنمية قدرة األجهزة الرقابية  انطالقيعد من مستجدات الرقابة البيئية 

تستهدف  يوالتوتحتوى القاعدة على معلومات حول كافة مبادرات تنمية القدرات بما فيها المتعلقة بالرقابة البيئية ، 
  ) .IDI(، وقاعدة البيانات متاحة على موقع مبادرة تنمية األنتوساى  العالمياألجهزة الرقابية العليا على الصعيد 

يمكن لألجهزة العليا للمراقبة المالية والمحاسبة أن تتعلم من تجارب بعضها البعض ، كما يمكنها أن و 
يمكن اإلطالع عليها  والتيمل المعنى بالرقابة والمراجعة البيئية ، تجد وثائق توجيهية على موقع اإلنترنت لفريق الع

 توجيهات بخصوص تنفيذ" تحمل عنوان  التينتوساى ، وقد تكون الوثيقة اإلمنظمة  فياللغات المعتمدة  في

                                           
وضع الرقابة والمراجعة البيئية في دول المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة ، ية المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسب )١(

 .٩، ص مرجع سابقأهم استنتاجات االستبيان الخامس بشأن الرقابة والمراجعة البيئية ،: المالية والمحاسبية 



 

ابة والمراجعة مفيدة جداً لألجهزة العليا الحديثة العهد بالرق"  البيئيالعمليات الرقابية على النشاطات ذات المنظور 
  .البيئية 

  :ظهور المحاسبة عن التغيرات المناخية  ٣/١/٥
 والتيحجم األنشطة الشمسية أو بسبب األنشطة اإلقتصادية  فينتيجة للتغيرات المناخية بسبب التغير 

بة زيادة درجة حرارة األرض ، نتيجة لذلك ظهرت المحاس وبالتاليأكسيد الكربون  ثانيتؤثر على حجم إنبعاثات 
منهج المحاسبة البيئية : اإلطار العام للمحاسبة البيئية منهجين رئيسيين األول  أشتملعن التغيرات المناخية ، وقد 

 للتغيراتالبيئية  اآلثارمنهج المحاسبة البيئية للتكيف مع :  والثانيالبيئية للتغيرات المناخية ،  اآلثارلتخفيف 
  .يجب على الرقابة البيئية مواكبتها  التيت يعد من المستجدا الذيالمناخية ، األمر 

فالقضايا المتعلقة بالبيئة مثل موارد التنوع يخلص الباحث إلى أن المشاكل البيئية أصبحت أكثر تعقيدًا 
وتغير المناخ تظهر تحديات فريدة  UN- REDDوالمياه وحساب مخزون الكربون و برنامج  البيولوجي

الرقابة الفرص للمراجعين لتكامل التكنولوجيا ومنهجية الرقابة البيئية لجعل عملية  للمراجعين إذ تتيح تلك التحديات
لربط  ابتكاراأن يكونوا أكثر إبداعًا و أكثر فاعلية وكفاءة و إعداد تقارير أكثر موثوقية ويتوقع من المدققين مستقبًال 

، استخدام تكنولوجيا الجغرافيا  التعاونيالبيئي  للتنمية المستدامة ، و التدقيق البيئيالتدقيق " المستجدات البيئية 
واتجاهاتها الحديثة موضع التنفيذ كان ، ، ولكي تضع مستجداتها مع إعمال الرقابة البيئية التابعة لهم" المكانية 

 ماتقهالعليا للرقابة عند أدائه للمهام الملقاة على ع قومات يعتمد عليها مدققو األجهزةلزامًا توافر مجموعة من الم
  ".الثانيالمبحث  "فيوهو موضوع النقاش 



 

  المبحث الثاني
  المقومات الالزمة لمواجهة تحديات المراجعة البيئية

:  
وتتداخل مع كل بالوحدات محل المراجعة مجاالت النشاط  فيمساحة واسعة المراجعة البيئية تشغل 

تؤدى الدور المنوط لها بنجاح  فلكيوعليه . كل قرار لذلك  فيوتشترك ... )  تسويقي،  إنتاجي،  إداري(تنظيم 
واتجاهاتها  ،تضع مستجداتها الممارسة المهنية لعملية المراجعة البيئية ولكي وتواجه التحديات التي أسفرت عنها،

بصفة (العليا للرقابة  مدققو األجهزة توافر مجموعة من المقومات يعتمد عليها األمر  يستلزم الحديثة موضع التنفيذ 
و من ثم رأى الباحث  ، عند أدائه للمهام الملقاة على عاتقه ) بصفة خاصة (وللجهاز المركزي للمحاسبات ) مةعا

  :ضرورة التعرف المقومات الالزمة لمواجهة تحديات المراجعة البيئية وذلك من خالل مناقشة العناصر التالية 
  . توافر نظام للمعلومات البيئية ٣/٢/١
  . مجال المراجعة البيئية فيات للمراجعين توافر المهار   ٣/٢/٢
  .توافر المعرفة للمراجعين في مجال المراجعة البيئية  ٣/٢/٣
  .والتدريب في مجال المراجعة البيئية المستمرالتعليم المهني  ٣/٢/٤
  .في مختلف التخصصات بالخبراءاالستعانة  ٣/٢/٥

 : توافر نظام للمعلومات البيئية ٣/٢/١
تعمل على توليد وتوثيق وتشغيل  واألدواتالبيئية هو سلسلة من المهام والسجالت  نظام المعلومات

  .)١(ةوتحديد المسئولي القرارات التخاذالبيانات البيئية بغرض توفير المعلومات البيئية الالزمة 
كون توافر نظام للمعلومات البيئية متكامل بالوحدة اإلقتصادية  ي البيئييتطلب إعداد التقرير هذا و 

ويتضمن نظام . المراجعة  احتياجاتلبية ى تعد علا، مما يس البيئييتضمنها التقرير  التياألساس للمعلومات 
  :)٢(ة المعلومات البيئية ، بعض النظم الفرعية اآلتي

 :لكل من  نظام معلومات عن عمليات التشغيل واإلنتاج ٣/٢/١/١
  لك العمليات ت فيعمليات اإلنتاج وتحديد مصادر وأنواع التلوث. 
 معدالت التلوث عند مستويات التشغيل المختلفة  للعمليات اإلنتاجية الرئيسية والفرعية .  
 فرعية لإلنتاج عن كل عملية رئيسية أو نوع األساليب التكنولوجية المالئمة لمعالجة آثار التلوث الناتجة. 

 عن نظام معلومات إدارة المخلفات البيئية  ٣/٢/١/٢
 طرق التخلص من المخلفات •  .م المخلفات وإعادة تصنيعهاكيفية استخدا. 
 المخلفات التي ال يمكن إعادة استخدامها •      .قياس المخلفات وتصنيفها. 
  كيفية تخفيض المخلفات من بداية مرحلة التشغيل •   .طرق معالجة المخلفات قبل التخلص منها. 

                                           
)١( Fédération des Experts Comptables Européens.Providing Assurance on 

Environnemental Reports, (Octobre 1999), p. 36. 
  ٢٢٦، ص بقامرجع س،مختار إسماعيل أبو شعيشع على . د : يراجع فى ذلك تفصيالً  )٢(



 

ميم نظم المعلومات المحاسبية التقليدية لتعكس ، إعادة تصود نظم معلومات للمحاسبة البيئيةويتطلب وج
، تعمل على تحقيق اإلفصاح )١(الحسابات البيئية للوحدة اإلقتصادية، بما يمكنها من توليد بيانات مالية بيئية

  .)٢(و األرباح و الخسائر  وااللتزاماتالمناسب للوحدة اإلقتصادية وأثرها على البنود المالية الهامة مثل األصول 
أو  مخططييحتاجها  التيفيهدف نظام المعلومات البيئية إلى توفير كافة البيانات  القوميعلى المستوى  أما
تلك السياسات  فيتحقيق الرقابة الفعالة  فيالسياسة البيئية والبرامج البيئية المختلفة ، كما يساعد  منفذي

  : )٣(التالية األهدافوالبرامج، ويعمل على تحقيق 
 الموارد الطبيعية احتياطات واستغاللالة لتحديد التنبؤات المستقبلية المتوقعة لخريطة توزيع المعاونة الفع. 
 إمكانية إجراء العمليات الفنية من رصد وتصنيف وتبويب ومعالجة البيانات عن الموارد الطبيعية. 
  حةمتنوعة عن المشاكل البيئية وكذلك الرسومات البيانية الموض وإحصائياتتقديم تقارير. 
  إعداد وتقييم النماذج اإلقتصادية المتعلقة بالبيئةبناء و فى تساهم لتوفير المعلومات بالمواصفات القياسية. 
 للمشكالت البيئية المعاصرة زيادة إمكانية وطاقة النظم على إجراء التحاليل والتشخيص والمعالجة. 
  إعداد برامج التخطيط والمتابعة فيإنشاء قاعدة بيانات بيئية تكون بمثابة أنظمة تخطيطية تساعد. 

نظام للمعلومات  عدم توافرتقابل األجهزة الرقابية العليا عند القيام بالمراجعة البيئية  التي تحدياتومن أهم ال
  .)٤(البيئية يساعد على توفير المعلومات البيئية األساسية الالزمة للقيام بعملية المراجعة 

للمعلومات  ةالمختلف النواحيلمعلومات البيئية على المستوى المحلى يضم ويعد توافر نظام شامل و متكامل ل
  .افر العديد من الجهود ضالمستحدثة للمراجعة البيئية ، ويتطلب إعداده ت المقوماتالبيئية من 

ويقوم جهاز شئون البيئة بدور فعال نحو إعداد نظام للمعلومات البيئية ، من خالل برامج نظم المعلومات 
من تكنولوجيا المعلومات  االستفادةتهدف إلى  التييتضمن العديد من المشروعات  الذي البيئيد والرص

للوحدات اإلقتصادية  البيئيالرصد  واستكمال الوطنيلرفع كفاءة اإلدارة البيئية على المستوى  واالتصاالت
المناطق الصناعية ، وإنشاء نظم والعائمات الواقعة على مجرى النيل ، ووضع نظم المعلومات الجغرافية للمدن و 

   وعمل مسح لمستويات الضوضاء وتطبيق البيئيالمعلومات للمواد الخطرة ورصد نوعية الهواء ودراسات تكوين األثر 
  .)٥(أنظمة اإلنذار المبكر لرصد تلوث الهواء

عداد نظام إل بيئةللمحاسبات التعاون مع الهيئات المعنية ومنها جهاز شئون ال المركزيويتعين على الجهاز 
  .متكامل للمعلومات البيئيةشامل و 

                                           
 )١( International Federation of Accountants, Environmental Management in 
Organization: The Role of Management Accounting. March 1998., p. 32. 

 العدد الثالث(، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارةحسين محمد عيسى ،نظم إدارة التكليف البيئية ، . د )٢(
 ٧٥١،   ص )١٩٩٩،
، مقدمة لمعهد  غير منشورةرسالة ماجستير أحمد مصطفى محمد ، فاعلية إنشاء نظام للمعلومات البيئية آثاره على التنمية اإلقتصادية ،  )٣(

 .٩٦، ص ١٩٩٢الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شمس ، 
، )ج/١(الجهاز المركزي للمحاسبات ، المؤتمر الدولي الخامس عشر لإلنتوساى ، األساليب و التقنيات المستخدمة في مراجعة البيئة  )٤(

 ١٥٢، ص  مرجع سابق
، القاهرة ،  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٢عن الفترة من   الخطة الخمسية لوزارة الدولة لشئون البيئةالبيئة ،  جمهورية مصر العربية ، جهاز شئون )٥(

 ٣ص  ٢٠٠٢



 

  :توافر المهارات للمراجعين فى مجال المراجعة البيئية ٣/٢/٢
من المهارات الرئيسية الالزمة لمراقب الحسابات لمراجعة أثر العوامل البيئية على القوائم المالية القدرة على 

،  مهارات فرعية متخصصة ، منها تقييم االلتزامات والمخاطر البيئيةأداء مراحل المراجعة البيئية وما يتطلبه ذلك من 
قدرة مراقب الحسابات على أداء مراحل المراجعة التي تشمل تخطيط وتنفيذ المراجعة والتقرير عن النتائج أخذاً ف

أهم المقومات  في االعتبار تأثير العوامل البيئية على تلك المراحل ، يعد من المهارات األساسية التي تمثل أحد
، ومعايير المراجعة الدولية ، ) ١٠١٠(المستحدثة للمراجعة البيئية ، ووفقًا لما جاء بقائمة ممارسات المراجعة رقم 

  :فإن ذلك يكون كاألتي 
 :التخطيط  -  أ

يتعين على مراقب الحسابات عند تخطيط المراجعة الحصول على قدر كاف من المعرفة عن نشاط العميل بما 
فهم وتحديد األحداث والمعامالت واألنشطة المتعلقة بالعوامل البيئية وكذلك معرفة طبيعة الصناعات يمكنه من 

التي تنتمي غليها الوحدة اإلقتصادية ،حيث أن هناك صناعات بطبيعتها معرضة للمخاطر البيئية أكثر من غيرها ،  
ة لها الوحدات اإلقتصادية ، والتي قد يؤدى كذلك يجب التعرف على متطلبات القوانين والتشريعات البيئية الخاضع

الخروج عليها تحريفات جوهرية للقوائم المالية ، كذلك فهم السياسات واإلجراءات التي تتبعها الوحدة اإلقتصادية 
ويجب على مراقب الحسابات استخدام حكمة المهني عند .لتحقيق اإللتزام بتلك القوانين والتشريعات البيئية 

  .المتالزم متضمناً الخطر البيئي ، وخطر الرقابة أخذًا في االعتبار تأثير العوامل البيئية تقييم الخطر 
وعند إعداد برنامج المراجعة فإن عليه تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التحقق األساسية الالزمة 

بيئية إلى أدنى حد ممكن ، لتخفيض مخاطر عدم اكتشاف التحريفات الجوهرية بالقوائم المالية  بسبب العوامل ال
وتحديد أهداف وتوقيت المراجعة لكل بند والتنسيق بين أفراد فريق المراجعة ، مع تحديد إمكانية االستعانة بالخبير 

