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الفــصل األول
البيئة ودور المنظمات والدول في المحافظة عليها من التلوث
مقدمة
إن البيئة تعد من أهم نعم هللا علينا وخلق هللا تعالى الطبيعةة وخلةق مراهاهةا وأنها اةا الطبيعيةة والبيئيةة
لخدمة اإلنسان وضان سبحانه وتعةالى لننسةان اسة اياههة هةلم الاةراها والةنهم الطبيعيةة إاا هةر أنسةن
اسة لهلاا وتناي اةةا  ،ولكةةن اإلنسةةان و سةةب نيكةةه وتنكيةةيم ا نة والاةةيق عكةةك علةةى اسة ن ا تل ة
الاراها وتلرهثاةا  ،و عةد ة وع ع ةي العلةرل وال ةناعة وت اهةد أعةداا اإلنسةانية الااا عاليةا تلرهة
البيئة و يل عدة تحدها ومشاكل يئيةة خطيةية ة واةه اإلنسةان قةد تنةله ان اةاو ترااةدم علةى سةط
األهض األمي اللى ه يت عليه ال اما محليةا واوليةا قاععةا ةتن تبةلج ال اةرا الاحليةة والدوليةة الهلمةة
لحااهة البيئة وننظ سهم اا من األخطاه وعلى واه الخ رص ى وقت السلم ولمن الحيب.
وليس من الاباللة ى شىو القةرج إن نااهةة البيئةة  ،وإقةياه القراعةد الرعنيةة والدوليةة الهلمةة ل ةر يي
هلم الحااهة اتا من الارضرعا ال ى اس حرا على اه اةال الكثيةي مةن الةدوالي الدوليةة سةراو كةان الة
ى إعاه األمم الا حدة أو غييها من الانهاا اا ال لة.
إاا كانت سلركيا اإلنسان ال تاثل خيواةا علةى مق اةيا الاحا هةة علياةا ونااه اةا اةلا ةى نةد
ااتةةه إنةةدى الاةةاانا األساسةةية للحةةد مةةن االن ااكةةا البيئيةةة  ،غيةةي أن الراقةةد هقةةدل لنةةا مشةةادا ةةى غاهةةة
الاتساوهة سب الحيوب والن اعا الاسلحة ال ى تاي البيئا على اخ ه اا البحيهة وال رهة وغييهةا
 ،ولعل تل الن ي ة السلبية للحيوب على البيئة والع باها ت علق ايوهة نااهة البيئةة كةان مةن رااههةا
أن ةةةدأ الةةةنهم القانرنيةةةة العالايةةةة والاحليةةةة ةةةى وضةةةد مرضةةةرعا البيئةةةة ونااه اةةةا ضةةةان أولرهةةةا
اه ااماتاا .
وقةةةد ات ةةةه العةةةالم منةةةل أوالةةةل القةةةين الان ةةةيل إلةةةى وضةةةد العدهةةةد مةةةن االتناقيةةةا والاعاهةةةدا
والب يوتركرال اد نشد ال ارا الدولية لاعال ة القااها اا العهقة البيئةة ومراهاهةا ،وقةد لةد عةدا
تل ة االتناقيةةا نحةةر  052عاةةه قانرنيةةا ةةى م ةةاج القةةانرن الةةدولى للبيئةةة مةةا ةةين معاهةةدا واتناقيةةا
وإعهنا وأنكال اولية منل عال .1201
وهخ ص هلا الن ل دهاسة البيئة واوه الانهاا والدوج الاحا هة علياا من ال لرث نة عامة
وعل مناهيم ال لرث واسبا ه وانراعه نة خاكة  ،مد اإلشاهة إل ال حدها البيئية الاعاكية .
ولقد خطط البان هلا الن ل حي هقد

مبحثين ارنين هاا كاا هل :ــ

الابح االوج  :ماهية البيئة واسباب ال لرث البيئ .
الابح الثان  :اوهالانهاا والدوج نااهة البيئة والاحا هة علياا من ال لرث .
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المبحث األول
ماهية البيئة وأسباب التلوث البيئي
مقدمة
هطلق علااو البيئة الاخ رن كيحا اإلنلاه الا رالية ل رعية اإلنسةان اةا هحةيط ةه مةن الاشةكه
البيئية ال سياة وت اد الدهاسا البيئية على أن اإلنسان ال هس طيد الح رج على غلاله من البيئةة إال إاا
والن ين إعداام الا اهدة و ةين مةا هاكةن أن تةر يم لةه البيئةة مةن الا ةااه الللاليةة  ،وكةلل ال هسة طيد
اإلنسان الح رج على الاراو النقى إال إاا نا ظ على ار يئ ه من ال لرث اللى هحدرةه عةراال ال ةناعا
الاخ لنة .
 : 1/1مفهوم البيئة
الاكان) ،رم أعلقت الكلاة
معاام الللة العي ية على (النـ وج والحلرج
تدج كلاة (البيئة)
م الاً على الاكان اللي ه خلم اإلنسان (مس قياً لنـ وله ونلرله) أي على  :الانـ ج والارعن والارضد
اللي هياد إليه اإلنسان ي خل يه منـ له وعيشه(.)1
و(البيئة) العلم ه " :الرسط أو الا اج الاكان اللي هعيش يه اإلنسان اا هام من ظراهي عبيعية
و شيهة ه تري اا وهؤري ياا"(.)0
وقد عي اا مرسرعة  Van Nostrand’s Scientific Encyclopediaتناا "م ارعة
الهيو والعرامل الاااهة الاحيطة الكالن الح ومكرناته"( ).
وعلى هلا هاكننا القرج تن البيئة ( إعاهها العال) ه " كل ما هر خاهج اسم اإلنسان" وهؤري يه
وه تري األنشطة ال هااهساا اإلنسان ننسه.
 1972البيئة ( تناا م ارعة من النهم الطبيعة
كاا عي مؤتاي س ركارلم والانعقد
واالا ااعية والثقا ية وال هعيش ياا اإلنسان والكالنا األخيى  ،وال هس ادون مناا ( إي اإلنسان
والكالنا األخيى ) لااهم وهؤاون ياا نشاعام )( ).
5
وعي اا البعض اناا " كل ما هحيط االنسان من أهض وهراو ومياة وكالنا نية واااا " ( )
االق اا " تناا ت كرن من عن يهن أساسين عن ي كناع ملارس كالابان
وتعي البيئة
والطيق وا ال والاعدا  ،وعن ي كناع غيي ملارس كالقرانين والنهم االق ااهة والسياسية "( )
وعي اا البعض االخي اناا " م ارعة من الاراها الطبيعية واالا ااعية الا انة وقت معين من اال
اشباع الحااا االنسانية "( )
و نا ًو على هلا ال عاههك السا قة هيي البان ان البيئة ت كرن من:
 يئة عبيعية وه الاحيط الحيري ال ت كرن من كالنا نية (نباتية أو نيرانية) أو مراا غيينية (هراو وماو وتي ة ) ت ناعل ياا يناا وضان شيوع وقرانين يئية خاكة واقيقة و
حالة الـ رالن
وسط يئ خاص للركرج لحالة االس قياه ونالة االس قـياه تل تعـي
الطبيع .
 يئة مشيدة وه ما هقياه اإلنسان من منشآ ومشاههد وكناعا  ،وتعد مساهاا اإلنسانتشييد وإقامة البيئة الاشيدة من أهم أسباب تلرث البيئة الطبيعية .
()1ا ن منهره "لسان العيب" ( ييو  :ااه كااه ،الطبعة األولى )1222 ،ص . -
()0محاد عبد القااه النق " البيئة :مشاكلاا وقااهاها ونااه اا من ال لرث (هؤهة إسهمية)" (القاهية  :مك بة ا ن سينا ) 122 ،ص.12 -8
(3) Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia Edited by Douglas M. Considine, Van Nostrand Reinhold
Company, New York, U.S.A, 1976 , Page 961.
( ) سايية عاي" ال شيهعا البيئية وال هاعية اولة الكرهت ( "0221-1252الكرهت  :معاد الكرهت لأل حاث العلاية . ) 0225،
( )5عل ن ي ال ره " اليقا ة البيئية " ( ترنس  :م لة اليقا ة الاالية  ،الانهاة العي ية لهاا م العليا لليقا ة الاالية والاحاسبة  ،العةدا ،50
هرنير  ) 0228ص. 10
( )محاد على سيد إمبا ى" االق اا والبيئة (مدخل يئ )" (القاهية  :الاك بة األكااهاية )1228 ،ص .8-
( )ع م السيد سيد اناد " الاعال ة الاحاسبية والايهبية لل كاليك البييئية للاشيوعا – اهاسة ميدانية مقاهنة " ( القاهية  :كلية ال اهة واااهة
االعااج  ،اامعة نلران  ،هسالة اك رهاة غيي منشرهة  ) 022 ،ص . 18
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و اإلنسان هع بي نلقة الركل ين البيئ ين ني أنه هع بي كالن ن من كالنا البيئة الطبيعية  ،وهر اللي
هنشت وهقيم البيئة الاشيدة.
وهؤكد البان ان اإلنسان عندما واد كان هخشى من سطرة الطبيعة ولكنه عندما ناى غد الطبيعة
تخشى من سطرته  ،ا ى هاكننا أن نرقك مثل هلا االس ن ا وال لرث الانيع نق الطبيعة  ،ونسا
للطبيعة أن تل قط أنناساا.
 : 2/1مفهوم التلوث () The Pollution
هعد ال لرث من الاشاكل الكبيية ال هرااااا اإلنسان الاعاكي ( ال ل وأخطيها) وه حااةة
إلةةى تا ةا ي ال اةةرا كا ةةة لاعال اةةا والحةةد مناةةا  ،وماةةا ه هةةد الاشةةكلة تعقيةةداً إن لننسةةان ننسةةه الةةدوه
الراضة ة لهةةااة خطرهتاةةا مةةن خةةهج نشةةاعاته الاخ لنةةة ال ة أكةةبحت تاةةدا الحيةةاة البشةةيهة  ،وهةةيي
البانة عةدل واةرا تعيهةةك محةدا لل لةرث والسةةب ة الة هياةةد إلةى أن كةل انة ه نةاوج ال لةرث مةةن
منهره هخ لك عن ا خي ،ومن رم ليس هنةا تعيهةك عةال مقبةرج لل لةرث ولكةن وها تعيهنةا عدهةدة
لل لرث البيئ أهااا ما هل :
-

-

-

هعي ال لةرث تنةه "ال ليةي الحاكةل ة الخةراص الني هاليةة والكياياليةة والبيرلرايةة للاةراو أو
ال ي ةةة أو الاةةةاو وه يتةةة عليةةةه ضةةةيهاً حيةةةاة اإلنسةةان ةةة م ةةةاج نشةةةاعه اليةةةرم وال ةةةناع
وال هاع مسببا ً الايه وال لك لا ااه البيئة الطبيعية" (.)1
كاا عي ال لرث البيئ تنه "ال لييا غيي الايغر ة ال تح ل محيطنةا أهااةا ال ة تنة
مةةن نشةةاعا اإلنسةةان ومةةن خةةهج ال ةةترييا الاباشةةية وغيةةي الاباشةةية ة تليةةي شةةكل الطاقةةة
ومس رها اإلشعاع والبيئة الكياالية والطبيعية للكالن الح " (.)0
مكرنا البيئة الحية وغيي الحيةة والةلي
كاا عي ال لرث البيئ انه "كل تليي كا أو كين
ال تسةة طيد االنهاةةة البيئيةةة اسةة يعا ه مةةن اون ان هخ ةةل ترالناةةا وال لةةرث لاةةلا الاعنةةى م نةةرع
الاسةةببا يرلراي ةا ً أو كيايالي ةا ً أو ي هالي ةا ً ماةةا هسةةب ة ان شةةاه الالررةةا و نس ة مخ لنةةة ة
الاراو والااو وال ي ة "( ).
وهعي ال لرث اهاا ً انه " إ ساا الاكرنا البيئية ني ت حرج هلم الاكرنا مةن عناكةي منيةدة
إلى عناكي ضاهة (ملررا ) ماا هنقدها الكثيي من اوهها كةند الحيةاة نية ت حةرج عناكةي
أي نهال أهكلةرا إلةى ملررةا ااا مةا قةد كثيةي مةن كةناتاا أو كاياتاةا ( ال هةااة والنق ةان )
كرهتاا ال دهدة عن ياً ملررا ً للبيئة " ( ).
ال خلقت لاا حي ت ب
ةةال لرث البيئ ة هعن ة "اإلخةةهج الطبيعةةة وترالناةةا وهعن ة ال ليةةي الكا ة والكين ة ة عناكةةي
الله ال ري شكل هؤاي إلى عدل اس يعاب البيئة لالم الاراا ال دهدة "(.)5
ال لرث هر " تياكم عناكي ضاهم وغيي ميغر ة"( )
ال لةرث هةر "إ سةاا مكرنةةا البيئةة حية ت حةةرج مةن عناكةي منيةدة إلةةى عناكةي ضةاهة لنقةةداناا
أريها كند الحياة ،وغالبا ما ه م هلا نعل اإلنسان عن عيهق اإلهااج أو سرو االس خدال"( )

( )1شحااة محارا الع م " نااهة البيئة اإلنسانية اضراو وتطلعا " ( االهان  :عدا خاص من نشية اال حاث السيانية  ،ولاهة السيانة واالراه
 ،الاالكة االهانية الااشاية  )1282 ،ص .2
( )0نا ة كاظم عبد اليضا " العرلاة واراهها الاس قبلية تلره البيئة العي ية – نالة العياق" ( لداا :اعيونة اك رهام  ) 022 ،ص .
( )محاةةد نسةةن النقةةا " تقنيةةا ال خطةةيط للسةةيطية علةةى ال لةةرث البيئ ة " ( لةةداا  :م لةةة اهاسةةا القرميةةة واالش ة ياكية  ،العةةدا  ،ال امعةةة
الاس ن يهة  ،كانرن الثان  ) 0221 ،ص .
 ) 12ص .0
( ) ال رن هو ي  ،تيااة نااهة النيان " ال لرث" (القاهية  :مطا د االهيال ال اههة ،
( )5عبد عل الخنا " ال ليا ية البشيهة (اسس عامة) " ( عاان  :ااه النكي للطباعة والنشي وال رلهد  ،الطبعة األولى  ) 0221 ،ص. 22
( ) ا هرل ن ولسرن ،تيااة كامل سلاان العان "االق اا ال ل ( الاناهيم وال طبيقا )" (اليهاض ، :ااه الايهخ  ،الطبعة العي ية،
الاالكة العي ية السعراهة )128 ،ص.5 2
( ) عدنان أناد ال اااي" منا اإلسهل الحناظ عل البيئة من ال لرث" (الكرهت  :م لة الشيهعة والدهاسا اإلسهمية ،م لس النشي العلا
اامعة الكرهت ،العدا  ،51اهسابي  )0220ص .02

والشكل التالي يوضح عملية التلوث()1
العمليات الطبيعية

استهالك البضائع

أنتاج البضائع

أنتاج الطاقة

فضالت

فضالت

فضالت

فضالت البيوت

غازات  /سوائل

غازات  /سوائل

فضالت الشوارع  /المجاري

أشعاع حراري  /فضالت صلبة /

فضالت صلبة  /ضوضاء /

فضالت غازية  /ضوضاء

ضوضاء من العمليات الصناعية

أشعاع ح اررة إضافية ناتجة من
أنتاج الطاقة

من النشاطات الشخصية والحياتية

معاملة الفضالت
رمي الفضالت

استخدام الفضالت مرة اخرى
السيطرة والتلوث

انتشار الفضالت
الناتج  -تلوث

 : 3/1أهم مصادر التلوث
وهغةةم تعةةدا عناكةةي الناةةر االق ةةااي إال أن عن ةةي السةةكان هع بةةي ال ةةله الاسةةب لاشةةاكل ال لةةرث
الحقيقة ان كايةة الناةه الان ةة تة ااا الاهةاا عةدا السةكان ولكةن لةيس مةن الاةيوهي ان ه بةد الة
تلرث ننس النسبة ياا ااا مرهست سيطية إضا ية ل حليل ال لرث.
()1كيس ر ي ووا  ،تيااة ماي خليل العاي " تخطيط الادن والسيطية على ال لرث " ( لداا  :مطبعة اامعة الب ية  ) 128 ،ص .00

و هيى علااو البيئة أن لل لرث م دههن(:)1
 : 1/3/1المصدر األول العوامل الطبيعية
الاراو وغال األولون
وه ق د اا العرامل ال تنبع من البياكين واللالا الطبيعية ال ت كرن
الان عبيعيا أو اللباه وغييها من الا ااه الطبيعية وال ال اخل لننسان اا.
 : 2/3/1المصدر الثاني العوامل البشرية
إنداث ال لرث والخلل ال رالن البيئ عن
وهى العرامل ال هكرن اإلنسان هر السب اليليس
عيهق االس خدال غيي اليشيد لاكرنا النهال البيئ  ،وقد لاا تتريي العرامل البشيهة عل البيئة شكل
عال وال لرث الارال شكل خاص عد الثرهة ال ناعية.
و الحقيقة أضحت ياهين عدهةدة إن أهةم م ةااه ال لةرث هة الثةرهة ال ةناعية ال ة اا انةت العةالم و
سةةاهات ة تخيهة البيئةةة وتخيهة معالااةةا  ،وهةةيى الةبعض()0أن تلةةرث البيئةةة هةةر الةةثان الاةةيوهي
لل قدل ال ناع كاا أنه ال هاكةن ت نة ندورةه الكامةل نهةياً ألن األشةكاج الاخ لنةة مةن عاليةا معال ةة
عناكي ال لرث ال تؤاي إلى ناو هلم العناكي الاعنى الاااي ولكن إلى تليي شكلاا قط.
و تع بي األهاض الا يوكة  derelict landم دهاً أخي للاشةكلة النسةبة لل لةرث عيهةك ال لةرث هنةا
قد ت ن عدة أنراع هلم األهاض  ،األهض الاسة ن ة (هق ةد اةا األهض ال ة تاةيه سةب تنايةة
كناعية لدهاة أكةبحت غيةي كةالحة لهسة خدال إال عةد اس ةهناا وهة تشةال الانةاام الاا ةرهة أو
الحني الان رنة اع باههةا نةات ين عةن اةه تسةب تلنةا ً لانهةي األهض والبيئةة  ،ان االهض والاةراا
هاكةةن اعةةااة اسةة ثااههاا عنةةدما هسةةيطي علةةى ال لةةرث ولكةةن تبقةةى مشةةكلة تكلنةةة االس ةةهس كاسةةتلة
اق ااهة تس حق الدهاسة واتخاا القياه اا( ).

 : 4/1أنواع الملوثات
اما النسبة للالررا هاكن تقسيااا كاالت -:

 : 1/ 4/1الملوثات حسب مصدرها

()

 :1/1/4/1الملوثات الطبيعية
وه ال تنة مةن مكرنةا البيئةة ااتاةا اون تةدخل اإلنسةان "خةاهج عةن إهااة اإلنسةان" إا تنيضةاا
الطبيعة مثل ال اللج والبياكين والعراكك واإلع اها والنياانا
إته

اإلضا ة إلى القراهض ال

تقةرل

الاحاكيل ال هاعية.

 :2/1/4/1الملوثات التكنولوجية والصناعية
وه ال ت كرن ن ي ة لاا اس حدره اإلنسان البيئة من تقنيا وما ا كيم من اك شا ا ك لة النات ةة
عن ال ناعا الاخ لنة وال ن ييا النروهة ووسالل الاراكه و ال ياعا البشيهة ( الحيوب ).
 :3/1/4/1ملوثات اإلنسان والحيوان
تشةةال مةةا هطينةةه اإلنسةةان مةةن اةةه ن ي ةةة نشةةاعاته اليرميةةة كالالررةةا النات ةةة عةةن الاةةدن
والا اعا السكنية ال تشال ميام الا اهي اا تحرهه من الاراا العارهة دهاة هليسية وكةلل تشةال
( )1نسن أناد شحاتة " ال لرث البيئ ومخاعي الطاقة " (القاهية  :الايئة الا يهة العامة للك اب )022 ،ص. 8
))0عبد الاااي أناد عثاان القط " قياس تكاليك أضياه ومعال ة ال لرث ال ناع – اهاسة تطبيقية على كناعة الحدهد وال ل " (اسيرع :
م لة أسيرع للدهاسا البيئية  ،العدا السااس  ،ميك الدهاسا والبحرث البيئية – اامعة أسيرع  ،هناهي  )122ص . 111-12
( )كرستوفروود  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .18-1
) ) محمد السيد ارناؤوط "التلوث البيئي أثره على صحة اإلنسان" (جدة  :الطبعة األولى  ،جامعة الملك عبد العزيز  )9119 ،ص. 91
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الناه الحيرانية  ،وال دهي اللكي ان هلم الالررا
ومعدج ناااتام الاعيشية(.)1

طبيع اا ت ااا الاهاا عدا السكان الهتنةاع مقةداه

 : 2/ 4/1الملوثات حسب طبيعتها
وتنقسم الالررا نس عبيع اا ال رهرة انراع كاا هل :
 :1/2/4/1الملوثات ذات الطبيعة الفيزيائية
وهةة ظةةراهي ي هاليةةةة مااهةةة وتشةةةال االشةةعاع ( وهةةةر اشةةد خطةةةياً علةةى البيئةةةة واإلنيةةاو ) والحةةةياهة
والارضاو وااله الا واألمراج الكايوملناعيسية  ،وهلم الالررا ت داخل مد الخ ةالص الني هاليةة
لعناكي البيئة أو الاااة الحية(.)0
 :2/2/4/1الملوثات الطبيعة الكيماوية
وهة م ارعةةة واسةةعة مةةن الالررةةا األكثةةي ان شةةاهاً ة البيئةةة وتشةةال عةةدااً كبيةةياً مةةن الاةةراا الطبيعيةةة
كةالننط ومشة قاته وال هةةر والشةةحرل والسةةارل الطبيعيةة واليكةةاص وال لبةةق واللةةالا الا ةةاعدة مةةن
البياكين وعةداا كبيةيا مةن الاةراا الا ةنعة كالابيةدا والكيااوهةا ال هاعيةة والناةه ال ةناعية مةن
األنااض واألمهس والقراعةد والحيالةق وعةراال السةياها والا ةاند وكةلل ال سةياا الدقيقةة النات ةة
من م اند االسانت والكيااوها الساللة عندما تلقى ال ي ة أو الااو( ).
 :3/2/4/1الملوثات اإلحيائية
وهة كالنةةا نيةة م ايهةةة ة اللالة وتعاةةل علةى تليةةي عةض ال ةةنا أو الخ ةالص البيئيةةة عنةةد
واراها ياا أو اا إضياه حة اإلنسان أو اإلنياو األخيى  ،وهة علةى و ةق األسةس العلايةة لعلةم
البيئةةة إناةةا تعةةد مةةن الاكرنةةا اإلنياليةةة الطبيعيةةة  ،ومناةةا مةةا هةةر عنيل ة هعةةيش ة أمعةةاو اإلنسةةان أو
الحيرانا وقد هسب نالة ميضية كاا هر الحاج النسبة للطنيليا الاعرهة أو ليس له تتريي كةح ضةاه
كاا نالة العدهةد مةن البك يهةا الاعرهةة  ،وقةد أا مااهسةا اإلنسةان الخاعئةة ت ةام البيئةة مثةل عةيس
الناةةه البشةةيهة ة األناةةاه أو هم ة الحيرانةةا الاي ةةة ة الا ةةااه الااليةةة إلةةى خلةةق مشةةاكل يئيةةة
وكحية عدهدة و ال ال تحرج هلم األنياو إلى ملررا يئية وللل ةان تعبيةي الالررةا اإلنياليةة هق ةي
على الاسببا الايضية قط كالبك يها والطنيليا والنطيها والنييوسا وغييها( ).
 :5/1انواع التلوث
هنقسم ال لرث نس الرسط اللي هحدث يه إلى رهرة أنراع هليسية ه (-:)5
-

تلوث الهواء.

-

تلوث الماء.

-

تلوث التربة.
الادن العياقية" ( لداا  :هسالة مااس يي  ،ميك

( )1هشيد عبد ال ان ناا " األسس ال خطيطية ل رقد ال ناعا الالررة وغيي الالررة
ال خطيط العي واالقليا  ،اامعة لداا  ) 1280 ،ص.20
( )0مثنى عبد اليلاق العاي " العرامل واالراه االا ااعية ل لرث البيئة " ( لداا  :يت الحكاة  ،الطبعة األولى  ) 0221 ،ص.12
( ) مثنى عبد اليلاق العاي ،الاياد السا ق اكيم  ،ص.02
( ) مثنى عبد اليلاق العاي  ،الاياد السا ق  ،ص.02
( )5لهن الدهن عبد الاق را " البيئة واإلنسان  -اهاسةة ة مشةكه اإلنسةان مةد يئ ةه " ( الكرهةت  :ااه البحةرث العلايةة  ،الطبعةة األولةى ،
) 1222ص.128

على ان هلم االنةراع تشةال ضةانا ً نةرعين يخةيهن مةن ال لةرث ه ةننااا الةبعض كا ليةيهن منن ةلين هاةا
ال لرث الارضال وال لرث اإلشعاع.
 :1/5/1تلوث الهواء ()Air Pollution
الاراو هر ال ال و من الله ال ري األقيب إلى سط األهض واللي عندما هكرن اا ا ً وغيي
ملرث انه ه كرن مةن عةدة غةالا أهااةا غةال الن ةيواين الةلي هؤلةك  %78.09منةه وغةال األوكسة ين
اللي هؤلك ما نسب ه  %20.94واالولون نسبة  %0.93وران أوكسيد الكي رن نسبة قليلة اةدا ال ت هةد
ةةة الاةةةراو النقةةة علةةةى  %0.032وهةةةلم اللةةةالا األه عةةةة تكةةةرن ةةة م ارعاةةةا  %99.99مةةةن ن ةةةم
الاراو( )1إضا ة إلى غالا أخيى كالنيرن والاليرل .
وقد عي خبياو منهاة ال حة العالاية تلرث الاراو تنه " الحالة ال هكرن ياا ال ةر خةاهج أمةاكن
العال مح رها ً على مراا يكي ا تعد ضاهة اإلنسان أو اكرنا يئ ه "(.)0
كاا هعي ال لرث الارال تنه ( خلل النهال االهكلةرا الاةرال ن ي ةة اعةهق كايةا كبيةية
من العناكي اللالهة وال لبة ماةا هةؤاي إلةى نةدوث تليةي كبيةي ة خ ةالص ون ةم عناكةي الاةراو ،
ي حرج الكثيي مناةا مةن عناكةي منيةدة وكةانعة للحيةاة إلةى عناكةي ضةاهة (ملررةا ) تحةدث الكثيةي مةن
االضةياه والاخةاعي ت ةل إلةى نةد الاةر والاةةه للكالنةا الحيةة وال ةدميي وال خيهة للاكرنةا غيةةي
الحية وقد اتسعت االية منارل ال لرث الارال ليشال الارضاو ال اكبحت تنسي عبيعة الاراو الااالة
وتحرله إلى هراو م ع ومؤلم مسببا ً الكثيي من االمياض( ).
ومةةن م ةةااه تلةةرث الاةةراو أوج أو رةةان أوكسةةيد الكي ةةرن  ،ميكبةةا الكبيهةةت  ،ميكبةةا الن ةةيواين ،
الايدهوكاه رنا  ،اقالق اللباه ونبرب اللقاس والشرال االخيى.
وهعةد تلةرث الاةةراو مشةةكلة كبيةية الن اة و كبيةةي مةن امةةياض ال اةةال ال ننسة تةةيتبط لةةرث الاةةراو
وتنةةرع م ةةااه تلةةرث الاةةراو الن غالبي اةةا نةةات عةةن م ةةااه كةةناعية ك ةةناعة الةةننط وان ةةاج الطاقةةة
الكاي الية وال ناعا االنشالية اهً عن ان شاه االليا والسياها .
 :2/5/1تلوث الماء
هشلل الااو نرال  % 1من مسانة الكية االهضية وهقده ن اه نحر  02مليرن ميل مكع وان
 %28مناا نالة ساللة  ،كاا تشيي الدهاسا إلى ان نرال  %2من الااو الاراةرا ة العةالم غيةي
كال لهس اه سب ملرن ه والا بق والباللة نسب ه  %تقيهبا ً ميام عل ة اال اناا غيي م ةر ية كثيةياً
الن ا واً كبيياً مناا اما مرارا ت اعا اليدهة أو مخ ون على شكل ميام ار ية( ).
ولل لرث الاال م ااه عدهدة م نرعة اهااةا الةننط  ،الاةراا الكيااوهةة  ،ميةام الا ةاهي ال ةحية ،
اس خدال الابيدا واالسادة الكيااوهة  ،االمطاه الحاماية ،الاراا اا النشاع االشعاع .
 : 3/5/1تلوث التربة
ومن م ااه تلرث ال ي ة ما هل :

( )1اناد عبد الرهاب عبد ال راا "تلرث الاراو" (القاهية  :الداه العي يةة للنشةي وال رلهةد  ،الطبعةة األولةى  ،سلسةلة االةية الاعةاه
 ) 1221ص.01
( )0اناد عبد الرهاب عبد ال راا  ،الاياد السا ق  ،ص .0
( ) لهن الدهن عبد الاق را  ،مياد سبق اكيم  ،ص.122
( ) نا ة كاظم عبد اليضا  ،مياد سبق اكيم  ،ص.122

البيئيةة ،

 الاخلنةا النروهةةة والاخلنةا الكيااوهةةة وال ة قةد تةةد ن ة ال ي ةة وخاكةةة ة أهاضة الةةدوج النقيةةيةوالنامية.
 الاخلنا الا نرعةة والنات ةة عةن االسة خداما البشةيهة الاخ لنةة وال ة قةد تةد ن ة ال ي ةة اون إتبةاعأ سط قراعد أو شيوع الد ن البيئ السليم.
 األسةةادة الكيااوهةةة والابيةةدا الحشةةيهة وال ة قةةد تسة خدل ة ال هاعةةا وال ة قةةد ت سةةيب إلةةى الايةةامال ر يةةة أو األناةةاه أو البحيةةيا وتقةةرل لرهثاةةا مةةد مةةا لاةةلم األسةةادة الكيااوهةةة مةةن تةةتريي علةةى تكةةرهن
وتيكي الخايوا والنراكه.
 اليع ال الي . : 6/1التحديات البيئية ()1
اس نحاج ظاهية تلره

و سب
عدة تحدها

الطبيعة واس لهج مراهاها الطبيعية قد يل

يئية خطيية ومدمية

على الاس رى العالا

واه اإلنسان  ،ولعل من أهم هلم ال حدها :

 ظاهية ال ليي الاناخ على واه األهض. ظاهية انحساه اللا ا والاحايا الطبيعية عن سط األهض. -ظاهية لهااة هقعة ال

حي.