  .البيئي ، وتعديل خطة المراجعة وفقاً للظروف والعوامل البيئية للوحدة اإلقتصادية 
 :التنفيذ  - ب

لتحقق األساسية بالحصول على أدلة اإلثبات الكافية والمالئمة ، يقوم مراقب الحسابات بأداء إجراءات ا
  إلكتشاف مدى وجود تحريفات جوهرية بالقوائم المالية بسبب العوامل البيئية 

وقد يواجه مراقب الحسابات مشكالت نتيجة عدم كفاية أدلة اإلثبات بسبب التغيير المستمر في القوانين 
، وكذلك عدم توافر إجراءات وسياسات صعوبة تفسيرها وإمكانية حدوث لبسى لوالتشريعات البيئية ، مما قد يؤد
، حيث أن بعض التقديرات المحاسبية البيئية لها طبيعة واسعة المدى إلعتمادها ئيةمحددة لتقييم االلتزامات البي

أدلة اإلثبات  على العديد من االفتراضات عند تقديرها ، هذا وإذا لم يستطيع مراقب الحسابات أن يحصل على
  .، فإن عليه أن يذكر األثر المحتمل لذلك في تقريرهابة اإلدارة لما يطلبه من بياناتالكافية كما في حالة عدم استج

كذلك قد تظهر بعض المؤشرات التي تدل على إمكانية حدوث تحريف بالقوائم المالية بسبب العوامل 
ويفيد انتهاك القوانين والتشريعات البيئية ، كذلك وجود زيادة في أتعاب البيئية ، منها ما يرد بتقارير الجهات الرقابية 

  .المحامى والخبير البيئي نتيجة لالستشارات البيئية 
ه الحالة يجب على مراقب الحسابات أن يطلب المزيد من فحص المستندات ، واالستفسارات ذوفى ه

ئات الرقابية بما يمكنه من الحصول على مزيد من أدلة والمناقشات مع اإلدارة والمحامى والخبير البيئي ، والهي
  .اإلثبات إلعادة  تقييم الخطر المتالزم وخطر الرقابة وتقييم تأثير ذلك على مخاطر عدم االكتشاف 



 

 :التقرير  - ج 
عند إبداء الرأي في صحة وعدالة القوائم المالية يتعين على مراقب الحسابات أن يأخذ في االعتبار 

  .رض والقياس وكفاية اإلفصاح عن أثر العوامل البيئية على القوائم المالية سالمة الع
وأوضحت الدراسة التي قام بها معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز وشملت العديد من مكاتب 

ول يطالب بالتقرير المراجعة في بريطانيا أن هناك اتجاهين للتقرير عن اإللتزام البيئي للوحدة اإلقتصادية ، االتجاه األ
  .عن اإللتزام البيئي للوحدة اإلقتصادية في تقرير منفصل ، وأوضحت نتائج الدراسة ضعف هذا االتجاه 

وطالب االتجاه الثاني ، بالتقرير عن اإللتزام البيئي ضمن تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية ، 
  . )١(وقد كان ذلك هو االتجاه الغالب

االتجاه الثاني ، حيث أوضحت أنه إذا التزم   Colbert and Scarboroughدراسةوأيدت 
مراقب الحسابات بمعايير المراجعة المتعارف عليها وثبت له عدم الخروج على المبادئ المحاسبية المقبولة قبوًال 

  .،وعدم الخروج على القوانين والتشريعات البيئية فإنه يبدى رأيا نظيفاً  (GAAP)عاماً 
حالة الخروج على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، مثل عدم مالئمة تقدير اإلدارة لاللتزام وفى 

البيئي، أو عدم كفاية اإلفصاح البيئي ، أو في حالة الخروج على القوانين والتشريعات البيئية ، فإن على مراقب 
  .يحية يضيفها للتقريرالحسابات أن يتحفظ في رأيه أو يبدى رأياً عكسياً من خالل فقرة توض

، مثل عدم استطاعة مراقب الحسابات جمع أدلة لة وجود قيود على عملية المراجعةكذلك في حا
  )٢(يمتنع عن إبداء الرأيتحفظ في رأيه أو فيمكنه ال، تقدير اإلدارة لاللتزام البيئي اإلثبات الكافية للحكم على سالمة

لبيئي للوحدة اإلقتصادية يكون من خالل إضافة فقرة رابعة ويتفق الباحث على أن التقرير عن اإللتزام ا
  .توضيحية بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية 

تتطلب مراجعة األداء للقضايا البيئية التوسع في مهارات مراجعي  للمحاسبات المركزي وعلى مستوى الجهاز
د البيئي باإلضافة إلى اإلقتصاد والكفاءة والفعالية، الجهاز المركزي للمحاسبات لتشمل القدرة على مراجعة  البع

  .)٣(في مراجعة األداء) الرابعة E(حيث أن مراجعة األداء قد أضيفت إليها المراجعة البيئية باعتبارها العنصر الرابع 
 ويتطلب ذلك العديد من المهارات التحليلية المتخصصة المتعلقة بتحليل األداء البيئي ، ويتعين توافرها

قدرة مراجعة الجهاز على أداء مراحل المراجعة البيئية التي تشمل التخطيط ، فعة األداء للقضايا البيئيةد مراجعن
والتنفيذ والتقرير والمتابعة يعد من المهارات األساسية التي تمثل أحد أهم األدوات المستحدثة للمراجعة البيئية، 

  :)٤(وهى كالتالي

                                           
)١(  The institute of chartered Accountants in England and Wales, The Financial Auditor 

and the Environmental , 1996 , p.57. 
)٢(  Janet L.Colbert and Vriag Scarborough, “ Environmental issues in a financial Audit : 

which Professional Standard Apply?” , Managerial Auditing Journal. (Vol. 8 No 5. 
1993), pp. 29-31. 

المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،  ، دراسة تجريبية  –على إبراهيم طلبة، العوامل المؤثرة على مصداقية تقارير األجهزة الرقابية العليا . د )٣(
 .٣٢١، ص ١٩٩٩ كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، العدد الثانى

  :يراجع في ذلك تفصيالً  )٤(
  .٦٣-٦٠، ص )١٩٩٦بدون ناشر، (، المراجعة ومتغيرات العصرإبراهيم أحمد الصعيدي، . د -



 

  :مرحلة التخطيط . أ 
 .تحديد السياسات والقوانين والتشريعات للموضوع محل المراجعة و المراجعة ضايا محلفهم الق -
 .تحديد أهداف عملية المراجعة واإلمكانيات المتاحة للقيام بلها -
 .تحديد منهجية المراجعة وما يتضمنه ذلك من تحديد طبيعة ومدى وتوقيت وإجراءات المراجعة -
 .قة بالموضوع محل الفحصدراسة القوانين والتشريعات ذات العال -

  :مرحلة التنفيذ . ب 
 : تجميع البيانات: الخطوة األولى  -

تبدأ هذه الخطوة بتجمع المعلومات، تجميع أدلة اإلثبات، والتحقق مع صحة وكفاية وحيدة وسالمة جمع 
  .وتصنيف المعلومات وتمثيلها للفترة الزمنية الخاضعة للرقابة والتوصل إلى النتائج

 : تحليل النتائج: انية الخطوة الث -
تتمثل المرحلة الثانية في مرحلة التنفيذ في تحليل النتائج المستخلصة بردها إلى أسبابها وبيان ما ينتج 

  .عنها من أثار، ويتم ذلك باستخدام عدة أساليب مثل المعايير المحددة وإجراء المقارنات
    :مرحلة إعداد التقرير . ج 

ل الحقائق المهمة التي أسفرت عنها أعمال المراجعة إلى الجهات المختصة يتم في هذه المرحلة تقييم ك
لمساعدتها في ترشيد قراراتها بإعداد التقرير، والذي يتعين أن يكون مختصرا وسهل الفهم ويتسم بالموضوعية 

  :والتوازن والشمول وأن يقدم في الوقت المناسب، ويمكن أن يحتوى التقرير على البيانات التالية 
، والوحدة المسئولة عن تنفيذه، )البرنامج أو المشروع(يذكر فيها أسم الموضوع محل المراجعة : فقرة النطاق 

  .والفترة الزمنية التي استغرقها التنفيذ
  .تتضمن األعمال التي تم القيام بها والتحفظات التي يرى المراجع ذكرها ونواحي الضعف والقوة: فقرة المتن 

  .فيها النتائج اإليجابية والنتائج السلبية وأسبابها والمسئولين عنها ركيذ : فقرة التقويم 
  .تتضمن التوصيات التي يرى المراجع إدراجها لعالج نقاط الضعف:التوصيات 

  :مرحلة المتابعة . د 
متابعة وتقييم نتائج المراجعة وتحليلها وتفسيرها وتحديد اإلجراءات التصحيحية واجبة اإلتباع، فضًال عن 

التابعة ) WGEA(هذا وقد قدمت مجموعة العمل المعنية بالمراجعة البيئية جوانب التطوير المناسب ،  اقتراح
  .لمنظمة اإلنتوساى العديد من اإلرشادات  الخاصة بمراجعة األداء للقضايا البيئية

  :تحليل األداء البيئيمرحلة . ه 
من المهارات المتخصصة لمراجعي الجهاز، تتعلق يتطلب القيام بمراحل المراجعة البيئية توافر العديد 

  :بتحليل األداء البيئي، وتتمثل في األتي
 استخدام األساليب اإلحصائية  -                   .تقييم اآلثار البيئية -
 تقييم المخاطر البيئية  -       .التوصل إلى أفضل البدائل البيئية -
 .تحديد أفضل الطرق التكنولوجية المتاحة -

                                                                                                                         
-  National Audit Office of Tanzania . Environmental Value for Money Audit of the 

Ministry of Energy and Minerals, (May 2002), pp. 1-12. 



 

  مجال المراجعة البيئية  فيعرفة للمراجعين مفر التوا ٣/٢/٣ -
مجال المراجعة البيئية يمكن مراقب الحسابات  فيمستوى من المعرفة لدى مراقب الحسابات  توافرإن 

على القوائم  جوهريقد يكون لها تأثير  والتيمن فهم األحداث والعمليات والتطبيقات المتعلقة بالعوامل البيئية 
  .)١(لية المراجعةالمالية وعلى عم

  :المجاالت اآلتية  فيويشمل ذلك المعرفة 
  القوانين والتشريعات البيئية  ٣/٢/٣/١

طلب مراجعة أثر العوامل البيئية على القوائم المالية أن يكون مراقب الحسابات على معرفة ودراية توت
والئحته  ١٩٩٤لسنة ) ٤(القانون  تخضع لها الوحدات اإلقتصادية ، ومنها التيبالقوانين والتشريعات البيئية 

تخضع له العديد من الوحدات اإلقتصادية ، حيث يتعين على مراقب الحسابات أن يلم بما جاء  والذيالتنفيذية 
 االعتبار فيأخذًا  األساسيةبالقانون من أحكام وشرح لبنود بما يمكنه من تخطيط المراجعة والقيام بعمليات التحقق 

  .ية للوحدة اإلقتصاديةتأثير العوامل البيئ
دراستها على اآلثار البيئية ألنشطة الوحدة  فيوفى ذلك الشأن أوصت الجمعية األمريكية للمحاسبة 

لها وقع على كثير  التيمع قوانين البيئة   be familiarاإلقتصادية ، بأن على المحاسبين القانونيين أن يتآلفوا 
  .)٢(من الوحدات اإلقتصادية
  إلدارة البيئيةنظم ا ٣/٢/٣/٢

فإن فحص بيئة وإجراءات الرقابة يتطلب من مراقب ) ١٠١٠(وفقًا لقائمة ممارسات المراجعة الدولية رقم
إلدارة البيئة ، وكيفية مراجعته ،والتعرف على  الحسابات التعرف على ما إذا كانت الوحدة اإلقتصادية تطبق نظاماً 

 .، وغيرها من اإلجراءات البيئيإجراءات الرقابة لتحديد وتقييم الخطر 
 :المتعلقة بالمراجعة البيئية والفنية   المعايير المهنية والقانونية ٣/٢/٣/٣

تعانى األجهزة الرقابية بصفة عامة و الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة خاصة من عدم اكتمال وجود 
  :)٣(ا يليمعايير ومقاييس واضحة بشكل كاف لألداء البيئي ، وتتمثل تلك المعايير فيم

 :تتمثل في المعايير واإلرشادات التي تصدرها المنظمات والهيئات المهنية ومنها :  المعايير المهنية . أ
  معايير المراجعة لمنظمة اإلنتوساى. 
 لمنظمة اإلنتوساى معنية بالمراجعة البيئية التابعةاإلرشادات التي تصدرها مجموعة العمل ال. 

المهنية في مجال المراجعة البيئية يعد أحد أهم مقومات المراجعة البيئية ويرى الباحث أن توافر المعايير 
مراقب الحسابات ومدى والتي تحكم التعامل مع القضايا في ذلك الشأن ، وتمكن من الحكم على األداء المهني ل

س واإلفصاح عن األصول المعايير واإلرشادات التي تتناول العرض والقيا، كما أن  توافر بذل العناية المهنية المعقولة
مراقب الحسابات من إبداء الرأي في صحة وعدالة القوائم وااللتزامات البيئية  يعد أحد المقومات التي تمكن 

                                           
)١( International Federation of Accountants ,IAPC. Statement (1010) The Consideration 
of Environmental  Matters in the Audit of Financial Statements, Op. cit., Para. 14. 

  .١٨١، ص  مرجع سابقمحمد حسنى عبد الجليل ، . د )٢(
)٣( INTOSAL, Working Group On Environmental Auditing Guidance Conducting 

Audits Of Activities With An Environmental Perspective .Op.cit,.pp.37-52. 



 

لذلك فإن إصدار لجنة  ممارسات المراجعة الدولية القائمة  .المالية أخذًا في االعتبار تأثير العوامل البيئية
القوائم المالية تمثل خطوة فعالة نحو إدراك مراقب الحسابات ألثر عند مراجعة  مراعاة العوامل البيئية) ١٠١٠(رقم

  . القوائم الماليةالعوامل البيئية على مراجعة 
المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز على أهمية أن يكون مراقب  أكدت دراسة معهد في ذلك الشأنو 

تتناول أثر العوامل البيئية على إعداد و مراجعة القوائم  التيراجعة الحسابات على دراية كافية بمعايير المحاسبة و الم
  :، ويتم ذلك من خالل المعرفة بالمعايير و اإلرشادات الصادرة عن الهيئات المهنية اآلتية  )١(المالية 
  معايير وإرشادات المراجعة الدولية الصادرة عن لجنة ممارسات المراجعة الدولية(IAPC)  التابعة لإلتحاد

 .(IFAC)للمحاسبين  الدولي
  معايير المحاسبة  الدولية عن لجنة معايير المحاسبة  الدولية(IASC). 
  القانونيين  للمحاسبين األمريكيإصدارات المعهد(AICPA). 
  ٣٤٥المعدل بالقرار رقم  ١٩٩٧لسنة  ٥٠٣المصرية الصادرة بقرار وزير اإلقتصاد رقم معايير المحاسبة 

 . ٢٠٠٢ة سن
  ٢٠٠٠لسنة  ٦٢٥معايير المراجعة المصرية الصادرة بقرار وزير اإلقتصاد رقم . 

 ١٩٩٤لسنة ) ٤(الوحدات اإلقتصادية الخاضعة لقانون البيئة رقم هناك العديد من  أصبحوفى مصر 
مها المالية وترتب على ذلك انعكاس العوامل البيئية لهذه الوحدات اإلقتصادية على قوائوالئحته التنفيذية، 

مراقب الحسابات تلبية احتياجات المجتمع المتمثلة في مراجعة األداء البيئي وحتى يستطيع ، وملحقاتها
للوحدات اإلقتصادية، فإنه قد أصبح مطالبًا بمراجعة أثر العوامل البيئية على القوائم المالية وملحقاتها كأحد 

  .االتجاهات الحديثة للمراجعة البيئية 
لسنة  ٦٢٥عايير المراجعة المصرية الصادرة بقرار وزير اإلقتصاد والتجارة الخارجية رقم أن م وحيث
حتى اآلن، فإنه يتعين الرجوع للمعايير واإلرشادات الدولية في هذا الشأن وفقاً لما تقتضيه  لم تستكمل )٢(٢٠٠٠

 .ال معايير المراجعة المصرية، مع التأكيد على أهمية استكم٢٠٠٠لسنة  ٦٢٥نية من القرار رقم المادة الثا
  :المعايير القانونية  . ب

إن توافر إطار قانوني ينظم اإلفصاح البيئي وعملية المراجعة البيئية على المستوى المهني يمثل أحد 
المقومات المستحدثة للمراجعة البيئية ، هذا ويتمثل الغرض من المعايير القانونية في تمكين المراجع من التحقق 

نت الوحدة الخاضعة للمراجعة قد قامت بتنفيذ كافة االلتزامات القابلة للتطبيق بالنسبة لألنشطة مما إذا كا
  .القانونية في مجال البيئة 

السلطات التشريعية من قواعد وتشريعات  هفيما تصدر  المصادر الرسمية للمعايير القانونيةهذه وتتمثل 
  : األتيمع سياساتها وتشمل  لها الوحدة تماشياً  خضعوسياسات يجب أن تستجيب وت

  نظم وقواعد شرعت بمرسوم أو قرار له قوة القانون فى مجال البيئة  وأيالقوانين القومية والقرارات. 
  المعاهدات مع السلطات األخرى ومعاهدات األمم المتحدة المتعلقة بالبيئةالقوانين الدولية مثل. 

                                           
)١( The Institute of Chartered Accountants in England and Wales Op. cit. pp. 37-47 .  

وزير اإلقتصاد والتجارة الخارجية ، . بإصدار معايير المراجعة المصرية ٢٠٠٠لسنة  ٦٢٥قرار وزير اإلقتصاد والتجارة الخارجية رقم  )٢(
 .٢٠٠٠القاهرة ،



 

  مجال البيئة في االتفاقياتالعقود و.  
ذلك يتعين على مراقب الحسابات أن يكون على معرفة باإلطار الدستوري و القانوني للمهنة فضًال عن 

  :)١(الذي يعمل من خالله عند مراجعته ألثر العوامل البيئية على القوائم المالية ، والذي يشمل اآلتي
  عى سالمة أن على المراجع أن يرا) ٦(دستور مهنة المحاسبة والمراجعة ،والذي نص في المادة رقم

تطبيق نصوص القوانين و األنظمة و العقود وغيرها من الوثائق المتعلقة بالوحدة اإلقتصادية موضوع مهمته 
 .أو التي تنظم شئونها 

  أن مراقب الحسابات يعتبر ) ١٤(دستور مهنة المحاسبة والمراجعة قد نص في المادة وبوجه عام فإن
قيقة مادية علمها أثناء تأدية مهمته وال تفصح عنها األوراق مخًال باألمانة المهنية إذا لم يكشف عن ح

التي يشهد بصحتها إذا كان إفصاحه عن هذه الحقيقة أمرًا ضروريًا حتى ال تكون هذه األوراق مضللة 
 .وإذا لم يذكر بتقريره ما علمه من تحريف أو تمويه فى هذه األوراق....

  على وجوب )١٠٦(،الذي نص في المادة رقم لتنفيذيةوالئحته ا ١٩٨١لسنة  ١٥٩قانون الشركات رقم
 .يظهر تقرير المراجع أية مخالفات على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو في مركزها المالي أن

  ما ورد في قواعد المراجعة التي يلتزم بها مراقب الحسابات وفقًا لالئحة التنفيذية لقانون الشركات رقم
بشأن قواعد المراجعة التي يلتزم بها مراقب ) ٣(من الملحق رقم  [) ٣(في المادة  ١٩٨١لسنة ) ١٥٩(

ثبات القيد و الخاصة بضرورة قيام مراقب الحسابات بدراسة وفحص النظام األساسي الموضوع  ]الحساب
  . العمليات بدفاتر وسجالت الشركة وتقييم مدى مالئمة هذا النظام

  : الفنيةالمعايير  .ج 
  :)٢( األتييئية الحاجة إلى وجود معايير فنية ، توضح الب  المراجعةتفرض طبيعة 

 يعد  والتييجب على الوحدة اإلقتصادية تنفيذها للقيام بأنشطتها المختلفة  التيوالمواصفات  االشتراطات
 .مخالفة بيئية انتهاكها

  لكل نوعوالحجم األمثل للتلوث المسموح به  ،قد تحدثها الوحدة اإلقتصادية  التيالتلوث  أنواعتحديد. 
 طرق معالجة أو إزالة أثار التلوث.  

تقريره لمراقب الحسابات ، وبما يجعلها من األدوات  إلصدارمع المعايير الفنية  البيئيويتعامل الخبير 
  .الرئيسية للمراجعة البيئية 

 فيما إذا كانت الوحدة الخاضعة للمراجعة قد قامت بتنفيذ الرأيوالغرض من المعايير الفنية إبداء 
مع السياسة الحكومية السارية وكذلك جميع العوامل األخرى  وباالتساق واقتصادأنشطتها البيئية بكفاءة وفعالية 

  .من شانها التأثير على إدارة النشاط البيئي  التي
  :تشمل المتناميهذه المجال  فيتعتبر قليلة ومحدودة  والتي المصادر الرسمية للمعايير الفنيةأما عن 

                                           
  . ١٧٩-١٧٨، ص  مرجع سبق ذكرهمحمد حسنى عبد الجليل ، . د )١(

  :نقًال عن 
  ١٤(،)٦(، المادة  ١٩٥٨أغسطس  ١٤القاهرة ،  دستور مهنة المحاسبة والمراجعة ،المصرية ، نقابة المحاسبين والمراجعين.( 
  بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ١٩٨١لسنة  ١٥٩القانون رقم  ،

 ).١٠٦(،)٣(، المادة ١٩٩١اهرة ،، الق)الطابعة الثامنة (الهيئة العامة لشئون مطابع األميرية ، 
 .١٨٥، ص  ، مرجع سبق ذكرهمحمد حسنى عبد الجليل . د   )٢(



 

  القانون أو السياسة وصفها  حددها و والتيوالكفاءة والفعالية  باالقتصاديم األداء الخاصة مؤشرات تقو
 .تلتزم بها الوحدات الخاضعة للمراجعة والتيالحكومية الرسمية 

  تم إصدارها عن طريق هيئة منظمة معترف بها والتيصفة القبول العام  هال التيالمعايير القياسية. 
  : األتي في ة للمعايير الفنيةيغير الرسمالمصادر حين تتمثل  في

  أنشطة مماثلة فيالمؤشرات والمقاييس المستخدمة بواسطة وحدات أخرى تعمل. 
 الدراسات األكاديمية. 
   مجال البيئة  فيمقاييس معدة بواسطة خبراء. 
 معايير ومقاييس معدة بواسطة األجهزة الرقابية العليا. 

  مجال المراجعة البيئية  فيتدريب المستمر وال المهنيالتعليم  ٣/٢/٤
موقفها بين المهن األخرى ، فالبد من تطبيق  تأصيلتستمر وتعمل على  أنإذا كان لمهنة المراجعة 

مجال المحاسبة  فيسياسات التدريب ألجيال المحاسبين والمراجعين بما يتناسب مع التطورات الحديثة والفنية 
مجال المراجعة البيئية من أهم مقومات  فيالمستمر والتدريب  المهنيم يجعل التعلي الذي، األمر )١(والمراجعة

بمهارات وخبرات  لالرتقاءالمستمر والتدريب  المهنيذلك إعداد برنامج للتعليم  بالمراجعة البيئية ، ويتطل
) عةالراب E( البيئيالجهاز من خالل تدريب المراجعين على أهم التطبيقات الخاصة بمراجعة البعد  مراجعي

تقييم المخاطر  ،البيئية  اآلثارمراحل المراجعة البيئية ، تقييم :لألنشطة ، ومن أهم هذه التطبيقات 
البيئية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية  وااللتزامات األصولاألساليب اإلحصائية ، واإلفصاح عن  ،استخدامالبيئية

نتائج المراجعة  استخدام ،عة متضمنًا الخطر البيئي ذلك على تقريره ، تقدير خطر المراج وانعكاسوالمصرية 
  .)٢( البيئية لهدف مراجعة القوائم المالية

للمحاسبات وحدة ذات طابع خاص لتدريب المراجعين على  المركزيويتطلب ذلك أن ينشئ الجهاز 
ن تنظم دورات أهم التطبيقات الخاصة بإدخال المراجعة البيئية ضمن أعمال المراجعة ، وعلى هذه الوحدة أ

 INTOSAI DEVELOPMENTاإلنتوساى  تنمية تدريبية بالتعاون مع مبادرة
INITIATIVE (IDI)   فيلها تجارب رائدة  التيو أن تعمل على توصيل خبرات األجهزة الرقابية العليا 

الحفاظ  في للمحاسبات وكذلك زيادة وعيهم بأهمية دورهم المركزيالجهاز  مراجعيمجال المراجعة البيئية إلى 
  .على البيئة ودعم التنمية المستديمة 

  مختلف التخصصات فيبالخبراء  االستعانة ٣/٢/٥
عمل خبير ، فإن مراقب الحسابات ال  استخدم  ISA) ٦٢٠(رقم  الدوليوفقًا لمعيار المراجعة 

  .مجاالت أخرى بجانب المحاسبة والمراجعة فييتوقع منه أن يكون لدية خبرة كافية 

                                           
والممارسة   العلمياإلطار : سياسات المراجعة أصول المراجعة والرقابة الداخلية :  محمد نصر الهوارى ، محمد توفيق محمد . د   )١(

 .٢٧، ص ) ١٩٩٥مكتبة الشباب، :القاهرة   (،  العملية
القاهرة ،  ،  للجنة الفرعية اإلقليمية لشئون المراجعة البيئية للمجموعة العربية األول االجتماعتوصيات  ، للمحاسبات  المركزيالجهاز  )٢(
  .٥، ص ) ٢٠٠٢أكتوبر (



 

أحد األدوات المهمة لمراقب الحسابات عند مراجعة أثر العوامل  الفنيبالخبير  االستعانةعد ولذلك ت
  .لمراقب الحسابات المهنيالبيئية على القوائم المالية وملحقاتها ، ويرجع ذلك للحكم 

 فيأن يقدم خبراته  الفنيأحد أدلة اإلثبات الهامة ، حيث يمكن للخبير  الفنيويمثل عمل الخبير 
االت تحديد المعايير المالئمة للوحدة اإلقتصادية أو القابلة للتطبيق على الوحدة اإلقتصادية ، تحديد مج

 . )١(البيئية االنتهاكاتتحديد أثار  ،البيئية  االنتهاكات
كما تستلزم مراجعة التقرير البيئي أن يعمل مراقب الحسابات ضمن فريق يضم مختلف التخصصات 

الفنية المتعلقة بعمليات التشغيل،  للنواحي الكافيالقانون وغيرها مما يساعد على الفهم الهندسة والعلوم و  في
 .)٢(نظم المعلومات البيئية ونظم اإلدارة البيئية فيالقصور  أوجهالمخاطر البيئية، األثر البيئي، تحديد 

مجال  فيصات مختلف التخص فيبالخبراء  االستعانةهذا وتتطلب مراجعة األداء للقضايا البيئية 
  :  )٣(التاليحيث يعد ذلك من أهم المقومات المستحدثة للمراجعة البيئية ويمكن أن يتم ذلك على النحو  ،البيئة

 :إعداد معايير ومقاييس األداء البيئية  فيبالخبراء  االستعانة ٣/٢/٥/١
 فيبالخبراء  االستعانة إلىغياب المعايير البيئية قد تلجا األجهزة الرقابية العليا  أوحالة نقص  في

معايير ومقاييس أداء مالئمة يمكن بموجبها القيام بمراجعات سليمة ويمكن أن  إلنشاءمختلف التخصصات 
  .يكون ذلك بالتعاون مع الوحدات والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة األجهزة الرقابية العليا 

 : تنفيذ المراجعة البيئية فيبالخبراء  االستعانة ٣/٢/٥/٢
تتطلب مراجعة األداء للقضايا البيئية توافر فريق للمراجعة يضم مختلف التخصصات ، وذلك لتقديم 

  .والخدمات المتخصصة فى مجال المراجعة البيئية  االستشارات
 نميةبرنامج مبادرة ت فيأوسلو وضمت أجهزة الرقابة العليا المشاركة  فيعقدت  التيوفى ورشة العمل 

تم تحديد أهم  ،  INTOSAI DEVELOPMENT INITIATIVE (IDI)اإلنتوساى 
  : )٤(التاليمجاالت المعرفة الالزمة لمراجعة األداء للقضايا البيئية على النحو 

 :الطريق إلى التنمية المستديمة  -
  االجتماعيةو  واالقتصاديةتكامل األبعاد البيئية (مفهوم التنمية المستديمة.( 
 للدولة اإلطار العام للسياسة البيئية. 