 ظاهية تلرث الايام ال الحة لهس خدال البشيي. ظاهية انعدال األمن الللال للعالم. ظاهية ان شاه األمية والنقي. ظاهية قدان األمن والحيوب. ظاهية انقياض الحيرانا الايتبطة رالن النهم الطبيعية. ظاهية اخ هج عال النهم الطبيعية وتقلص مساناته.وهيي البان
تحدها

ان هلم ال حدها

تاثل تحدها

امال مانة الاحاسبة والايااعة وعليه ا تاثل

امال الايااعة البيئية واالاا م اليقا ية  ،وه رقد من مياقب

ا داعا وا كاها لي ط الاس دا

الحسا ا

أن هكرنرا أكثي

البيئية مد اعااج الايااعة البيئية  ،كاا هيي البان

ان تل

ال حدها ت ي لاياقب الحسا ا تكامل ال كنرلرايا ومنا ية الايااعة البيئية ل عل عالية الايااعة
أكثي عالية وكناوة.
 : 7/1أهمية المحافظة على البيئة()0
ولعل أهاية الحناظ على البيئة تكان

أناا تعد اثا ة الينم الثان لننسان

كاا أن الينم األوج

لننسان كان هح ان ال نين وهر ي له األمن والللاو كلل البيئة (الينم الثان لننسان) تعد م ده أمن
ونياة اإلنسان ولعل من أهم ماي ا الحناظ على البيئة الااي ا ال الية:
()1هشيد عبدالسهل واخيون " اوه اهران الاحاسبة تحقيق هقا ة عالة للحناظ على البيئة وكينية ال حقق من ترا ي االش ياعا الخاكة
البيئة " ( الكرهت  :اهران الاحاسب ة  ،ح مقدل للاسا قة الحااهة عشي للبحرث  )0212 ،ص . 02-12
( )0هشيد عبدالسهل واخيون  ،الاياد السا ق  ،ص. 01 –02
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 تر يي محيط الحياة األمن لنا وألايالنا الاس قبلية وللكالنا الحية. تر يي الاراو النق والليي ملرث. تر يي الايام ال الحة والليي ملررة و الكايا الاطلر ة لكا ة أ ياا البشيهة. تحقيق األمن الللال لكا ة البشيهة. -تر يي األعااج واألنشطة االق

ااهة ا منة لعال اإلنسان.

 الاحا هة على اس اياههة نار الا ااه الطبيعية لخدم نا وخدمة أايالنا القاامة. -تطرهي العلرل وال ناعة وال

عند ال نكيي طبيق قراعد ال ناية الاس دامة

الحناظ على

البيئة.
 -تر يي يص عال ادهدة وخاكة

م اال الاحا هة على البيئة.

 محر األمية وال ال. تحقيق األمن واالس قياه السياس ومند ان شاه الحيوب وال ياعا الادمية.علينا أن نحا ظ على كل ما البيئة ألناا مسئرلي نا إن هللا سبحانه وتعالى
وهيي البان انه ه
اعل اإلنسان ا و ال ه أ من الطبيعة هغم وضعه الا اي ار كلييم من األنياو على ما تحاله له
البيئة ال ى هعيش ياا من مقرما الحياة ( كالللاو – الاراو – الااو ) .
وقد نيص اإلسهل على الاحا هة البيئةة وال ة هة مةن مقاكةد الشةيهعة ال ة شةيعت للحنةاظ علةى
الايوهها الخاس" الدهن والننس والنسل والعقةل والاةاج "  ،وقةد وضة الحنةاظ علةى البيئةة ة تةر يي
العدج واالنسان وتحقيق لاااة الخه ة الدهن ،والحناظ علةى البيئةة يةه ننةظ للةننس وللنسةل (األايةاج
القاامة) ،وأهاا ننظ للعقل هتت من ننظ البدن ،وننظ للااج يانة الاراها الطبيعية(.)1
علينا اايعا ً أن نساعد ال اةرا الياميةة للاحا هةة علةى يئةة نهينةة والة مةن
وهيي البان انه ه
خهج النها ة النها ة من اإلهاان والعالم أااد هسعى إلى نااهة البيئة عن عيهق النها ة.
وهبق السؤاج كيك هاكننا ان نحا ظ عل البيئة ؟ وما هر الدوه الانرع الدوج والانهاةا لحااهةة البيئةة
والاحا هة علياا من ال لرث ؟
الابح ال ال .
عليه البان
وهلا ما سر ه

))1قط اليهسرن " الاحا هة على البيئة من منهره إسهم " ( ييو  :لبنان ،ااه ا ن ن ل  ،الطبعة االولى )0228 ،ص

2

. 2-

المبحث الثاني
دور المنظمات والدول في حماية البيئة
والمحافظة عليها من التلوت
مقدمة
لقد اكبحت مشةاكل البيئةة العالايةة أكثةي الاشةاكل إلحانةا ً نهةياً لاةا تاثلةه مةن تةتريي مباشةي علةى نيةاة
النةةيا ةةى اايةةد ن ال اةةا مثةةل تآكةةل عبقةةة األولون وتلةةرث الاحيطةةا و قةةد ال نةةرع البيرلةةرا وتليةةيا
الاناخ واألاناس الااداة االنقياض وظاهية ال حي وتح اج تل الاشاكل إلةى ال عةاون الاشة ي للحةد
مةةن تلةة األخطةةاه ونااهةةة البيئةةة وتنسةةيق ال اةةرا العالايةةة ةةى م ةةاج العهقةةا الدوليةةة وعلةةرل البيئةةة
وال ناوض والقانرن واالق اا وال اد مراااة نران الق ره ى القاـــاها البيئية العالاية .
و عةد أن عةيض البانة ة الابحة السةا ق ماهيةةة البيئةة و أهةم كةره ال لةرث الاعاكةي انةه سةةر
هعيض هلا الابح ألهم الانهاا الدولية العاملة م اج البيئة االضا ة لعيض ألهم الاؤتايا
واللقاوا على الاس رى العالا والقاهي واإلقليا ل رن البيئة من هلم الاهاهي البيئية الخطيية  ،وكلا
اوه الدوج الاحا هة عل البيئة مد االق اه عل عض الدوج العي ية هلا الا اج.
 :1/2أهم المنظمات الدولية التى تعمل فى مجال البيئة
معهم الانهاا الدولية لاا أنشطة ى م ةاج أو أكثةي مةن م ةاال البيئةة ولكةن هنةا عةض الانهاةا
ال ةى تعةةد البيئةةة نشةاعاا اليليسة  ،و ياةةا هلة هعةةيض البانة ناةااج ألهةةم هةةلم الانهاةا واوههةةا ة
نااهة البيئة من ال لرث :
 : 1/1/2برنامج األمم المتحدة للبيئة ( ) UNEP
السنرا القليلة الااضية اه اال العلااو والبانثين دهاسة مشكه البيئة وإه اا الحلرج
ت اعد
ً
ً
الاناسبة لل لل علياا وكان لألمم الا حدة اوها اهلا هلا ال دا ني أولت مشكه ال لرث البيئ
وال ناية البيئية عناهة القة وال من خهج ينام األمم الا حدة للبيئة ( United Nation
 )Environmental Programاللي ها م دهاسا وأ حاث البيئة وإه اا الحلرج اإله ا ية النعالة
لحااهة كرك األهض من ال لرث البيئ ( ، )1واللى أنشئ ى ضرو تركيا مؤتاي األمم الا حدة لبيئة
اإلنسان اللى عقد ى أس ركارلم عال  ، 12 0وهلا البينام ليس منهاة الاعنى الا عاه عليه أناا
هر ينام هاد السياسا والخطط الاخ لنة لحااهة البيئة وكرن الحياة البيهة والطبيعة ال عاون مد
منهاا األمم الا حدة الا عداة وه ا د تننيل هلم البيام وهر هعال أهاا ً على نن العال البيئ على
الاس رهين اإلقليا والرعن .
 : 2/1/2مرفق البيئة العالمية ( ) GEF
واللى أنشئ ى عال  1221كانهاة مالية مس قلة تقدل الان للدوج النامية ل ننيل مشيوعا تنيد البيئةة
العالاية وت ش د ال ناية الاس دامة ى الا اعا الاحلية وهنا رهث هيئا تننل مشيوعا مي ق البيئةة
هى البن الدولى و ينام األمم الا حدة اإلناال و ينةام األمةم الا حةدة للبيئةة  ،وت يكة أنشةطة الاي ةق
ةةى س ة ة م ةةاال هةةى  :ال نةةرع البيرلةةرا  ،تليةةي الانةةاخ  ،الايةةام الدوليةةة  ،تةةدهره األهض  ،الالررةةا
العارهة الثا ة  ،والا اال الا عداة االه ااما ( مثل تل ال ى تي ط ةين وانةد أو أكثةي مةن الا ةاال
السا قة ) ومنل أنشاو مي ق البيئة العالاية قدل ما هقيب من  .5ملياها اواله كان وأس طاع ت ايد مةا
هقةةيب مةةن  1 .5مليةةاه اواله أخةةيى ك ارهةةل مشة ي ل ننيةةل مشةةيوعا ةةى الةةدوج الناميةةة والةةدوج اا
( )1ع الدهن الدهنشاهى ،كااق أناد عه "سارل البيئة " (اليهاض :ااه الايهخ للنشي ،الاالكة العي ية السعراهة )122 ،ص .2
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االق ااها الا حرلة وهقده عدا الاشيوعا ال ى اعااا الاي ق منل  1221تكثي من  1 22مشةيوع
ى  1 2اولة .
 : 3/1/2اإلتحاد الدولى لصون الطبيعة
و هر عباهة عن ت اد عالاى لانهاا نكرمية تعال مش يكة على مساعدة الا اعا الاخ لنة على
كرن الطبيعة وال تكيةد علةى اسة خدال الاةراها الطبيعيةة ةرهة م كا ئةة ومسة دامة  ،ولقةد أنشةئ اإلتحةاا
الةةدولى ل ةةرن الطبيعةةة عةةال  12 8كةةتوج منهاةةة اوليةةة تاة م الحنةةاظ علةةى البيئةةة نةةرج العةةالم وت كةةرن
عاةةرهة اإلتحةةاا نالي ةا ً مةةن  2اولةةة و  122وكالةةة نكرميةةة وأكثةةي مةةن  52منهاةةة غيةةي نكرميةةة .
والاد ان اليليسيان لنتحاا الدولى ل رن الطبيعة هاا :
 مراااة ألمة االنقياض ( انقياض األكنا النباتية والحيرانية ) وإعااة تتهيل النهم البيئية والحناظ علياا .ولهتحاا شبكة من الل ان من الخبياو الا طرعين اللهن هعالرن على تحقيق هلم األهدا وت كرن الشبكة
من ست ل ان هى ل نة إااهة الةنهم البيئيةة  ،ل نةة ال علةيم واالت ةاج  ،ل نةة السياسةة البيئيةة واالق ةااهة
واالا ااعية  ،ل نة قانرن البيئة  ،ل نة قاو األكنا  ،الل نة العالاية للاناعق الاحاية .
 : 4/1/2صندوق الحياة البرية
الةلى أنشةةئ كانهاةة غيةةي نكرميةة ةةى  12 1وكانةت اه ااماتةةه ةى البداهةةة ميكة ة علةةى نااهةة الحيةةاة
البيهةةة خاكةةة عةةض األكةةنا الااةةداة وتةةدميي الارالةةل الطبيعيةةة  ،ولكةةن ةةى السةةبعينا أتسةةد اه اةةال
ال ةندوق ليشةال اايةد نةران كةرن الحيةاة البيهةة والطبيعيةة  ،و ةى ال سةعينيا شةال نشةاع ال ةندوق
رهث محاوه  :الحنةاظ علةى ال نةرع البيرلةرا  ،تشة يد االسة خدال الاسة دال للاةراا  ،خنةض االسة اه
الااده وال لرث .
وهنا س ة يام تشكل األنشطة اليليسية لل ندوق :
 الايام. اللا ا . تليييالاناخ. الكيااوها السامة . أكنا النبا والحيران . البحاهالااداة. : 2/2أهم المؤتمرات و االتفاقيات الدولية لحماية البيئة
الاؤتايا واللقاوا الدولية ال تعقد من أال كيانة البيئة من ال لرث كثيية ولكن هاكن اإلشاهة إلى
أهااا وه كاا هل :
 : 1/2/2مؤتمر استوكهولم في السويد في  15حزيران من عام 1772م
ني ناي الاؤتاي ما ه هد علةى  115اولةة وكانةت وق اةا القةرى الدوليةة العهاة الرالهةا الا حةدة
األميهكية واالتحاا السر ي على عي ة نقةيض وهعيشةان ني ًةا ةاهاة ة سةباق مةلهل لل سةل كةل علةى
ندم ،للا إن الاؤتاي لم هخةيج الن ةال الا رقعةة منةه ألن خةر كةل عةي مةن ا خةي كةان سةالدًا وق اةا
الحناظ على البيئةة مةن ال لةرث وكةده ورةالق الاةؤتاي ك ةاب
ولكن مد ال أراي الاؤتاي عن ن ال
هاةةم  1022كةةنحة وه ة تشةةدا علةةى نااهةةة البيئةةة وااله اةةال اةةا كاةةا اعةةى الاؤتاياايةةد الةةدوج إلةةى
ال عاضد إله اا سياسة مرندة ت ام البيئة(.)1
ومناا عدا كبيي من الدوج اإلسهمية وقةد كةده عةن الاةؤتاي عةدة تركةيا كلاةا تحة علةى نااهةة
البيئة واتخةاا إاةياوا عاليةة ة هةلا ال انة يةد أن هةلم الاق ينةا وال ركةيا لةم تةدخل نية ال ننيةل
وأخل مشكلة ال لرث ت ناقم مد الاهاا ال ناية من أال ال انعقد مؤتاي.
 : 2/2/2مؤتمر ريودي جانيرو في العاصمة البرازيلية في الفترة ما بين  14-3حزيران لعام 1772م
واللي أعلق عليه قاة األهض ونايم  185اولة وقامت على تنهياه هيئة األمم الا حدة وكانت أكبي
ت اد اولة علةى اإلعةهق لاراااةة وكةر ن البيئةة مةن ال لةرث ولعةل الشةعره العةالا الاشةكلة الحقيقيةة
لل لرث البيئ هر اللي ندى ام لهه اال والحاره والاشاهكة.
()1هرسك عبدهللا العيهن

" هعاهة البيئة من ال لرث هؤهة اق

ااهة إسهمية" ( اليهاض :ااه عرهق )0228 ،ص.182
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وقد كده عن القاة تركيا ون ةال اايلةة وهالعةة كاةا أنةه وضةد عةدا  0مبةدأ لخطةة عاةل ت اشةى
معاا الدوج للحد من ال لرث البيئ .
كاا كده عن القاة وريقة مكرنة من  822كنحة أعلق علياا ادوج أعااج القةين الحةااي والعشةيهن
وه تدوه نرج ال ناية االق ااهة البيئية ك تس اي ات اهاا السليم وهة تعةم اايةد ميةااهن األنشةطة
االق ااهة ومطا ق اا مد البيئة(.)1
وقد ناي أغل الدوج اإلسةهمية هةلا الاةؤتاي وقةد تةم االتنةاق يةه علةى مق ينةا عدهةدة وكانةت أهةم
الان ا ه :
 ال رقيد على اتناقية نااهة ال نرع البيئ . ال رقيد على اتناقية نااهة األهض من ال قلبا الاحكاة والحناظ على عبقة األولون والحد منظاهية االن باس الحياهي.
 ال رقيد على ادوج أعااج القين  01من قبل كل الدوج تقيهبًا . تقدهم الاساعدا الاالية من قبل الدوج اللنية إلى الدوج النامية والنقيية للاساهاة نااهةالبيئة(.)0
 : 3/2/2المؤتمر البيئي الذي عقد في مدينة كيوتو اليابانية أواخر 1777
والةلي عةةي ياةةا عةد اعاهةةدة كيرترنية وقةةد اتنةاق هةةنص علةةى تقلةةيص انبعةاث اللةةالا مثةةل رةةان
أ كسيد الكي رن وال ة ه رقةد أناةا السةب ة ظةاهية االن بةاس الحةياهي وال ة تسةب تليةي الانةاخ الةلي
هشادم العالم وتدخل االتناقية ني ال ننيل إاا كااق علياا  55اولة مسؤولة عن انبعاث  %55من اللالا
الالررة وقد ه ات الرالها الا حدة األميهكيةة الا ةااقة علةى هةلم الاعاهةدة علةى الةيغم مةن أناةا أكثةي
الدوج انبعارًا لللالا نس م ااه عدة( ).
كاا عقد مؤتاي رن عال 0221ل تلاانيا محاولة إلنقاا معاهدة كيرتر الخاكة هاهية االن باس
الحياهي.
واهاا عقد مؤتاي األمم الا حدة للاناخ مدهنة مياكش الالي ية وقةد ناةي منةدو ر  182اولةة هةلا
الاؤتاي واللي قبله وكان هد ه كسا قه تع ه معاهدة كيرتر.
ومةةن الاةةؤتايا الاااةةة أهاً ةةا قاةةة األهض أو مةةؤتاي القاةةة العالايةةة لل نايةةة الاس ة دامة والةةلي عقةةد ة
انرب إ يهقيا مدهنة ارهانسبيج عال 0220ل وقد نايم أكثي من  1 5اولة.
مؤتاي البيئة عال  0225ة أ ةرظب اإلمةاها العي يةة الا حةدة وقةد هكة الاةؤتاي علةى تنايةة م ةااه
النقل ال دهقة للبيئة.
كاةةا عقةةد عةةدة اتناقيةةا يئيةةة وقةةد شةةاهكت ياةةا اايةةد الةةدوج اإلسةةهمية ةةه اسة ثناو ،وكانةةت الةةدوج
اإلسهمية تي ض أن تد د ران تلرث البيئة ألن مؤتاي ههراي اانييو كان هاد إلةى تكليةك اوج الخلةي
وغييها من الدوج الان ة للننط ا د ضيهبة الكي رن ومند الدوج اللا ية مةن قطةد األشة اه ،وقةد تناسةت
الةدوج ال ةةناعية وعلةى هأسةةاا الرالهةا الا حةةدة األميهكيةة -ال ة ه اةت ال رقيةةد علةى االتناقيةةا  -أناةةا
م ده ال لرث اإلشعاع وم ده تدميي عبقة األولون نعل من اتاا الكيايالية الادمية.
 : 3/2دور الدول العربية في حماية البيئة
اه ات الدوج نة عامةة حااهةة البيئةة والاحا هةة علياةا والة مةن خةهج اكةداه العدهةد مةن القةرانين
واالل ال االتناقيا الدولية  ،وسر هق ي البان عل عض الدوج العي ية ال اه ات حااهةة البيئةة
ومن هلم الدوج ما هل :
 : 1/3/2جمهورية مصر العربية
اه ات م ي البيئة وكان لاا اوه ةاهل ة ال ةدي للاشةاكل البيئيةة نية قامةت إنشةاو ااةال شةئرن
البيئة عال  ،1280وكلل إنشاو ولاهة خاكة اا عال  ،1225ومن النانية ال شةيهعية كةده قةانرن
()1هرسك عبدهللا العيهن  ،مياد سبق اكيم  ،ص .180-181
( )0خالد محاد القاسا  ،وايه اايل البيعن " نااهة البيئة الخلي ية ( ال لرث ال ناع وأريم على البيئة العي ية والعالاية)" (االسكندههة:
الاك ال امع الحده  )0225 ،ص.1 1
( )هرسك عبدهللا العيهن  ،مياد سبق اكيم  ،ص.18 -180
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 12مةااة وقةد تاةان القةانرن اه عةة ةرج
نااهة البيئة ( )1هقم ( ) لسنة 122و اللي هقد
ني ة ةةدو بةةاب تاايةةدي وتاةةان الن ةةل األوج أنكةةال عامةةة الاةةااة االول ة و ةةه تعةةاههك لةةبعض
الا طلحا الخاكة البيئة مناا ( البيئة  ،الاةراو  ،االتناقيةة  ،تلةرث البيئةة  ،نااهةة البيئةة .........
الخ) واخ ة م البةاب اليا ةد وهةر خةاص العقر ةا االضةا ة لةبعض االنكةال الخ اميةة ،
وكده الهلحة ال ننيلهة( )0قياه هليس م لس الرلهاو هقم  8لسنة 1225و ال تقد 5
مااة اإلضا ة لعشية مهنق.
وهيي البان أن الاشيع الا يي لم هكن اه ا يةا ة الة ال الشةيكا الالررةة نشةي تقةاههياااو يئة
لل اارهأو ال ل الانشت عالية ميااعة يئية  ،وقد عدج القانرن هقم( )لسةنة  122القةانرن هقةم ()2
لسنة  0222واللي قال عدهل عض انكال القانرن السا ق .
 : 2/3/2المملكة العربية السعودية
وقد كده النعةل ة الاالكةة عةض السياسةا أو اإلاةياوا ال ة اةيى تعايااةا علةى ال اةا اا
العهقة ل طبيق القرانين البيئية ولعل يخيها وأهااةا نهةال البيئةة العةال ة الاالكةة العي يةة السةعراهة الةلي
كده ارا الايسرل الالك هقم (ل ) /وهاد إلى تحقيق( ):
 الاحا هة على البيئة. نااهة ال حة العامة من أخطاه األنشطة واأل عاج الاايّة البيئة. إاها ج ال خطيط البيئ ك و أساس من ال خطيط الشةامل لل نايةة ة اايةد الا ةاال ال ةناعيةوال هاعية والعايانية وغييها.
 تطبيق مبدأ ال ناية الاس دامة على الاراها الطبيعية. نشي الرع البيئ على اايد الاس رها . : 3/3/2الجمهورية العراقية
ولعل الدس ره العياق ال ااه عال  0225من الدساتيي العي ية النااهة ال اه ات الا الحق قد
ظيو يئية سلياة  ،رانياً :تكنل الدولة نااهة
الاااة ( ) منه (أوالً :لكل يا نق العيش
ااو
البيئة وال نرع األنيال والحناظ علياا) ( ).
العياق إلى القرانين الخاكة حااهة ال حة والبلدها وقانرن نااهة وتحسين
تس ند نااهة البيئة
البيئة هقم  1لسنة  122و عض القرانين الا نيقة األخيى ومن أهااا قانرن العقر ا العياق هقم
عض ن ركه ناال ت علق حااهة عن ي من عناكي البيئة،اال انه
 111لسنة  12 2اللي عال
ومد ت اعد ا عاج ال لرث شكل ملحرظ ن ي ة للحيوب واس خدال االسلحة الكياياوهة واالنشطة
ال ناعية وق ره القانرن عن مراااة هلم اال عاج والحد مناا كان ال د من تدخل تشيهع واع
لا ا اة ال لرث ونااهة البيئة وهر ما ن ل دوه القانرن هقم ( ) لسنة  122والخاكة حااهة
وتحسين البيئة  ،والقانرن هقم  8لسنة  0228الخاص حااهة وتحسين البيئة اقليم كياس ان ـ العياق.
نااهة البيئة من ال لرث ،
وهيي البان أن الانهاا الدولية والدوج العي ية تلع اوها كبييا
لج م هد من ال اد هلا ال دا ني أن ال ايد مسئرج عن الاحا هة عل البيئة ونااه اا
ولكن ه
وكرناا الاسئرلية مش يكة ين ال ايد  ،وهبق السؤاج كيك ه م الاحاسبة واال اس عن البيئة ؟
( )1ااارههة م ي العي ية ( قانرن نااهة البيئة هقم لسنة  :122القاهية  ،ال يهدة اليساية  ،الاطا د االمييهة .)122 ،
( )0ااارههة م ي العي ية ( الهلحة ال ننيلهة لقانرن نااهة البيئة هقم لسنة  :122القاهية  ،ال يهدة اليساية  ،الاطا د االمييهة .)1225 ،
( ) النهال العال للبيئة الاالكة العي ية السعراهة  ،ال ااه ارا الايسرل الالك هقم (ل ، ) /تاههخ .1 00/ /08
( ) مالن ليلر " ح نرج الحااهة االااههة للبيئة " ( ح غيي منشره  ) 0212 ،ص .1
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الفصل الثاني
طبيعة المحاسبة البيئية واالفصاح البيئي
مقدمة
نشت م طل الاحاسبة البيئية

خام االه اال والقلةق علة البيئةة علة الاسة ري العةالا وتعةيض

هلم البيئة لل لك اللي ال هاكن تعرهاه ن ي ة لآلراه الا يتبة عل النشاع ةل الحيةاة اإلنسةانية ننسةاا لةيس
ااي اعنام الداهج .

قط عل النشاع االق

والا ةةطل هعةةد تيااةةة لاةةلا االه اةةال ونقلةةه مةةن للةةة االكةةطهس األخهق ة أو السياس ة إل ة للةةة
االق

اا ني تسرا األهقال دج الاناهيم العامة الاركر ة الا ياة.

وهلا النقل هعكس
عن ال ان

الراقد تيكي االه اال

الليب اللا عل ال ان االق

ااي الاةااي وا عةاام

األخهق اإلنسان  ،وال راه اللي كانت راع القلق البيئية ت د ال عبيي عنةه ة البداهةة مةن

اان اااعا معينة ومحدواة
و ظاره هلا الانارل هدج

الليب .

الراقد علة نةرع مةن ال اةحية قامةت اةا ال ااعةا البيئيةة لكة تةؤمن نقةل

االه اةةال البيئةةة مةةن الا ةةاج الاةةيق العلاة واألخهق ة إل ة الا ةةاج الراسةةد ة اللةةيب وهةةر الا ةةاج
الا برع االه اال الاااي االق

ااي اليقا الكا .

وهةؤاي مناةرل الاحاسةبة البيئيةة علة الاسة ري العالة والنعلة وال ن ةيل إلة إاخةاج تكلنةة الاةراها
البيئية الاس خدمة أو الاس الكة ة النشةاع اإلنسةان ل اةا
هدخلاا االق

اا

إلة عناكةي ال كلنةة األخةيى ال قليدهةة ال ة

نسبانه عند وضد الاي انيا للاشاههد .

والاي ة األساسية لانارل الاحاسبة البيئية ه أنةه عنةدما نقةل االه اةال البيئةة إلة انيةا االق

ةاا والاةاج

وعالم الاحسرس وال ن يل كشك ة الراقةد مةدي ه ةض الةدوج اللي يةة الكبةيى وعلة هأسةاا الرالهةا
الا حدة ل حال ال كلنة البيئية لي اهي اا االق

ااهة وه حي اا العالية .

وهيي البانة انةه كةان مةن الاةيوهي البةدو ةال عي

علة الاحاسةبة البيئيةة قبةل ان هقةرل عةيض

الايااعة البيئية وال لكرن الاحاسبة والايااعة مكاهن لبعاااا الةبعض لكة تكةرن ميااعةا م اية ا
ه

ان تكرن ملاا االكرج والاعاهيي الاحاسبية ولالا السب تم ال عي

البيئية واال

هلا الن ةل علة الاحاسةبة

اس البيئ .

ول حقيق هلا الاد

ه كرن هلا الن ل من مبحثين هاا :

الابح األوج  :ماهية الاحاسبة البيئية .
الابح الثان  :اإل

اس الاحاسب عن الاعلرما الاحاسبية الا علقة البيئة .
1

المبحث األول
ماهية الـمحـاسبة البـيئيـة
مقدمة
الاحاسبة كاانة هقد على عاتقاا تطرهي الاعلرما ال تبيل اوه الرندة ومساها اا
االس لهج األمثل للاراها والاحا هة على البيئة وال رلهد العااج للي .

الا اةد ماثلةة

: 1/1مفهوم المحاسبة البيئية
دأ اه اال الاحاسبين منل سنرا قليلة البيئة و ده له ال ران السلبية اس لهج البيئة والعاةل علةى
اإل اس عن تل ال ران أو وكك يراهها ن ي ة اس لهج اإلنسان للبيئة أو مااهسة نشاعاته من خهلاةا
م اج الاحاسبة تشيي إلى هلا ال ان مناا:
وقد ظاي عدة مسايا
 الاحاسبة الخاياو. الاحاسبة البيئية من أال ال ناية الاس دهاة.ااهة.

 الاحاسبة البيئية واالقوأهةةةا ً كانةةةت ال سةةةاية ( )1تناةةةا " تعنةةة شةةةارج وتكامةةةل عاليةةةة القيةةةاس واإل ةةةاس الاحاسةةةب
واالق ةةااي لألنشةةةطة والبةةيام ال ةةة تةةؤري علةةةى البيئةةة وال ةةة تااهسةةاا الرنةةةدا االق ةةااهة للر ةةةاو
ان يااا األعيا الاخ لنة الا اد "
وهق د الاحاسبة البيئية تناا " نهال إلن ا ج معلرما عن األااو البيئ للرندة االق ااهة تنيد أكحاب
الا لحة اتخاا القياها  ،وأن هلم الاحاسبة تعد اس ا ة ميضية لحااة أكحاب الا لحة الرندة
إلى معلرما اا عد يئ من نانية ،وت او ا مد يراه ال شيهعا على نشاع ال نهيم من نانية
أخيى"(. )0
وه ا من ال عيهك السا ق أن الاحاسبة البيئية كنهال تاد إلى تر يي معلرما عن الرندة أو
الانشتة تساعد اليقا ة علياا  ،وضاان و الاا اسئرلي اا نحر البيئة كناوة.
 : 2/1دور المحاسبة في مجال البيئة في ضوء القوانين والتشريعات الدولية
إن االه اال الحال الاح اسبة عن البيئة وإعااة تيميم البيئة قد ولد نالة ادهدة لاانة الاحاسبة للقبةرج
سليم اوه اعل ياا ه علق كلنة ال لةرث إن اةرهي تطبيةق الاحاسةبة ال قليدهةة علةى تكلنةة اإلن ةاج هسة ند
إلى اال ياض القالل تن تكلنة تخنيض الايه الالحق البيئةة مةا هة إال تكلنةة إن ةاج وهةلا هعنة طبيعةة
الحاج ان ال كلنة الا يو ة وال لاا عهقة نعاليا اإلن اج وه أن تعامل على إناا كةلل وان ال كلنةة
الا يو ة لل خنيض من تلرث البيئة الا رقعة الاس قبل ه أن تيسل وتحال على األنشطة اإلن ااية
الاس قبل وان ال كاليك الايتبطة عالية إكةهس الاةيه البيئة الناشةئ عةن األنشةطة ال ة نةدرت ة
الااض تع بي خاكة الن ية السا قة وه ح اا اخل الن ية السا قة.