 :تنفيذ السياسة البيئية  فياألدوات المستخدمة  -
 آليات السوق   •  .المعونات والدعم  •      .السياسات. 
  الضرائب  •  . الجزاءات والغرامات•   .القوانين والتشريعات البيئية. 

                                           
)١(  International Federation of Accountants, IAPC, statement (1010), the 

Consideration of Environment Matters in the Audit of financial Statement ,Op. cit 
. 41-42.  

)٢(  Federation des Experts Compatibles Europeans.  Providing Assurance on 
Environmental Reports . Op. cit . p.14 

)٣(  common Wealth Auditors General Conference . Op . cit . pp. 12-14. 
)٤(  INTOSAI. Working Group Environmental Auditing. Environmental Audit 

Curriculum Workshop, (Oslo Norway. Nov. 2003), pp. 9-11. 



 

 :النظم اإلقتصادية  -
 العالقة بين النظم اإلقتصادية•    .النظم اإلقتصادية المحلية والدولية 

 :م القضايا والمشاكل البيئية أه -
  الموارد الطبيعية•     . التصحر•       .تلوث الهواء 
  المخلفات النووية  •    . الطاقة•     .تلوث مياه الشرب. 
  المخلفات الصلبة والسائلة.     

 : االجتماعيةالمشاكل  -
  الزيادة السكانية•       الفقر •        .الضوضاء   

 :إصدارات منظمة اإلنتوساى  -
 لمراجعة لمنظمة اإلنتوساى معايير ا. 
  العمل المعنية بالمراجعة البيئيةتقدمها مجموعة  التياإلرشادات وأوراق العمل. 

  .) ١٤٠٠١أيزو (معايير إعداد نظم اإلدارة البيئية  -
 .مجال البيئة  فيالمعاهدات الدولية  -
 .مجال البيئة  فياألبحاث الدولية  -
 .الهيئات والمنظمات المعنية بالبيئة  -

تحديد القضايا البيئية  فيستشارية تساعد فريق المراجعة ااألعلى إعداد لجنة  الرقابيمكن للجهاز وي
 فيمحل المراجعة وتحديد أهداف المراجعة والخبرات المطلوبة لتنفيذها ، ولتخفيض مخاطر مشاركة الخبراء 

عملية المراجعة حفاظًا على  فياركين إعداد المعايير يتعين الفصل بين الخبراء القائمين بإعداد المعايير والمش
  .الجهاز استقاللية

ؤهلة والمدربة للمشاركة مالكوادر الفنية المتخصصة والتوفير للمحاسبات  المركزيويستطيع الجهاز 
مع ، لذلك  تؤهله التيعملية المراجعة البيئية ، حيث يمتلك الجهاز اإلمكانات والموارد المادية والبشرية  في

  .استقالليتها فييثق الجهاز  والتيتقوم بها الجهات المتخصصة  التيبالدراسات  ستعانةاالإمكانية 
ومعايير مهنية وقانونية وفنية يعمل  بيئيى أن توافر كل من نظام معلومات يخلص الباحث مما سبق إل

 االستعانةمع يئية مجال المراجعة الب فيالمستمر والتدريب  المهنيمقترنة بالتعليم إطارها مدققى الحسابات  في
للمحاسبات  المركزيوالجهاز  ) بصفة عامة( يمكن األجهزة الرقابية العليا مختلف التخصصات  فيبخبراء 

 تلك األجهزةتواجهها  التيالتحديات لتغلب على لالمستجدات البيئية موضع التنفيذ من وضع  )بصفة خاصة(
  ."المبحث الثالث" فيوهو موضوع النقاش مراجعة األداء البيئي  فيمتوجاً ذلك بدوره المرتقب 

.  



 

    المبحث الثالث  
  الدور المرتقب للجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة األداء البيئي لمواجهة تحدياتها

  
للجهاز المركزي للمحاسبات في المراجعة البيئية ، فضًال عن مشاركته في  تشهد الفترة الحالية جهوداً 

التابعة لمنظمة اإلنتوساى ، فقد أصبح رئيس المجموعة اإلقليمية  ( WGEA )ئة مجموعة العمل المعنية بالبي
لمراجعة البيئة ، وال شك أن هذا التواجد على الساحة الدولية والعربية يوفر مجاًال مهمًا لتبادل الخبرات 

  .والمعلومات وطرق و أساليب المراجعة  البيئية مع األجهزة الرقابية األخرى 
د الجهاز في مراجعة األداء للبرامج والمشروعات وفى ضوء اإلرشادات المهنية وتجارب وفى إطار جهو 

األجهزة الرقابية العليا في مراجعة األداء للقضايا البيئية ،يمكن للباحث استعراض الدور المرتقب للجهاز المركزي 
جهاز ، والظروف والعوامل التي للمحاسبات في هذا المجال أخذًا في االعتبار السلطات والصالحيات المخولة لل

تحكم السياسة البيئية في مصر ، وبمراعاة أن هذه المرحلة تتطلب مزج الدراسات بأعمال المراجعة ، وعليه فإن 
الدور المرتقب للجهاز المركزي للمحاسبات في القيام باالتجاهات الحديثة للمراجعة البيئية يتمثل في القيام 

  :باألنشطة التالية 
 .مراجعة السياسة البيئية للدولة  ٣/٣/١
 .مراجعة األداء لجهاز شئون البيئة  ٣/٣/٢
 .مراجعة األداء للبرامج والمشروعات البيئية الوطنية  ٣/٣/٣
مراجعة اإللتزام بالقوانين والتشريعات البيئية الوطنية من قبل الهيئات والمؤسسات واإلدارات ٣/٣/٤

 .والشركات الخاضعة لرقابة الجهاز 
 .البيئية للبرامج والمشروعات البيئية الوطنية القائمة  اآلثارتقييم  ٣/٣/٥
 .البيئية للسياسات والبرامج البيئية الوطنية المقترحة  اآلثارتقييم  ٣/٣/٦
 .البيئية للبرامج والمشروعات غير البيئية الوطنية  اآلثارتقييم  ٣/٣/٧
 .يئة الدولية المتعلقة بالب االتفاقياتمراجعة  ٣/٣/٨
  .مراجعة نظم البيئة للدولة  ٣/٣/٩

 

 .مراجعة السياسة البيئية للدولة  ٣/٣/١
قامت مجموعة من الخبراء المتخصصين من الوزارات والعناصر النشطة والمنظمات غير الحكومية   

 Nationalوالجامعات بتكليف من جهاز شئون البيئة ، بتحديث خطة العمل القومية في مجال البيئة 
Environment Action Plan ( NEAP )  وقد  ٢٠١٧وحتى  ٢٠٠٢وذلك عن الفترة من عام ،

  .)١(تبنت الخطة هدف السعي نحو تحقيق مفهوم التنمية المستديمة 
  :ثالث مراحل وهى  ( NEAP )وتضمنت الخطة القومية في مجال البيئة 

                                           
)١(  Egyptian Environmental Affairs Agency . National Environmental Action Plan of 

Egypt 2002-2017 , 2002 , pp. 1-5 . 



 

  .يل تحديد القضايا البيئية ، وضع الخطط التنفيذية ، تحديد مصادر التمو 
لوث المياه العذبة ، وتمثلت أهم القضايا البيئي التي حددتها خطة العمل القومية في مجال البيئة في ت

  .، األراضي ، البيئة البحرية ، إدارة المخلفات الصلبة ، المخلفات البيئية الطبيعية تلوث الهواء
يتعين تنفيذها من خالل الجهات  ، والتيوعات التي تعالج القضايا البيئيةوحددت الخطة البرامج والمشر 

  )١(.المعنية بالبيئة ، وقامت بتحديد األهداف للبرامج والمشروعات وتحديد المؤشرات التي تستخدم في قياسها 
ويمكن للجهاز المركزي للمحاسبات أن يقوم بمراجعة خطة العمل القومية في مجال البيئة في إطار منهج دورة 

أخذًا في االعتبار عدم اكتمال طور السياسة   Management Performance Cycleأداء اإلدارة 
  :البيئية في مصر ، وذلك كاآلتي 

  مراجعة محتوى خطة العمل القومية في مجال البيئة  ٣/٣/١/١
  :يمكن للجهاز مراجعة محتوى خطة العمل القومية في مجال البيئة  على النحو التالي 

 لمهمة فى مصر وتوافقها مع خطة التنمية اإلقتصادية التحقق من تناولها للقضايا البيئية ا. 
  التحقق من عدم تعارض أهداف الخطة مع متطلبات المعاهدات الدولية في مجال البيئة. 
  تقويم األدوات المستخدمة في تحقيقها. 
  تقويم مدى تحقيقها للتوازن بين األبعاد اإلقتصادية واالجتماعية بهدف تحقيق التنمية المستديمة. 
  تقويم المعوقات والصعوبات التي تعوق تنفيذها. 
  تقويم مدى تناسب اإلعتمادات المخصصة لتنفيذها مع األهداف التي تسعى لتحقيقها. 

  مراجعة األهداف والمؤشرات ٣/٣/١/٢
تناولت خطة العمل القومية في مجال البيئة أهداف البرامج والمشروعات البيئية والمؤشرات المستخدمة 

  :ا ، ويمكن للجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة األهداف والمؤشرات على النحو التالي في قياسه
  :مراجعة األهداف . أ

التحقق من تغطية جميع الموضوعات المهمة على مستوى البرامج والمشروعات البيئية ، وأنه من خالل   
لك التحقق من أن المؤشرات تم اعتمادها على أساس علمي واضح وسليم وفقًا لمقاييس معترف بها ، وكذ

  .المستخدمة في قياسها توضح كيفية التقدم نحو تحقيقها وتحديد المسئولية 
  : مراجعة المؤشرات .ب 

التحقق من أنها سهلة التفسير ، و أنها تمكن من قياس التقدم نحو األهداف ، و أنها تقوم على فهم تام من خالل 
  .ألهداف البرامج والمشروعات البيئية 

  :مراجعة حسابات الموارد الطبيعية   ٣/٣/١/٣
أوضحت خطة العمل القومية في مجال البيئة أهمية إدخال البعد البيئي على مستوى الحسابات القومية 

(Macro – Level )  حيث تعد أداة مهمة للتقرير عن األداء البيئي وتحديد المسئولية و اتخاذ القرارات، و
  . )٢(به الهيئات المهنية في هذا المجال  أوضحت أهمية الدور الذي تقوم

                                           
)١(  Ibid, pp. 6-23 . 
)٢(  Egyptian Environmental Affairs Agency . National Environmental Action Plan of 

Egypt 2002-2017 , 2002 , pp. 1-5 . 



 

وتتطلب هذه المرحلة أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بدوره في توفير األساس المحاسبي السليم 
  .الذي يعتمد عليه تحقيق الرقابة على البيئة ، وذلك من خالل المشاركة في إعداد نظام حسابات الموارد الطبيعية 

  : وارد الطبيعية على توفير المعلومات التي تحقق مجموعة أهداف من أهمها ويعمل نظام حسابات الم
  معاونة األجهزة المختصة بالدولة في إعداد الخطة طويلة األجل للموارد الطبيعية بما يؤدى إلى إعداد

يمكن التقارير المحاسبية التى توضح األرصدة المتاحة من الموارد الطبيعية بالدولة في تاريخ معين ، بما 
 .األجهزة التخطيطية من تخصيص هذه الموارد بين االستخدامات بما يحقق أكبر عائد من تلك الموارد 

  نشطة البيئية بما يمكن أجهزة الدولة من تحديد اإلعتمادات لألتوفير البيانات المحاسبية العينية والمالية
 .والموجبة على البيئة في شكل نقديلبية ، والتعبير عن اآلثار السلتحقيق اإلدارة المثلى للبيئةالمالية 

يتعين على الجهاز تشكيل لجنة تضم خبراء في المحاسبة من خارج وداخل الجهاز إلعداد نظام و 
حسابات الموارد الطبيعية باالستعانة بالمناهج واألساليب المتبعة في ذلك ، واالستفادة من تجارب ألجهزة الرقابية 

  .ستعانة بخبرات المنظمات الدولية المتخصصة في إعداد حسابات الموارد الطبيعية العليا في هذا المجال ، واال
وال شك أن الجهاز المركزي للمحاسبات يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في مساعدة الجهات الخاضعة 

يل العقبات لرقابته في تطبيق التغييرات في األنظمة المحاسبية لتعكس البعد البيئي ، كما يتعين أن يساعدها في تذل
  .ومعالجة المشكالت التي تصاحب تلك التغييرات 

وفى ظل عدم اكتمال الطور للسياسة البيئية في مصر وغياب إستراتيجيات البيئة والتنمية المستدامة على 
  .مستوى الوزارات يتعين على الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة البيئة على مستوى البرامج والمشروعات 

  

 .عة األداء لجهاز شئون البيئة مراج ٣/٣/٢
بشان البيئة شخصية اعتبارية عامة ، وتتبع الوزير  ١٩٩٤لسنة  ٤يعد جهاز شئون البيئة طبقًا لقانون 

المختص بشئون البيئة ، وتكون له موازنة مستقلة ، ويكون مركزة مدينة القاهرة ، وينشأ بقرار من الوزير المختص 
  .حافظات بشئون البيئة فروع للجهاز بالم

  )١(:وفقاً للقانون يتمثل دور جهاز شئون البيئة في األتي 
  رسم السياسة العامة وإعداد الخطط الالزمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع

 .الجهات اإلدارية المختصة 
 ة مصر العربية والدول أن يكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العالقات البيئية بين جمهوري

 .والمنظمات الدولية ، اإلقليمية 
  يوصى الجهاز المركزي للمحاسبات باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لالنضمام أي االتفاقيات الدولية

 .واإلقليمية المتعلقة بالبيئة ويعد مشروعات القوانين والقرارات الالزمة لتنفيذ هذه االتفاقيات 
هاز المركزي للمحاسبات القيام بدوره تجاه المجتمع من خالل مراجعة البيئة ، فإن وحتى يستطيع الج

 .)٢(، حتى ال يتهاون جهاز شئون البيئة في القيام بدوره في الحفاظ على البيئة يه مراجعة جهاز شئون البيئة نفسهعل
ن تمتد من المراجعة المالية ويرى الباحث أن مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لجهاز شئون البيئة البد وا

                                           
 ) . ٥(  –) ٢(، مادة سابقمرجع شأن البيئة والئحته التنفيذية ،  فيبإصدار قانون  ١٩٩٤لسنة  ٤القانون   )١(
كلية ،  المحاسبيمجلة الفكر دراسة إنتقادية ،  –عة اإللتزام البيئي بين المنظور العلمي و الواقع العملي على إبراهيم طلبه ، مراج. د  )٢(

 . ٨٥، ص  ١٩٩٨التجارة ، جامعة عين شمس ،العدد التانى 



 

لجهاز شئون البيئة ومراجعة صندوق حماية البيئة ، إلى مراجعة األداء لجهاز شئون البيئة ، ويشمل ذلك مراجعة 
  . ١٩٩٤لسنة  ٤دور جهاز شئون البيئة في القيام بمسئولياته و اختصاصاته وفقاً لمقتضيات القانون  رقم 

  :محاسبات بمراجعة األداء لجهاز شئون البيئة على النحو التالي ويمكن أن يقوم الجهاز المركزي لل
  مجال البيئة فيالتحقق من أن أهداف خطة العمل لجهاز شئون البيئة تعكس أهداف خطة العمل القومية. 
  التحقق من دقة تحديد أهداف البرامج والمشروعات وقابليتها للقياس. 
  التحقق من توافر قاعدة بيانات بيئية. 
 بأعمال الفحص والمتابعة والتقييمحقق من توافر المهارات والخبرات للخبراء القائمين الت. 
  التحقق من توافر األساليب والتقنيات المناسبة ألعمال الفحص والمتابعة. 
  التحقق من كفاءة تخصيص الموارد من الجهات المانحة على البرامج واألنشطة. 
 تقرير عن التقدم الذي يحرزه نحو تحقيق خطة العمل السنوية التحقق من قيام جهاز شئون البيئة بال. 
  إلى رئيس الجمهورية المقدم تقرير جهاز شئون البيئة المعلومات الواردة بالتحقق من صحة ودقة. 

وفى ظل قصور المهام التنفيذية لجهاز شئون البيئة ، يمكن توسيع سلطات وصالحيات الجهاز المركزي 
از الرقابي األعلى في مصر ، لتشمل تكليفه للوزارات بإعداد إستراتيجيات البيئة والتنمية للمحاسبات بصفته الجه

  .المستديمة ، مما يعد مشاركة للجهاز في صناعة السياسة البيئية في مصر 
  

 .مراجعة األداء للبرامج والمشروعات البيئية الوطنية  ٣/٣/٣
أو ضمن جداول أعمال الوزارات ، مل القومية في مجال البيئةطة العقد تكون البرامج والمشروعات البيئية ضمن خ

  .، وضمن المعاهدات و االتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي تشارك فيها مصرالجهات المعنية بالقضايا البيئيةو 
  :تاليويمكن الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة األداء للبرامج والمشروعات البيئية الوطنية على النحو ال

  تحديد أهدافها و األدوات المستخدمة فى تنفيذها •    .حصر وتحديد البرامج البيئية الوطنية. 
  التحقق من عدم تعارض أهداف البرامج والمشروعات البيئية الوطنية التي تنفذ بواسطة الوزارات والجهات

 .ومية في مجال البيئةالمعنية بالبيئة والمدرجة على جداول أعمالها ، وبين أهداف خطة العمل الق
  التحقق من كفاية البيانات وإمكانية اإلعتماد عليها. 
 وفى حالة عدم توافرها يمكن الرجوع إلى أفضل يير المستخدمة في عملية المراجعةتحديد المعا ،

 .التطبيقات لبرامج مماثلة في مصر أو في دول أخرى 
  وتحديد مدى الحاجة إلى تحسين الطرق التحقق من فاعلية أهداف البرامج والمشروعات البيئية ،

 .واألساليب التي تنفذ بها البرامج والمشروعات والحاجة إلى إعادة توزيع الموارد 
 

مراجعة اإللتزام بالقوانين والتشريعات البيئية الوطنية من قبل الهيئات والمؤسسات واإلدارات والشركات  ٣/٣/٤
                           .الخاضعة لرقابة الجهاز 

تشريعًا في مجاالت مياه  ٧٠بلغت القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية التي صدرت لحماية البيئة أكثر من 
الشرب والموارد المائية وصرف المخلفات السائلة والصلبة وسالمة الغذاء والمبيدات وتلوث الهواء وحماية البيئة 

  .)١(البحرية من التلوث والمحميات 

                                           
 . ٢٠٠٢أكتوبر ،  ٦،  جريدة األهرام  )١(



 

ركزي للمحاسبات مراجعة إلتزام الهيئات والمؤسسات واإلدارات والوحدات اإلقتصادية وعلى الجهاز الم
  .، كأحد األنشطة الرئيسية في مجال االتجاهات الحديثة للمراجعة البيئيةته بالقوانين والتشريعات البيئيةالتابعة لرقاب

  

 .ئمة تقييم اآلثار البيئية للبرامج والمشروعات البيئية الوطنية القا ٣/٣/٥
تجاهات الحديثة يعد تقييم اآلثار البيئية للبرامج والمشروعات القائمة من األنشطة المهمة التي تمثل اال

أن هناك العديد من البرامج والمشروعات القديمة التي لم يجرى لها دراسات تقييم مع مراعاة ، للمراجعة البيئية
  .)١(يتطلب رصد خصائص عناصر البيئة المتأثرة بصفة دورية  اآلثار البيئية وتمتد أنشطتها لتؤثر على البيئة مما

  : وهناك العديد من الجهات العلمية التي تقوم بعمل األبحاث والدراسات الخاصة بشأن البيئة ومنها 
  عهد التخطيط القومي •      .المركزي القومي للبحوث. 
  وزارة البحث العلمي •      .أكاديمية البحث العلمي. 

جهاز  توفير فريق للمراجعة متعدد التخصصات لمراجعة تلك الدراسات وتقييم األساليب ويتعين على ال
  .والطرق المستخدمة في تقييم األثر البيئي 

  

 .تقييم اآلثار البيئية للسياسات والبرامج البيئية الوطنية المقترحة  ٣/٣/٦
حة من األدوات المهمة في مرحلة صناعة يعد تقييم اآلثار السلبية لسياسات والبرامج البيئية الوطنية المقتر 

القرارات ، حيث يمكن من تحديد مشاكل تنفيذ البرامج المقترحة في بدايتها بدًال من معالجة أثارها الحقًا ، ويعد 
  .ذلك تقييماً على المستوى اإلستراتيجي

ناًء على طلب استشارة ويقوم الجهاز الرقابي األعلى بهذا النوع من المراجعة بناًء على تكليفه بذلك أو ب
إلبداء الرأي الفني في البدائل المقترحة للسياسات والبرامج ، ويتطلب ذلك توفير المزيد من المهارات ، ومنها 
تحليل التكلفة والعائد ، مع أهمية االستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا المجال ، و أوضحت نتائج االستبيان 

والتابعة لمنظمة اإلنتوساى حول  (WGEA )مل المعنية بالمراجعة البيئية الثالث الذي قامت به مجموعة الع
  .)٢(الرقابة البيئية ، أن هناك اتجاها لتطوير دور األجهزة الرقابية يشمل تقديم النصح و المساعدة لحكوماتها 

افية ويتطلب قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا الدور المستحدث تخويل السلطات والصالحيات الك
للقيام بذلك ، باإلضافة إلى ضرورة فتح قنوات اتصال مع الحكومة والهيئات والمنظمات البيئية وتوفير العديد من 

  .المهارات والخبرات 
وال شك أن توسيع سلطات وصالحيات الجهاز المركزي للمحاسبات لتشمل تقييم اآلثار البيئية للبرامج 

نشطة التي تمثل االتجاهات الحديثة للمراجعة البيئية سيجعل للجهاز دور والمشروعات الوطنية المقترحة كأحد األ
  .فعال في مرحلة اتخاذ القرارات من صناعة السياسة البيئية في مصر 

  

  .تقييم اآلثار البيئية للبرامج والمشروعات غير البيئية الوطنية  ٣/٣/٧
ظ على البيئة وتحسينها لها تأثير بشكل إن جميع البرامج والمشروعات بخالف التي هدفها الرئيسي الحفا

أو بآخر على البيئة وذلك من خالل استخدامها للموارد أو من خالل اآلثار المترتبة على تنفيذها ، وقد حدد 

                                           
 . ١ص  ، ٢٠٠٠، إبريل  ٩-٨ ، القوميلتخطيط برنامج التقييم البيئة للمشروعات ، معهد ا، نفيسة سيد محمد . د   )١(
 ٨ – ٦، ص مرجع سابقالخامس حول الرقابة على البيئة ،  االستبيانمنظمة اإلنتوساى ، مجموعة العمل المعنية بالمراجعة البيئية ، نتائج  )٢(
. 



 

والئحته التنفيذية المنشآت والمشروعات التي تخضع لتقييم األثر البيئي ومنها جميع  ١٩٩٤لسنة  ٤القانون رقم 
ساسية والتي تتضمن محطات معالجة الصرف الصحي ، مياه الصرف الزراعي ، مشروعات مشروعات البنية األ

  .)١(الري والطرق ، والكباري والقناطر واألنفاق والمطارات والمواني البحرية ومحطات السكة الحديدية وغيرها 
ييم اآلثار البيئية وال شك أن هذا النشاط يفتح مجاًال واسعًا للمراجعة البيئية حيث يتعين على الجهاز تق

للبرامج والمشروعات على المستوى التشغيلي و اإلستراتيجي ، من خالل مراجعة البيانات التي توفرها الجهات 
القائمة لتقييم األثر البيئي ومراجعة الطرق واألساليب المستخدمة في التقييم ، أخذًا في االعتبار تدخل جهات 

، بما يتطلب تنسيق جهود الجهاز عند مراجعة  )٢(كثرة العناصر التي يتناولها عديدة في عملية تقييم األثر البيئي ل
هذا النشاط ، والعمل على توفير فريق للمراجعة متعدد التخصصات يضم خبراء في مجال الهندسة ، والكيمياء ، 

  : )٣(واألحياء ، واإلحصاء ، والعلوم االجتماعية ، والصحة ، والزراعة ، مع مراعاة األتي
 وصيف البرنامج أو المشروع ت. 
  تحديد البيئة المتوقع تأثرها بأنشطة البرنامج أو المشروع. 
  تحديد التأثيرات المحتملة ألنشط البرامج أو المشروع على خصائص البيئة. 
  تحديد التشريعات والمعايير الحاكمة كخصائص البيئة المختلفة التي يشملها المشروع المقترح. 

 

 .تفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة مراجعة اال ٣/٣/٨
، وهناك اتجاه قوى )٤(إتفاقية دولية و إقليمية و بروتوكوال في مجال البيئة  ٤١تشارك مصر في أكثر من   

، الرقابة على االتفاقيات الدولية نحو تعاون أكثر من ثالثة أرباع األجهزة الرقابية مع أجهزة رقابية أخرى بشأن
، قامت مجموعة العمل المعنية بالمراجعة البيئية قابية في إيجاد شركاء في الرقابةزة الر وللتسهيل على األجه

(WGEA)  ٥(التابعة لمنظمة اإلنتوساى بإعداد قائمة باألجهزة الرقابية المهتمة حسب كل منطقة جغرافية(.  
ة في مجال البيئة والتي ويتعين على الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة إلتزام الحكومة باالتفاقيات الدولي

قد تمتد لمراجعة األداء ويتطلب ذلك تعاون الجهاز مع األجهزة الرقابية األخرى لمراجعة القضايا البيئية المشتركة 
من خالل الرقابة المشتركة والمتزامنة والمنسقة ، حيث يفتح ذلك مجال أمام الجهاز لتبادل المعلومات والخبرات 

  .البيئية محل المراجعة والمهارات بشأن القضايا 
  
  

  .مراجعة نظم البيئة للدولة  ٣/٣/٩
يتطلب تنفيذ السياسة البيئية في مصر وجود بنية أساسية لنظم اإلدارة البيئية على مستوى الهيئات   

  .والمؤسسات و اإلدارات ، بما يعمل على تحقيق اإلدارة المثلى للقضايا البيئية والتقرير عن األداء البيئي 
  :الباحث أن مراجعة نظم اإلدارة البيئية يمكن أن تتم على ثالث مراحل على النحو التالي  ويرى  

                                           
 .من الالئحة التنفيذية  ٢ملحق رقم  ،مرجع سابقالتنفيذية ،  والئحتهبإصدار قانون بشأن البيئة  ١٩٩٤ة سنل ٤القانون رقم  )١(
 .٥، ص مرجع سابقنفيسة سيد أحمد ، . د  )٢(
 . ٤، ص  المرجع السابق )٣(
 .٢٠٠٣الجهاز المركزي للمحاسبات ، بيان باالتفاقيات الدولية و اإلقليمية التي شاركت فيها جمهورية مصر العربية ،  )٤(
 . ١٤ – ١٣، ص  مرجع سابقبالمراجعة البيئية ،  منظمة اإلنتوساى ، مجموعة العمل المعنية )٥(



 