) )1إسااعيل هحيى ال كيه واخيون " معاهيي تحدهد ال كاليك البيئية ال طبيق على الشيكة العامة للسانت الشاالية " ( لداا  :م لة العلرل
االق ااهة واإلااههة ،اامعة لداا ، ،الا لد  ،عدا خاص اناسبة نااهة األلنية الثانية )1228،ص .
( )0عبدالرهاب ن ي عل " أري اإل اس الاحاسب عن أااو الرندا االق ااهة م اج مكا حة تلرث البيئة على سلر م خلي قياه
االس ثااه األسام -اهاسة نهيهة تطبيقية "(القاهية  :الا لة العلاية لهق اا وال اهة ،كلية ال اهة ،اامعة عين شاس ،العدا الثان ،
 )122ص .50
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لقد نه هلا الارضةرع عةد تةياكم األعبةاو الالقةاة علةى عةاتق الا اةد اه اةال الايئةا الدوليةة
والانهاا اإلنسانية وال اعيةا العالايةة واااعةا نااهةة البيئةة نة مةؤتاي األمةم الا حةدة نةرج البيئةة
وال ناية الانعقدة عال  122أقي النقية ( ) من األاندة إلةى ضةيوهة إظاةاه الحسةا ا القرميةة لكةل
لد النشاعا االق ااهة والحسا ا البيئية اا ياا كا ة ال د قا النقدهة والاااهة وال ة تاةان العهقةا
الا باالة ين النشاع االق ااي والبيئة(.)1
إضا ة إلى ما سبق هنا عدة عرامل ()0ساهات

االه اال الا ال ان مناا:

 تليةي االت ةةام السةةالد نحةةر وااةةة النهةةي ال ة تق اة اةةيوهة تحاةةل الرنةةدة كةةاليك الاحا هةةة علةةىالبيئية عد ان كانت تعال على كرناا تكاليك اا ااعية ال ت حالاا الرندة و ال ال ه م معال ة هلم البيانا
من خهج الرظينة الاحاسبية.
 ضةةيوهة تاةةاين ال قةةاههي والقةةرالم الااليةةة الخاكةةة األنشةةطة البيئيةةة ماةةا هةةؤاي إلةةى إضةةناو الثقةةة ةالبيانا الاحاسبية إضا ة إلى تلبية نااا الا اد من الاعلرما الخاكة األنشطة البيئية.
 الاساهاةالاؤشيا ال
خ ركاا.

إعداا تقاههي تكاليك ال لرث البيئ على الاسة رى القةرم وال ة تنيةد ة الح ةرج علةى
تاكن من م ا عة ال لرث النات عن األنشطة الاخ لنة للرندا وإاياو الدهاسةا الهلمةة

وأخيياً نقرج هبقى على األ ياا الدوه األكبي إلااهة الخطي الناام عن أنشطة الرندة والعال على
معال اةا مةن خةةهج اةم كةةل ال رانة اإله ا يةة والسةةلبية الاح الةة لكةةل العرامةل ال ة تةةؤري علةى الرنةةدة
االق ااهة.
 : 3/1التكاليف البيئيه
 : 1/3/1مفهوم التكاليف البيئية
هاكةةن تعيهةةك ال كةةاليك البيئيةةة تناةةا "م ارعةةة عناكةةي ال كةةاليك الايتبطةةة اا العهقةةة يقا ةةة
وتحدهةةد وت ةةحي تلة األخطةةاو ال ة تةةن م عةةن ت ةةي ا وقةةياها سةةلبيّة ومح الةةة علةةى نيةةاة االنسةةان
والحيران والنبا  ،وال هشال العرامل الالررة للااو والاراو وال ي ة "( ).
وقد قامت إندى يق العال الا خ

ة ة ال كةاليك البيئيةة عيهةك ال كةاليك البيئيةة علةى أناةا

"مقاهنة ين ال كالي ك الخاهاية والداخلية ،اع باهها أند عناكي منهرمة نهال ال كاليك الكامةل للانشةتة،
ال

نشت من عهقاتاا نشاع الرقاهة البيئية أو الايه البيئ "( ).
كاا عي اا يخيون على أناا " م ارعة ال كاليك ال

أو الخدما والاااة

تهاي مد الانة

أو مةد العاليةا أو النهةال

اتخاا قياها إااههة ايدة " (.)5

) )1كال الطي " الاحاسبة البيئية من أال ال ناية الاس دهاة " ( القاهية  :م لة ال عاون االق ااي ،العدا  )122 ،ص. 1
( )0عبد الناكي نره " محاسبة البيئة وأريها على اإلن ااية "( الكرهت  :م لة الاحاس القانرن العي  ،العدا  )1222 ،122ص.0
(3)Ansari, shahid, Bell, J., Kammer , Tom., and Lowrencw Carol, " Measuring and Managing Environmental
N.Y.,Mc Graw, Hill Companies costs",(1997).
(4) Expert working group "Environmental Management Accounting Procedure and Principles", United Nation,
New York, (2001), P.11.
(5) An introduction to Environmental Accounting as a business management tool: key concepts and terms ,
(1995) , EPA, p.10.
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كاا عي

م اد الاحاسبين القانرنيين ال كاليك البيئية( ")1تناا تشال تكاليك اإلاياوا الا خةلة

أو الاطلرب اتخااها إلااهة ا راه البيئية ال
ال

تس دعياا األهدا

ت يت على نشاع مؤسسة ما ،اه عةن ال كةاليك األخةيى

والا طلبا البيئية للاؤسسة".

كاا تنهي الاحاسبة الاالية الى ال كاليك البيئية على أناةا تاكةن الشةيكا مةن إعةداا تقةاههي ماليةة
الس خدال الاسة ثايهن والاقيضةين و ةاق الاسة نيدهن مةن تلة ال قاههيوالة تطبيقةا ً لابةدأ اإل

ةاس الةلي

ن ت عليه كلً من الاباائ العامة الاحاسبية الاقبرلة قبةرال عامةا ( )GAAPوم لةس معةاهيي الاحاسةبة
الااليةة (،)FASBو علةى هةلا السةياق تكةةرن محاسةبة ال كةاليك البيئيةة هة محاسةبة ال قةدهي وال قيهةي العةةال
لهل اما البيئية وال كلنة الاالية للاراها البيئية.
 :2/3/1أسباب االهتمام بالتكاليف البيئية
هيى البعض ()0أن قيال الانشآ االق

ةااهة تنشةطة نااهةة البيئةة مةن ال لةرث إناةا هةر مسةؤولية

اا ااعية وللل ال هاكن الي ط ين تكاليك األنشطة البيئية وأهدا

تعهيم الي .

وهيى البعض االخي " أن هنا أسبا ا ً ارهيهة لهه اال ال كاليك البيئية ت اثل ياا هل ( ):
 -أن ال كاليك البيئية كبيية و

ت اهد مسة اي قةد قةده ال كةاليك ة الاالكةة الا حةدة اةا مقةداهم

(  )1ليرن انيه اس يلين هخص قطاع األعااج مناا ( )8ليةرن انيةة اسة يلين و ة الرالهةا
الا حدة األميهكية قده هلم ال كاليك

عال  1221ابلد ( ) 50ليرن اواله.

 وكلت ال كةاليك البيئيةة ة شةيكة “  “Amoco Yorktownل كيهةي الب ةيوج ة عةال 1225إلى ( )%00من تكاليك ال شليل.
 تع ُّد ال كاليك البيئية من شية وم عداة وم نرعة من خهج أنشطة و أعااج الانشتة. االه اال ال كاليك البيئية ال ت ساوى يه اايد الان ا والعاليا الاسببة لالم ال كاليك. :3/3/1دوافع المنشآت لدراسة التكاليف البيئية
ت اثل اوا د الانشآ لدهاسة ال كاليك البيئية ت اثل

ال ال ( ):

 أسباب قانرنية أو تشةيهعية وهة ال ة ت علةق ةالقرانين البيئيةة ال ة أكةبحت منيوضةة علةى كةلالانشةةآ  ،وكةةلل ال علياةةا الحكرميةةة ال ة تقا ة

نةةيض اش ة ياعا خاكةةة واابةةة االتبةةاع

لحااهة البيئة ،وأكب االل ال ل القرانين وال علياا هؤاي إلى تخنيض ال كاليك البيئية.
الاعاهيي الاحاسبية الدولية لن هع ،منشرها الا اد العي

) )1يهق الخبياو الحكرم الدول العامل الاعن
الا حدة . 1222 ،
الخلي العي  ،العدا  ، 1السنة الثامنة عشي،
( )0وليد ناا الحيال "إاياوا القياس الاحاسب ل لرث البيئة "( م لة ال عاون ال ناع
هناهي .) 1228
(3) Heller, M., Shields .D., and Boloff " Environmental Accounting- Case Study" Amoco Yorktown Refinery in
green Ledgees: Washington Dc, World Resource Institute, 1995, PP 47-81.
( ) نسين محاد عيسى" نهم إااهة ال كاليك البيئية – إعاه مق يس" (القاهية :كلية ال اهة ،اامعة عين شاس  ،دون تاههخ نشي) ص .1 -15
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للاحاسبين القانرنيين واألمم

 -أسباب اا ااعية ورقا ية وه ال

ت علةق رقعةا الا اةد ت ةام شةيكا ومؤسسةا األعاةاج ،

إا تنهةةي الةةدوج والا اعةةا ناليةةا اه اةةال إلةةى أهايةةة الحنةةاظ علةةى البيئةةة والاةةراها الطبيع ة ،
و ال ال

إن الشيكا

ال

تعال تسالي كدهقة للبيئة علياا أن ت حال تكاليك يئية تساعد علةى

لهااة شايتاا.
 أسباب خاكة الاسة ال وهة ال ة ت علةق ان يااةا وهغبةا الاسة الغيي ضاهة البيئة إا هح اج الاس ال

الرقت الحاضي إلى شةياو منة

ة اسة خدال من ةا
هسةال الة خلص منةه أو

اعااة تةدوهيم ماةا هةد د الان ةين إلةى مياعةاة الة عنةد اإلن ةاج وال سةرهق األمةي الةلي هنشةت عنةه
تكاليك يئية مخ لنة.
وهةيى البانة

أن الاشةةكلة اليليسةةة ال ة تعةةان مناةةا الاحاسةةبة عةةن ال كةةاليك البيئيةةة هة الق ةةره

الاراةرا ة تعيهنةا ال كةةاليك البيئيةة إضةةا ة إلةى أن معهةةم هةلم ال كةاليك ال هة م ت بعاةةا طيهقةة منهّاةةة
وتس يلاا
ال

نسا ا واضحة وكةيهحة ة الانشةتة و ال ةال الهاكةن تخ ي ةاا إلةى الانة

أو العاليةة

أندر اا أو تسببت اا.

 4/3/1أنواع التكاليف البيئية
خل ت عةض الدهاسةا ( الانهاةة البيئيةة ة اليا ةان ) ال ة تحةاوج اتبةاع نهةال إااهة ال كةاليك
البيئية إلى أن ال كاليك البيئية تنقسم إلى نرعين من ال كاليك (:)1
 تكاليك الرقاهة من ال لرث البيئ وهلا النرع من ال كاليك هبدأ مةن داهةة الا ةده األوج لل لةرث وهاكةنت نبه أو الحد منه عن عيهق تحسين الاراا الخال ،وتحسين م طلبا اإلن اج ،ومةن ضةان هةلا النةرع مةن
ال كةةاليك تل ة الا علقةةة الحةةد مةةن ال لةةرث ك كةةاليك ال خطةةيط والة حكم و ننقةةا قيةةاس الرقاهةةة مةةن ال لةةرث
وكلل ننقا تقليله أو معال ه.
 -تكاليك إلالة ا راه البيئية ال

تسببت ياا هلم الا اند مثل تكاليك إلالة النناها (النناهةا ال ةلبة أو

الساللة) واألاخنة الانبعثةة مةن الا ةند  ،واةاو ال قسةيم السةا ق نةاو علةى النشةاع الةلي تةم ترايةه ال كلنةة
البيئية له.
وهيي البان

إلى أن ال كاليك البيئيةة أكةبحت أمةيا واقعةا ن ي ةة م ارعةة العرامةل ال ة تةؤاي

لحةةدوراا  -ال ة تةةم اكيهةةا سةةا قا -ومةةن هنةةا ظاةةي ة الن ةةية األخيةةية االه اةةال ال كةةاليك البيئيةةة ن ي ةةة

(1) Study Group of Environmental System , Developing an Environmental System ,Japan Agency, march
2000, p. 20
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الكةراهث البيئيةةة وت اهةةدها ،وأهاةةا ن ي ةةة تعةةدا أنراعاةا وان شةةاهها ة مخ لةةك أنشةةطة األعاةةاج ،وأخيةةيا
ن ي ة ضخامة هلم ال كاليك واوهها ،وتترييها على قياها الانشآ .
 :5/3/1القياس المحاسبي لتكلفة التلوث البيئي
تكان ال عر ة األساسية

القياس الاحاسب ل كاليك ال لةرث البيئة

ة عبيعةة األنشةطة البيئيةة

الاياا قياساا إا أنه من ال عر ة اكان تحدهد قةيم نقدهةة لاةا ماةا هةد د الاحاسة إلةى ت اهلاةا أنيانةا كاةا
تكان ال عر ة كلل

تحدهد نطاق هةلم األنشةطة إا أناةا تن شةي علةى نطةاق واسةد اةدا ،وتةدخل ضةان

اايد قطاعا أعااج الانشتة تقيهبا إال أن هلم األسباب لم تكن مبيها كا ية للبانثين
ل اهل مثل هلم االل اما خاكة وأناا

علم الاحاسبة

لهااة م ساهعة سنة عد األخيى كان ل اما على الاحاسة

القيال عالية القياس عد تطةرهي منارمةه مةن قبةل العلاةاو وامكانيةة تطبيةق الاقةاهيس الكايةة علةى األنشةطة
غيي الالارسة

الانشتة وال

هدخل من ضاناا ال كاليك واالل اما البيئية.

وهيى البعض ()1أن أسالي القياس الكا ل كاليك األضياه البيئية ت اان ال ال :
 قياس األعباو الاباشية لألضياه البيئية.وت اان قياس األعباو الاباشية لألضياه البيئية ن ةي نةاال األمةياض النات ةة عةن
ال لرث ،وتكاليك عهااا  ،وم يو ا تعرهاا ناال الع

والر اة.

 قياس األعباو غيي الاباشية لألضياه البيئية.وه اان قياس األعباو غيي الاباشية لألضياه البيئية ما هل :
 قياس تكلنة انخناض الطاقة اإلن ااية والبشيهة لعن ةي العاةل أي  :قياةة اإلن اايةة الانقةراة
وتنقسم إلى رهرة أنراع:
 عراة العامل للعال اون أن ت تري إن ااي ه . عراة العامل للعال مد انخناض إن ااي ه . إنالة العامل لل قاعد ن ي ة الع

الكل .

قياس أعباو األضياه البيئية الاااهة (غيي البشيهة)
ك ل األضياه ال
والخسالي االق

تلحق الاحاكيل ال هاعية والثيوة الحيرانية والابان والانشةآ
ااهة للناقد وال الك.

( )1ينس ميخاليل غطاس " نحر قياس محاسب أ ال عن ا راه البيئية النات ة عن أااو الانشآ ال ناعية "( أسيرع  :م لة أسيرع للدهاسا
البيئية ،العدا السا د عشي  ،ميك الدهاسا والبحرث البيئية – اامعة أسيرع  ،هرلير  ) 1222ص . 102- 112
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وهيى البعض االخي ( )1أن أهم مداخل القياس الاحاسب ل كلنة ال لرث

النكي الاحاسب ه :

 مدخل قياة الالكية Property Value Approach -مدخل األاي ال ناضل

Wage Differential Approach

 مدخل األضياه النرعية Specific Damages Approachإا هقةرل كةل مةن الاةدخلين األوج والثةان علةى تةر ي الةرع البيئة لةدى الا اةد كا ةة مسة رهاته
و ال ال

إن الحد من ال لرث البيئ م اس  ،وهن يض مدخل قياة الالكية أن ما لكا الانةاعق الخاليةة مةن

ال لرث اا قياة أكبي من مثيهتاا

الاناعق الالررة  ،وهن يض مدخل األاي ال ناضل أن العاملين

الاناعق الالررة يئيا مس عدون لل احية

و من أارههم مقا ل االن قاج إلى أماكن أخيى أقل تلررا

وه طل الادخل الثال تبره األضياه إلى ال ال :
 -تبره

نس

نرع الايه وهقسم إلى أضياه مااهة ملارسة (ه ال

هاكن تقييااا نقدها و

رهة

مباشية وتشال األضياه البشيهة ونقص اإلن ااية واهتناع تكاليك ال يانة)  ،وأضياه مااهة غيي
ملارسة( وتشال األضياه الاؤرية على الثيوا النرعية ال
والع
 -تبره

ال ت ي يراها واضحة وملارسة مثل الر اة

الكل ) .
نس

إمكانية الح ي وهقسم إلى أضياه هاكن ن يها (مثلحاال

ال لرث)  ،و أضياه مس خل ة من الرقالد الااضية وال اههة وال
الحاضي الااض كنسبة اإلكا ا
الن ية الحالية وه
تخ يص الا يو

تل

األسباب ال

الحرااث النات ة عن

هاكن اس يااعاا من خهج مقاهنة

العال ونسبة انخناض أااو العاملين  ،وأضياه ه م ن يها
ه م اس خهكاا من خهج ه ط السب

الن ي ة عن عيهق

البيئ للنشاع اللي اننق من أاله  ،وأضياه م رقعة وه تل ال

ه م اس ن اااا

من واقد الدهاسا ال يهبية الاقاهنة.
 :4/1التحديات التي تواجه محاسبة البيئه المستدامه()2
الاحداا القالاة على نهم الاعلرما الاحاسبيه ت عل من ال عر ة ت ايةد واسة يااع البيانةا البيئيةه
وتقييااا الشكل الكنرو و هلم الاحةداا تةؤاي الةى ان تكةرن عاليةة اتخةاا القةياها تعةان مةن معلرمةا
ناق ةه وغيةةي اقيقةةه وهسةةاو تنسةةييها  ،وكن ي ةةه اناةةا سة ؤاي الةةى عةةدل اةةم الن ةةال الااليةةه اا الاةةياوا
السلب على االااو البيئ الاعيك  ،وكلل الحاج لل كةاليك الاح الةه والانةا د ال ة هاكةن ان ت حقةق عنةد
تحسين االااو البيئ  ،وهاكن تلخيص ال حدها االساسيه االت -:
( )1عبد العاج ن هاشم محاد أ ر خشبة " أهاية واوه ال كاليك البيئية م اج اتخاا القياها وتقييم األااو – مدخل مق يس للانشآ السعراهة
" ( عنطا  :الا لة العلاية – ال اهة وال ارهل  ،كلية ال اهة – اامعة عنطا  ،مطب عة اامعة عنطا ،الالحق األوج للعدا األوج  )0220،ص . 08
( )0هااي هضا ال ناه" ح عن أخهقيا االعااج وم اد الاعي ة "( عاان  :الاؤتاي العلا الدول السنري السااس  ،اامعة ال ه رنة
االهانية  ،كلية االق اا والعلرل االااههة  12 -1 ،ا يهل .)022
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 : 1/4/1اختالف الثقافات واثرها على تطور االتصاالت بين المحاسبه والمهن االخرى
ان ه ا د مرظنرا البيئه وكلل الننيين اعي ه واسعه عن البيئه  ،ولدهام الخبيم د ق
ني ه
الطاقه والااو والاراا االخيى ضان الانهاه اال ان مرظن البيئه والننيين ال ها لكرن الاعي ه الكا يه
الس ه الاحاسبيه من اان اخي ان الاحاسبين والاياقبين الااليين لدهام
كينية قيد هلم االمره
كا ة الاعلرما الاحاسبيه اال انه غالبا ما تكرن معي ام محدوام البيئه ال ترااه الانهاه  ،وال
تد قا الاراها الني هاليه  ،وكن ي ه ان مرظن الاحاسبه ال ه اكنرن من تقدهم انراع الاعلرما
الاحاسبيه ال تنند البيئه والننيين خاكة ااا ما ا خلنا نهي االع باه اخ ه اللله الثقا ا الاحاسبيه
والبيئيه والننيه .
: 2/4/1اختفاء المعلومات المتعلقه بتكلفة البيئه ضمن حسابات التكاليف غير المباشره
رهم او اخيى
ني انه هنال امثله عدهدم لكلك م علقه البيئه اا اهايه اال اناا تخ ن
الس ه الاحاس بيه ضان الا يو ا غيي الاباشيم  ،وعند ظاره الحااه الااسه لاثل هلم الاعلرما
لن هكرن من السال اه ااها اا هن يض تبره هلم ال كاليك نس العاليا والان ا ال ت سب
تحققاا ومن االمثله عن هلم ال كاليك هسرل اليخص البيئيه وتكلنة ال دهه والا اههك القانرنيه .
 : 3/4/1صعوبة تتبع التكلفة وتدفق واستخدام المواد
م ا عة نيكة الاراا ااخل الانهاه مثل ينام
ه
باليغم من تر ي يم يا م خ
تخطيط مراها الانهاه ( ) ERPاال ان الاعلرما ال تر يها هلم البيم يا س بقى غيي كا يه وغيي
اقيقه او تن يليه الغياض اهاسة الكناوم والبيئه واتخاا القياها على سبيل الاثاج ان معلرما
مش يها الاراا ال تر ي تحدهد واض لكاية وقياة تبرهبا الاراا الاخ لنه اا قد ه م تينيل هلم
الاش يها الى نسا ا ااااليه ماا ه ع عالية الح رج على معلرما الكايا النعليه الاس الكه
سنرها من الاراا .
 :4/4/1صعوبة الحصول على معلومات تكاليفية عن البيئه من السجالت المحاسبيه
النهم الاحاسبية ال تح ري شكل عال معلرما تخص ال كلنة البيئيه الاس قبليه هغم اناا قد
تكرن اا اهايه نسبيه على نشاع الانهاه سب ان النهم الاحاسبيه غالبا تكرن اا عبيعه تاههخيه
اضا ه الى اناا تن قي الى تكلنة البيئه غيي الالارسه على سبيل الاثاج ال كلنة الا يتبه عن االااو البيئ
الاعيك ماا قد هؤاي الى خساهة عض الابيعا سب اه ااما ال الن كلل الخسالي الناااه عن
عدل القا ليه للدخرج الى السرق الاال وال تمين سب الحساسية للقااها البيئية.
 : 5/4/1عدم اكتمال المعلومات التخاذ القرارات االستثماريه
ني ان قياها الاشيوعا االس ثااههه ال تخص اخ ياهالاراا وتسعيي الان ا وتشكيلة
الان ا سر تؤاي ال عدل تر ي الاعلرما البيئيه الشامله الا كامله و الرقت الاناس اليغم من
اهاية هلم القياها الاس قبليه ال تشكل تحدها محدام الوضاع غيي مؤكدم .
يهق إااهة الانهاة اكبي من م يا الاحا هة على أنهاة
وهيي البان إن اوه الاحاس كعار
مساعدة الانهاا لك ت ب أكثي نساسية ت ام قااها البيئة
الاعلرما الاالية  ،وإن اوه الاحاس
هح اج ال أن ه ب النهال الاحاسب او نهية تقدمية وأكثي إاهاكا للقااها الاح الة الناشئة عن ال طره
ادوج أعااج البيئة  ،و الحااة إلى تطرهي األنهاة الاحاسبية وأنهاة الاعلرما و تشال معلرما
كاية ومالية  ،وتعد الشنا ية الاسؤولية األكبي هلا الا اج ،وهلا هاكن إن هساعد تحسين مرقك إي
منهاة ت ره الاس الكين وهدعم شكل كبيي ال ناية الاس دامة  ،ومن هلا الانطلق اس ا ة الاحاسبة
الاحا هة على البيئة واتخل االس ا ة كرهاً ش ى وهلا دوهم
أل كاه ال ناية الاس دامة للاساهاة
ا د كا ة يوع الاحاسبة إلى االه اال البيئة سعيا وهاو تحقيق ال ناية الاس دامة.
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المبحث الثاني
اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية المتعلقة بالبيئة
مقدمة
لقد الت األ حاث على الاهاا اإل
الا اةةد وال ة تقةةرل اةةا الرنةةدا االق
األ حاث هر الرقر

اس عن يانا ال كلنة الناشئة عن األنشطة البيئيةة والاةؤرية علةى
ةةااه ة ة السةةنرا األخيةةية وكةةان الاةةد

على مدى ال ال هلم الرندا

اليليسة لاعهةةم هةةلم

اسؤولياتاا ت ام الا اد.

 :1/2اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية المتعلقة بالبيئة
ان الاد اليليس لن
تراك الاحاسبة ال طره

اس هر تر ي الاعلرما ال تنيد مخ لك االعيا عند اتخاا القياها ولك
كا ة يوع الاعي ة  ،وسي م تناوج هلا الارضرع كاا هل :

 : 1/1/2مفهوم اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية المتعلقة بالبيئة
اإل

هاثل اإل اس أند األهكةان اليليسةية والاامةة ال ة هيتكة علياةا النكةي الاحاسةب وهشةيي مناةرل
اس() 1عارما ُ إلى " إظااه الش و حي هكرن واضحا ً ومعلرما ً ".

ان ال هق ي اوههةا علةى اإل ةاس ال قليةدي للنشةاع االق ةااي للرنةدة ةل ها ةد ليشةال
وه
ا راه الا يتبة على نشاع الرندة على الا اد وإعطاو كرهة واضحة عناةا حية هاكةن معةه تقةيم تلة
ا راه للرندة ت ام الا اد إلى اان تقيم األااو االق ااي لاا.
 :2/1/2أهمية االفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية المتعلقة بالبيئة
أسباب االه اال اإل

اس عن البيانا الا يتبة عن األنشطة البيئية ()0

ا ت :

 إن معهم البيانا الا يتبة عن األنشطة البيئية للرنةدة االق ةااهة اا عبيعيةة كايةة وماليةة اة ةللتؤري على أكرج الرندة وننقاتاا وال اماتاا ومن هلا الانطةق اة تةدخل ضةان عاةل الاحاسة وه ة
اإل اس عناا.
 الاحاسةةبة كايئةةة منهاةةة هقةةد علةةةى عاتقاةةا مسةةؤولية الاحا هةةة علةةةى وااةةة النهةةي الداخليةةة للرنةةةدةاالق ةةااهة وتقةةدهم الاعل رمةةا ال ة ترضة اوههةةا ومسةةاها اا ة الا اةةد وه ة ان تةةؤاي إلةةى اتخةةاا
قياها تاكن من االس خدال الكنرو للاراها ونااهة البيئية وتحايل الرندة كاليك ال ( ).
 كاا هر معيو ان الاحاسبة ه إندى العلرل االا ااعية ولك ت طةره ه طلة مناةا تلبيةة ان يااةاالا اد ال دهدة من الاعلرما الخاكة ال ترييا الا يتبة على أنشط اا ت ام الا اد.
 ن ي ة لهه اةال الراسةد البيئةة وارةي أنشةطة الرنةدا علةى البيئةة ه طلة مةن الاحاسةبين الاسةاهاة ةتر يي الاعلرما ال تساعد الاسؤولين تحدهد هلم ا راه وسبل معال اا.

(1) Chetkovich. Micheal N. " Standard of Disclosure and their Development" Reading In Auditing,
South western Book co, (1960) , p86.
(2) Benjamin, James J. and others " Disclosure of Information Regarding Corporate Social Responsibility",
Managerial Planning, Vol. 27, No 1, (July August) , (1978).
( )محاد النيرم محاد " قياوا
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 مطالبةةة ال اعيةةا والايئةةا العلايةةة للرنةةدا االق ةةااهة اةةيوهة اإلاألنشطة البيئية لاقا لة أهدا الا اد واالن يااا ال دهدة له.

ةةاس عةةن البيانةةا الخاكةةة

اإلضا ة إلى كةل مةا سةبق هةيي البانة انةه ةاليغم مةن الاهةاا عةدا الرنةدا االق ةااهة ال ة
عن الاعلرمةا الا يتبةة عةن أنشةط اا البيئيةة ة الةدوج الا قدمةة إال إا هنةا وعيةا ً أقةل كثيةي ة
تن
الدوج النامية الا الشتن ماا هقلل عن اإل اس عن مثل هلم ال كاليك ال قاههي الانشةرهة ة مثةل هةلم
الدوج وال لعدل شعره هلم الرندا تهاية الحااة إلى مثل هلا اإل اس من نانية ولعدل وارا قةرانين
كاهمة تل ل ا لرندا لل اليغم من كرنام هع ي رن ا راه السلبية لرنداتام على الا اد.
 : 3/1/2العوامل التي تؤثر على درجة اإلفصاح
هنةةا م ارعةةة مةةن العرامةةل ال ة تةةؤري علةةى اهاةةة اإل
األنشطة البيئية للرندة االق ااهة وت اثل هلم العرامل( )1ا ت :

ةةاس عةةن الاعلرمةةا الا يتبةةة عةةن

 :1/3/1/2عوامل بيئية
تخ لك ال قاههي الانشةرهة مةن اولةة إلةى أخةيى ألسةباب اق ةااهة واا ااعيةة وسياسةية وعرامةل أخةيى
نات ةةة عةةن نااةةة الاس ة نيدهن إلةةى م هةةد مةةن الاعلرمةةا اإلضةةا ية عةةن ال ليةةيا البيئيةةة وارةةي الرنةةدا
االق ااهة علياا اد الاقاهنة ين الرندا االق ااهة علياا اد الاقاهنة ين الرنةدا االق ةااهة
ين الرندا االق ااهة مد عااا وتحدهد الاسؤولية الا يتبة عن أنشط اا.
 :2/3/1/2عوامل تتعلق بالمعلومات
ت ةةتري اهاةةة اإل ةةاس ة ال قةةاههي الااليةةة الاعلرمةةا ال ة ه ة م اإل
ال نا للحكم على كناوتاا وأهم هلم ال نا ه :
 أن تكرن الاعلرما مهلاة للقياها ال -أن تكرن هنا رقة

ةةاس عناةةا ومةةدى تةةرا ي عةةدا مةةن

سيقرل اتخااها اغل الاس نيدهن مناا.