تتطلب هذه المرحلة أن يقوم الجهاز بتوعية الوحدات والهيئات و اإلدارات والمؤسسات :  المـرحـلة األولـى  
األولى  الخاضعة لرقابته بأهمية نظم اإلدارة البيئية ، ومساعدتهم نحو تطبيق الخطوات

  .إلعدادها 
يقـوم الـجهاز في هـذه المـرحـلة بالتركيز علـى التـحقـق من مـدى تطـبيق اإلدارات والهيئات :   المـرحـلة الـثـانـيـة  

األكثر انتشارا بين  ١٤٠٠١والمؤسـسات لنظـم اإلدارة البـيئية وفقـًا لمعـيار األيزو رقـم 
اإلدارة البـيئـية القضـايا البيئية ، والتقرير عن مدى دول العالم ، و إلى أي مدى تعالج نظم 

  .تقدم اإلدارات و الهيئات نحو تحقيق دلك  
يتمثل دور الجهاز في هذه المرحلة في مراجعة فاعلية نظم اإلدارة البيئية للجهات الخاضعة :   المـرحـلة الـثـالـثـة  

  .لرقابته

تحقق ال فيح للمراجع الخارجي دورًا حيويًا أصبأنه ا يخلص الباحث إلى حقيقة مؤداهضوء ما تقدم  في
، وإذا اعتبر الجهاز المركزي  لوحدات االقتصادية ومدى إفصاح القوائم المالية عنه وكفايتهلمن األداء البيئي 

الجهاز بما له من دور كبير في فللمحاسبات هو جهاز المراجعة العام في مصر وهو الجهاز الرقابي األعلى ، 
قدرة وطاقة بشرية هائلة من المحاسبين والمراجعين من  هلكتيمما و  لية لوحدات قطاع األعمال العام جعة الماالمرا

الجهاز أن يستفيد من هذا الوضع يستطيع . وفي ضوء المتغيرات المستحدثة في مجال االهتمام بالبعد البيئي ..... 
لى مراجعين للبيئة بجانب المراجعة المالية التقليدية من وذلك بتغيير تركيبة مراجعي الجهاز من مراجعين ماليين إ

خالل تدريب األعضاء الفنيين على مفاهيم وطرق وتقنيات مراجعة البيئة سواء داخليًا أو خارجيًا ، باإلضافة إلى 
  . توفير كافة المراجع والنشرات الدولية الصادرة في مجال حماية البيئة

  



 

  خاتمة البحث
   

  :النتائج: أوالً 
  :توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها

 ١٩٩٤لسـنة ) ٤(تولي مصر قضية البيئة اهتماماً كبيرًا علـى المسـتوى الرسـمي ويتضـح ذلـك مـن خـالل إصـدار القـانون رقـم  -
  .في شأن حماية البيئة

 .ع محاسبية ودوافع مجتمعيةأن هناك حتمية للمراجعة البيئية وذلك يرجع لوجود دواف -

، متطلبـات بورصـة األوراق  ١٤٠٠٠هناك عدة عوامل أدت إلى تطـور المراجعـة البيئيـة منهـا صـدور المواصـفات البيئيـة أيـزو  -
  .المالية ، تزايد النشاط التشريعى البيئى ، زيادة ضغوط المساهمين والمستثمرين والجماعات البيئية 

  .حل تطور مهنة المراجعة نحو تلبية احتياجات المجتمع من المعلومات البيئيةتعد المراجعة البيئية أحد مرا -
ال تختلــف المراجعــة البيئيــة عــن أي فــرع مــن فــروع المراجعــة حيــث تســتمد فاعليتهــا ممــا ترمــي إليــه مــن أهــداف ومــا ينتظــر أن  -

  .تحققه من مزايا
الحــال فــي المراجعــة الماليــة حيــث توجــد مجموعــة مــن  ال توجــد حتــى اآلن معــايير متعــارف عليهــا للمراجعــة البيئيــة ، وبعكــس -

المعايير المتعارف عيها تمثل اإلطار العام الذي يعمل من خالله مراقب الحسابات ، وهذه المعايير يمكن االستناد عليها في 
  .مراجعة البيئة لحين إنشاء معايير خاصة بمراجعة البيئة

عايير المراجعة الصادرة عن األنتوساى والتي تهدف إلى تـوفير قاعـدة لألجهـزة يمكن لمدققى األجهزة الرقابية اإلعتماد على م -
توجيهات االنتوساى بخصـوص تنفيـذ العمليـات ) ISSAI  5110(العليا للرقابة تمكنها من فهم طبيعة الرقابة البيئية ومنها 

) ISSAI 5130(رقابـة النظاميـة ، الرقابـة البيئيـة وال )ISSAI 5120(الرقابيـة علـى النشـاطات ذات المنظـور البيئـي ، 
دور األجهـزة  –، رقابة اإلتفاقيـات البيئيـة والدوليـة ) ISSAI 5140(التنمية المستدامة، دور األجهزة العليا للرقابة المالية 

 .العليا للرقابة المالية والمحاسبية 

: يئيــة مجموعــة مــن التحــديات والتــى مــن أهمهــا تواجــه األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبية عنــد ممارســتها المراجعــة الب -
نقــص المــوارد البشــرية ، عــدم كفايــة البيانــات عــن الوضــع البيئــى ، نقــص المهــارات والخبــرات داخــل األجهــزة الرقابيــة ، عــدم  

القواعد البيئية والصياغة غير الكافية للسياسات البيئية الحكومية ، عدم كفاية المعايير و ،كفاية نظم التقارير والمتابعة والرصد 
 .الموضوعة 

توجد بعض التحديات األخرى التى تواجه األجهزة العليا للرقابة عند أدائها للمراجعة البيئية ولكنها إحتلت ترتيبـاً متـأخرًا منهـا  -
ســـة نقـــص البـــرامج البيئيـــة ، نقـــص المـــوارد الفنيـــة والتكنولوجيـــة ، فضـــًال عـــن الصـــالحية غيـــر الكافيـــة لألجهـــزة الرقابيـــة لممار 

 .المراجعة البيئية 

تتعــدد المقــاييس المســتخدمة مــن جانــب األجهــزة الرقابيــة العليــا لمحاولــة التغلــب علــى القيــود التــى تحــد مــن عمليــة المراجعــة  -
تدريب فريق عمل الجهاز الرقابى ، إستخدام معايير بيئية مهنية دولية ، التعاون مـع فريـق العمـل البيئـي اإلقليمـي : البيئية منها 

معاهد البيئية والجامعات ، تعديل صالحيات الجهاز الرقابي ، االسـتعانة بخبيـر بيئـي ، جمـع البيانـات والمعلومـات البيئيـة وال،
 .إلخ ... مباشرة من الميدان ، 

تعددت المستجدات واالتجاهات الحديثة فـى المراجعـة البيئيـة والواجبـة اإلتبـاع مـن جانـب األجهـزة العليـا للرقابـة والتـى كـان  -
 التدقيق البيئي للتنمية المستدامة ، استخدام : ن أهمها م

 .تكنولوجيا الجغرافية المكانية ، التدقيق البيئي التعاونى ، ظهور المحاسبة عن التغيرات المناخية  -



 

البيئيــة  فــي ظــل عــدم اكتمــال معــايير األداء البيئــي أو عــدم تــوافر الخبــرات للقيــام بعمليــة المراجعــة البيئيــة يــتم إجــراء المراجعــة -
  .بنفس األساليب والتقنيات المستخدمة في أنواع المراجعات األخرى

لسـنة  ١٤٤يمارس الجهاز المركزي للمحاسبات دوره في مجال المراجعة البيئية استنادًا إلى حقوقه التي كفلها له قـانون رقـم  -
  .بيئةباإلضافة إلى القوانين المتصلة بحماية ال١٩٩٨لسنة  ١٥٧المعدل بالقانون  ١٩٨٨

يواجه الجهاز المركزي للمحاسبات تحديات عند ممارسته المراجعة البيئية منها عدم كفاية المعايير ، عـدم وجـود نظـام يعتمـد  -
  .على مؤشرات تقييم األداء البيئي ، عدم وجود نظام محاسبة بيئية سليم

: ابة عنـد أدائـة للمهـام الملقـاه علـى عاتقـه منهـا البد من توافر مجموعة من المقومات يعتمد عليها مدققوا األجهزة العليا للرق -
توافر نظام للمعلومـات البيئيـة ، تـوافر المهـارات والمعرفـة للمـراجعين فـى مجـال المراجعـة البيئيـة ، فضـًال عـن التعلـيم المهنـى 

  .المستمر والتدريب فى مجال المراجعة البيئية ، وكذلك اإلستعانة بالخبراء فى مختلف التخصصات 
  
  :التوصيات: اً ثاني

  :توصل الباحث في ضوء النتائج السابقة إلى مجموعة من التوصيات يصنفها الباحث على النحو التالي
  :على مستوى الدولة -١
  .ضرورة قيام جميع الوزارات بدور إيجابي في زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع -
ت ذات الصـــلة بحمايـــة البيئـــة وذلـــك لضـــمان التـــزام األفـــراد إصـــدار التشـــريعات الالزمـــة أو إدخـــال تعـــديالت علـــى التشـــريعا -

  .ومنشآت األعمال باشتراطات الحفاظ على البيئة
 .العمل على إعداد خطة قومية شاملة ذات منهج بيئي واضح ومحدد -

علـــى  إعفــاء األجهــزة واالالت الالزمـــة لحمايــة البيئـــة مــن الجمـــارك والضــريبة علــى المبيعـــات لتشــجيع الوحـــدات اإلقتصــادية -
  .إقتنائها لحماية البيئة

توســيع نطــاق واختصاصــات الجهــاز المركــزي للمحاســبات وجهــاز شــئون البيئــة فــي تحقيــق المراجعــة البيئيــة لجميــع الوحــدات  -
 .حكومية أو قطاع خاص أو قطاع أعمال: وضمان عدم التفرقة بين الوحدات

ســلطات ذات العالقــة بالرقابــة البيئيــة إلحكــام الرقابــة علــى العمــل علــى التنســيق بــين الجهــاز المركــزي للمحاســبات للرقابــة وال -
 .البيئة 

ضــرورة تبنــى الدولــة سياســات حكوميــة تتضــمن قضــايا التنميــة المســتدامة علــى أن يتــولى الجهــاز المركــزي للمحاســبات الرقابــة  -
  .على تلك السياسات 

 .بشأن البيئة ١٩٩٤لسنة  ٤ة للقانون رقم ضرورة إصدار قانون يوجب تنفيذ عملية المراجعة البيئية للمنشآت الخاضع -

تشــكيل لجنــة مركزيــة متخصصــة دائمــة يشــارك فيهــا ممثلــين مــن الجهــات ذات العالقــة بحمايــة البيئــة وتحســين البيئــة والرقابــة  -
تـرح عليها ، تتولى متابعة نشاط الرقابة الشاملة على البيئة وتحديد المشكالت التي تواجه هـذه األطـراف وسـبل معالجتهـا ويق

 .الباحث أن تكون مقر ها الجهاز المركزي للمحاسبات

العمـــل علـــى وضـــع خطـــط متكاملـــة وبعيـــدة المـــدى لتطـــوير دور الجهـــات الرقابيـــة الرســـمية واألهليـــة فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة  -
  ).......اعية وزارة الشئون االجتم ، جمعيات حماية المستهلك والبيئة،وزارة البيئة ،جهاز البيئة : (والمحافظة عليها مثل

  :على مستوى المنظمات والهيئات العلمية والمهنية عامة -٢
 .إضفاء الصبغة الشرعية لمراجعة األنشطة البيئية من خالل االعتراف بها من جانب السلطات والمنظمات المهنية المختصة -

بيئــة فــى التوصــل إلــى معالجــات تضــافر وتنســيق جهــود المحاســبين والمــراجعين فــى مجــال المراجعــة البيئيــة وأجهــزة حمايــة ال -
  .سليمة للمشاكل المحاسبية التى تتعلق باألثار المالية للمشاكل البيئية 



 

ضــرورة بــذل مزيــد مــن الجهــود مــن جانــب البــاحثين والمنظمــات المهنيــة بشــأن الوصــول إلــى مجموعــة معــايير محــددة لمزاولــة  -
دة االقتصادية محـل المراجعـة مـن جهـة وتقيـيم أداء المـراجعين مـن المراجعة البيئية يمكن من خاللها تقييم األداء البيئي للوح

  .جهة أخرى
ضــرورة االهتمــام بموضــوع المراجعــة البيئيــة مــن جانــب المنظمــات والهيئــات العلميــة والمهنيــة ، وذلــك بتدريســها بالجامعــات  -

  .والمعاهد المختصة ، وتشجيع البحث في هذا الموضوع
از المركزي للمحاسبات وجهاز شئون البيئة ، حيث يقوم الثـاني بإمـداد األول بالتقـارير التـي ضرورة التنسيق والتعاون بين الجه -

يقوم بإعدادها عن طريقه أو خبرائـه المعتمـدين وذلـك للشـركات التـي يتـولى تقيـيم مـدى سـالمة وضـعها البيئـي ومـدى التزامهـا 
  .بالمعايير واالشتراطات

عين المصــرية بــدورها فــي وضــع معــايير خاصــة بمشــاكل مراجعــة القــوائم الماليــة ينبغــي أن تضــطلع جمعيــة المحاســبين والمــراج -
  .للشركات التي تمارس أنشطة من شأنها أن تسبب تلوث البيئة

  :على مستوى المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة -٣
د أســـاليب العمـــل والخبـــرات صـــياغة بـــرامج عمـــل شـــاملة يمكـــن اعتمادهـــا علـــى الرقابـــة الشـــاملة علـــى البيئـــة ، تتضـــمن تحديـــ -

  .والمفاهيم واإلجراءات واألهداف والمعايير والمؤشرات المطلوبة
توسيع دور األجهزة العليا للرقابة المالية وتطوير أساليب عملها وبرامجها وزيادة اهتمامها بقضايا الرقابة على البيئة عند قيامها  -

  .ت طبيعة نشاطهابأعمال المراجعة لإلدارات الخاضعة للرقابة مهما كان
إعداد دليل مراجعة البيئة يحدد فيه إستراتيجية مهمة الرقابة الشاملة على البيئة ، ليكون بمثابة دليل عمل ينبغي أن تنهض بـه  -