هلم الاعلرما عند االس نااة مناا.

 قا لي اا لل حقةق والاقاهنةة و ة هةلا ال ةدا أرةاه ل نةة معةاهيي الاحاسةبة األميهكيةة إال أن الاعلرمةاالراهاة ال قاههي الاالية ليست إال أااة مثل أهة أااة ت رقك مننع اا على مدى االس نااة مناا.
 :3/3/1/2عوامل تتعلق بالوحدة االقتصادية
هلم الا ارعة مةن العرامةل تةيتبط الرنةدة االق ةااهة مثةل ن ةم الرنةدة عبيعةة النشةاع الةلي تااهسةه،
مس رى ال تريي اللي ت يكه على البيئةة ،أنةراع الان ةا ال ة تن اا،عةدا الاسةاهاين ،إلةى غيةي الة مةن
العرامل.
وهةيي البانة ان اإل ةةاس عةن الاعلرمةا الا يتبةةة ة األنشةطة البيئيةةة للرنةدة االق ةااهة قةةد
الااا ة ا ونةة األخيةةية ةاليغم مةةن عةدل اسة قياه مناهيااةا والاقاومةة ال ة ترااااةا مةةن قبةل أكةةحاب
( )1محاـــرا إ ياهيم عبد السهل تيك " م طلبا اإل

اس العامة وقياس مدى ترا ـــيها

( اليهاض  :اامعة الال سعرا  )1285 ،ص . 2-0

0

ال ـقاههي الاالية للشيكا الاساهـاة السعــراهة "

الشةةيكا إال أن االنطبةةاع العةةال هةةر ضةةيوهة االه اةةال اةةلا ال انةة ووضةةد كةةيد محةةداة لاةةا وعلةةى
الاحاسبين أن هساهارا ال الن هلم البيانا تؤري على نشاع الرندة االق ااي.
 : 2/2اتجاهات اإلفصاح عن المعلومات المترتبة عن األنشطة البيئة()1
تبين من خةهج الدهاسةا ال ة أايهةت اةلا الخ ةرص ان هنةا رةهث ات اهةا لن
البيانا الا يتبة عن األنشطة البيئية للرندة ه كما يلي :

ةاس عةن

 :1/2/2االتجاه األول :الفصل بين التقارير المالية والتقارير البيئية "طريقة الفصل"
هقةرل هةلا االت ةام علةى أسةاس الن ةل ةين الاعلرمةا الااليةة والاعلرمةا البيئيةة اع بةاه ان كةةل
منااا هحقق أهدا ا مخ لنة و ال ال ه اإل اس عن الاعلرما البيئية تقةاههي منن ةلة عةن ال قةاههي
الاالية وهاكن تبره ال ره ال تاثل هلا االت ام رهث م ارعا ه :
 : 1/1/2/2التقارير الوصفية
ال

هعد هلا النرع من ال قاههي ا سطاا وأسالاا أعةدااا نية ه اةان سةيااً وكةنيا ً لألنشةطة
قامت اا الرندة االق ااهة وهؤخل على هلا النرع من ال قاههي ما هل :
 إن هلا النرع من ال قاههي هكرن محدوا النالدة. كعر ة ت بد األااو الداخل للرندة. -ال هاكن اس خدامه إلاياو الاقاهنا

ين الرندا الاخ لنة.

 : 2/1/2/2ال تقارير التي تفصح عن األنشطة ذات التأثير على المجتمع
تقرل هلم الا ارعة اإل اس عن األنشطة اا ال تريي على الا اد وهنا عدة ناةااج مق ينةة
لالا النرع من ال قاههي مثل ناراج ( …)Estesوهيى هواا هلا االت ام ايوهة إعداا مثل هلم ال قةاههي
شكل اوهي و شكل هنس م مد القرالم الاالية ال تعدها الرنةدة االق ةااهة ماةا هةر ي معلرمةا م كاملةة
ولكا ة األعيا ال تح اااا و رهة ترض مدى تحال الرندة لاسؤولياتاا ت ام البيئة والا اد.
وت اي هلم الا ارعة من ال قاههي ا ت :
 إمكانية تحدهد إااال تكلنة األري البيئ . -إمكانية إاياو مقاهنا

تعال ننس النشاع االق

ين الرندا ال

ااي ولننس الن ية.

 : 3/1/2/2التقارير التي تفصح عن التكاليف البيئية فقط
تعبي هلم الا ارعة من ال قاههي األكثي تحليهً من سا ق اا لألنشةطة البيئيةة ال ة ت اةان
ال كاليك البيئية قط وت اي هلم الا ارعة من ال قاههي األت :
 تر ي هلم الا ارعة كرهة كاملة عن األنشطة البيئية.( )1لا هد من ال ناكيل هياد ال :
 نسن سيد عرهس أ ر سيهد " إعاه مق يس للقياس واإل اس الاحاسب عن أري الاحا هة على البيئة ال طبيق على قطاع االسانتالقاهية  :هسالة اك رهام ،كلية ال اهة ،اامعة األلهي.)022 ،
 السيد لك السيد ضاعية " القياس الكا ألري اإل اس الاحاسب عن الاعلرما البيئية عل مس خدم القرالم الاالية "،اهاسة نهيهة ميدانية"(القاهية  :هسالة اك رهام  ،معاد الدهاسا والبحرث البيئية  ،اامعة عين شاس. ) 022 ،

م ي"(
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 إمكانية تحدهد كا النالض أو الع البيئ ن ي ة الاقاهنة ين م ارع ال كةاليك ال ة تحالاةاالا اد عن تل األنشطة والانا د ال نقق اا الرندة للا اد ن ي ة أنشطة الرندة.
 :2/2/2االتجاه الثاني :اإلفصاح عن المعلومات المالية والمعلومات المترتبةة عةن األنشةطة البيئيةة فةي
تقرير واحد "طريقة الدمج"
هع اد هلا االت ةام اإل ةاس عةن الاعلرمةا الااليةة والاعلرمةا الا يتبةة عةن األنشةطة
البيئيةةة ة تقيهةةي وانةةد حية ت ةةب الاعلرمةةا اا األرةةي البيئ ة اة واً م ةن الاعلرمةةا الااليةةة وهاثةةل
الناراج ( )1الاساى نساب األه اس والخسالي الاال واالا ااع وقالاة الايك الاةال االا اةاع أنةد
الناااج هلا االت ام وه اي هلا النرع من ال قاههي ا ت :
 إمكانية اإل اس عةن الاعلرمةا الخاكةة األنشةطة االق ةااهة واألنشةطة البيئةة ة قالاةة وانةدة ماةاهر ي م االً أوسد للاقاهنة ين هلم األنشطة ومن رم هقيم أااو الرندة شكل سليم.
 هساعد هلا االت ام تحقيق ال كامل ين الاعلرما الاالية والاعلرما البيئية اون الحااة إلةى إاةياوتعةةدهل اةةرهيي ة النهةةال الاحاس ةب ال قليةةدي اع بةةاه أن األنشةةطة البيئي ةة للرنةةدة تةةؤري علةةى األنشةةطة
االق ااهة و ال ال ه أن هنعكس ال على القرالم الاالية.
 :3/2/2االتجاه الثالث :اإلفصاح عن المعلومات البيئية فقط
هيى هواا هلا االت ام ايوهة اإل اس عن معلرما الاسؤولية البيئة ضان قرالم خاكةة تراةه شةكل
أ ال إلةى ال اةا ال ة تطلباةا قةط الن اإل ةاس مةن خةهج القةرالم الااليةة قةد هرلةد ضةلطا ً كبيةياً علةى
الرندة االق ااهة ماا قد ه علاا تا م الم ال ران على نساب ال ران االق ةااهة األخةيى وهةلا ماةا
قد ال هساهم تناية مراها الرندة االق ااهة.
ومةةن عيةةرب هةةلا االت ةةام إن ةةيص تعهةةيم الةةي لةةم هعةةد الاةةد األسةةاى الةةلي تسةةعى إليةةه الرنةةدة
االق ااهة على نساب مسؤولياتاا ت ام الا اد واألضياه ال ت يكاةا علةى البيئةة أو علةى العةاملين أو
على الا اد شكل عال.
 :3/2فوائد اإلفصاح عن المعلومات البيئية المختلفة()2
وأخيياً نيي إن اإل

اس عن الاعلرما البيئية الاخ لنة و تي كرهة كانت تنيد

ا ت :

 تحسين عاليا اإلن اج. ال ناوض ونل الن اعا مد الاؤسسا . ال تريي على كانعرا القياها . إعااة تقيم إس ياتي ية الاحاسبة ومااهسا اإلااهة.( )1محاد محارا عبد الا يد " اإل اس عن الاعلرما االا ااعية القرالم الاالية الانشرهة ناراج مق يس للشيكا الكره ية " ( الكرهت :
م لة اهاسا الخلي وال هية العي ية  ،العدا الثال واأله عرن )128 ،ص . 28 -2
( )0محاد عباس دوي " الاح اسبة عند ال ترييا البيئية والاسؤولية االا ااعية للاشيوع ين النهيهة وال طبيق " ( عاان  :ااه الشيوق  ،ع،0
)0222ص.152
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:4/2مشاكل اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية المتعلقة بالبيئة
ه ان عالية اإل اس عض الاشاكل ال
تقسيم تل الاشاكل إلى ا ت :

تؤري

رهة أو أخيى على سلر م خلي القياه وهاكةن

 :1/4/2المشاكل المتعلقة بالمعلومات التي يتم اإلفصاح عنها
تاثل ال قاههي والقرالم الاالية األااة اليليسية لنقل وإ هع الاس نيدهن الاعلرمةا ال ة تر يهةا الاحاسةبة
ل قييم األااو واتخاا القياها والرقر على قدهة الرندة ل حقيق أهدا اا ون ى هاكن تلبية ان يااةا هةلم
األعةةةيا للاعلرمةةةا ه طلةةة الةةة أن تكةةةرن تلةةة الاعلرمةةةا مهلاةةةة  ،وأن تكةةةرن منارمةةةة مةةةن قبةةةل
الاس نيدهن.
ونهةياً لل بةاهن ة أهةدا وان يااةا كةل عةي مةن األعةيا انةه مةن الطبيعة ان تخ لةك البيانةا
الاطلر ة لكل منام ( أعيا ااخلية الا اثلة كل من اإلااهة ،العاملرن)  ( ،أعيا خاهايةة الا اثلةة
نالة االسام ،العاهو ،الاس ثايون ،نقا ا العااج ،ااا نكرمية ،الا اد) .
ماةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةبق ه اةةةةةةةةة نااةةةةةةةةةة اايةةةةةةةةةد األعةةةةةةةةةيا إلةةةةةةةةةى الاعلرمةةةةةةةةةا ولكةةةةةةةةة تنةةةةةةةةة هةةةةةةةةةلم
الاعلرمةةةةةةةةةا ان يااةةةةةةةةةا ال اةةةةةةةةةا الاخ لنةةةةةةةةةة ه طلةةةةةةةةة أن تكةةةةةةةةةرن هةةةةةةةةةلم البيانةةةةةةةةةا منارمةةةةةةةةةة
واقيقة وشاملة ألنشطة الرندة وهيى البعض إن هلم البيانا ه أن تلط األواه ا تية(:)1
 األنشطة الخاكة الاراها البشيهة. األنشطة الخاكة الاراها الطبيعية والاساهاا البيئية. األنشطة الخاكة الان . -األنشطة الخاكة الا اد.

 : 2/4/2المشاكل المتعلقة بمعايير اإلفصاح عن معلومات المسؤولية البيئية
ال هراةةةةةةةد اتنةةةةةةةاق ةةةةةةةين الك ةةةةةةةاب علةةةةةةةى الاعةةةةةةةاهيي الاحاسةةةةةةةبية ال ةةةةةةة هاكةةةةةةةن االع اةةةةةةةاا علياةةةةةةةا
عنةد إاةةياو اإل ةةاس الاحاسةب لل ةةترييا الا يتبةةة علةى األنشةةطة البيئيةةة للرنةدة االق ةةااي وان معهةةم
الاحةةةةةةةةةةاوال اةةةةةةةةةةاو اةةةةةةةةةةةد تقةةةةةةةةةةدهم أسةةةةةةةةةةاس سةةةةةةةةةةةليم ل ةةةةةةةةةةر يي البيانةةةةةةةةةةا والاعلرمةةةةةةةةةةةا
الخاكة األنشطة البيئية .
م اج الاحاسبة العال عل
عل الانهاا والايئا الاانية العاملة
وهيي البان انه ه
اكداه اهشااا ومعاهيي اكثي شارلية ت علق اال اس عن االنشطة اا االري البيئ و ال كاليك البيئية
للانشت االق ااهة  ،مد العال ع تطبيق الاحاسبة البيئية ال اان الاحاسبة الاالية ال قليدهة .
و عد أن تم ال عي عل عبيعة الاحاسبة البيئية واال اس عن االااو البيئ هبق ال ساؤج كيك هة م القيةال
ا لايااعة البيئية ؟ وما ه الاعاهيي ال هس ند علياا عند ااياو الايااعة البيئيةة ؟ وهةلا مةا سةر هقةرل
البان دهاس ه وترضيحه الن ل ال ال .
)1) N. A. A., Report of the Committee on Accounting For Corporate Social Performance, Management
Accounting, February ,(1974).
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الفصل الثالث
طبيعة المراجعة البيئية
مقدمة
ظل ال طرها ال هشادها الا اد شتن الحناظ على البيئة ونااه اةا والة عةد ت اهةد اإلاها
أعقةاب مةؤتاي
العالا تهاية الاشاكل البيئية ضرو تحدها ال ناية االق ااهة واالا ااعية وال
األمم الا حدة الاعن البيئة اللي عقد ههر عال 1992ني أكد الاؤتاي على أنَّه من أال تحقيق تناية
مس دهاة هنبل أن تكرن نااهة البيئة ا واً ال ه أ من عالية ال ناية  ،وأكدوا على ضيوهة العال علةى
تر يي الاعلرما الهلمة ل حسين القدهة علةى كةياغة واخ يةاه السياسةا البيئيةة واإلنااليةة خةهج عاليةة
كند القياه.
وقد كان لالم ال طرها ال شةادها الا اةد شةتن الحنةاظ علةى البيئةة العدهةد مةن ا رةاه علةى مانةة
الاحاسبة والايااعة ني أكةبحت الاانةة مطالبةة رسةيد االةية الايااعةة ل شةال ميااعةة أرةي العرامةل
البيئية وال تعد أند االت اها الاعاكية الايااعة.
ولهةةااة االه اةةال الايااعةةة البيئيةةة لةةيس ظةةاهية منع لةةة قةةد تة امن االه اةةال اةةلم النرعيةةة مةةن أنةةراع
الايااعةةا ه اةةره عةةدة تشةةيهعا وقةةرانين وتركةةيا ت علةةق شةةئرن البيئةةة وال ة ن ي ةةة اهتنةةاع نس ة
ال لرث البيئ .
وقد دأ الانهاا العالاية الاا اة الاعاهيي العال ات ام الاحا هة على البيئة ووضةد معةاهيي
لكينيةةة ال عامةةل مةةد الاةةراها الا انةةة قةةد ةةدأ الانهاةةة العالايةةة للاعةةاهيي ةة وضةةد سلسةةلة معةةاهيي
األه و  14000الخاكة البيئة ،وال ه رقد لاا أن ت ب من الاحداا األساسية عالية الانا سةة ةين
الشيكا نحر ظاره وتطرهي القرانين البيئية وال تدعم ات ام ال نايةة الاسة دامة والاحا هةة علةى البيئةة،
لاا تكاليك اإلاعان للقرانين البيئية وال تدخل إعاهها تكاليك اللياما والاخالنا ل لة القةرانين
واخ ياه تكنرلرايا ت را ق مد نااهة البيئة ومكا حة ال لرث.
وهخ ص هلا الن ل دهاسة ماهية الايااعة البيئية  ،كاا ه اان الاعاهيي ال هع اد علياا
الايااد عند تننيلم الاياوا الايااعة البيئية ومدي شارلية وكناهة تل الاعاهيي  ،وه اان اوه
الانهاا الاانية الايااعة البيئية مد اق اه البان عل منها االن رساي  ،االه راساي قط
هلا الشتن وال لايق الا اج اكي اوه عض الانهاا الاانية االخيي " كدوه منهاة اال يوساي
الايااعة البيئية "  ،وكلل القاو الارو عل اوه االاا ة العليا
وغييها من الانهاا الاانية
الايااعة البيئية " ال ي ة
لليقا ة الايااعة البيئية مد ا يال اوه ال اال الايك ي للاحاسبا
الا يهة" .
ولقد خطط البان هلا الن ل حي هقد هلا الن ل
الابح
الابح
الابح
الابح

اه عة مبان وه :

االوج  :ماهية الايااعة البيئية .
الثان  :معاهيي الايااعة البيئية .
الثال  :اوه الانهاا الاانية الايااعة البيئية .
اليا د  :اوه االاا ة العليا لليقا ة الايااعة البيئية .
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المبحث األول
ماهية المراجعة البيئية
مقدمة
هلا الابح الحده عةن نشةتة وتطةره الايااعةة البيئيةة  ،وكةلل عةن منارماةا
وسي ناوج البان
وتعيهناةا ،و عةد الة ه طةيق البانة إلةى ترضةي أهايةة الايااعةة البيئيةة و يةان العرامةل ال ة أا إلةى
لهااة الطل علياا وم طلبا الايااعة البيئية وأنراعاا .
 :1/1نشأة وتطور المراجعة البيئية
ة السةةبعينا والثاانينةةا مةةن القةةين الااض ة كةةان ه ة م قيةةاس األااو البيئ ة ضةةان ميااعةةة األااو
االا اةةاع سةةراو كةةان ااخةةل القةةرالم الااليةةة و ة اإلهاةةانا الا ااةةة لاةةا أو خاهااةةا ضةةان ال قةةاههي
السنرهة ،وهشيي ال إلى َّ
أن األااو البيئ كان ه م قياسه واإل اس عنه ضان إعاه الاحاسةبة االا ااعيةة
وكان ه م ال حقق منه عن عيهق أااو الايااعا االا ااعية.
إالَّ أنَّه أواخي الثاانينا و داهة ال سعينا على واه ال حدهد كانت البداهة الحقيقية للايااعة
البيئية ني شاد هلم الن ية اه ااما ً م اهداً من قبل وكالة نااهة البيئةة األميهكيةة )(EPAول نةة تةداوج
األوهاق الااليةةة البرهكةةة ) (SECالاعلرمةةا البيئيةةة الدوههةةة وال ة ه ة أن تن ة عناةةا الشةةيكا
إاباهها ً وتكرن مقيدة البرهكة أو تيغة ة ال سة يل البرهكةة ،كاةا لاا علة الاسة ثايهن علةى هةلم
الاعلرما ألناا تةؤري ة قةياها االسة ثااه مةن نية تحدهةد الخيةاها لاةا هة م اسة ثااهم والطةيق ال ة
تس خدماا الانشتة ل حقيق عالد مسة اي وم راكةل علةى االسة ثااه ،كاةا َّ
أن نقا ةا العاةاج تنةاوض أه ةاب
األعااج خ رص تيتيبا ال حة واألمان مراقد العال وا راه البيئية للرنةدا  ،كاةا أكةب اا عة
الاةيال وتنهياةا نااهةة نقةرق الاسة الكين أكثةي اه اامةا ً واشة ياكا ً ة القةياها الا علقةة الحةد مةن
النناها ال ناعية والان لية وإعااة ت نيعاا أو الة خلص مناةا ،وهاة م مةانح االل اةان وشةيكا ال ةتمين
إلى ند كبيي األااو البيئ لانشتة األعااج ،وعةااة مةا تةيتبط ر ةاو إااهة الانشةتة اسةؤولياتاا نحةر البيئةة
نشتة ال اما وتحال تكةاليك وأعبةاو ومراااةة ظةيو مح الةة ،والشة َّ
أن لاةلم االل امةا وال كةاليك
البيئيةةة تةةترييا ماليةةة قةةد تكةةرن ارهيهةةة علةةى القةةرالم الااليةةة مةةن شةةتناا أن تةةؤري علةةى تقيهةةي ميااةةد
الحسا ا  ،وإلاو هلا ال تريي الاح ال لهل اما البيئية على ميااعة القرالم الااليةة كةان مةن الطبيعة أن
تقرل الانهاا الاانية دوهها الاحاسب والاان .
و النعةل قةد أكةده تلة الانهاةا العدهةد مةةن اإلكةةداها الاانيةة ال ة تةةنهم القيةاس واإل ةاس عةةن
االل امةا البيئيةةة مةةن نانيةة ،وتحةةدا تتريياتاةةا الااكنةة علةةى ميااعةةة القةةرالم الااليةة مةةن نانيةةة أخةةيى،
وأكبحت إااهة الانشتة تعال على تحقيق ال رالن ين العرامةل البيئيةة واالق ةااهة وتبنة مةداخل ت اية
الابااهة وتع اد على مناهيم سرقية لألمره البيئية ،وتا م ادى واسد من خدما النحص البيئ وتطرهي
األااو للر او آماج وترقعا األعيا األخيى الاعنية وهلا ما هعي ا ن الايااعة البيئية).(1
وقد نشي م لس ال اهة العالا )(ICC)(0عال 1991ل اليهً عةن الايااعةة البيئيةة النعالةة االشة يا
مةد مك ة اس شةاها Arthur Littleوشةيكة Allied-signalال ةناعية األميهكيةة ،وهشةيي هةلا الةدليل
إلةى الخبةية الا اعةة لاةؤلنين ة م ةاج القيةال الايااعةة البيئيةة علةى الاسة رى العةالا منةل السة ينا ،
وهرض أناا ترقنت ية لمنية غيي محداة إالَّ أناا دأ مية أخيى عال. 1989
ياا " ) االسكندههة  :م لة كلية ال اهة للبحرث العلاية ،كلية ال اهة،

هللا الده " ،الايااعة البيئية واوه الايااد الاال
()1عرض لبي
اامعة اإلسكندههة ،ملحق العدا الثان )1228 ،ص. 11-1
(2 ) Bade Roger, "A city perspective on environmental audits", Managerial Auditing Journal, vol.6, NO.5,
(1991), pp26-30.
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والااا االه اال الايااعةة البيئيةة شةكل كبيةي ة السةنرا األخيةية ةين الاااهسةين والعاةهو كاةا
نة اتحةاا ال ةناعا البيهطانيةة)(CBI)(1الانشةتة علةى ضةيوهة االسة ا ة شةكل عَّةاج لألمةره البيئيةة
وال تكيد على ضيوهة اس خدال الايااعة البيئية كتااة إااههة عَّالة
قةد أنشةت ااةا تنهيايةة ت ا ةد ةالقرة والسةلطة ل ح ةيل تكةاليك ه ةد ال لةرث البيئة مةن مسةبب
ال لرث ني ه أن هكرن تلرث الاراو والااو وال ي ة والنناها ال ةلبة ة الحةدوا الاسةارس اةا ،وإاا
تعد هلم الحدوا ه إهقا العاليا رهاً وقد ترااه الانشتة ان اةاج نةدوث تطةرها ة الاسةؤولية
الادنية عن األضياه البيئية تؤاي إلى مطالبا أكثي وخسالي أكبي.
وهيي البان انه هتت اوه الايااعة البيئيةة كتنةد االت اهةا الاعاكةية والحدهثةة ال ة ت بعاةا اإلااهة
لليقا ة على هلم الاخاعي وتدنية يراهها نهياً الهتباع الايااعة البيئيةة قيةيم نهةم اإلااهة البيئيةة ووضةد
الانشتة وااراها ل ع ه اإلاعان للا طلبا البيئية وتحدهد الاخاعي الاح الة لاا.
 :2/1مفهوم وتعريف المراجعة البيئية
كانت هنا محاوال عدهدة ل حدهد منارل الايااعة البيئية لكةن الا بةد لاةلم الاحةاوال والدهاسةا
ل حدهد منارل الايااعة البيئية ههنظ َّ
أن هنا تشةرهش واهتبةا ة هةلا الا ةاج والسةب ة الة هعةرا
لرارا العدهد من االكطهنا وكلل ن ي ة لهن شاه الراسةد واالسة خدال غيةي الاهلةم ل عبيةي الايااعةة
البيئية  ،و ياا هل سيس عيض البان ال عيهنا الاخ لنة للايااعا البيئية وال على النحر ال ال :
 تعيهةةك غي ةة ال ةاهة الدوليةةة"(ICC)(0):"International Chamber of Commerceعي ةةتغي ة ال اهة الدولية الايااعة البيئيةة تنَّاةا عبةاهة عةن"وسةيلة إااههةة ت اةان تقيةيم منة هم مررةق اوهي
ومرضرع عن أااو النهم البيئية واإلااههة والننية للانهاة وال اد :
 مساعدة اإلااهة اليقا ة على الاااهسا البيئية. تقرهم مدى االل ال السياسا وال شيهعا البيئية ".تعيهك وكالة نااهةة البيئةة األميهكيةة "(EPA)( ):"U.S.Environmental Protection Agencyعي اا عباهة عن" حةص مرضةرع مةنهم ومررةق واوهي راسةطة هيئةة قانرنيةة لعاليةا ومااهسةا
الرندة االق ااهة الا علقة الر او الا طلبا البيئية".
تعيهةةةك ل نةةةة االتحةةةاا األوه ةةة (CEC)( ):"The Commission of the European"Communitiesلقد أوضةحت الل نةة األوه يةة ال ا عةة لنتحةاا األوه ة وال ة قةيه ينام ةا ً لةنااهة
والايااعة البيئيةة َّ
ةتن الايااعةة البيئيةة هة عبةاهة عةن " عاليةا حةص تاةد إلةى ال تكةد مةن االل ة ال
النهم البيئية وال تكد من َّ
أن البيانا والاعلرما الراهاة القالاة البيئية هاكن االع ااا علياةا ،وأنّةه قةد تةم
تةر يي كا ةة ال ناكةةيل عةن اايةةد القاةاها البيئيةة الاامةةة والاهلاةة كاةةا َّ
أن الايااعةة البيئيةةة تة م راسةةطة
م ارعة من الايااعين الايخص لام القيال اا وال إلعداا قالاة م دق علياا من هؤالو الايااعين".
تعيهةةك م اةةد الاةةيااعين الةةداخليين "(IIA) (5):"Institute of Internal Auditsعةةي م اةةدالاةيااعين الةداخليين الرالهةا الا حةدة األميهكيةة الايااعةة البيئيةة تنَّاةا عبةاهة عةن "اة و م كامةل مةن
(1) Miller Charles, "Corporate environmental auditing as a mitigating factor in criminal and civil enforcement",
Environmental permitting, (1994), pp387-397
) 2) Lawrene B.Cahill and others, "Environmental Audits", Government Institute, (1999), p.33
( ) أمين السيد أناد لطن " ميااعا مخ لنة ألغياض مخ لنة " (اإلسكندههة  :الداه ال امعية  )0225 ،ص. 00
)4) Robert Langfard, "Accountants and the environment", Accountancy, June(1995 ) , p.128.
( )5أمين السيد أناد لطن " الايااعة البيئية" ( اإلسكندههة  :الداه ال امعية )0225 ،ص.1 5
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نهةال اإلااهة البيئيةة مةن خهلاةا و راسةط اا تحةدا إااهة الانشةتة مةا إاا كانةت نهةم اليقا ةة البيئيةة الانشةتة
كا ية ومهلاة وتاان االل ال الا طلبا القانرنية ال شيهعية اإلضا ة إلى م طلبا السياسة الداخلية".
م ي)(1عي اا علةى أناةا " مةنا خةاص ايااعةة السياسةا
 تعيهك ال اال الايك ي للاحاسباوالبةةيام واألنشةةطة البيئيةةة والةةلي هشةةال الايااعةةة الااليةةة وميااعةةة الكنةةاوة واالق ةةاا و اعليةةة هةةلم
السياسةا والبةيام واألنشةطة والة اةد حةص مةدى االل ة ال النعلة طبيةق القةرانين واللةرال ال ة
تحكةم األنشةةطة والبةيام البيئيةةة ال اةة محةةل الايااعةة ،وال تكةةد مةن سةةهمة ال ةي ا الااليةةة ،وإ ةةداو
الةيأي ة كةحة واقةة البيانةا الخاكةة اةا ،ومةدى الكنةاوة واالق ةاا والناعليةة ة تحقيةق السياسةا
والبيام واألنشطة البيئية وإعداا تقيهي لل ".
قد عي الاؤتاي الدول الخامس عشةي للانهاةة الدوليةة لليقا ةة والاحاسةبة (االنكرسةاي) INCOSAIالايااعة البيئية تناا " هقا ة تننيل البيام البيئية من قبل الحكرما  ،وهقا ة اس ا اا لل عاةدا الدوليةة
ال ة وقعةةت علياةةا" وهاكةةن أن تشةةال الايااعةةة البيئيةةة اايةةد أناةةاع اليقا ةةة ،وإاا لةةم ت ةةرا ي سياسةةا أو
يام لليقا ة إنه إمكان ال اال اليقا اس خدال اليقا ة الاالية ل هع الرع تهاية القااها البيئية.
تعيهك معياه األه و 14010الخاص اإلااهة البيئية العالاية) (0ه "عالية تدقيق مررقةة للح ةرج علةىأالة مرضرعية وتقييااا وال ل حدهد مةا إاا كانةت األنشةطة البيئيةة ت طةا ق مةد معةاهيي ال ةدقيق وال ركةل
إلى ن ال عن هلم العالية".
و ضرو ال عيهنا السا قة هيى البان أنَّه ليس هنا منارل محدا وواض وم نق عليه للايااعة
أن الايااعة البيئية ما لالت مينلة النشرو وال طره ،كاا َّ
البيئية وهياد ال إلى َّ
أن معهم الدهاسا
َّ
أن معهم تل
واأل حاث تيك على اران معينة اون ال طيق إلى ال عيهك ولكن ههنظ البان
ال عيهنا هك على ما هل :
 َّأن الايااعة البيئية عباهة عةن حةص ان قةااي اوهي منة هم راسةطة هيئةة مسة قلة اا سةلطة قانرنيةة
للعاليا اإلن ااية ل حدهد تترييها على البيئة وعناكيها.
 َّأن الايااعةةة البيئيةة تع اةةد ة أاالاةا علةةى الاةةيااعين الةةداخليين إلةى اانة الاةةيااعين الخةةاهايين،
أعااج النحص قانرنيين وماندسين ويخيون من اوي االخ اكا الننية الا عداة.
وهشاه
وأن الخبةية ترضة َّ
 عالية م كيهة مس اية وليست مااهسة ت م ة نقطةة وانةدةَّ ،أن أ اةل تننيةل لاةلم
العالية هر أن ت م مشاهكة ين مس شاههن خاهايين وماثلين عن الرندة الاعنية لاةاان الارضةرعية ة
ال حليل.
 قياس أري عاليةا الانهاةة علةى البيئةة الاحيطةة اةا اسة خدال م ارعةة مةن الاعةاهيي الاحةداة مسةبقاً،وتحدهد ال كلنة البيئية لالم العاليا وتحسةين وتطةرهي كةل مةا ه علةق عاليةا الرنةدة وأريهةا علةى البيئةة
اإلضا ة إلى تحدهد أ ال الطيق ل طرهي وتحسين هلم العاليا .
 -أناا نقيقة ت طل اه اال الانشتة ال