الدليل المقترح كل ما هو مطلوب  الهيئات الرقابية من أعمال وإجراءات لتحقيق أهداف الرقابة على البيئة ، وعلى أن يوضح
من أساليب العمل وتحديـد القـوانين والسياسـات العامـة ذات الصـلة وحـدود ومسـئوليات األطـراف المعنيـة ، وتحديـد مصـادر 
وأطر المعلومات المطلوبة وكيفية االستفادة منها ، وتحديد المؤشرات والقواعد والمعايير واألساليب المالئمة إلعداد التقارير 

 .ضمان وصول نتائج المراجعة إلى الجهات المعنية تحقيق النتائج المستهدفة منهال

) االرابوسـاى(تعزيز التعاون والتنسيق بين األجهزة العليا للرقابة فى الدول المختلفة سواء على مستوى المجموعات اإلقليمية  -
  ).اإلنتوساى(أو على المستوى الدولى 

ل الرقابـة علـى البيئـة بـين الـدول ، يعتبـر أكثـر الطـرق فائـدة لتحسـين مهـارات المـراجعين تبادل الخبرات والمعلومات في مجـا -
 .ورفع كفاءة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 :على مستوى األجهزة العليا للرقابة -٤

دولــة ، فيمــا بينهــا فــي إطــار  تشــجيع األجهــزة العليــا للرقابــة علــى إجــراء عمليــات مراجعــة بيئيــة مشــتركة ومتوازيــة بــين أكثــر مــن -
التصدي للمشكالت البيئية التى تواجه العالم ،والتى تتخطى حـدود الدولـة الواحـدة لمـا فيهـا مـن خلـق مهـارات وبنـاء قـدرات 

 .ودعم للعالقات بين األجهزة وصوًال ألفضل الممارسات

وبـرامج تدريبيـة مـن شـأنها أن تعيـد تأهيـل مراجعـى  يتعين على األجهزة الرقابية بذل العنايـة المهنيـة الواجبـة إلعـداد ورش عمـل -
 .الجهاز األعلى للرقابة للقيام بالمراجعة البيئية 

دعوة األجهزة العليا للرقابة إلى اإلستعانة بالخبراء الخارجيين فى أعمال المراجعة البيئية كوسيلة لتطوير جودة العمـل فـى هـذا  -
زة العليا للرقابة ، وتحت إدارة وإشراف األجهزة العليا للرقابـة صـاحبة المسـئولية المجال ، وذلك طبقاً للمعايير الدولية لألجه

 .عن أعمال المراجعة 

تشجيع األجهزة العليا للرقابة على إنشاء وحدات للمراجعة البيئية المستدامة تتولى متابعة قضايا المراجعة البيئية فـى األجهـزة  -
  .التابعة لها 



 

  :ي للمحاسبات خاصةعلى مستوى الجهاز المركز  -٥
ضرورة قيـام الجهـاز المركـزي للمحاسـبات باالسـتعانة بأقسـام المحاسـبة والمراجعـة بالجامعـات والمنظمـات المهنيـة فـي وضـع  -

  .خطة عمل قائمة على أصول علمية ومهنية لتطبيق المراجعة البيئية
بــإدارات مراقبــة حســابات الشــركات ذات خصوصــاً العــاملين  –ضـرورة تــدريب وتأهيــل مراجعــي الجهــاز المركــزي للمحاســبات  -

  .للقيام بمراجعة األداء البيئي –الصلة بالبيئة 
إمــداد مراجعــي الجهــاز المركــزي للمحاســبات بصــفة دوريــة بكــل مــا هــو جديــد عــن تجــارب وخبــرات األجهــزة الرقابيــة األخــرى  -

 .من خالل تنظيم المؤتمرات العلمية المرتبطة. بشأن المراجعة البيئية

مل تقرير شامل عـن البيئـة عـن فتـرة زمنيـة ورفـع ذلـك التقريـر إلـى أعلـى سـلطة لإلطـالع علـى أهميـة المخـاطر البيئيـة ضرورة ع -
 .وطرق عالجها 

إختيار المراجعين األكفاء على اساس موضوعى من مختلف قطاعات الجهاز الذين تلقوا تدريب مناسب ليكونـوا ضـمن فريـق  -
  .الفنى لهم الرقابة البيئية وتحديد جهات الدعم 

ضرورة اإلهتمام بالتأهيل العلمى والعملـى للمـراجعين فـى مجـال المراجعـة البيئيـة مـن خـالل تعـين وتـدريب كـوادر فنيـة جديـدة  -
وإذا تعــذر ذلــك يمكــن االســتعانة بــالخبراء الفنيــين الخــارجيين لتقــديم المســاعدة ) ماليــة وفنيــة(مؤهلــة للقيــام بالمراجعــة البيئيــة 

 .نية المتخصصة في المراجعة البيئيةبشأن الجوانب الف

  .إلعداد نظام شامل للمعلومات البيئية) كجهاز شئون البيئة(ضرورة التعاون مع الهيئات المعنية  -
ــادة الــوعي البيئــي  - ــه يكــو ن الهــدف منهــا زي ــة بالوحــدات الخاضــعة لرقابت ــادات اإلداري عقــد النــدوات والــدورات التدريبيــة للقي

  . المشاركة الفعالة في تنفيذ برامج المراجعة البيئية وتشجيع تلك القيادات على
لمزيد من التخصـص لمـا لـه انعكـاس فعـال علـى جـودة األداء ، يـرى الباحـث إنشـاء إدارة خاصـة بمراقبـة األداء البيئـي تشـمل  -

بخصــوص المراجعــة المــراجعين العــاملين بــإدارات مراقبــة الحســابات المختلفــة ، والــذين قــدموا جهــدًا بحثيــاً وعمليــاً ملحوظــاً 
  :البيئية ، وتكون من ضمن مهامها اآلتي

  بشـأن البيئـة وذلـك بالتنسـيق مـع إدارات مراقبـات  ١٩٩٤لسـنة  ٤مراقبة األداء البيئـي للمنشـآت الخاضـعة للقـانون رقـم
  .الحسابات األخرى المختصة

  لتسـتعين بـه عنـد إعـداد التقريـر النهـائي تقديم تقرير بأعمال المراجعة البيئية يقدم إلدارات مراقبات الحسـابات المختصـة
  .عن القوائم المالية للشركات الخاضعة لمراقبتها

 إعداد قاعدة بيانات بيئية للشركات ذات الصلة بالبيئة،لالستفادة منها عند مراقبة حساباتها.  
 تطوير أساليب عمل المراجعة البيئية وفقاً لطبيعة الوحدات التي يقوم الجهاز بمراقبتها.  

  :على مستوى مدققى الجهاز المركزى للمحاسبات -٦
ضرورة معرفة المراجعين لإلطار الدستورى والقانوني للمهنة التي تعمل من خالله عند مراجعة أثـر العوامـل البيئيـة علـى القـوائم  -

 .المالية 

ــالتعرف علــى القــوانين والتشــريعات البيئيــة ال - خاضــعة لهــا الوحــدة محــل ضــرورة تــوافر المهــارات والمعرفــة للمــراجعين وذلــك ب
 .المراجعة وفهم السياسات و اإلجراءات التى تتبعها لتحقيق اإللتزام بتلك القوانين

ضــرورة إلمــام المــراجعين بــأهم التطبيقــات الخاصــة بمراجعــة األداء البيئــى ومنهــا تقيــيم األثــار البيئيــة وتقيــيم المخــاطر البيئيــة ،  -
 .إستخدام األساليب اإلحصائية 

  



 

  :توى جهاز شئون البيئة خاصةعلى مس -٧
إيجاد قاعدة بيانات مشتركة لالشتراطات البيئية طبقاً لالتفاقيات و المعاهدات الدولية واإلقليميـة ، خاصـة تلـك البيانـات  -

المشتركة لمؤشرات التلوث البيئى المسموح بها وغير المسموح بها فى كل الجوانب البيئية وإمداد األجهزة العليا للرقابـة 
  .بها 

إعادة هيكلة جهاز شئون البيئة لتوسيع الوظائف الفنية لمقابلة االحتياجات المتزايدة في مجال الرصـد والتفتـيش البيئـي ،  -
  .وزيادة إمكانياته المادية

تنظيم عمل الخبراء المسجلين بجهاز شئون البيئة ، والذين تستعين بهم الشركات المختلفة لتقديم تقارير معتمدة منهم ،  -
فـي كافـة المجـاالت البيئـي لالسـتعانة بهـم فـي التفتـيش وتقيـيم ) طبيعيـين واعتبـاريين(اعدة بيانات للخبراء البيئيين وعمل ق

التأثير البيئي للمنشآت في األنشطة والصناعات التي ال يتوافر لها فنيين من الجهاز ، ووفق خطط محـددة وبرنـامج زمنـي 
  .الوظيفية للجهاز على مدار العام وبالتوازي مع إعادة الهيكلة

أن تكون العالقة مباشرة بـين الخبيـر وجهـاز شـئون البيئـة إلعطـاء األول صـفة االسـتقالل عـن المنشـأة التـي يقـوم بفحصـها  -
بمعنى أن يكلف الجهاز أحد هـؤالء الخبـراء بتقيـيم تـأثير نشـاط أحـد المنشـآت ، والـذي يقـوم بـدوره بإعـداد تقـارير فتريـة 

  .رة مع تحمل المنشأة التكاليف الالزمة لهذا الفحص في ضوء نظام متفق عليهوسنوية تقدم للجهاز مباش
  :على مستوى منشآت األعمال الخاضعة للرقابة -٨

تطوير النظم المحاسبية داخل الوحدات االقتصادية بما يمكن من توفير أسـس سـليمة لقيـاس واإلفصـاح عـن نتـائج األداء  -
  .البيئي بشكل مستقل عن األداء االقتصادي

تطــوير وتفصــيل نظــام الرقابــة الداخليــة داخــل الوحــدات االقتصــادية ليتضــمن التحقــق مــن مــدى التــزام الوحــدة بــاللوائح  -
  .والقوانين والنظم والبرامج التي تنظم األداء البيئي لها بما يساعد األجهزة العليا للرقابة من أداء مهامها فى هذا المجال

  .لبعد البيئي داخل الوحدات االقتصاديةضرورة إنشاء إدارة لتخطيط ومراقبة ا -
ضرورة تطبيق نصوص قانون البيئة والئحته التنفيذية على جميع المنشآت الخاضعة له بصفة عامة ودون تفرقة بـين مـا هـو  -

  .قطاع عام أو أعمال وقطاع خاص
  .حي الماليةنشر الوعي البيئي بين أصحاب األعمال والعاملين واالهتمام بالنواحي البيئية بجانب النوا -
 .ضرورة وجود روح التعاون بين العاملين بالمنشأة ومراقبي الحسابات عند تنفيذ برنامج المراجعة البيئية -

يجب إلزام الشركات التي يمكن أن تلوث البيئة نتيجة عملياتها وأنشطتها ، باإلفصـاح عـن األصـول وااللتزامـات واألربـاح  -
لمصــرية والدوليــة ، و ذلــك مــن شــأنه أن يشــجع المراجــع علــى االهتمــام بــأثر والخســائر البيئيــة حســب معــايير المحاســبة ا

االعتبارات البيئيـة علـى مراجعـة القـوائم الماليـة  ، وربمـا يكـون تـدخل هيئـة سـوق المـال هنـا أمـرًا مرغوبـاً خاصـة إذا كانـت 
علق بإضافة نماذج ملزمة لهذه فيما يت ١٩٩٢لسنة  ٩٥هذه الشركات مقيدة بالبورصة ، ويجب أيضاً تعديل القانون رقم 

 .الشركات باإلفصاح البيئي

ضرورة إنشـاء نظـام لـإلدارة البيئيـة ضـمن هيكلهـا التنظيمـي بمـا يسـاعد علـى وضـع األهـداف البيئيـة وتحديـد االثـار البيئيـة  -
 .السليمة لها 

 . مع متطلبات كل دولة يتالءم، وأن تخضع للتعديل بما  البيئيللتدقيق  ةمعايير ثابتوضع  -
 .البيئية الضارة  اآلثاروجود تشريعات ولوائح داخل كل دولة تجرم األعمال ذات   -
المجاالت البيئية من خالل التدريب وعقد اللقاءات العلمية  فيعلى تنمية مهارات وقدرات وخبرات المراجعين  العمل  -

 .مجال الرقابة البيئية  فيوالندوات والمؤتمرات 
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 ).١٩٩٨العدد الثاني ، (، جامعة عين شمس ، 
  . ٢٠٠٢أكتوبر ،  ٦، جريدة األهرام  -
 ).١٩٩٥سبتمبر / ، يوليو  ١٢٣القاهرة ، العدد (، " مجلة الرقابة الشاملة"الجهاز المركزي للمحاسبات ،  -

 ).١٩٩٤ديسمبر  –القاهرة ، أكتوبر (،  مجلة الرقابة الشاملةالجهاز المركزي للمحاسبات ،  -



ب 

العدد (، كلية التجارة ، جامعة عين شمس، مية لالقتصاد والتجارةالمجلة العلحسين محمد عيسى ،نظم إدارة التكليف البيئية ،  -
  .١٩٩٩،)الثالث 

، " وتطورها لمواجهة التحديات الناجمة عن تغيير البيئة   WGEAتنامي مجموعة عمل التدقيق البيئي  " ستيفين الليستن ،  -
  .٢٠١٢م ، عدد خاص حول التدقيق البيئي ، يوليو عا المجلة الدولية للتدقيق الحكومي

، المجموعة العربية  مجلة الرقابة المالية ، " الرقابة البيئية من المنظور اإلستراتيجي و الرقابي " سلطان بن مرزوق العتيبى ،  -
 .٢٠٠٨، يونيو  ٥٢لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية ، السنة الخامسة والعشرون ، العدد 

العدد (، كلية التجارة جامعة طنطا ،  التجارة والتمويل: المجلة العلمية ، " إطار مقترح: لبيئيمراجعة األداء ا"السيد أحمد السقا ،  -
  ).١٩٩٨األول ، 