تيغ

االس اياه ة م اولةة النشةاع ون ي ةة لللاةرض الةلي

ميااعة البيئة" ( القاهية  :الاؤتاي الدول الخامس عشي

( )1ال اال الايك ي للاحاسبا " ،اوه ومسؤوليا ال اال األعلى لليقا ة
لألن رساي ،القاهية من 05سب ابي للاهة 0أك ر ي )1225ص. 02
( )0أ ر كي عبد الع ه البنا" اوه الايااعة البيئية نحرتحسين االااو البيئ – اهاسة تطبيقية عل منطقة نلران ال ناعية " ( القاهية  :اامعة
نلران  ،كلية ال اهة  ،الا لة العلاية لكلية ال اهة  ،العدا  ) 0220 ، 0ص . 0
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هك نك الاق را الايااعة البيئية َّ
إن البعض هنال اس خدال م طل النحص البيئ أو اليقا ة البيئية أو
الاس البيئ أو ال قييم البيئ  ،وال لكرن هلم الا طلحا أكثي مهلاة من م طل الايااعة البيئية.
1

: 3/1أنواع المراجعة البيئية( )

ني تم تحدهد أند عشي نرعا من أنراع الايااعة البيئية هاكن تحدهدها على النحر ال ال :
ميااعة األنشطة". "Activities Audit
 ميااعة الاشاهكة". "Associate Audit ميااعة االل ال القرانين البيئية ""Environmental compliance Audit ميااعة نهم اإلااهة البيئية. ميااعة الطاقة". "Energy Audit ميااعة القااها". "Issues Audit ميااعة ال حة والسهمة الرظينية""Health and Safety Audit ميااعة أمن العاليا ""Process Safety Audit ميااعة الاراقد""Sites Audit ميااعة الاقاوال والارها والعايل""Supplier, Customer and Contractor Audit ميااعة الاخلنا ". "Waster Auditاإلضا ة إلى ال قد تكرن من اه ااما الايااعة البيئية إاياو ميااعة االل ال ال تمين،
وميااعة نقل الالكية أو ميااعة ما قبل الشياو أو االندماج أو ميااعة ال حرهل كا ة تل العاليا
ت ل شكل مباشي الاسالل البيئية وال هاكن اس ثناو أي نرع من أنراع الايااعة السا قة أو تنايل
أندها على ا خي).(0
 :4/1أهمية وحتمية المراجعة البيئية
 :1/4/1أهمية المراجعة البيئية
تنبد أهاية الايااعة البيئية من عدة أسباب لعل من أهااا ماهل :
 الايااعةة البيئيةة مةن أهةم الارضةرعا ال ة اه اةت اةا اوج العةالم خاكةة عةد ال طةره الكبيةي الةليتركل إليه العلم م اج ال ناعة واس خدال أنراع الطاقةة الاخ لنةة وال كنرلرايةا الا طةرهة ة مخ لةك
أسالي الحياة  ،وقد ظاي هلا االه اال الكبيي على الاس رى الدول عندما تم إنشاو وتدعيم ينام خةاص
للبيئة األمم الا حدة سا ينام األمم الا حدة للبيئةة )(UNEPماا ةه تنسةيق منهاةا األمةم الا حةدة
الاخ لنة لاساعدة اوج العالم على وضد وتننيل يام ل قييم األااو البيئ ونااهة البيئة وتناي اا.
 َّإن البحة ة اانة الايااعةةة البيئيةةة مةن األمةةره الاااةةة كرنةةه هعاةةل علةةى تسةةليط الاةةرو علةةى أهةةم
الاراضةةيد ال ة اه اةةت اةةا اوج العةةالم سةةراو الا قدمةةة أو الناميةةة  ،وأهايةةة معال ةةة يراههةةا علةةى كا ةةة
الاس رها ومعي ة القرانين وال شيهعا اا العهقة البيئة لدى كا ة ال اةا وال اةرا ال ة تبةللاا اولةة
قطي الاحا هة على البيئة.
 َّإن أهاية البيئة ونااه اا وتناي اا قد دا واضحا ً السةنرا األخيةية علةى الاسة رى الةدول والاحلة ،
والة لاةةا شةةادم العةةالم خةةهج السةةنرا الااضةةية مةةن مشةةكه تلةةرث وتةةدهره يئة واس ة ن ا للاةةراها
الطبيعية ،ن ي ة إهااج البعد البيئ عند إعداا وتننيل السياسا االق ااهة وما ه بعاةا مةن عاليةا ال نايةة
الاخ لنةةة ماةةا أاى إلةةى نةةدوث كةةراهث يئيةةة مثةةل (تةةدميي عبقةةة األولون ،األمطةةاه الحااةةية ،ال نةةا
( )1أمين السيد أحمد لطفي ،المراجعة البيئية  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 1
القين( (01قياوا
()0أمين السيد أناد لطن " مس قبل الايااعة

1

وتطلعا " (القاهية :ااهالنااة العي ية )0220،ص. 5

وال ةةحي ،تلةةرث الايةةام والاةةراو وال ي ةةة وال لةةرث اإلشةةعاع والارضةةال ن ي ةةة ال ةةاهب النروهةةة،
والنناها النروهة وغييها من ال لرث ).
 تع بةي الايااعةةة البيئيةة اة و مةن نهةةال إااهة الانهاةة نية هة م مةةن خهلاةا أو راسةةط اا تحدهةةد إااهةالانهاة مةا إاا كانةت نهةم اليقا ةة البيئيةة الخاكةة الانهاةة كا يةة وتحقةق االل ة ال الا طلبةا ال شةيهعية
والسياسا الداخلية للا تياد أهاية الايااعة البيئيةة إلةى ترايةه اه اةال الانهاةا والشةيكا والا ةاند
ت ام تطرهي وتحسين عيق وأسالي الرقاهة من ومعال ة عناكي تلرث البيئة للحد من يراهها علةى كةحة
العاملين و ال ال تخنيض ال كلنة ال ت اهلاا ناليا ً وتاثل عن ياً مؤرياً تحدهد تكلنة اإلن اج ). (1
وهيي البان انه ن ي ة ل هااة الرع البيئ لدى مخ لك أ ياا الا اد أكب هد نااهة البيئةة مةن
األهدا األساسية ال تسعى الانهاة إلةى تحقيقاةا  ،كاةا أاى ت اهةد االه اةال حااهةة الاةراها البيئيةة مةن
مخ لك األعيا ال ت عيض لاا إلى وارا اه اال م اهد ألهاية الدوه اللي هاكةن أن تؤاهةه الايااعةة
البيئية تحقيق تل األهدا .
 :2/4/1حتمية المراجعة البيئية
ً
ً
ً
وهاكن القرج انه أكب االت ام إلى ميااعة البيئة أميا ضيوهها ون ايا وال لألسباب ال الية:
 :1/2/4/1مخاطر التعرض لعقوبات وجزاءات قوانين وتشريعات حماية البيئة
تم إكداه العدهد من ال شيهعا والقرانين سرا ًو على الاس رى الاحل أو الدول أو اإلقليا لحااهة البيئة
والحد من األضياه ال هاكن أن تلحق اا ن ي ة لل ترييا السلبية ألنشطة الانهاا .
قةد أعةةد عةدة اوج قةةرانين تاةد إلةةى تحقيةةق ال نايةة االق ةةااهة مةةد الاحا هةة علةةى نااهةة البيئةةة مةةن
األضياه الاخ لنة ومن هنا كان ل اما ً على الشيكا االل ال ل القرانين البيئية عن عيهق تطرهي نهم
ميااعةة يئيةة لل حقةةق مةن الة ون ةى هاكناةةا تنةااي العقر ةةا وال ة اوا ال ة قةد ت عةةيض لاةا ن ي ةةة
لاخالن اا وال هاكن أن تؤري على م اول اا ألنشط اا االق ااهة.
وماا ال ش يه َّ
إن مخاعي ال عةيض لل ة اوا والليامةا الانيوضةة عةن عيهةق القةرانين البيئيةة أنةد
الدوا د الكبيية نحر االه اال الايااعة البيئية الرالها الا حدة األميهكية و م ي وكلل ة ةاق
اوج العالم.
 : 2/2/4/1الضغوط المتزايدة من جماعات حماية البيئة
تشةةكل ال ااعةةا البيئيةةة ة العدهةد مةةن الةةدوج وسةةيلة ضةةلط عالةةة وم اهةةدة علةةى منهاةةا األعاةةاج
والحكرما اد الاحا هة على البيئة ونااه اا مةن مخ لةك األضةياه ال ة قةد ت عةيض لاةا ومةن أمثلةة
تل ال ااعا اااعة نااهة البيئة وأن اب الخاي واااعا أكدقاو البيئة  ،وال شة أن ل لة ال اةا
تترييا هامة تخلق الطل على خدما الايااعة البيئية.
 :3/2/4/1زيادة الوعي البيئي للمستهلكين والمستثمرين والمؤسسات المالية والموردين
تيتة علةى ت اهةد االه اةال حااهةة البيئةة مةن مخ لةك األضةياه ال ة قةد ت عةيض لاةا تليةي ة أناةاع
الشةـياو للاسة الكين ن ي ةة ل هةااة الةرع البيئة نية لاا إقبةالام علةى شـةـياو الان ةا ال ة ال تسةب
أضياهاً للبيئة  ،وهلا دوهم أاى إلى لهااة اه اال الانهاا القااها البيئية ،ون ةى ال ت عةيض لاخةاعي
اا ال سرهقية .
قدان ن
َّ
كاا أن الكثيي من الاساهاين والاس ثايهن هنالرن اس ثااه أمةرالام ة الرنةدا االق ةااهة ال ة ال
ه يت على أنشط اا إضياه البيئة وال هطلق علياا االسة ثااها الخاةياو ""Green Investment
()1أناد األهران "الايااعة البيئية وال خطيط لاا"( القاهية  :اامعة القاهية ،كلية الاندسة ،مؤتاي البيئة  ،من00 -18هرلير  )1228ص
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َّ
أن هنةا هغبةة م اهةدة مةن اانة الاسةاهاين
أو االس ثااها األخهقية" "Ethical Investmentني
والاس ثايهن الح رج على عالد اس ثااه مهلم مد الاحا هة على البيئة من األضياه الاخ لنة .
كاا َّ
أن هنا عل م اهد من اان مس خدم القرالم الاالية للح رج على معلرما مهلاة عن
َّ
إن العدهد من ال اا الحكرمية والرندا
ال ترييا البيئية ألنشطة الانشتة االق ااهة  ،كلل
االق ااهة تطل من مرهاهاا قبل ال عامل معام تقدهم تقاههي مع ادة راسطة ميااعين أو ان ين
مس قلين عن عالية نهم اإلااهة البيئية الاطبقة اا.
 : 4/2/4/1حتمية تبني منظمات األعمال المواصفات العالمية لنظم اإلدارة البيئية إيزو 14000
ظل ال راه العالا لانهاا األعااج والرندا االق ااهة ة تبنة معةاهيي ال ةراة العالايةة
األه و وكلل نهم اإلااهة البيئية واأله و 14000الدوج الا قدمة أو النامية وال سب إللاو الحةراا
َّ
ةإن هةلم الاؤسسةا والشةيكا اه اةت أكثةي ة تطبيةق
ال اههة وال ايكية أو ما هساى اتناقية ال ةا
الاراكنا العالاية األه و.1 222
: 5/2/4/1إصدار إيضاحات معايير وممارسات جديدة خاصة بالمراجعة البيئية
نهياً لألهاية الباللة للبيئة قد أكبحت الحااة ماسة إلى وارا إهشااا وإهاةانا إلهشةاا الاةيااعين
عنةد اهاسةة األمةره البيئيةة وميااعةة القةرالم الااليةة لةلل قةد أكةده االتحةاا الةدول للاحاسةبين الاعيةاه
الدول للايااعة هقم )(250الا اان اهاسة القرانين واللرال ال ه ة مياعاتاةا عنةد ميااعةة القةرالم
الاالية،وكةلل قةد تةم إكةداه إهاةاس مااهسةا الايااعةة الدوليةة هقةم ) (1010عنةران مياعةاة األمةره
البيئية عند ميااعة القرالم الاالية .
و دهاسة تل الاعاهيي الدولية وإهااناتاا نيى مدى االه اال دهاسة القرانين واللرال البيئية اا ال ةلة
ون ايةة الح ةرج علةةى إعةهع كةةا علةى مسةةاها العاةل الايتبطةةة ةاألمره البيئيةةة اا ال ةلة وتقيةةيم
الاخاعي البيئية وإاياوا ال حقق األساسية الك شا أهة تحيهنا ارهيهة ماللة للقرالم الااليةة ن ي ةة
لألمةره البيئيةة واهاسةة عاةل ا خةيهن والح ةرج علةى إقةياها اإلااهة ويرةاه تلة األمةره البيئيةة علةى
إعداا تقاههي الايااعة.
 :6/2/4/1إصدار العديد من معايير المحاسبة وإيضاحاتها عن أثر التةأثيرات البيئيةة ألنشةطة الوحةدات
االقتصادية على إعداد القوائم المالية:
َّ
إن مااهسة أي وندة اق ااهة ألنشط اا قد هيت علياا تكاليك وال امةا
القرالم الاالية ظل معاهيي الاحاسبة الاقبرلة والا عاه علياا.

يئيةة والة هةؤري علةى إعةداا

وهلا هقرانا إلى ن ي ة منااها َّ
أن ال ترييا البيئيةة ألنشةطة الرنةدا االق ةااهة ت طلة تطةرهي معةاهيي
للقياس واإل اس عن الاعلرما البيئية اا ال لة تنشطة الرندا االق ااهة ماا هةؤري طبيعةة األمةي
على مااهسة الايااعين ألعاالام عند ميااعة القرالم الاالية .
 : 7/2/4/1مشاكل التلوث البيئي وآثارها
َّ
إن مشكلة ال لرث البيئ واالس خدال ال الي للبيئة من أهةم الا ليةيا ال ة أا إلةى االه اةال ارضةرع
الايااعة البيئية ولعل أ ةيل تلة الاشةاكل مشةكلة تلةرث األهاضة  ،مشةكلة تلةرث الاةراو ،مشةكلة تلةرث
الايام ،مشكلة ال لرث الارضال  ،مشكلة ال لرث ال اال أي ااةاج الطبيعةة" ن ي ةة الا ةرل ال ةالي علةى
الطبيعة ونيق اللا ا وإلالة الاسطحا الخاياو وإشااة الابان مكاناا ".

 : 8/2/4/1الحاجة إلى ممارسة جيدة للمسؤولية البيئية وإدارة الجودة الشاملة
َّ
إن قاةية نااهةة البيئةة مةن أ ةيل القاةةاها ال ة تحهةى اه اةةال كا ةة وسةالل اإلعةهل واألعةةيا وكا ةة
الاؤسسةةا  ،وأكةةبحت منهاةةا األعاةةاج علةةى إاها ة َّ
ةتن مسةةؤولي اا ال هق ةةي علةةى تحقيةةق عرالةةد
اق ااهة من إن اج السلد أو تقدهم الخدما ل أكبحت تا د إلى نااهة البيئة ال تعال إعاهها
والشة َّ
أن تيكية الانهاةةا علةةى ال رانة الاخ لنةةة ل ةةراة أااو الانهاةة أاى إلةةى ال يكية علةةى اةةراة
ً
األااو البيئة لةلل أعطةت ةيام إااهة ال ةراة الشةاملة اه اامةا وعناهةة ا رةاه البيئيةة ألنشةطة الانهاةة،
ول حقيق ال ه عين وارا نهم إااههة تحكم يام ومعاهيي ال راة .
 : 7/2/4/1التنظيمات العلمية والمهنية في مجال المحاسبة والمراجعة
لقد لاا اه اال وتيكي الانهاا العلاية والاانية الاا اة الاحاسبة والايااعة على الاس رى الةدول
والاحلة واإلقليا ة اةةيوهة اإل ةةاس عةةن األااو البيئ ة شةةكل غيةةي اخ يةةاهي وكةةلل اةةيوهة قيةةال
الرندا االق ةااهة الايااعةة البيئيةة لاةا لاةا مةن أهايةة ة يةان اوه الانهاةة ة نااهةة البيئةة  ،وقةد
اع ةةي م لةةس معةةاهيي الاحاسةةبة الااليةةة وهيئةةة تةةداوج األوهاق الااليةةة ة الرالهةةا الا حةةدة األميهكيةةة
تهايةة القيةةاس واالع ةةيا واإل ةاس عةن االل امةةا الاح الةةة النات ةة عةةن القةةرانين البيئيةة  ،وتحدهةةد
تكاليك البيئة اع باهها عبئا ً تحايليا ً على الانهاة مد ن اية اإل اس عن األااو البيئ .
كاا اه ات أاا ة اليقا ة الاالية العليا اولنا العي ية الا الارضةرع وعقةد الاةؤتايا والنةدوا
وشكلت الل ان لرضد األسس واإلهشااا والاعاهيي الهلمة للقيال اثل هةلا النةرع مةن الايااعةة ،وكةان
يخيها اللقاو ال دههب اللي عقد اولة الكرهةت ة شةاينر ابي  021نةرج مرضةرع ال حةدها ال ة
ترااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه االااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة اليقا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الايااعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة البيئيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.
 :5/1أهداف المراجعة البيئية
تاد عالية الايااعة البيئية ال تحقيق م ارعة من االهدا من اهااا ما هل ( ) :
 ال حقق من مدي كناهة وكناوة ومهلاة الايااعة الداخلية البيئية . ال حقةةق مةةن سةةهمة ال ةـقياس والعةةـيض واال ةةاس عةةن ال كةةاليك واالل امةةا البيئيةةة الـقةةـرالمالاـالية .
 ال اكد من االل ال القرانين واللرال والاعاهيي البيئية واري ال عل القرالم الاالية . تحدهةد مةةدي كنةاوة اااهة نهةةال االااهة البيئيةة ومةةدي كناه ةه ومهلا ةةه للر ةاو الا طلبةةا القانرنيةةةوالسياسا الداخلية للرندة الخاضعة للايااعة .
 الاساهاة تحقيق ه قا ة عالة عل االنشطة البيئية وتقرهم االااو البيئ . تقييم مدى قدهة الرندة محل الايااعة عل االس اياه . تقييم السياسا والبيام والاااهسا البيئية للرندة محل الايااعة ونهةم الاحا هةة علة البيئيةةوتقييم اس خداماا لاراهاها واااهة مخاعيها البيئية .
 تقييم مدى مهلاة ومعقرلية ال قدهيا الاحاسبية البيئية . :6/1اجراءات وخطوات المراجعة البيئية
1

تايعالية الايااعة البيئية ا ارعة من الخطرا وه كاا هل :
( )1عبدهللا اناد اا ي " اعاه مق يس للايااعة الداخلية ل كاليك البيئة – اهاسة نهيهة وتطبيقية " ( القاهية  :كلية ال اهة  ،اامعة االلهي ،
هسالة مااس يي غيي منشرهة  ) 022 ،ص . 0 -0

 : 1/6/1االعداد لعملية المراجعة البيئية ()1
وه م ال من خهج اهاسةة عبيعةة الرنةدة محةل الايااعةة وال عةي علة يئةة وظةيو العاةل والة
اد الرقر عل الاخاعي البيئية ال ترااااةا الرنةدة وتقةدهي خطةي الايااعةة  ،كاةا هة م تايئةة يهةق
الايااعة لنام الاخاعي البيئية ال ت عيض لاا الرندة محل الايااعة .
وهةة م اهاسةةة السياسةةا البيئيةةة للرنةةدة وتقييااةةا  ،واهاسةةة مةةدي ال ةة ال الانشةةتة ةةالقرانين وال شةةيهعا
واللرال والسياسا الا علقة حااهة البيئة .
 : 2/6/1تخطيط عملية المراجعة البيئية
ني ه م تحدهد هد ونطاق الايااعة واللي ه ان ها د لكا ة العاليا واالنشطة اا ال تريي البيئة ،
وتشكيل يهق العال ( الايااعة ) وت ايم خطة الايااعة البيئية .
 : 3/6/1تنفيذ عملية المراجعة البيئية ()2
ني هقرل الايااد قييم نهال اليقا ة الداخلية الخاص االمره البيئية وتحدهةد مخةاعي الايااعةة
نةةاو علة ال ة  ،ميااعةةة ال قةةدهيا الاحاسةةبية لل كةةاليك واالل امةةا وال ةةترييا البيئيةةة  ،وال حقةةق مةةن
تبرهة ومعال ةةة الا ةةيو ا واالكةةرج واالل امةةا البيئيةةة عبقةةا للاعةةاهيي الاحاسةةبية الاقبرلةةة  ،وتقيةةيم
مدي مناسبة العيض وكناهة اال اس للرندة محل الايااعة عن ال كاليك واالل اما البيئيةة الاح الةة ،
وكلا الح رج عل اقياها االااهة عن ال ترييا البيئية الاح الة وال لاا تتريي عل القرالم الاالية .
 : 4/6/1التقرير عن المراجعة البيئية()3
ني هقرل الايااد قييم االالة ال ى ااعاا خ رص سهمة القياس واال اس الخاص ال ترييا البيئيةة
وتحدهد ما ااا كانت هنا تحيهنا ت علةق ةاالمره البيئيةة ولاةا تةتريي اةرهيي ة القةرالم الااليةة أو علة
مقةدهة الر نةدة علة االسة اياه  ،ومةةا ااا كةان هنةةا ت ةي ا غيةي قانرنيةةة ياةا ه علةةق ةاالمره البيئيةةة ،
و ناو عل ال ال قييم ه ركل الاياد نرع ال قيهي اللي سر ه دهم .
 : 5/6/1التغذية العكسية (Feed Back (4
الت رقك عالية الايااعة البيئية ال قيهي عن الن ةال ةل ه عةين م ا عةة ن ةال الايااعةة ياةا ه علةق تواةة
الق ره ومراعن عدل الكناهةة واالسة نااة مناةا ة تقةدهي االل امةا البيئيةة الاح الةة  ،و ة اعةداا خطةة
لعهج الاشكه البيئية وضاان االل ال الا طلبا ال تنيضاا القرانين واللةرال البيئيةة و ال ةال ال ةد
من وارا تللهة عكسية وال ل قييم مخياا عالية الايااعة .
و عةةد قةةال البانة عةةيض لاناةةرل الايااعةةة البيئيةةة واهاي اةةا وااياواتاةةا هبقة ال سةةاؤج االهةةم مةةاه
الاعةةاهيي واالهشةةااا ال ة ه ة م االع اةةاا علياةةا عنةةد ااةةياو الايااعةةة البيئيةةة ؟ وهةةلا مةةا سةةر هعيضةةه
الابح ال ال .
البان

()1عبدهللا اناد اا ي  ،الاياد السا ق  ،ص.101
( )0امين السيد اناد لطن  ،الايااعة البيئية  ،مياد سبق اكيم  ،ص. 0 5
( ) )عبد الرهاب ن ي عل " مدي ال ال مياق الحسا ا اعاهيي الايااعة الا يهة والدولية عند ال حقق من الحسا ا البيئية الاح الة –
اهاسة نهيهة وميدانية " ( االسكندههة  :اامعة االسكندههة  ،كلية ال اهة  ،م لة كلية ال اهة للبحرث العلاية  ،الا لد  ، 8سب ابي ) 0221
ص. - 0
( ) عبدهللا اناد اا ي  ،مياد سبق اكيم  ،ص. 101
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المبحث الثاني
معايير المراجعة البيئية
مقدمة
لقةد اه اةةت الانهاةةا الدوليةةة رضةةد معةةاهيي ونهةةم ومقةةاهيس تاةةد الة تحسةةين االااو البيئة  ،وماةةا
الش يه ان تل الاعاهيي كانت من العرامل الاااة ال ساعد عل تقدل الايااعة البيئية ووضد اعةاه
خاص اا  ،وقد خ ص البان هلا الابح للل الاد .
 :1/2لمحة تاريخية عن معايير المراجعة البيئية()1
أا ال طرها الحدهثة أوهو ا وأميهكا الشاالية اإلضا ة ال إكداه العدهد مةن قةرانين البيئةة ال ة
دأ تهاةي كثةية وسةيعة علة مةدي الثهرةة عقةرا األخيةية مةن القةين العشةيهن الة ظاةره العدهةد مةن
الايئا ا ل نهياية الشدهدة ال عقيد الا راادة كثيي من البلدان وال حلرج من ك عال .1222
ن ألاانيا عل سبيل الاثاج كةان هنةا نحةر822قانرنةا هخة ص شةئرن البيئةة  ،اإلضةا ة الة 0822
تشيهعا للبيئة وكلل  22تركية من ال علياا الننية ...........................الخ .
و ة السةةياق ااتةةه كةةده العدهةةد مةةن ال شةةيهعا والقةةرانين والاعةةاهيي ة كثيةةي مةةن الةةدوج وخاكةةة
الا قدمة مثل الرالها الا حدة األميهكية وغييها من الدوج الا قدمة .
وقد اه ات العدهد من ال اا الا األمي وت اثل عض تل ال اةا ة كةل مةن ااعيةة االس شةاها
البيئية (  ، ) ACEوكلا وكالة نااهة البيئة األميهكية (  ، ) EPAوأهاا الل نةة الدوليةة للبيئةة وال نايةة (
 ، ) WCEDوعهوة عل ما سبق لي ة ال اهة الدولية (  ) ICCومعاد الاةيااعين الةداخليين ( IAA
ة إكةةداه إهشةةااا وتشةةيهعا وقةةرانين ........الةةخ ياةةا ه علةق الايااعةةة
) مةةن ال اةةا ال ة هكة
البيئية  ،وكلا ع ل الاعاهيي البيهطانية (  ) 7750ال ااهة عال  1220االت ام نحر االل ال الايااعةة
البيئية من خهج اإلهشااا وال راياا الراهاة اا .
 :2/2أسباب الحاجة لوجود معايير خاصة عن المراجعة البيئية ()2
الاةةد مةةن واةةرا معةةاهيي خاكةةة الايااعةةة البيئيةةة هةةر اليغبةةة ة تخنيةةك الع ة و علة الةةدوج اعهةةم
الانهاا تع ل االت ام نحر تشدهد الارا ط البيئية .
وتراد عدة أسباب للحااة لرارا معاهيي خاكة عن الايااعة البيئية ت اثل ياا هل :
 أن واةرا معةاهيي ميااعةة م عةاه علياةا هع بةي مةن الاقرمةا األساسةية ألى عاةل مانة نةةااال عبيي أو الاااهسة الاانية الهيو الا شا اة .
ني هؤاي ال تقليل االخ ه ا
 عدل وارا معاهيي للايااعة البيئية هؤاى ال كعر ة الحكم علة السةلر البيئة للانشةتة وتحدهةدمدي مناسب ه ومعقرلي ه  ،اإلضا ة ال كةعر ة األااو الاانة للايااةد  ،وكةلل كةعر ة الحكةم
عل مدي لله للعناهة الاانية الاعقرلة .
 هاثل غياب الاعاهيي الاشكلة اليليسية اااو عاليةة الايااعةة  ،وقةد ه يتة عليةه وانةد أوأكثةيمن الاخاعي ال الية :
 اتخاا قياه عدل إاياو الايااعة .
 ال عر ة تننيل هقا ة ال راة أو اتخاا ااياوا العناهة الاانية الراابة .
 ال عيض لاخاعي اضا ية نات ةة عةن الاسةاولة الاانيةة ة نالةة القيةال الايااعةة البيئيةة
ين م اال نية تقل عن الاعاهيي الا عاه علياا .
االش يا مد م خ

( )1هشاا اللرج " اهاسا م قدمة الايااعة البيئية " (االسكندههة  :ااه الر او القانرنية  ،الطبعة االول  ) 021 ،ص . 122 -12
( )0هشاا اللرج  ،الاياد السا ق اكيم  ،ص. 112-122

 الحكةةم علةة األااو علةة اسةةةاس قةةد ال ه نةةق مةةد ترقعةةةا ال اةةا الحكرميةةة واليقا يةةةة
ة م اج البيئة و ال ال ال تريي السلب عل م داقية الايااد .
الا خ
 االنحيال سب تبن الايااد وااة نهيمعينة قد هع بيها الليي خاعئة أوغيي مناسبة .
عض االنيان .
 تعيض الايااد للاساولة الاانية أو الادنية أو ال نالية
 :3/2معايير المراجعة البيئية
و ياا هل شيس لاعاهيي الايااعة البيئية وال كاا هل :
 :1/3/2معايير تتعلق بالنواحي العامة()1
الاعاهيي الشخ ية وت علق شخص الايااد " مدقق الحسا ا "وه :
-

الايااعة ،وان هكرن ملاا قرانين البيئة

أن ت ر ي يه الكناهة العلاية والخبية الكا ية
ه
وتعدههتاا.
إ داو هأهه وإعداا تقاههيم ه
ال د أن هكرن قري الشخ ية و ه ا د الحيهة واالس قهلية
هنقاا أو هكرن سيهد ال تري آهاو ا خيهن .
ال د أن هبلج الايااد العناهة الاانية الاعقرلة وهكرن اقيقا ً ومثا ياً
أااله لعالية الايااعة
إل داو هأهه الاان .
ال د أن هل ل قراعد السلر الاان وه األمانة والن اهة والشي واإلخهص ،وان هكرن
قااها على االن ناظ سيهة العال.
ال د أن هكرن قااهاً على الي ط ين الارضرعا .