تحدى جديد للجهاز المركزى للمحاسبات ، المجلة العلمية  –دور األجهزة العليا للرقابة الرقابة على البيئة على إبراهيم طلبة ،  -
  .١٩٩٨س لالقتصاد والتجارة ، جامعة عين شم

 لالقتصاددراسة تجريبية ، المجلة العلمية  –على إبراهيم طلبة، العوامل المؤثرة على مصداقية تقارير األجهزة الرقابية العليا  -
 .١٩٩٩ الثانيوالتجارة، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، العدد 

، كلية المحاسبيمجلة الفكر دراسة إنتقادية ،  –العملي  على إبراهيم طلبه ، مراجعة اإللتزام البيئي بين المنظور العلمي و الواقع -
 .١٩٩٨ الثانيالتجارة ، جامعة عين شمس ،العدد 

عدد ، الحكوميالمجلة الدولية للتدقيق استخدام تكنولوجيا الجغرافية المكانية لتحسين التدقيق البيئي ، : على ماسيكور موسي  -
 .٢٠١٢،يوليو  البيئيخاص حول التدقيق 

 .٢٠٠٨، المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية، يونيو مجلة الرقابة الماليةالرقابة البيئية، . محمد التويتي علي نصر -
، كلية التجارة،  مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، " المراجعة البيئية ودور المراجع المالي فيها: "عوض لبيب فتح اهللا الديب -

  ).١٩٩٨ق العدد الثاني ، ملح(جامعة اإلسكندرية 
، عدد المجلة الدولية للتدقيق الحكومي ، ) PASAI( ىالباساإقليم  فيعمليات التدقيق البيئي التعاونية األولى : كيليكلير   -

  .٢٠١٢خاص حول التدقيق البيئي ،يوليو 
، كلية المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة،  "دراسة تحليلية لالتفاقيات البيئية الدولية: المراجعة البيئية : ليلى عبد الحميد لطفي -

 ).٢٠٠٣العدد األول ، (التجارة جامعة عين شمس ، 
 ،٢٠١٢،يوليو  البيئي،عدد خاص حول التدقيق  الحكوميالمجلة الدولية للتدقيق ،  االفتتاحيةالمقالة : مايكل أوفير  -
،  مجلة الدراسات المالية والتجارية، " دراسة نظرية تطبيقية :المحاسبة واإلفصاح عن نفقات تلوث البيئة : "محمد إبراهيم منصور -

  ).٢٠٠٥العدد الثالث ، سبتمبر ، (بني سويف ، جامعة القاهرة،  –كلية التجارة 
المجلة العلمية للبحوث والدراسات ، "إطار فكري للمراجعة البيئية للتطبيق بجمهورية مصر العربية: "محمد حسنى عبد الجليل -

 )١٩٩٦العدد األول ، السنة العاشرة ، (ية التجارة وإدارة األعمال ، جامعة حلوان ، ، كل التجارية
، العدد السابع ،  مجلة جامعة طنطا للبيئة، " اإلجراءات  –األداء  –المفهوم  –مراجعة األداء البيئي " محمد سامي راضى ،  -

  . ٢٠٠٨يوليو 
، كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، " ةالمراجعة االجتماعي"محمد سمير عبد السالم الصبان ،  -

  ).١٩٩٥العدد األول ، السنة السادسة عشر ، (، 
المجلة العلمية لكلية التجارة فرع ، "دور جهاز شئون البيئة في حماية البيئة وإدارة الكوارث في المحليات: "محمود توفيق الريس -

  ).١٩٩٤، يناير  ١١العدد (،  جامعة األزهر للبنات
،   المجلة المصرية للدراسات التجارية، " إطار مقترح –مراجعة البعد البيئي للوحدة االقتصادية : "مختار إسماعيل أبو شعيشع -

  ).١٩٩٥،  ٢، العدد  ١٩المجلد (كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، 
، عدد  الحكوميالمجلة الدولية للتدقيق تحديات الحالية والمستقبلية ، ال: التدقيق البيئي : ناميبيتا برا ساد ،هيلجى سترا ند   -

  .٢٠١٢يوليو  البيئيخاص حول التدقيق 



ت 

 المجلة الدولية للتدقيق الحكومياليوروساى  ،  إقليم في التعاونيالسعى الحثيث إلجراء عمليات التدقيق البيئي : هاردس الوبسا -
  .٢٠١٢، عدد خاص حول التدقيق البيئي ،يوليو 

  
  :األبحاث والرسائل العلمية  .٣

، رسالة ماجستير غير منشورة ، " دراسة ميدانية –إطار مقترح لمراجعة البعد البيئي للوحدة االقتصادية : "أحمد زكي حسين متولي -
 ).٢٠٠٠كلية التجارة باإلسماعيلية ، جامعة قناة السويس ، (

مقدمة  رسالة ماجستير غير منشورة ، يئية آثاره على التنمية اإلقتصادية ،أحمد مصطفى محمد ، فاعلية إنشاء نظام للمعلومات الب -
  .١٩٩٢لمعهد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شمس ، 

دراسة نظرية مع التطبيق على دور الجهاز األعلى للرقابة  –إطار مقترح للمراجعة البيئية : "خالد محمد حسني عبد الجليل -
 ).٢٠٠٥(، كلية التجارة بنها ، جامعة الزقازيق ،  رسالة ماجستير غير منشورة، " مصر العربية ومسئولياته في جمهورية

، كلية التجارة ببنها ، جامعة الزقازيق ،  رسالة دكتوراه غير منشورة، " نحو نظرية للمحاسبة االجتماعية: "السعيد محمد عبد العزيز -
 ).١٩٩٠بنها ، (

  
  : ندوات ولقاءات ومؤتمرات .٤

مؤتمر التلوث الناتج عن عيل مجدي محمد ، جهود وزارة الصناعة في الحد من التلوث الصناعي وآثاره الضارة على البيئة ، إسما -
 – ٣/١٢الفترة من : اإلسكندرية(، إدارة األمن الصناعي والصحة المهنية باإلسكندرية،  المنشآت الصناعية باإلسكندرية

١٩٨٤،)٦/١٢/١٩٨٤. 
اللقاء التدريبي بالتعاون مع المنظمة العربية لألجهزة ان الرقابة المالية، أساليب وتقنيات المراجعة البيئية، جمهورية العراق، ديو  -

 .٢٠١٢،  ١١/٢٠١٢/ ٨ - ٤/١١عن الفترة من  العليا للرقابة المالية والمحاسبة
ورقة عمل مقدمة فى اإلجتماع النيل ، جمهورية مصر العربية ، الجهاز المركزى للمحاسبات ، الرقابة التعاونية حول حوض نهر  -

 .٢/١٠/٢٠١٤ –٢٩/٩عن الفترة من لمجموعة عمل المراجعة البيئية لألنتوساى المنعقد فى الفلبين  السادس عشر
اإلجتماع األول لفريق تحدى لألجهزة العليا للرقابة ، : جمهورية مصر العربية ، الجهاز المركزى للمحاسبات ، المراجعة البيئية  -

 . ٢٠١١أكتوبر  ٣/٧ –تنزانيا  –التابع لألنتوساى ، أروشا  البيئة عمل
،  ،  توصيات االجتماع األول للجنة الفرعية اإلقليمية لشئون المراجعة البيئية للمجموعة العربيةالجهاز المركزي للمحاسبات  -

  ).٢٠٠٢أكتوبر (القاهرة ، 
، األساليب والتقنيات المستخدمة في مراجعة البيئة لألنتوساى  المؤتمر الدولي الخامس عشرالجهاز المركزي للمحاسبات ،  -

 ).١٩٩٥أكتوبر  ٢ –سبتمبر  ٢٥القاهرة ، (،) ج/١(
دور ومسئوليات الجهاز األعلى للرقابة في لألنتوساي ، الورقة القطرية المقدمة إلى المؤتمر الدولي : الجهاز المركزي للمحاسبات -

 ).٢/١٠/١٩٩٥ - ٢٥/٩القاهرة ، الفترة من (عشر  األنكوساي الخامسمراجعة البيئة ، 

ورقة عمل مقدمة في البرنامج التدريبي ألعضاء ديوان ، " أهميتها وأهدافها –مفهوم الرقابة على البيئة : "سامية محمود لبيب -
الجهاز المركزي ( ، ٢٠٠٥إبريل  ٦-٢، خالل الفترة من  "الرقابة على البيئة"الرقابة المالية بجمهورية العراق حول موضوع 

 ).٢٠٠٥للمحاسبات ، القاهرة ، 
بحث الصعوبات التي تواجه األجهزة العليا للرقابة في مجال الرقابة على البيئة والحلول المقترحة ، : عبد العزيز محمد عبد العزيز -

هرة، الجهاز المركزي القا(،  ٢٠٠٤مايو  ١٩-٨، القاهرة  أسس ومعايير الرقابة على البيئة –مقدم في اللقاء التدريبي 
  ).٢٠٠٤للمحاسبات ، 

  

  : تقارير ودراسات .٥
مؤسسة (التنمية والبيئة ، ترجمة مركز األهرام للترجمة والنشر، : ٢٠١٠تقرير التنمية في العالم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،  -

  ).٢٠١٠األهرام ، القاهرة ، 
 ).١٩٩١واشنطن ، ( ١٩٩١التقرير السنوي : البنك الدولي لإلنشاء والتعمير -



ث 

المقدم إلى االجتماع  الثالث عشر  ٢٠١٤ – ٢٠١٠تقرير اإلنجاز اإلقليمي لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية خالل الفترة من  -
 . ٢٠١٤إبريل  ٦ – ٢،  إندونيسيا  -لومبوك . للجنة المحفزة لمجموعة عمل اإلنتوساى للمراجعة البيئية 

  . ١٩٩٢، القاهرة ، يوليو  جهاز شئون البيئة: لتنميةالتقرير الوطني عن البيئة وا -
الجهاز المركزي للمحاسبات ، اإلدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم األداء لقطاعات اإلنتاج والمشروعات القومية، قطاع  -

، القاهرة ، ٢٠١٢/٢٠١٣لعام المالي تقرير تقويم أداء إحدى الشركات العاملة في قطاع البترول عن االبترول والثروة التعدينية ، 
٢٠١٣. 

جامعة (، مركز بحوث دراسات التنمية التكنولوجية ،  منطقة حلوان بين مشكالت التلوث وآفاق الحماية: سامي عفيفي حاتم -
 ).٢٠٠٧حلوان ، 

ية والبيئية ومكاتب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصح: بإصدار قانون في شأن البيئة ١٩٩٤لسنة  ٤رقم  القانون -
لجان الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والطاقة والزراعة والري واإلدارة المحلية والتنظيمات الشعبية عن مشروع قانون في 

  ).١٩٩٥الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ، :القاهرة(،شأن حماية البيئة 
، التقرير النهائي  مر المحافظة على البيئة في منطقة القاهرة الكبرىمؤت، " رصد ملوثات نهر النيل"يوسف شفيق يوسف ،  -

  . ١٩٨٦،)٢٩/١٠/١٩٨٦ – ٢٦/١٠الفترة : القاهرة (والدراسات ، الجمعية المصرية لالتصال من أجل التنمية ، 
  

  :القوانينالقرارات و  .٦
  ).١٩٩٥الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ، :القاهرة(،  بإصدار قانون في شأن البيئة: ١٩٩٤لسنة) ٤(القانون رقم  -
، ١٩٩٨لسنة  ١٥٧بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة  ١٤٤القانون رقم  -

  .١٩٩٩، ) الطبعة األولى ، القاهرة(الهيئة العامة للمطابع األميرية ، 
المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ،  بإصدار ٢٠٠٨لسنة  ١٣٠٠حاسبات رقم قرار رئيس الجهاز المركزي للم -

  . ٢٠٠٩ومهام التأكد األخرى الصادرة ، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ، الطبعة األولى ، 
المطابع األميرية ، الطبعة  ، الهيئة العامة لشئون بشأن معايير المحاسبة المصرية ٢٠٠٦لسنة  ٢٤٣قرار وزير اإلستثمار رقم  -

 .٢٠٠٨الثانية ، 
وزير اإلقتصاد والتجارة . بإصدار معايير المراجعة المصرية ٢٠٠٠لسنة  ٦٢٥قرار وزير اإلقتصاد والتجارة الخارجية رقم  -

 .٢٠٠٠الخارجية ، القاهرة ،
  

  :مصادر أخرى  .٧
 .IFACإلتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين عايير المراجعة الدولية الصادرة عن ام،اإلتحاد الدولي للمحاسبين   -
جمهورية مصر العربية ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، اإلدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم األداء لقطاعات اإلنتاج  -

  ، ) ٢٠٠٣يوليو (،  ، النماذج والمؤشرات الخاصة بقطاع الصناعات الكيماوية والغزل والنسيجالسلعي، قطاع الصناعة 
 ، ٢٠٠٧ - ٢٠٠٢الخطة الخمسية لوزارة الدولة لشئون البيئة  عن الفترة من جمهورية مصر العربية ، جهاز شئون البيئة ،  -

  .٢٠٠٢القاهرة ، 
  .٢٠٠٣،  بيان باالتفاقيات الدولية و اإلقليمية التي شاركت فيها جمهورية مصر العربيةالجهاز المركزي للمحاسبات ،  -
  .١٩٩٨،  )IASC(معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة ، حاسبة الدولية لجنة معايير الم -
  .١٩٩٢منشورات مجلس حماية البيئة ، مؤتمر قمة األرض ،  -
  ).٢٠٠١(،نتائج االستبيان الثالث حول الرقابة على البيئةمنظمة اإلنتوساى، مجموعة العمل المعنية بالمراجعة البيئية،  -
وضع الرقابة والمراجعة البيئية في دول المنظمة الدولية لألجهزة العليا ، ة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية المنظم -

  .٢٠٠٧، أهم استنتاجات االستبيان الخامس بشأن الرقابة والمراجعة البيئية: للرقابة المالية والمحاسبية 
  .٢٠٠٠إبريل ،  ٩-٨،  القومي، معهد التخطيط  ئة للمشروعاتبرنامج التقييم البينفيسة سيد محمد ،  -
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