 :2/3/2معايير تتعلق بالعمل الميداني()2
معاهيي الاااهسة الايدانية وت علق إاياوا العال الايدان لادقق الحسا ا أي ننيل عالية
الايااعة وه -:
 ال خطيط الشامل لعالية الايااعة قبل البدو اا وم ا عة إاياوا الايااعة والاقاهنة مد ما هرمخطط له.
 ااد أالة وقيالن أربا قرهة من خهج ااد الاس ندامن تكرهن هأي ن سليم.

وال يا والنحص وغييها ن ى ه اكن

 اهاسة وتقييم نهال اليقا ة الداخلية ل قيهي مدى االع ااا علياا وتحدهد نطاق االخ باهات حدا إاياوا الايااعة عبقا ً لاا.

ال

 :3/3/2معايير تتعلق بالنواحي المالية()3
من الايوهى أن تعكس القرالم الاالية االراه الااليةة لهنشةطة اا الطبيعةة الالررةة للبيئةة وال ة
ت اثةل ة ال امةا ماليةة  Financial Liabilitiesامةا أن تكةرن ااباههةة  Mandatoryأو اخ ياههةة
 ، Voluntaryوتقرل الايااعة الاالية لهل اما البيئية عل تحقق الايااد الخاها من كةحة قياسةاا
واال اس عناا ضرو القرانين وال شيهعا البيئية و ضرو الاعةاهيي الا علقةة ةالنران الااليةة اا
ال لة االمره البيئية .
وقد قدل البيان هقم ( )1212م ارعة من االهشااا للايااد الخاها عند مااهس ه لهنكال الاانية
خ رص االه ااما البيئية ( ) ومن اهاااا ما هل :
()1هاكن اليارع ال ال :
 ال اال الايك ي للاحاسبا " معاهيي الايااعة الا يهة والنحص الاحدوا وماال ال تكد االخيي " ( القاهية  :الايئة العامة لشئرنالاطا د االمييهة  ،الطبعة االول . ) 0222 ،
 معاهيي الايااعة الدولية ال ااهة عن االتحاا الدول للاحاسبين القانرنيين .IFAC( )0ال اال الايك ي للاحاسبا  ،الاياد السا ق .
( )هشاا اللرج  ،مياد سبق اكيم  ،ص. 11 -110
يئة االعااج الا يهة " ( القاهية  :الا لة العلاية لل اهة
( )عهو محاد الب انرن " اعاه مق يس للايااعة الاالية لهل اما البيئية
وال ارهل  ،العدا الثان  ) 022 ،ص . 128 -12

 : 1/3/3/2التعرف علي بيئة العمل " المعيار الدولي للمراجعة رقم " 313
ه ة علة الايااةةد الخةةاها عبقةةا لاةةلم الاعيةةاه أن هح ةةل علة معي ةةة كا يةةة بيئةةة العايةةل والاشةةاكل
البيئية الاحطية نهيم االعااج ال هكرن لاا تتريي عل قرالاه الاالية .
 : 2/3/3/2تحديد المخاطر وتقييم هيكل الرقابة الداخلية " المعيار الدولي للمراجعة رقم " 433
ه ة علة الايااةد الخةاها عبقةا لاةلم الاعيةاه أن هةي ط الخطةي البيئة ةالخطي الاة هلل عنةدما تكةةرن
عبيعة عاليا تنهةيم االعاةاج مةن الااكةن أن تلةرث البيئةة ومةن امثلةة الخطةي البيئة خطةي عةدل االل ة ال
القرانين وال شيهعا البيئية وهنا ه ب الخطي البيئ ا وا ال ه أ من الخطي الا هلل .
 : 3/3/3/2التعرف علي القوانين والتشريعات " المعيار الدولي للمراجعة رقم " 253
هنبلة علة الايااةةد الخةاها عبقةةا لاةلم الاعيةةاه أن هس نسةي عةن مةةدي ال ة ال تنهةةيم االعاةاج ةةالقرانين
وال شيهعا البيئية ألن عدل ال امه اا قد هؤاي ال ندوث تحيهنا ارهيهة القرالم الاالية .
 : 4/3/3/2استمرارية الوحدة االقتصادية" المعيار الدولي للمراجعة رقم "573
هنبلة عل ة الايااةةد الخةةاها عبقةةا لاةةلم الاعيةةاه أن هةةده مةةدي تةةتريي االع بةةاه البيئيةةة عل ة كةةحة
وسهمة القرالم الاالية وأ ُري ال عل اس اياه الرندة االق ااهة .
 : 4/3/3/2اجراءات المراجعة األخري  :المعايير الدولية للمراجعة أرقام "613 ،683 ،623
وت اةةان ااةةياوا الايااعةةة األخةةيي عاليةةة الح ةةرج علةة أالةةة االربةةا  ،واالخ بةةاها ال ن ةةيلية
والح رج عل تقيهةي مك ةرب مةن االااهة نةرج االمةره البيئيةة واهاسةة عاةل الاةيااعين الةداخليين كاةا
هاكن للايااد الخاها االس عانة الخبياو البيئيين .
 :4/3/2معايير تتعلق بالنواحي الفنية

 :1/4/3/2مفهوم اآلزيوو  14000الدولي :
والاق ةرا ةاأله و  14000هةر " م ارعةة الاعةاهيي القياسةية ال ة وضةعت مةن قبةل الانهاةة العالايةة
للاراكنا والاقاهيس نيك و ال تاد إلى تحقيق م هد من ال طرهي وال حسين نهال نااهة البيئةة
مد عال ترالن مد ان يااا الاؤسسة االق ااهة ".
1

 :1/4/3/2اهداف معايير اآليزو  14333الدولي( )
 إن م ارعة الاعاهيي الدولية تراه تيكي اوج العالم على البيئة  ،وتش د لعالم أنهك وأكثي أمنةا
وكحة النسبة لنا اايعا.
كثيي من البلدان وال اعا اإلقلياية الحالية تنشةت لاةا ان يااةا خاكةة لقاةاها يئيةة  ،وهةلم

تخ لةةك ةةين ال ااعةةا اعيةةاه وانةةد هاةةان عةةدل واةةرا أي تعةةاهض ةةين ال نسةةييا اإلقليايةةة
للاااهسة البيئية ال يدة.
 نقيقةةة أن الشةةيكا قةةد تح ةةاج شةةاااة اإلااهة البيئيةةة للانا سةةة ة السةةرق العالايةةة هاكةةن أن تلقة
ههلاا سارلة على األسباب األخهقية لنااهة البيئيةة نة أوهو ةا سة لت العدهةد مةن الانهاةا
ا ه و  2222وال ل لبية الاطال الا اهدة من العاهو الاقال األوج تكب ال س يل
يه و  2222لل راة ضيوهي للقيال تعااج ت اههة ة العدهةد مةن الا ةاال ال اههةة  ،و الاثةل
ال سة يل نهةال يهة و  1 222أكةةب شةيع أساسة لاااهسةة األعاةةاج ال اههةة ة العدهةد مةةن
الاناعق أو ال ناعا .
2

وفيما يلي جدول يوضح معاييراآليزو  14000وشرح مبسط لكل معيار( )

تحقيق هقا ة عالة للحناظ على البيئة وكينية ال حقق من ترا ي االش ياعا الخاكة

( )1هشيد عبدالسهل واخيون  ،اوه اهران الاحاسبة
البيئة  ،مياد سبق اكيم  ،ص .0
( )0هشيد عبدالسهل واخيون  ،الاياد السا ق اكيم  ،ص. 0 – 05
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الاعياه ISO

العنران

الشيس

1 222

اليل لاباائ اإلااهة البيئية

النهم وال قنيا الاساندة

1 221

أنهاة اإلااهة البيئية

مراكنا مد إهشااا لهس خدال

1 22

أنهاة اإلااهة البيئية

إهشااا عامة على الاباائ واألنهاة وال قنيا الاساندة

1 212

تراياا لل دقيق البيئ

الاباائ العامة لل دقيق البيئ

1 211

تراياا لل دقيق البيئ

إاياوا ال دقيق ال

1 210

تراياا لل دقيق البيئ

معاهيي ال تهيل للادققين البيئيين

تراياا لل دقيق البيئ

يام ال دقيق  ،والايااعا وال قيياا

العهما البيئية

وضد العهما البيئية (اإلهكرلراية)

15/1 21
0 /1 202
1 20

العهما

البيئية  -يام

الاباائ ال راياية والاااهسا

الاااهس
0/1 2 1

تراياا

و  : 1تدقيق نهم اإلااهة البيئية

وإاياوا

ال

دهق على

يام معاهيي م عداة
شتن تقييم األااو هعط ال راياا

البيئ

شتن ت ايم واس خدال تقييم األااو البيئ ،

وعلى تحدهد واخ ياه مؤشيا األااو البيئ الس خداماا من قبل
اايد الانهاا

لض النهي عن النرع والح م والارقد

وال عقيد.
/1 2 2

تقييم اوهة الحياة

1 252

ايس الكلاا

1 2 2

اليل إلاهاج ال ران

مباائ ومااهسا عامة
البيئية

معاهيي الان
1 2 0

تحسين أهدا

األري البيئ

1 2

االت اج البيئ

1 2

الحد من انبعارا

هناقش إاخاج تحسينا على أهدا

األري البيئ

إهشااا وأمثلة
غالا

قياس،ونساب،والحد من انبعارا غالا الد يئة االس ااع

الد يئة
 : 5/3/2معايير التقرير
أي كينية إعداا ال قيهي وه (:)1

معاهيي ال قاههي وت علق قيهي مدقق الحسا ا
أن هبين ال قيهي ما إاا كانت القرالم الاالية أعد
 هالا عاه علياا " .معياه العيض "

عبقا ً للاباائ والقراعد الاحاسبية

( )1ال اال الايك ي للاحاسبا  ،الاعاهيي الا يهة للايااعة والنحص الاحدوا وماال ال تكد االخيي  ،مياد سبق اكيم .

2

الن ية الحالية ننس عيهقة

أن هبين ال قيهي ما إاا كانت هلم الاباائ والقراعد قد عبقت
 هتطبيقاا الن ية السا قة " .معياه الثبا "
أن ه اان تقيهي مدقق الحسا ا هأهه الاان الاحاهد ياا ه علق القرالم الاالية متخراة
 هعلى مدقق الحسا ا أن
كرندة واندة  ،و نالة ام ناعه عن إ داو هأهه أمره معينة ه
هاان تقيهيم األسباب الاانية ال أا إلى ال " .معياه ا داو اليأي "
 تع بي البيانا الراهاة القرالم الاالية معبية تعبييا كا يا عاا ت اانه هلم القرالم من معلرماعالاا لم هشيي ال قيهي إلى غيي ال ".معياه اال اس الكا " .
 :6/3/2المعةةةةةةةةايير البيئيةةةةةةةةة الصةةةةةةةةادرة عةةةةةةةةن المنظمةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة لالجهةةةةةةةةزة العليةةةةةةةةا للرقابةةةةةةةةة
1

والمحاسبة"االنتوساي"( )
تاد

منهاة االن رساي ال تر يي قاعدة من الاعاهيي البيئية لهاا ة العليا لليقا ة تاكنام مةن اةم

عبيعة اليقا ة البيئية ا اااة مااةة تاكةن اااة ة اليقا ةة مةن مراكةلة تطةرهي مااهسةة الايااعةة البيئيةة
و ياا هل عيض مخ

يل ل الاعاهيي :

 ( )ISSAI 5110تراياا االن رساي خ رص تننيل العاليا اليقا ية علة النشةاعا اا الانهةرهالبيئ وهر عباهة عن اليل لهاا ة ها د
اسئرليا الايااعة البيئية

الة تةر يي منطلةق سةليم لرضةد عيهقةة هاكةن مةن االضةطهع

رهة ميضية وال ضان كهنيا كل ااال .

 ( ) ISSAI 5120الايااعة البيئية والايااعة النهامية  :وهر هشيس كينية ااياو الايااعة البيئيةة مةنخةةهج الايااعةةة الااليةةة النهاميةةة نية هاكةةن االاا ة ة العليةةا لليقا ةةة ان هشةةيع ة ااةةياو ميااعةةة مةةد
ال يكي عل ال ان البيئ

اس خدال ال نرهض الخاص الايااعة البيئية .

 )) ISSAI 5130ال ناية الاس دامة اوهاالاا ة العليا لليقا ة والاحاسبة  :ني تقدل هةلم الرريقةة نهةيةعامة عن منارل ال ناية الاس دامة وكينية ااماااا
 ) ISSAI 5130) -الكينية ال

ال قاههي الاالية .

هاكن ت عاون اا االاا ة العليا لليقا ةة والاحاسةبة ة هقا ةة االتناقيةا

البيئيةة الدوليةة  :وهةر عبةاهة عةن ك ية هاةد

الة تحدهةد االسةالي ال ة هاكةن راسة طاا تننيةل العاليةةا

اليقا ية سراو كانت ميااعة م امنة أو مش يكة أو الا سقة .
وهيى البان أن السب األساس

ايوهة وارا الايااعة البيئية هر ال االه اال العالا الراسد

ارضرع نااهة البيئة من كا ة أشكاج ال لرث َّ
ألن تلةرث البيئةة أكةب مشةكلة تاةدا الراةرا البشةيي ،كاةا
هيي البان أن لهااة االه اال العالا

حااهة البيئة أاي ال العال علة وضةد معةاهيي ومقةاهيس لل عامةل

مد الايااعة البيئية  ،وهتمل البان ال سع الانهاا الاانية للعال علة وضةد معةاهيي را ةة ومقبرلةة
راه عال للايااعة البيئية تكرن عرنا لهاا ة اليقا ية

( )1الارقد االلك يون لهن رساي . www.istosai.org
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اااو مااماا .

المبحث الثالث
دور المنظمات المهنية في المراجعة البيئية
مقدمة
تلع الانهاا الاانيةة اوها مااةا ة الايااعةة البيئيةة ه اثةل ة تةر يي اهشةااا واالةة الاةياوا
الايااعةةة البيئيةةة وعقةةد الاةةؤتايا واللقةةاوا والنةةدوا الدوليةةة نةةرج الايااعةةة البيئيةةة وسةةر هعةةيض
البانةةة لةةةدوه منها ةةة االن رسةةةاي وااله راسةةةاى قةةةط كناةةةراج للانهاةةةا الاانيةةةة ةةة هةةةلا الشةةةتن .
 : 1/3منظمة االنتوساي )1( INTOSAI
تلع منهاة االن رساي اوها مااا الايااعة البيئية وهاكن اهااس ال الدوه كاا هل :
 :1/1/3نبذة عن منظمة االنتوساي INTOSAI
تاثل الانهاة الدولية لألاا ة العليا لليقا ة الاالية العامة والاحاسةبة ( اإلن رسةاي ) منهاةة ميك هةة
لليقا ةةة الااليةةة الخاهايةةة العامةةة ،وتقةةدل لألاا ة ة العليةةا منةةل  52سةةنة إعةةاها وهيةةاكه مؤسسةةاتية ل بةةااج
الاعلرما والخبيا من أال تحسين وتطرهي اليقا ة الاالية العامة على الاس رى الدول  ،وكلل تطرهي
الخبيا الننية والعلاي ة كيا لهع باه والننرا لألاا ة العليا لليقا ة ة كةل اولةة مةن اوج الانهاةة علةى
أسس تطبيق الشةعاه القالةل " أن تبةااج الخبةيا هسة نيد مناةا ال ايةد " نية أن تبةااج ال ةاهب والن ةال
وا هاو ةةين أعاةةاو اإلن رسةةاي ة هةةلم الا ةةاال تاثةةل ضةةاانا لاراكةةلة ال طةةرهي الاس ة اي لليقا ةة
الاالية العامة.
إن منهاة اإلن رساي ه مؤسسة مس قلة وااتية السيااة وغيي سياسية ومنهاة غيي نكرمية اا
اس شاهي خاص الا لس االق ااي واالا ااع األمم الا حدة.
تم تتسيس اإلن رساي عال  125ابااهة من قبل اليليس السا ق لل اال األعلى الكر
ااالا هقا يا لعقد الاؤتاي األوج لنن رساي
ينانده كامرس  ،ولقد اا اد ينلا
يبلد عدا أعااو اإلن رساي  120عارا كامه وخاسة أاا ة أعااو من سبة.

ميك

السيد  /إهايلير
كر ا أما ناليا

ة مراضيد معينة مثل معاهيي الاحاسبة اإلضا ة
ولدى منهاة إن رساي عدا من الل ان الا خ
إلى عدا من م ارعا العال الاكلنة اراضيد مب كية مثل اليقا ة البيئية  ،والللا اليساية الاعارج
منهاة إن رساي خاسة وه  :العي ية واإلن لي هة والنينسية واأللاانية واإلسبانية.
اا
 : 2/1/3أهداف اإلنتوساي
ت ا د اإلن رساي االس قهلية والحكم اللات ا اا نشاع مان غيي سياس وتاد إل ال ش يد على
تبااج ا هاو والخبيا ين أعاالاا وت اكينام من مساعدة نكرماتام على تحسين األااو وتع ه الشنا ية
وتتمين الاساولة والحناظ على الا داقية ومقاومة النساا وتع ه رقة ال ايد والعال على اس خدال
الاراها الا انة كناوة و عالية لا لحة شعرب اولام.
 : 3/1/3رؤية اإلنتوساي
تعال على اعم الحكم ال يد وال اكين األاا ة اليقا يةة علةى مسةاعدة الحكرمةا الخاكةة اةا وعلةى
تحسةةين األااو وتع هة الشةةنا ية وتةةتمين الاسةةاولة والحنةةاظ علةةى الا ةةداقية ومقاومةةة النسةةاا وتع هة رقةةة
العارل وال ش يد على تقبل واس عااج الاراها العارمية نعالية وكناوة ل ال شعر اا.
()1لا هد من ال ناكيل هياد ال :
 عبد الانعم الليه " االن رساي ..الانهاة الدولية لألاا ة العليا لليقا ة الاالية والاحاسبة" ( الكرهت :اهران الاحاسبة ،م لة اليقا ة،السنة األولى  ،العدا األوج  )0225،ص .1 -1
 -الارقد االلك يون لهن رساي . www.istosai.org
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 : 4/1/3دور اإلنتوساي في المراجعة البيئية
مؤتاي إنكرساي اليا د عشي اللي انعقد واشنطن شاي أك ةر ي/تشةيهن األوج  1220أ ةدى
أعااو منهاة إن رساي اه ااما ً كبيياً لألاواه واألنشطة ال تقرل اةا األااة ة العليةا لليقا ةة والاحاسةبة
م اج اليقا ة البيئية  ،وتةم عةيس كةية إنشةاو م ارعةة العاةل الاعنيةة اليقا ةة البيئيةة وتاةت الارا قةة
علياا.
و عد ال ااه م لس إااهة إن رساي إلى اتخاا الخطرا الهلمة إلنشاو م ارعة العال تحةت هلاسةة
اهران الاحاسبة لارلندا اللي أعد ةدوهم كةهنيا م ارعةة العاةل الاعنيةة اليقا ةة البيئيةة  ،و ة شةاي
مةةاهر/أهةةاه  122واقةةك م لةةس إااهة إن رسةةاي ة يينةةا علةةى هةةلم ال ةةهنيا ال ة تشةةكل الابةةاائ
ال راياية لا ارعة العال الاعنية اليقا ة البيئية.
وتاد م ارعة العال الاعنية اليقا ة البيئية :
 مساعدة الدوج األعاةاو ة الا ارعةة والةدوج غيةي األعاةاو ة الا ارعةة ال ةا عين لألااة ة العليةالليقا ة والاحاسبة على تحسين اس عااج السةلطة اليقا يةة واألاوا اليقا يةة ة ميةدان السياسةا الياميةة
إلى نااهة البيئة.
 تسايل تبااج الاعلرما والخبيا ين األاا ة العليا لليقا ة والاحاسبة . نشي الاباايو ال راياية ومعلرما اخيي لك تس عالاا هلم االاا ة .و كان عدا الةدوج األعاةاو األكةليين ة م ارعةة العاةل الاعنيةة اليقا ةة البيئيةة  10اولةة واهتنةد
عدا األعااو منل نشتة الا ارعة لي ل ا ن إلى ما ه هد عن  5اولة ل ب لل أكبي م ارعة عال
ةةة إن رسةةةاي  ،و نااهةةةة سةةةنة  0222أنشةةةت كةةةل منهاةةةة إقليايةةةة لنن رسةةةاي" أ يوسةةةاي وأها رسةةةاي
وأوهوساي وسباساج وأوالسينس" م ارعة عال إقلياية معنية اليقا ة البيئيةة  ،وتع بةي الللةة اإلن لي هةة
الللة اليساية لا ارعة العال الاعنية اليقا ة البيئية.
وه يكة اه اةةال م ارعةةة العاةةل الاعنيةةة اليقا ةةة البيئيةةة علةةى عاليةةا اليقا ةةة والايااعةةة الاشة يكة
الخاكة السياسا والقااها البيئية ال تقةرل اةا األااة ة العليةا لليقا ةة والاحاسةبة وكةلل علةى مياقبةة
وميااعة االتناقيا البيئية الدولية ونشي الاباايو ال راياية .
وعقد االا ااع السااس عشي( االخيي ن ا ن ) لا ارعة عال األن رسةاى للايااعةة البيئيةة ةى مدهنةة
ماندالهرن  -دولة النلبين خهج الن ية من  02سب ابي إلى  0أك ر ي .021
 :2/3منظمة االربواساي)1( ARABOSAI
 : 1/2/3نبذة عن منظمة االربواساي
 12و ـقا لاحاي
تتسست الانهاة العي ية لألاا ة العليا لليقا ة الاالية والـاحاسبة سنة
ننس السنة  ،وقد تـم تنـهـيم العال ـياا
االا ااع ال تسيس ليؤساو هلم األاا ة الـاـنعقد القاهية
اراـ اللرال ال تسيسية وال نهياية ال ااهة سـنة  ،12وقد ألليت هلم اللّرال ونلّ محلّاا النهال
األساس للانهاة اللي قد تم إقياهم الـاؤتاي الثال الانعقد ترنس سنة .128
وتاان الانهاة اايد األاا ة العليا لليقا ة الاالية والاحاسبة الدوج العي ية األعااو اامعة
الدوج العي يــة أعااو الانهاة.
 : 2/2/3أهداف منظمة االربواساي
 تنهيم وتناية ال عاون على اخ ه أشكاله ين األااـ ة األعـااو وتـرعيد ال ه يناا. تش يد تبااج وااا النهي واأل كاه والخبيا والـدهاسا والبحرث ميدان اليقا ة الـااليةين األاا ة األعااو والعال على ه د مس رى هلم اليقا ة الا الين العلا وال طبيق .

( )1الارقد اليساى لانهاة االه راساي www.arabosai.org

0

-

-

إنشاو أاا ة عليا لليقا ة الاالية

تقدهم الاعرنة الهلمة إل ى الــدوج الـعي ية ال تيغ
تطرهي األاا ة القالاة لدهاا.
والاحاسبة أو ال تيغ
العال على ترنيد الا طلحا العلاية ين األاا ة األعااو م اج الـــيقا ة الااليـة.
الرعن العي ماا هساعد على تقرهة اوه األاا ة أااو
العال على نشي الرع اليقا
مااماا.
ة
تنهيم ال عاون وتدعياه ين األاا ة األعااو الانهاة والايئا والانهاا الا خ
اامعة الدوج العي ية والانهاا الدولية للايئا العليا لليقا ة الاالـية "االن رساي" والايئا
الدولية اإلقلياية األخيى ال لاا كلة تعااج اليقا ة الاالية.
السع ل كليك الانهاة ساية هيئا الـيقا ة الـاالية ال ت رلى مياقبة نسا ا اامعة الـدوج
العي ية وغييها من الانهاا والايئا والشيكا ال ا عة لاا أو الاارلة من قبلاا أو من قبل
الــدوج العي ية والعال على ه د مس رى اليقا ـة ياا.

 : 3/2/3دور منظمة االربواساي في المراجعة البيئية
 اكده الا لس ال ننيلى للانهاة العي ية لألاا ة العليا لليقا ة الااليةة والاحاسةبة ة اا ااعةه الرانةدوااله عةةين القةةياه هقةةم (  )2لسةةنة  0228شةةكيل يهةةق عاةةل البيئةةة للانهاةةة  ،وضةةان النيهةةق ةة
عاره ه االاا ة ال اليةة  :االها ن  ،تةرنس  ،الكرهةت  ،العةياق  ،لسةطين  ،م ةي االضةا ة الة االمانةة
العامة .
 وتاد م ارعة العال الاعنية الايااعة البيئية ( الهلحة ال نهياية مةاهر - 0222الاةااة الثالثةة )الةما هل :
 االه اال القااها البيئية ومعاونة االاا ة عل اخةي مةا وكةلت اليةه االت اهةا العلايةة
الحدهثةةة ة م ةةاج الايااعةةة البيئيةةة مةةد الا ا عةةة الدوههةةة لل طةةرها الاس ة اية ة هةةلا
الا اج الن ال الااال اليقا ية عل الراه االمثل.
 ال عاون وال نسيق مد م ارعة عال االن رساي للايااعة البيئية  ،والا ارعا االقلياية
االخيي الاخ ة الا الا اج .
 هعقد الني هق اا ااعا سنرها قبل انعقاا اا ااع ل نة تناية القدها الاؤسسية شاي عل االقل  ،وللنيهةقان هعقد اا ااعا اس ثنالية ( الهلحة ال نهياية ماهر - 0222الاااة السا عة ) .
 عقد االا ااع األوج لنيهق عال البيئة للا ارعة العي ية لألاا ة العليا لليقا ة الاالية والاحاسبة اقةـيال اال الايك ي اارههة م ي العي ية خهج هرم  12و 11ماهر.0222
الايااعةة البيئيةة مناةا تيااةة االالةة االهشةااهة ال ةااهة عةن
 وقد قدل النيهق العدهد من االساامايهق عال البيئة ال ا د لهن رساي  ،وعيض ت اهب عض الدوج القااها البيئية الاخ لنة .....
 وعقد يهق عال البيئة للا ارعة العي ية لألاا ة العليا لليقا ة الاالية والاحاسبة الا ارعة ن ة االنسبعة اا ااعا  ،وقد عقد االا ااع السا د ( االخيي ن االن ) لنيهق عال البيئة اولةة العةياق ة
ماهس .021
وهيي البان أن الانهاا الاانية " االن رساي  ،االها رساي " م اثلة م ارعةا العاةل الخاكةة
الايااعةةة البيئيةةة تقةةرل ةةدوه هةةال وهليسةة ةة الايااعةةة البيئيةةة والةة مةةن خةةهج تةةر يي اهشةةااا
الاةةياوا الايااعةةة ة الارضةةرعا البيئيةةة ال دهةةدة وال ة لةةم ه ةةرا ي لاةةا االةةة اهشةةااهة ضةةان معةةاهيي
العال اليقا ماا هؤاي ال ارياو عالية الايااعة البيئية واعلاا اكثي عالية ،كاا هتمل البانة ان تعاةل
الانهاا الاانية عل اعةل االالةة االهشةااهة اكثةي شةارلية وان ت علاةا مل مةة لهااة ة اليقا يةة  ،كاةا
هةةيي البان ة اهاسةةة إمكانيةةة تنعيةةل اليقا ةةة ال عاونيةةة ةةين أعاةةاو الانهاةةة ة م ةةاج القاةةاها البيئيةةة
الاش يكة ين عدة اوج.

المبحث الرابع
دور االجهزة العليا للرقابة في المراجعة البيئية
" عرض التجربة المصرية "
مقدمة
تلع األااـ ة العليا لليقا ة الايااعة البيئية اوها الا ضرو السةلطا الاانرنةة لاةا  ،ولكةن
ترااه األااـ ة العليا لليقا ة العدهد م ن ال عر ا وال حةدها والاشةاكل عنةد ااةياو الايااعةة البيئيةة ،
وسر ه ناوج البان ال من خهج عيضه لدوه ال اال الايك ي للاحاسبا " ال ي ة الا يهة " .
 : 1/4دور األجهـزة العليا للرقابة في المراجعة البيئية
اولنا العي ية ارضرع الايااعة البيئية وعقد الاؤتايا
اه ات أاا ة اليقا ة الاالية العليا
والندوا وشكلت الل ان لرضد األسس واإلهشااا والاعاهيي الهلمة للقيال اثل هلا النرع من
الايااعة ،وكان يخيها اللقاو ال دههب اللي تم عقدم دولة الكرهت الن ية من  1 -2نر ابي 021
نرج " ال حدها ال ترااة االاا ة اليقا ية الايااعة البيئية " .
وتخ لةةك اخ اكةةا ومسةةةئرليا أااةة ة اليقا ةةةة العليةةا ةةة ميااعةةة البيئةةةة و قةةا للقةةةانرن أو
ال نرهض الاانرس لاا الايااعةة  ،ونةرع الايااعةة ال ة تااهسةاا سةراو كانةت ميااعةة ماليةة أوميااعةة
اااو ( اق اا  ،كناوة  ،اعلية ) أو ميااعة شاملة  ،وال اة محل الايااعة .
وسر هقرل البان عيض ال ي ة الا يهة " ال اال الايك ى للاحاسبا " الايااعة البيئية
وال كناراج الندي االاا ة العليا لليقا ة واوهها الايااعة البيئية ،وهخ ة م الة عةيض تقيهةيعن
ن ال الايااعة البيئية الندي الشيكا .
 : 2/4تجربة الجهاز المركزى للمحاسبات " مصر "
سر هعيض البان ل ي ة ال اال الايك ى للاحاسبا " م ي "
هل :
 : 1/2/4نبذة عن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات()1

الايااعة البيئية وال كاا

هع بي القانرن ال اال ااة مس قلة تا عة ليليس ال اارههة  ،وهقا قانرن ال اال الايك ى للاحاسةبا
ان هقرل ال اال ثهرة انراع من اليقا ة وه اليقا ة الاالية  ،واليقا ة عل االااو وم ا عةة تننيةل الخطةة
 ،واليقا ةة القانرنيةة علة القةياها ال ةةااهة ة شةةتن الاخالنةا  ،وهباشةةي ال اةال هقا ةةه علة ونةةدا
ال اةةال االااهي للدولةةة وونةةدا االااهة الاحليةةة والايئةةا العامةةة الخدميةةة واالق ةةااهة رنةةدا قطةةاع
االعااج العال .
 : 2/2/4اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات في المراجعة البيئية ()2
ت اثل االخ اكا اليليسية لل اال اليقا ة وميااعة البيئة ياا هل :
 م ا عة سياسا و يام البيئة القرمية ومدي مطا ق اا لهل اما واالهتباعا الدولية . ميااعة ال ال الرلاها والايئا الحكرمية ووندا االااهة الاحلية ومشيوعا قطاع االعاةاج العةالقرانين ونهم البيئة القرمية أو االل اما واالهتباعا الدولية .
 تقييم اراه ون ال و يام وانشطة البيئة القرمية .1لسنة  1288الاعدج القانرن هقم لسنة ( 1228القاهية  :ال يهدة اليساية  ،الاطا د االمييهة ،

( )1قانرن ال اال الايك ى للاحاسبا هقم
. )1228
( )0امين السيد اناد لطن  ،الايااعة البيئية  ،مياد سبق اكيم  ،ص

.1

 ميااعة االراه البيئية للسياسا والبيام غيي البيئية .وقد من ال اال الايك ى للاحاسبا االخ اكا الكا ية ال تاكنه من تننيةل مسةئرلي ه ة ميااعةة
البيئة من قيال مااهسا اااهة يئية سلياة واالل ال القرانين واللرال الخاكة اا .
 : 3/2/4تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات في المراجعة البيئية()1
عةض الدهاسةا ال ة تة م لةبعض ال اةا الاخ ةة أو ال ة
ت اثل تقاههي ال اال هلا الا اج
هةدخل ضةةان أنشةةط اا نااهةةة البيئةةة  ،وهة تقةةاههي لةيس لاةةا ةةية لمنيةةة معينةةة  ،وت اةةان هةةلم ال قةةاههي
الهراهي الاؤاهة لل لرث وأسبا اا واالراه السلبية لاا  ،وتركيا ال اال لعهااا وال ة ت اثةل ة وضةد
الاةةرا ط الهلمةةة النكةةال اليقا ةةة عل ة االعاةةاج الاسةةببة لل لةةرث  ،وم ا عةةة ال اةةا الاخالنةةة وااةةياو
ال ن يش الدوهي علياا  ،واخل البعد البيئ عند اهاسة ادوى الاشيوعا االس ثااههة .
وه ةةا د ال اةةال ا لايكة ى للاحاسةةبا تركةةياته الةةراهاة قةةاههيم و قةةا لقانرنةةه  ،كاةةا هة م انالةةة تقةةاههي
ال اال ال م لس الشع لدهاس اا واتخاا ال ركيا الهلمة هلا الشتن .
ون ي ة ل هااة اه اال ال اةال الايااعةة البيئيةة قةد كةده قةياه هلةيس ال اةال الايكة ى للاحاسةبا
هقةةم ( )255لسةةنة  0222شةةتن انشةةاو االااهة العامةةة ل قةةاههي البيئةةة وال ة تعن ة ال قةةاههي البيئيةةة عل ة
مس رى ال اال ككل .
 : 4/2/4أهم المشاكل التي تواجه الجهاز في المراجعة البيئية()0
ت اثل أهم الاشاكل ال ترااه ال اال الايااعة البيئية ياا هل :
 كعر ة قياس عض الننقا والعرالد البيئية كايا أو ال عبيي عناا رندا نقدهةة ماةا هةؤاى الة كةعر ةميااع اا .
الاقاهيس الننية ل قييم االااو البيئ .
 عدل اك ااج وارا معاهيي ونقص واض عدل تطرهي االنهاةة الاحاسةبية الاسة خدمة اةا هسةاعد ة قيةاس ال ليةيا ة الاةراا الطبيعيةة والبيئةةعلةةة اسةةةاس سةةةليم  ،وتحدهةةةد تكلنةةةة معةةةاهيي هقا ةةةة ال لةةةرث الاحةةةداة عةةةن عيهةةةق االااةةة ة الاخ ةةةة أو
الاشيوعا الاخ لنة .
 عدل ترا ي خطة قرمية شاملة للبيئة و يام يئية نرعية عل مسة ري القطاعةا والةرلاها والرنةدات اش مد الخطة القرمية .
 عدل وارا يام ميااعة يئية مس قلة عن يام ميااعة القرالم الاالية . : 5/2/4حالة تطبيقية في مجال المراجعة البيئية ()3
ضرو مةا سةبق ووكةرالً إلةى تكامةل النكةي النهةيي ةال طبيق العالة للبحة هاكةن اسة عياض ت ي ةة
ال اةةال الايك ة ي للاحاسةةبا – كحالةةة تطبيقيةةة وعاليةةة  -وت اثةةل الحالةةة ال طبيقيةةة ة تطبيةةق ينةةام
الايااعةة البيئيةة علة انةدي شةيكا قطةةاع الب ةيوج والةلي تةةم ضةان ميااعةة القةةرالم الااليةة عةن العةةال
 ، 021 / / 2وهلا الشيكة تخاد ليقا ة ال اال الايك ى للاحاسبا .
الاال الان ا
وكانت خطرا عالية الايااعة كاا هل :
 : 1/5/2/4االعداد لعملية المراجعة البيئية
 -تم اهاسة عبيعة نشاع الشيكة واللي ه اثل

تكيهي الب يوج .

( )1امين السيد اناد لطن " الايااعة البيئية "  ،مياد سبق اكيم  ،ص. 1 2
( )0امين السيد اناد لطن  ،الايااعة البيئية  ،الاياد السا ق  ،ص. 1 2
( ) ال اال الايك ي للاحاسبا " ال قيهي السنري عن االري البيئ الندي شيكا الب يوج "( القاهية :ال اال الايك ي للاحاسبا ،
. )021 /0210
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 أهم الاخاعي البيئية النات ة عن نشاع الشيكة ت اثل الاراو " انبعارا االريلين " ،و الاخةاعيالبيئية النات ة عن ت اثل مياة ال ي ال ناع  ،والاخاعي النات ة عةن الخامةا الاسةاعدة
الاس خدمة العالية االن ااية .
 تخاد الشيكة للعدهد من القرانين الا علقة حااهة البيئة وال من اهااا القانرن هقم ( ) لسنة 122شان البية واللح ه ال ننيلهة الاعدج القانرن هقم ( )2لسنة . 0222
 تم االس ناا عالية الايااعة البيئية للشيكة ال معاهيي الايااعة و الاحاسبة  ،االضا ة اللنس تلرث الاراو الاسارس اا  ،والاعاهيي والاراكنا لبعض الاراا عند
الحد االق
ت يهناا الاراها الاالية  ،والقرانين واللرال الا علقة حااهة البيئة .
 : 2/5/2/4تخطيط لعملية المراجعة البيئية
ناو عل الخطرة السا قة تم تحدهد هد ونطاق عالية الايااعة البيئية وت ايم ينام الايااعة ،
االضا ة ال تحدهد ال دوج ال من للايااعة و يهق العال ل ننيل هلا البينام .
 : 3/5/2/4تنفيذ لعملية المراجعة البيئية
ل ننل ااياوا الايااعة البيئية وااد االة االربا تم القيال اا هل :
 تقييم نهال اليقا ة الدا خلية الخاص حااهة البيئة والا اثل الارا ط ال وضع اا الشيكةلحااهة البيئة  ،ونااهة االكرج  ،وتتمين يئة العال .
 حص نهال الاخالن لل حقق من سهمة ااياوا تخ هن الاراا الخطية . حص الاراا الخال الاس خدمة العالية االن ااية ومدي تترييها عل البيئة . حص االكرج الثا ة البيئية الشيكة . ميااعة ال قدهيا الاحاسبية البيئية ومن امثلة ال معدال اهه االكرج الثا ة وال منح اا عدل مياعاة االري البيئ عند تحدهدها.
 حص الس ل البيئ للشيكة وال ال ل قانرن البيئة الشيكا امساكه  ،وتم االعهع علتقاههي كل من ولاهة ال حة و ااال شئرن البيئة .
 حص الاس ندا الا علقة االمره البيئية . تقيــيم مدي مناسبة وكنــاهة اال اس عن االمره البيئية وخاكة ال لاا تتريي عل القرالمالاالية .
 ااياو م ارعة من ال حليه الاالية للبنرا الخاكة االمره البيئية . : 4/5/2/4التقرير البيئي
التقرير السنوي عن االثر البيئي الحدي شركات البترول عن العام المالي :2313/2312
 -1نوع التلوث التي تسببة أنشطة الشركة
 تلرث هرال وه اثل االنبعارا اللالهة لهريلين  ،هيدهوكي رن 2 تلرث مال وه اثل ال ي ال ح . P .h تلرث كل وه اثل الاخلنا ال ناعية الا انبة للعاليا اإلن ااية . -2اإلجراءات التي اتخذتها الشركة لاللتزام بالقوانين والقرارات المحلية الخاصة بحماية البيئة
FA151 ، FB151
 تةم االن اةاو مةن تننيةل مشةيوع الةي ط ةين تنةالاساعدة للكلره  /كراا كاوهة اد تحسين ال ي ال ناع للرندة .

ةاإلااهة العامةة

ال ةناع

 تم االن ااو من األعااج الاخططة لاشيوع تننيةل عاليةة معال ةة الـةـ  PHلل ةيللشيكة ياهت ال اساس أترماتكيا ً .
 تم االن ااو من تليي الطلابا الخاكة سح نرات تنشيط وندة ال نقية الثا ة رندة الكلره . تم االن ااو وال خلص األمن من الاخلنا ال لبة غيي العارهة الخطية ناواً عل ال عاقد الابيلمد إااهة الاخلنا الخطية ال ا عة لاحا هة اإلسكندههة .
 -3المبالغ التي تحملتها الشركة كغرامات نتيجة مخالفه قوانين البيئة
ال هراد هلا العال .
 -4المبةةالغ والق ة روض والمةةنح واإلعانةةات والهيئةةات والمسةةاعدات المحليةةة واالجنبيةةة المتعلقةةة بتنفيةةذ
برامج حماية البيئة
ال تراد هلا العال أي مبالد أو قيوض لبيام نااهة البيئة .
 -5التحديات والعقبات التي تواجه الشركة لحماية البيئة من التلوث
ال هراد
 -6مدي توافر السجل البيئي
 هراد س ل لا ا عة القرانين وال شيهعا والا طلبا الخاكة البيئة من خةهج شةبكة الاعلرمةاالعالاية " االن ينت " ارقد ايهدة الرقالد الا يهة أسبرعيا ً .
 هراد س ل للاراا الخطية والاخلنا الخطية وتم اس خياج تةياخيص تةداوج الاخلنةا الخطةيةوالاراا الخطية من خهج الشيكة القا اة للب يوكيااوها .
 -7بيانات أخري
 تم تشكيل ل نة لن ل وت نيك الاخلنا ال لبة االهض ال دهدة لعيضاا م ااا . تةم عاةل تعاقةد مةد  Palution . Altement . Project . Ejyptionال ةا د لةرلاهة الدولةةلشئرن البيئة إلعداا الدهاسا الننية للاشيوعا البيئية وه كاالت :ـ
* مشيوع معال ة ال ي ال ناع الــ  PHرندة الكلره .
* أضا ة كنا غط رندة  202 mلاند انبعارا غال االهثلين .
 -8بيان بالمشروعات التي تم إنجازها خالل العام المالي  2311/2313الخاصة بمعالجة تلوث البيئة
 للت الاشيوعا ال تم إن الها خهج العال الاال  0211/0212الخاكة اعال ة تلرث البيئةنحر  88ألك انيه تم تارهلاا ااتيا ً .
 : 5/5/2/التغذية العكسية
ويتتتم ذلتتك بمتابعتتة ردود الشتتركة علتتي تجريتتر المراجعتتة البيئيتتة  ،وتحديتتد متتدي استتتجابة الشتتركة للمالح تتات
الواردة بالتجرير  ،واالستفادة من ذلك في تحسين مخرجات عملية المراجعة البيئية .

الفصل الرابع
التحديات التي تواجة االجهزة الرقابية في المراجعة البيئية
مقدمة

تدهَّات ِن َّدة ال ياع ين اإلنسان والبيئة الطبيعية ايوه ا ألاياج واأللمان ني كان اإلنسان
داهة نشتته هس خدل األاوا اليسيية تعا ُمله مد الطبيعة ،و ظلِّ ال قدل الحااهي ونُ ُا ِّر القدها
على ميِّ الع ره  -ظاي ا راه الادمية على البيئة من اان
البشيهة الخهَّقة وال طره ال دهه
َّ
أن ال ياع ال دهد من أال الحياة رُ َّم من أال تحقيق الي اهية
وعلى اإلنسان ننسه من اان يخي ني
واليخاو الاعيشة أكب هُلايه عن األخطاه الاحيطة ه وال تُادا أمنه و قاوم وتُادا البيئة من نرله،
قبل كرك
وهلا أاهكه الكثيي من ا َُوج العالم
م اج عهقة "الاراااة ين ال َّحدي البيئ ومس ِ
األهض".
و َّ
إن اإلنسان أماى ن ك تاههخه على األهض هحا ننسه من تادهدا ومخاعي البيئة وسياا
النِّ ك ا خي هحا البيئة من يراه نشاعه ال هاع وال ناع  ،وأكبحت البيئة ه ال تُعان تَاده َد
اإلنسان لاا وتترييم الاا َّه علياا  ،أن العال على نااهة البيئة والاحا هة علياا لم هعد قاكيا على
األاا ة الحكرمية ل تنسح مسئرلي ه على كل البشي ألن األخطاه الناااة عن تدهره البيئة ال تادا
مرااا اا عض ال اد ل كل ال اد من كل الناس.
نياة اإلنسان قط ل الكالنا وال هكن
وأا ال طرها الا هنقة على الاس رى العةالا ة الا ةاال السياسةية واالق ةااهة واالا ااعيةة
ن ي ة للثرهة تقنية الاعلرما واالت اال إلى ظاره مناهيم ادهةدة نةرج الةدوه الةلي هاكةن أن هلعبةه
األ ةةياا وال ااعةةةا ةةة ال نايةةةة البشةةةيهة وتنايةةةة م اعةةةاتام  ،وقةةةد اهتةةةبط هةةةلا الةةةدوه ال دهةةةد لأل ةةةياا
وال ااعةةا ال رسةةد ةة ال عاةةل األهلةة وال طةةرع الةةلي أكةةب هلطةة كا ةةة منةةان الحيةةاة السياسةةية
واالق ااهة واالا ااعية .

وهخ ص هلا الن ل دهاسة أهم ال حدها وال عر ا ال ترااة األااـ ة العليا لليقا ة عند مااهسةة
الايااعةةة البيئيةةة  ،وكةةلل أهةةم ال حةةدها وال ةةعر ا ال ة ترااةةة األااةةـ ة اليقا يةةة ة ظةةل ال ليةةيا
البيئية الحدهثة  ،ولقد خطط البان هلا الن ل حي هقد مبحثين ارنين هاا كاا هل :ــ
الابح االوج  :ال حدها وال عر ا ال

ترااة األااـ ة اليقا ية عند مااهسة الايااعة البيئية .

الابح الثان  :ال حدها وال عر ا ال ترااة األااـ ة اليقا ية ظل ال لييا البيئية الحدهثة وقد
اق ي البان عل سبعة تحدها قط وسر هقرل شيس مخ ي لطبيعة ال حدي رم هل ال ااياوا
الايااعة له وهلم ال حدها ه كاا هل :
ال حدي االوج  :الحركاة.
ال حدي الثان  :ال ناية الاس دامة.
ال حدي الثال  :ال نرع البيرلرا .
ال حدي اليا د  :الاياة ال الحة للشيب.
ال حدي الخامس  :تليي الاناخ " االن باس الحياهي " .
ال حدي السااس  :النساا .
ال حدي السا د  :الايااعة الا كاملة .
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المبحث االول
التحديات والصعوبات التي تواجة األجهـزة الرقابية
عند ممارسة المراجعة البيئية
مقدمة
عل اليغم من ان األااـ ة العليا لليقا ة تعد مسئرلة عن القيال الايااعة البيئية نهيا لاا تالكه هلم
االاا ة من امكانيا مااهة و شيهة مؤهلة واهاا لاا لاا من سلطا هقا ية لحااهة الااج العال ونااهة
البيئة من ال لرث اال ان هلم ترااة األااـ ة العليا لليقا ة عند مااهسة الايااعة البيئية العدهد من
ال حدها وال عر ا .
 : 1/1التحديات والصعوبات التي تواجة األجهـزة الرقابية عند ممارسة المراجعة البيئية
ترااة األااـ ة اليقا ية عند مااهسة الايااعة البيئية العدهد من ال حدها وال عر ا وال ةى تخ لةك
من اولة ال اخيي وهاكن ت نيك تل ال حدها وال عر ا ال ما هل :






و ياا هل
-

وكعر ا
وكعر ا
وكعر ا
وكع ةـر ا

تحدها
تحدها
تحدها
تحةةدها
البيئية .
تحدها وكعر ا
تحدها وكعر ا

ت علق اعي ة أهاية الايااعة البيئية .
تحدهد أولرها عاليا الايااعة البيئية .
يهق العال الايااعة البيئية .
ترا ي الاااها الاطلر ة
ة م ةةاال االع ةـ يا والةةـقياس واال ةةاس عةةن ال كةةاليك واالل امةةا
تننيل عالية الايااعة البيئية .
اعداا ال قاههي البيئية .

أهم تل ال عر ا وال حدها (: )1
وارا الكثيي من السياسا االااههة واالق ااهة ال تلنل البعد البيئ  ،و نالة واراها انه
ال هراد تنسيق واتساق ينااا ماا ه ع معه تحدهد مياك الاسئرلية .
قلة الاعاهيي والاؤشيا البيئية الراا اع اااها تقرهم االااو حي ال ه را ي للايااد
عض الحاال الاقاهيس الدقيقة لل حقق من تننيل البيام البيئية .
عض السياسا الحكرمية البيئية و ال ال كعر ة مقاهنة االااو
عدل تحدهد االااو الاس اد
االااو البيئ .
البيئ النعل الاس اد للرقر عل االنحيا ا
عدم توافر المهارات الالزمة للجيام بمراجعة البيئة علي كافة المستويات والجطاعات االمر الذي
يؤدي الي االعتماد علي عمل المتخصصين من خارج االاا ة العليا لليقا ة.
عض
تعدا الن رص ال شيهعية الا علقة حااهة البيئة والاحا هة عل الاراها الطبيعية
الدوج  ،وعدل كناه اا اوج اخيي لك هع اد علياا ااال اليقا ة هقا ه .
عدل ترا ي نهم شاملة وم كاملة للاعلرما البيئية لدي عض الدوج ماا هشكل عالقا امال االاا ة
اليقا ية لالم الدوج ل ننيل يام هقا ية نااحة .
اخ ه الااال والسلطا الانرعه االاا ة العليا لليقا ة الاالية والاحاسبة ماا ه ع معه
ترنيد االاياوا اليقا ية لكل االاا ة االعااو .
نقص االمكانيا الاااهة وال كنرلراية الحدهثة لدي عض الدوج " الدوج النامية ".
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( )1امين السيد اناد لطن  ،الايااعة البيئية  ،مياد سبق اكيم  ،ص
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-

لة ال كاليك والانا د البيئية .

عدل وارا نهال للاحاسبة البيئية واال قاه ال الاعلرما الا
عدل ترا ي ال دهه الكا .
اتساع وتشع انشطة البيئة وال اا الاخ ة اا .
كعر ة قياس عض ال كاليك والعرالد البيئية .
ع دل وارا معاهيي مقبرلة هاكن تطبيقاا الايااعة البيئية .
كعر ة تحدهد األري البيئ الا رقد ندوره من تننيل عض الاشيوعا سراو كان هلا األري
اه ا يا أو سلبيا .

 : 2/1الحلول المقترحة للتغلب علي التحديات والصعوبات التي تواجة األجهـزة الرقابية
ياا هل أه م الحلرج الاق ينة لل لل عل ال حدها وال عر ا ال ترااة األااـ ة اليقا ية وال
ل حقيق هقا ة عالة (: )1
 وضد معاهيي را ة لل دقيق البيئ  ،وأن تخاد هلم الاعاهيي لل عةدهل اةا هة هلم مةد م طلبةا كةلاولة .
 أن هكرن لهاا ة العليا لليقا ة السلطا الكا ية للقيال الايااعة البيئية . العال عل تناية مااها وقدها وخبيا الاةيااعين ة الا ةاال البيئيةة مةن خةهج ال ةدههم اج الايااعة البيئية .
وعقد اللقاوا العلاية والندوا والاؤتايا
 تبن ينام لدعم الدوج النامية الاعرنا الاااهة والننية وال كنرلراية . العال عل تش يد الدوج والايئا عل اعداا سياسا و يام يئية هاكةن مةن م ا ع اةا وتقييااةامن قبل االاا ة العليا لليقا ة .
 وارا تشيهعا ولرال ااخل كل اولة ت يل االعااج اا االراه البيئية الااهة . ال نسيق وال عاون ين االاا ة العليا لليقا ة ة الةدوج الاخ لنةة للقيةال الايااعةة الاشة يكة علةمس ري الا ارعا االقلياية أو الدولية ياا ه علق االنشطة البيئية الاش يكة ين الدوج .
 تعدهل القرانين الانهاة لهنا ة العليا لليقا ة ل رسيد كهنياتاا مااهسة الايااعة البيئية .وهيي البان أن الحلرج الاق ينة لل لل عل ال حةدها وال ةعر ا ال ة ترااةة األااةـ ة اليقا يةة
تع بةةي مةةن الرسةةالل الاااةةة ة ال لل ة عل ة ال حةةدها وال ةةعر ا ال ة ترااةةة األااةةـ ة اليقا يةةة عنةةد
مااهسة الايااعة البيئية  ،وهبق ال حدي االكبي امةال االااة ة اليقا يةة ة ال للة علة ال ليةيا البيئيةة
الحدهثة وال ت اثل مياا عة الايام  ،ميااعة ال نرع البيرلرا  ،وميااعة ال ناية الاسة دامة وغييهةا
مةن تلة ال حةدها وال ة هنبلة علة االااة ة اليقا يةةة العاةل علة ال للة علياةا  ،وهةلا مةا سةر هقةةرل
البان دهاس ه الابح القاال .

( )1ا ر كي عبد الع هي البنا  ،مياد سبق اكيم  ،ص 2
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المبحث الثاني
التحديات والصعوبات التي تواجة األجهـزة الرقابية
في ظل التغيرات البيئية الحديثة
مقدمة
ة

من األسباب ال أا إل وارا ال حدها البيئية وارا اإلااهة ال ت م طيق خاعئة ماا ه سةب
اخ ة هج ال ةةرالن البيئ ة  ،وأضةةي البيئةةة شةةكل عةةال ماةةا ااي إل ة واةةرا الاشةةاكل البيئيةةة ال ة النعةةي
عراقباةةةةةةةةةا ن ةةةةةةةةةى ا ن  ،ومةةةةةةةةةةن أهةةةةةةةةةم ال حةةةةةةةةةةدها البيئيةةةةةةةةةة العالايةةةةةةةةةةة :ال نايةةةةةةةةةة الاسةةةةةةةةةة دامة،
واالن بةةاس الحةةياهي ( تليةةي الانةةاخ)  ،ومشةةاكل الايــةةـام  ،وال نةةرع البيرلةةرا  ،والحركاةةة  ،والنسةةاا ،
وتقاههي االعااج الا كاملة .

 :1/2التحدى االول " الحوكمة "
مقدمة
تاثةل نركاةةة الشةيكا تحةةدها وم ةةاال كةعبا تراااةةه مانةة الايااعةةة ةةنة عامةة والايااعةةة البيئيةةة
نة خاكة  ،وهح اج هلا ال حةدي مةن الانهاةا الاانيةة والانهاةا االقليايةة والعالايةة وضةد وتننيةل
اليا ماكنة وعالية لدعم اوه الايااعة نركاة الشيكا .
:1/1/2تعريف الحوكمة
1
رهة عامة على أناا ( )" م ارعة من الرسالل ال هاكن للا اةد أن
تعي نركاة الشيكا
هطاةةئن عةةن عيهقاةةا إلةةى أن شةةيكا األمةةراج تةةداه إااهة سةةلياة اةةا هاكةةن الاسة ثايون والاقيضةةرن أن
هراعرا أمرالام اا ثقة وعاتنينة ".
وه م ال عن عيهق نهال عاج لليقا ة وال رايه وال نهيم اا هسا ال كيك مد الاؤريا الداخلية (نهم
اإلااهة واليقا ة الداخلية والايااعة الداخلية )  ،والاؤريا الخاهاية ( األنكال وال شيهعا وال ركةيا
الانهاة للشيكا وأسراق األوهاق الاالية واوه مياق الحسا ا ) ل حقيق األهدا الاحداة .
كاا تعي الحركاة ( )0تناا " نهال ه م ارابه إخااع نشةاع الاؤسسةا إلةى م ارعةة مةن القةرانين
األااو عةن عيهةق اخ يةاه األسةالي الاناسةبة
والنهم والقياها ال تاد إلى تحقيق ال راة وال اي
والنعالة ل حقيق خطط وأهدا الاؤسسة وضبط العهقا ين اإلعيا األساسية ال تؤري األااو "
وقةةد عي ةةه األوسةةاع العلايةةة علةةى انةةه الحكةةم اليشةةيد الةةلي هة م تطبيقةةه عبةةي ن مةةة مةةن القةةرانين
والقراعد ال تؤاي إلى الشنا ية وتطبيق القانرن.
 :2/1/2مبادئ ومعايير الحوكمة
تاان مباائ معاهيي منهاةة ال عةاون االق ةااي وال نايةة ( ) هة م تطبيةق الحركاةة و ةق خاسةة معةاهيي
تركلت إلياا منهاة ال عاون االق ااي وال نايةة ة عةال  ،1222علاةا ةتن الانهاةة ااتاةا قةد أكةده
تعدهه لالم الاعاهيي عال  022اضا ة معياه سااس لاا وت اثل هلم الاباائ والاعاهيي ياا هل :
( )1ااعية الاحاسبين والايااعين " الايااعة الاالية الاس رى الا رسط "( القاهية  :دون ناشي  )022 ،ص. 0
ال دقيق الداخل " ( ح لنيل شاااة الاحاسبة القانرنية  ،الاعاد العي
( )0سندس سعدي نسين " أري نركاة الشيكا
لداا )022 ،ص.5
( ) هياد تن يل ال ال :
 البن األهل الا يي" أسلرب مااهسة سلطا اإلااهة اليشيدة الشيكا  :نركاة الشيكا " ( القاهية  :النشيةاالق ااهة ،العدا الثان  ،الا لد السااس والخاسرن )022 ،ص.11
ؤاا شاكي " الحكم ال يد الا اه والاؤسسا الاالية العي ية نس الاعاهيي العالاية" ( وهقة مقدمة إلى الاؤتاي
الا ي العي لعال  " 0225الشياكة ين العال الا ي واالس ثااه من أال ال ناية) .

للاحاسبين القانرنيين،
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-

-

-

-

أن ه اان إعاه نركاة الشيكا
ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات  :ه
أن هكرن م ناسقا مد أنكال القانرن ،وأن ه يد
كه من تع ه شنا ية األسراق وكناوتاا كاا ه
رضرس تقسيم الاسئرليا ياا ين السلطا اإلشيا ية وال نهياية وال ننيلهة الاخ لنة.
حفظ حقوق جميع المساهمين :وتشال نقل ملكية األسام ،واخ ياه م لس اإلااهة ،والح رج
الاشاهكة النعالة
األه اس ،وميااعة القرالم الاالية ،ونق الاساهاين
على عالد
اا ااعا ال اعية العامة.
المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين :وتعنى الاساواة ين نالة األسام ااخل كل ئة،
ونقام الد اع عن نقرقام القانرنية ،وال رهت ال اعية العامة على القياها األساسية،
الاعلرما
وكلل نااه ام من أي عاليا اس حراا أو ام مشكر ياا ،أو من االت اه
الداخلية ،وكلل نقام االعهع على كا ة الاعامه مد أعااو م لس اإلااهة أو الادهيهن
ال ننيلهين.
دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة :وتشال ان يال نقرقام
اليقا ة
ا لقانرنية ،وال عرهض عن أي ان اا ل ل الحقرق ،وكلل يليا مشاهك ام النعالة
على الشيكة ،ون رلام على الاعلرما الاطلر ة،وهق د تكحاب الا ال "البنر والعاملين
ونالة السندا والارهاهن والعاهو ".
اإلفصاح والشفافية :وت ناوج اإل اس عن الاعلرما الاامة واوه مياق الحسا ا ،
واإل اس عن ملكية النسبة العهاى من األسام ،واإل اس الا علق تعااو م لس اإلااهة
والادهيهن ال ننيلهين  ،وه م اإل اس عن كل تل الاعلرما طيهقة عاالة ين اايد الاساهاين
الرقت الاناس واون تتخيي.
وأكحاب الا ال
مسئوليات مجلس اإلدارة :وتشال هيكل م لس اإلااهة ووااباته القانرنية ،وكينية اخ ياه

أعااله وماامه األساسية ،واوهم
 : 3/1/2خصائص نظام الحوكمة ()1
إن نهال الحركاة

نة عامة ه اي

اإلشيا على اإلااهة ال ننيلهة.

ا ارعة من الخ الص و ال

هاكن ترضيحاا من خهج الشكل

ا ت :

خ الص نهال الحركاة

االنضباط

الشفافية

االستقاللية

املساءلة

املسؤولية

العدالة

إتباع السلوك

تقدمي صورة

التوجد تأثريات

إمكانية تقييم

املسؤولية أمام

جيب احرتام حقوق

األخالقي املناسب
و الصحيح.

حقيقية لكل
ما حيدث.

غري الزمة نتيجة
ضغوط.

وتقدير أعمال
جملس اإلدارة.

مجيع األطراف
ذوي املصلحة.

خمتلف اجملموعات
أصحاب املصلحة.

( )1عاي عل عبد ال اد " اوه الايااعة الداخلية تطبيق نركاة الاؤسسا  -اهاسة ميدانية " (ال
كلية العلرل االق ااهة و ال سييي ) 0222/0228 ،ص.11
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الي  :هسالة مااس يي ،اامعة الادهة،

املسؤولية
اإلجتماعية

النظر إىل
الشركة
كمواطن جيد

إن تطبيق هلم الخ الص هخ لك من مؤسسة إلى أخيى وال و ق عبيعة نشاعاا وأهدا اا ومكرنا
نهاماا.
 : 4/1/2أهداف الحوكمة ()1
حقيةةق األهةةدا

إن ال طبيةةق السةةليم لابةةاائ الحركاةةة هاكةةن منهاةةا األعاةةاج نعيةةل أاالاةةا وهسةةا
األساسية ا تية:

 ت حقيق الشةنا ية الاطلر ةة لبقةاو الشةيكا والاؤسسةا وتاكيناةا مةن القيةال تنشةط اا االسة ثااههة ةإعاه من الن اهة والارضرعية.
 لهةةااة الثقةةة والا ةةداقية ة تعةةامه الاؤسسةةا ال ة تطبةةق معةةاهيي الحركاةةة وتحة كم إلةةى قراعةةدهاومباالاا ومن تم الب االس ثااها .
 مكا حة النسا ا الاال واإلااهي من خهج تطبيق وتنعيل نهم اليقا ة الاالية واإلااههة. :5/1/2دور المراجع في حوكمة الشركات
هلع الايااد الخاها اوهاً محرهها ً
ياا هل (: )0
 ميااعة القرالم الاالية وال قاههي األخيى .ال دهق على قرالم إاياوا اليقا ة الداخلية . -حص قرالم نركاة الشيكة وال دهق علياا.

نركاة الشيكة ال يدة  ،وه اثل اوه الايااد الخةاها

ويري الباحث انه يجب أن يحصل المراجع على الدليل المناسب لتدعيم بيان االلتزام الذي قامت
الشركة بإعداده  ،وتستخدم اإلجراءات التالية فى الحصول على الدليل المناسب ومنها ما يلي :
-

فحص محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المختصة (المراجعة ،الترشيحات
،والمكافآت  ،وإدارة المخاطر وغيرها ) .
فحص المستندات المؤيدة والتي تم إعدادها للمجلس أو لجان المجلس .
االستفسار من أعضاء مجلس اإلدارة .
حضور اجتماعات لجنة المراجعة ( أو اللجان األخرى ) .
الحصول على خطاب تمثيل عن اإليضاحات الشفوية أو المكتوبة التي أجرتها اإلدارة
خالل عملية المراجعة .

وهيى البان انه على مياقب األااــ ة العـــليا لليقــا ة ال نــام لابــاائ الحركاةة أوال ًورانيةا ً ال تكةد
مةن تطبيقاةا علةةى الشةيكا و ةةى نالةة ااا مةةا تةم إعةداا تقيهةةي مةن قبةةل م لةس اإلااهة انةةه علةى مياقبة
األااــ ة العـــليا لليقــا ة ميااعة هلم ال قاههي وال تكد من ال ال الشيكة طبيق مبــاائ الحركاة .

الاؤسسا الاالية االسهمية " (ليبيا  :مؤتاي الخدما الاالية اإلسهمية الثان  ،عيا لس08-0 ،

)  )1عبد الا يد ال الحين " الحركاة
أ يهل  )0212ص .
( )0أمين السيد أناد لطن "اهاسا م قدمة

الايااعة وخدما ال تكد" (اإلسكندههة :الداه ال امعية  )022 ،ص
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 :6/1/2االثار الحوكمية للمراجعة البيئية ()1
للايااعة البيئية اراه اه ا ية عل نركاة الشيكا سةراو مةن خةهج تنعيةل اليةا نركايةة معينةة أو مةن
خهج ترسيد الدوه اليقا للايااعة كاا هل :
 :1/6/1/2مصداقية االفصاح البيئي
تساهم الايااعة البيئية اه ا يا لهااة م داقية وامكانية االع ااا عل اال اس البيئ أو االنيى
لهااة م داقية الاح رى الاعلرمات لالا اال اس .
وهلا من شتنه ان هساهم اه ا ا تنعيل الية الشنا ية واال ةاس كتنةد أهةم اليةا نركاةة الشةيكا ،
خاكة م اج الشنا ية البيئية وال تعكس ا اس الشيكا الالررة عن ااالاا البيئ .
 :2/6/1/2تفعيل الرقابة البيئية
نهيا ألن الايااعةة ةنة عامةة اااة لليقا ةة ةان الايااعةة البيئيةة اهاةا اااة لليقا ةة البيئيةة  ،وهة
اليقا ة ال تس اد ضاان تحقيق الشيكة لههدا البيئية .
ولكرن الايااعة البيئية اااة لليقا ة البيئية اناا تسةاعد اكةحاب الا ةلحة ة مياقبةة االااو البيئة
لا لس االااهة من نانية  ،وتعال عل اشاعة ال رالن ين م الحام اايعا من نانية اخيي  ،وهة مةن
أهم اليا نركاة الشيكا .
 :3/6/1/2تفعيل أثر االفصاح البيئي علي اسعار االسهم
من الا نق عليه محاسبيا أن هنا عهقة اه ا ية ين اال اس عن الاعلرمةا البيئيةة واسةعاه االسةام
البرهكة .
ولكةةن هةةلم العهقةةة ال ترييهةةة مشةةيوعة ا ةةداقة تل ة الاعلرمةةا  ،وه ة خاكةةية تر يهةةا الايااعةةة
البيئية وعندلل تساهم الايااعة البيئية الحناظ عل م ال نالة االسام  ،وه وانةدة مةن أهةم اليةا
نركاة الشيكا .
 :4/6/1/2زيادة مساحة دور المراجعة الحوكمية
ااا كان هنا اتنةاق ما نة واكةااها علة الةدوه الحةركا للايااعةة الااليةة الخاهايةة ةان الايااعةة
البيئية الخاهاية تساهم اه ا يا ترسيد هلا الدوه وال لهسباب االتية :
 ان الايااعة البيئية ت لل عل كثيي مـ ن عيرب الايااعة الاالية للشيكا الالررة للبيئة . ان الايااعة البيئية تح اج الايوهة ال تقييم نهم االااهة البيئية . EMS ان الايااعة البيئية اااة لليقا ة البيئية . ان الايااعة البيئية مدخل ل نعيل ال ركيد الاان . ان الايااعة البيئية اند أهكان ميااعة اس دامة الشيكا .وهيى البان انه ل نعيل اوه و مباائ الحركاة الايااعة البيئية ال د من أاا ة هقا ية عالة
ت ا د عال ال اال اإلااهي وتقرل دهاسة السبل الكنيلة قرهم أااله و قا للاعاهيي الا عاه علياا.
وكاا هيى البان ان تطبيق مباائ الحركاة هع ل من م داقية البيانا الاالية والايك الاال
والبيئ للاؤسسا و ال ال هن ي اق أوسد ال عامل من قبل األعيا الخاهاية.

( )1عبد الرهاب ن يعل  ،شحاتة السيد شحاتة " معاهيي الايااعة الدولية وال تكيد الاان "( االسكندههة  :ااه ال عليم ال امع  ) 021 ،ص
. 512 -518
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 :2/2التحدى الثاني " التنمية المستدامة "
مقدمة
ال ناية الاسة دامة ناةط مةن أناةاع ال نايةة هُ َعة ّد إنةدى اللاهةا ال ة تسةعى اوج العةالم قاعبةة ة القةين
الحااي والعشيهن الايهاي إلى الركرج إلياا واتخةاا كةل ال ةدا يي الهلمةة ل حقيقاةا اع بةاه أناةا الرسةيلة
الاثلى ل حقيق ال قدل الحااهي الانشرا ش ى كرهم (اق ةااهاً ،واا ااعيةاً ،و شةيها ً) مةد الاحا هةة ة
الرقت ننسه على الاراها والثيوا الطبيعية مةن االس نةـ ا وال لةرث حية ههةل كركة األهض قةااها
على الر او اعطيا ال نايةة وضةاان اهارم اةا لألايةاج القاامةة ،وانطهقةا مةن كةرن هةلم الاةراها ليسةت
نكيا على ايل عينه ل ه ملكية عامة للبشي اايعا كل لمان ومكان كاا أن ال ناية الاس دامة تاثل
ة الرقةةت ننسةةه إنةةدى القةةيم الحاةةاههة الايتبطةةة تخهقيةةا ال عامةةل مةةد البيئةةة وال عامةةل اليشةةيد مةةد
عناكيها ونهااا ومراهاها.
 :1/2/2مفهوم التنمية المستدامة
ه كرن اكطهس ال ناية الاس دامة من لنه ين ،هاا :ال ناية ،والاس دامة.
وال ناية الللة م ده من النعل (ن ّاى) هقاج :أنايت الش و ون ّاي ه :اعل ه ناميا(.)1
أما كلاة (الاس دامة) اتخراة من اس دامة الش و أي :عل اوامه( ،)0ومةن النانيةة االكةطهنية هةياا
ال ناية لهااة الاراها والقدها واإلن ااية.
علينةا
و عي ت الل نة الدولية لل ناية والبيئة ال ناية الاس دامة ( ) شكل قاعدة اهبية لهاياج ه " ه
أن ن علم أن نقا ل ان يااا الحاضي اون تاحية قدهة أاياج الاس قبل عل مراااة ان ياااتام " .
وعلى هلا قد عي ت ال ناية الاس دامة تناا" :األعااج ال تاد إلى اس ثااه الاراها البيئية القده
وهطرهها دالً من اس نـ ا اا ومحاولة
اللي هحقق ال ناية ،وهحد من ال لرث ،وه رن الاراها الطبيعية
ِّ
الثيوا الطبيعية للا اج الحيري لكرك
السيطية علياا  ،وه تناية تياع نق األاياج القاامة
الاقال األوج ،تولرهاتاا ه تلبية ان يااا
األهض ،كاا أناا تاد االن يااا األساسية لننسان
الايو من الللاو والاسكن والالبس ونق العال وال عليم والح رج على الخدما ال حية وكل ما ه ل
حسين نرعية نياته الاااهة واالا ااعية  ،وه تناية تش يع أال نتخل من األهض أكثي ماا نعط "( ).
أي إناا ت طل تاامنا ً ين ال يل الحال وال يل الاس قبل  ،وتاان نقرق األاياج الاقبلة الاراها
تحسين ظيو الاعيشة ل ايد سكان العالم وتر يي أسباب
البيئية ،وت اثل أهدا ال ناية الاس دامة
الي اهية وال حة واالس قياه لكل يا.
5
وعل ال عيد البيئ هاكن تعيهك ال ناية الاس دامة ( ) " االس خدال االمثل لههاض ال هاعية
والاراها الاالية ماا هؤاي ال مااعنة الاسانة الخاياو " .
 :2/2/2حماية البيئة والتنمية المستدامة باعتبارهما قيمتين حضاريتين
مد كثية الاشكه ال تعيضت لاا البيئة منل عاد الثرهة ال ةناعية ومةد ال هةااة الاطةياة ة ن ةم
هلم الاشكه نشت ما هعي األ كاه الخاياو وه "األ كاه ال تنةااي حااهةة البيئةة مةن أاةل الحنةاظ
علةةى كرك ة األهض ومةةا يةةه مةةن أنيةةاو والحيلرلةةة اون تةةياي اةةراة كةةل مةةن الاةةاو والاةةراو وال ي ةةة".
وكةةةاه الاحا هةةةة علةةةى البيئةةةة قياةةةة مةةةن قةةةيم الحاةةةاهة الاعاكةةةية ه بناهةةةا السياسةةةيرن ةةة ةةةيام ام
االن خا يةة ،والاخططةرن ة إسة ياتي ياتام ال نارهةةة ،واإلعهميةرن ة اعةاواهم الحاةاههة  ،وان شةةي
األ كةةاه الخاةةياو ة العدهةةد مةةن البلةةدان مثةل تل ة األ كةةاه ال ة تنةةااي إنقةةاا الطبيعةةة والاحا هةةة علةةى
األش اه وعدل قطد اللا ا والاحا هة على ال نرع الحيري( ) ونااهة عبقة األولون...إلخ.
.

()1ا ن منهره  ،لسان العيب  ،مياد سبق اكيم  ،ص 1
( )0ا ن منهره الاياد السا ق  ،ص .01
) ) ضياو الدهن لاهي " ال عليم العي ورقا ة االس دامة " ( القاهية  :الاك بة االكااهاية  )022 ،ص . 05
( )سعاا عبد هللا العرض "البيئة وال ناية الاس دامة "( الكرهت :ال اعية الكره ية لحااهة البيئة  ،الطبعة األول  ) 022 ،ص .
) )5خالد م طن قاسم " اااهة البيئة وال ناية الاس دامة ظل العرلاة الاعاكية " ( االسكندههة  :الداه ال امعية  ) 022 ،ص . 01
( )عبد الحكيم دهان "ال نرع األنيال " (الكرهت  :سلسلة قااها يئية  ،ال اعية الكره ية لحااهة البيئة  ،الك اب هقم  )1225 ،ص.12-2
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ون ي ة الن شاه النساا البيئ وتناقم الاشكه البيئية (الا اثلة ة ال لةرث ،واالضةطيا ا الكبيةية ة
الةةنهم البيئيةةة ،وا الن بةةاس الحةةياهي ،وال ةةحي ،وكثةةية األنيةةاو الااةةداة ةةاالنقياض) قةةد أكةةاب الالةةد
الكثييهن من سرو الاآج والانحده الخطيي اللي س اري يه الحااهة الحدهثة إاا اس اي القاةاها البيئيةة
ه عهج نااد ،واهتنعت أكرا الدعرة إلى تبن القيم الخاياو وإلةى إعةااة النهةي ة عهقةة اإلنسةان
البيئةة ونشةةطت ال اعيةةا األهليةة والانهاةةا غيةةي الحكرميةة ال ة تنةةااي الاحا هةة علةةى البيئةةة  ،و ة
العقدهن األخييهن وكل الا ّد البيئ إلى مدى كبيةي حنلةت أا يةا السياسةة الخاةياو ةيؤى ادهةدة تاةد
البشي "على مس رى م كا ئ مد اايد الكالنا الحية األخيى"(.)1
و ة قاةةة األهض األولةةى ال ة عقةةد ة ههةةراي اةةانييو البيالهةةل ة عةةال  1220وه ة القاةةة ال ة
ناةةيها معهةةم ملةةر اوج العةةالم وهؤسةةاله تةةم تبنة مناةةرل ال نايةةة الاسة دامة اع بةةاهم قياةةة ناةةاههة.
وكاه تحقيق هلم ال ناية أند الطارنا واألهدا الكبيى للعدهد من اوج العالم الاعاكي و خاكةة عةد
ما تعيضت لةه كثيةي مةن مةراها األهض وريواتاةا غيةي الا ةداة لخطةي االس نةـ ا ن ةى كةاه عاةاا
على شنا النارب  ،ومد مطلد األلنية الايهاهةة الثالثةة الااا االه اةال تكةيل القةيم األخهقيةة ة م ةاج
ال عامل مد البيئة والي ط ين هلم القةيم و ةين أهةدا ال نايةة الاسة دامة ال ة تسةعى إلةى تننيةلها الركةاال
ةة ة نااهةةة البيئةة إلةى ترظيةك القةةيم
ةة حااهةة البيئةة  ،و ةةااه الايئةا الا خ
والبةيام الا خ
الدهنيةةة الايتبطةةة حااهةةة البيئةةة ل نعيةةل يام اةةا الخاكةةةة حقيةةق ال نايةةة الاسةة دامة ال ةة تةةرالن ةةةين
االس لهج اليشيد للاراها البيئية و ين تر يي م طلبا ال ناية ال ناعية وال هاعية والعايانية والبشيهة.
 :3/2/2العناصر األساسية للتنمية المستدامة
تقرل ال ناية الاس دامة على رهرة عناكي أساسية ه  :االق اا والا اد والبيئة  ،ومن الاهنةظ أن
هلم العناكي هيتبط عااا بعض وت داخل ياةا يناةا تةداخه كبيةيا االق ةاا أنةد الاحيكةا اليليسةية
للا اد وأند العرامل اليليسية الاحداة لااهي ه (م اد كناع أو لهاع أو هعري ،إلةخ) ،والا اةد
هةةر كةةاند االق ةةاا ،وال ُاش ة ِّكل األساس ة لألناةةاع االق ةةااهة ال ة تسةةرا يةةه اع اةةااا علةةى نةةرع النكةةي
االق ااي اللي ه بنام الا اد (اليأساال  ،االش ياك  ،اإلسهم ).
وللل إن أي ينام ناا لل ناية الاسة دامة ال ةد لةه أن هحقةق ال را ةق واالنسة ال ةين هةلم العناكةي
الثهرة وأن ه ةايها كلاةا ة رتقةة وانةدة تسة اد االهتقةاو اسة رها ال ةراة ل لة العناكةي معةا :أي
تحقيق النار االق ااي ،وتلبية م طلبا أ ياا الا اد ،وضاان السهمة البيئية مد الاحا هةة ة الرقةت
ننسه علةى نقةرق األايةاج القاامةة مةن الاةراها الطبيعيةة وعلةى ال ا ةد بيئةة نهينةة ،والعهقةة ةين ال نايةة
الاس دامة ونااهة البيئة عهقة وريقة  ،و هلا ال دا تاثل نااهة البيئة الاةد األوج ة ةيام ال نايةة
الا سة دامة وهياةد الة إلةى أن البيئةة هة الا ةةده األساسة ل ايةد الاةراها ال ة ت طلباةا ةيام ال نايةةة
الاس دامة ومشيوعاتاا  ،واإلخهج ال رالن البيئ هؤاي إلةى تةدميي الةنهم البيئيةة وتةدهره نالةة الاةراها
الطبيعية (الحيةة وغيةي الحيةة) وال ع يةل ننةاا عاةاا أو إ سةااها حية ه عةله اسة خداماا شةكل مناسة
اق ااها ولالا إن نااهة البيئة ت طل وضد ضةرا ط خاكةة لبةيام ال نايةة الاسة دامة حية تكنةل هةلم
الارا ط عدل تدهره النهم البيئية الطبيعية.
وت اان هلم الارا ط مةا هلة الاحا هةة علةى سةهمة البيئةة (خ ةر ة ال ي ةة ،تةدوهي عناكةي اللةلاو،
نها ة الايام ،اراة الاةراو)  ،و الاحا هةة علةى الاةراها الرهاريةة لألنيةاو الحيرانيةة والنباتةا  ،والحةد مةن
قةةةدان ال نةةةرع الحيةةةري  ،وتيشةةةيد االسةةة خدال الا راكةةةل للاةةةراها الطبيعيةةةة (و خاكةةةة الاةةةراها النباتيةةةة
والحيرانية) حي ال هكرن االس اه أكبي من قدهة هلم الاراها على ال كاري واإلن اج.
( )1أنطرن ايدن  ،تيااة شرق اهج " عيدا عن اليساه والياين " ( الكرهت :سلسلة عالم الاعي ة ،الا لس الرعن للثقا ة والننرن وا ااب
الك اب هقم
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وتقا ال ناية الاس دامة تن هياعة اإلنسةان هةلم الاةرا ط وهياعة أهايةة كةرن الةنهم البيئيةة
وأن هخطط معدال اس اهكه حي هحةا ظ علةى ال ةرالن ةين ان ياااتةه و ةين عاقةة تلة الةنهم وقةدهتاا
على االس اياههة والعطاو.
 : 4/2/2خطوات واجراءات مراجعة التنمية المستدامة()1
أن ااياو الايااعة عل ال ناية الاس دامة هشكل تحدها منا ية ومناهاية ادهدة أمال االاا ة العليةا
لليقا ة  ،والنقطة االساسية هلا الا اج هة انةه ه ة علة ال اةال االعلة لليقا ةة أن هن ة ع ال ةرالن
ال حي  ،ومن الاام أن هقرل ال اال االعل لليقا ة اتباع الانا ال ةدهه  ،وأن هة م البةدو ننيةل ماةال
هقا ية عند كل مينلة تنارهة .
و ندا الدليل االهشااي ست خطرا لايااعة ال ناية الاس دامة وه :
 :1/4/2/2الخطوة االولي " تحديد الصالحية "
معهم الحاال هكرن لهاا ة العليا لليقا ة اهاسة االق اا و الكناوة والنعالية " هقا ة االااو
" ومن رم هكرن لدهاا كهنيا كا ية لنحص معهم اران ال ناية الاس دامة .
 ونقطة البداهة ه تكرهن ام واض لل ناية الاس دامة وميااعة مرقك الحكرمة مناا وهكرن المن خهج ال عي عل السياسة العامة ال وضةع اا الحكرمةة لل نايةة الاسة دامة وال ة هة م علة
اساساا تقييم االااو .
 : 2/ 4/2/2الخطوة الثانية " وضع االسترايجية "
تراد عدة عرامل تؤريعل االس ياه ية ال

ه بناها كل ااال اعل لليقا ة من اهااا ما هل :

 االهاية الاانرنة لل ناية الاس دامة ضان مس ري الحكرمة وال شيهد . خبية ال اال االعل لليقا ة . الاراها الا انة لاثل هلا النرع من العال . : 3/ 4/2/2الخطوة الثالثة " بناء القدرة والخبرة ضمن الجهاز االعلي للرقابة"
 ه عةةين عل ة االاا ة ة العليةةا لليقا ةةة تبن ة مةةنا هقةةا ى ه ة هلم وخبةةياتام واس ة ياه ياتام العامةةةوالاراها الا انة .
 كلاا كانت االاا ة العليا لليقا ة أكثي رقة ال عامل مد القااها االكثي تعقيدا كلاا الااا ان اةاجلج الا هد من ال ارا لنحص مدي عالية االعااج الحكرمية .
 : 4/ 4/2/2الخطوة الرابعة " تنفيذ االعمال الرقابية"
ت طل اعااج اليقا ة عل قااها ال ناية الاس دامة الخطرا االه د الاع ااة ألي عالية هقا ية :
 ال خطيط العااج اليقا ة. اعاه العال . اعداا ال قاههي .( )1الدليل االهشااا لنيهق ميااعة البيئة ال ا د لانهاة االن رساي ). )http://www.environmental-auditing.org
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 م ا عة هقا يةالاعاهيي اليقا ية الاطبقة ل ننيل اعااج هقا ية ت علق ال ناية الاس دامة ه أن ال تخ لةك عةن اهةة اعاةاج
هقا ية أخيي  ،العال اليقا الناا هح اج ال " تحدهد مسئرليا  ،خبية كا ية ......
 : 5/ 4/2/2الخطوة الخامسة" التعلم من الخبرة الخاصة بالجهاز االعلي للرقابة وعن أخرين"
ني أن تبااج الخبيا ين االاا ة العليا لليقا ة من الااكن ان هسام
 ،والاا انبا ال ان مد ال طرها الحدهثة .

تبةااج اال كةاه والاق ينةا

 : 6/ 4/2/2الخطوة السادسة" احداث التأثير"
 هنبل أن ه ر ي لهاا ة العليا لليقا ة نهاما لا ا عة تركياتاا وتس يل تتريياتاا. ال ت ب هقا ة االااو أو اليقا ة الشاملة عالة اال عندما ترضد ن ال اا م ناوج الشع . هح ةةاج ال اةةال االعل ة لليقا ةةة ال ة تع ه ة عهقاتةةه مةةد وسةةالل االعةةهل  ،والل ةةان ال شةةيهعية ،والحكرمة  ،والا اد راه عال .
وهيي البان انه هاكن لألاا ة اليقا يةة الكشةك عةن االخة هال والاخةاعي ال ة تعيقةل ال نايةة
الاس ة دامة كاةةا هاكناةةا مةةن خةةهج تةةدخهتاا تحليةةل وتقيةةيم هةةلم االخ ة هال شةةكل هةةر ي الاعلرمةةا
األساسية والارررق اا ال عداا االس ياتي ية الاحلية الاناسبة لل ناية الاس دامة .
 :3/2التحدي الثالث " التنوع البيولوجي "
مقدمة
ال ّنة ّةرع البيرلةةرا الاةةيوهي لراةةرا الحيةةاة علةةى واةةه الكةةية األهضةةية اةةا ة ال ة واةةرا اإلنسةةان
وه اهي ه اكب ُم َعيّ ضٌ للخطي هلا العالم اللي هشاد الاهةااًا اال ًاةا ة الا ارعةة السةكانية البشةيهة،
نةرع
واللي هيضخ تحت ضلرعا ال طرهي الشدهدة هُع بي َوضْ د سُلَّم أولرها من أال الاحا هة على ال ّ ّ
البيرلرا أم ٌي غاهةة األهايةة وإالّ سةيخ ن أمةال أعيننةا أسةاسُ َوضْ ةد سةلم األولرهةا هةلا ميكة ٌ مةن
اع باها قياية وعلاية.
: 1/3/2تعريف التنوع البيولوجي
عبقا التناقية ال نرع البيرلةرا ()1هق ةد ةال نرع البيرلةرا او ال نةرع االنيةال " ال بةاهن ةين الكالنةا
الحية من اايد الا ةااه سةراو االهضةية أو البحيهةة أو غييهةا مةن الةنهم البيئيةة الااليةة وغيةي الة مةن
الا اعا البيئية ال تع بي ا و مناا " .
نةرع البيرلةةرا " ( )Biodiversityتشةكيلة الحيةاة علةةى واةه الكةية األهضةةية،
هَ ِ ةك الا ةطل "ال َّ ُّ
ا دا ًو من ال يو وان اا ًو الانهرمة البيئية .
هقاس ال نرع النهال البيئ اقداه ال عدا أنراع الكالنا الحية الاراراة الا النهال مد األخل
االع بةاه تحدهةد األنةراع السةالد (  ) Dominantوالسةالد نسةبيا ً (  )Relatively Dominantة هةلا
النهال كاا هؤخل كل نرع عدا أ ياام ومس رى نارها وال باهن ين األ ياا .
التنوع البيولوجي
 :2/3/2أهمية
ُّ
 خدما يئية ااعاة للحياة ت وا الانهرما البيئية اإلنسان خدما كثيية ك نقية الايام ،مرالنةالله ال ري ،تنكي (تحليل) ميكبا عارهة ،مند النياانا والاساعدة
تيكيبة اللالا
تلللل الايام ،اإلن اج والاحا هة على خ ر ة األهض ،تلقي الاحاكيل ال هاعية ،مياقبة
()1اتناقية ال نرع البيرلرا . (http://www.biodiv.org) 1220
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ال

ال دهل لاا تُقَ َّده الياها

ا ا ال هاعية الااهة وغييها،وإن قياة هلم الخدما
الدوالها سنرهـًا.
 اس خهص مراا خال ومن راا هس خلص اإلنسان من الطبيعة مراا خال ومن راا أخيى منيناا الللاو ،واألاوهة و من ا كناعية ومراها وهارية ل حسين اراة الاحاكيل ال هاعية.
نرع البيرلرا ساهات ت ايم كا ة الحااها اإلنسانية.
 قياة نااههة وهونانية لل ّ ّ : 3/3/2أسباب عدم اهتمام األفراد بأهمية التنوع البيولوجي
ً
 الن رة ين أسعاه السرق وأسعاه الا ااه البيئية أقل سعيا نال اا الخال . غياب الاعي ة تهاية ال نرع البيرلرا . غياب الاعلرما ال ترض للنيا عراق أ عاله ضد ال نرع البيرلرا . غياب السياسا العامة البيئية والبيرلراية ال تؤاي إلى ننظ الا ااه . عدل إلاال النيا األهاية العالاية للنرع ( مثل ل رو األ ياا إلى كيد الطيره الااااية ) . : 4/3/2االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
-

مدهنة هامساه

االتناقية الا علقة حااهة األهاض اليعبة اا األهاية الدولية الانعقدة
اإلهيانية عال .12 1
اههس عال .12 0
االتناقية الا علقة حااهة ال ياث الثقا والطبيع الانعقدة
الن ية من ـ 1
مدهنة ههراي اانييو البيالهلية
عقد الاؤتاي العالا للبيئة وال ناية
هرنير عال  1220تحت مهلة األمم الا حدة ون عنه عدة اتناقيا كاا هل :
االتناقية األولى :وت علق ال نرع الحيري وه تاد إلى نااهة الكالنا الحية الحيرانية والنباتية
الااداة االنقياض.
االتناقية الثانية :اتناقية مناخ األهض وت علق ال ليييا الاناخية ومكا حة اهتناع اهاا
الحياهة ع ن عيهق الحد من انبعاث اللالا الاسببة لسخرنة ال ر.
االتناقية الثالثة :معاهدة اللا ا والاسانا الخاياو.
االتناقية الدولية لاكا حة ال حي لعال .122

 : 5/3/2تهديدات التنوع البيولوجي
تشيي اتناقية ال نرع البيرلرا ( )1ال وارا خاس تادهدا كبيى وه :
-

االس لهج ال الي .
ال لرث واريم عل العناكي الللالية .
ال لييي الاناخ واالن باس الحياهي
االكنا الدخلية ( الل و البيرلرا ) .
تلييي الارعن ( النقدان وال لة ) .
وتراد تادهدا اخيي مناا ما هل :

 ال حي . القيكنة البيرلراية . ال كنرلرايا البيرلراية( )1اتناقية ال نرع البيرلرا .(http://www.biodiv.org) 1220
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 :6/3/2أطار مقترح الختيار وتصميم اعمال مراجعة التنوع البيولوجي ()1
أن تل الخطرا تع بي مق ينا قط وهاكن تعدهلاا و ق مرقك وان يااا أي ااةال اعلة لليقا ةة
 ،كاا هاكن اس خدال تل الخطرا ل حدهد االهدا والنطاق ومعياه الايااعةة النياهةة لل نةرع البيرلرايةة
 ،وهاكن اه ال هلم الخطرا كاا هل :
 : 1/6/3/2الخطوة االولي " تحديد التنوع البيولوجي للدولة والمخاطر التي تهدده "
عل الايااعين االخل

ه

االع باه ما هل :

 القطاعا واالنشطة االق ااهة ال تع اد على الاراها البيرلرايةالدولة .
 عبيعة ونساسية االنراع الاخ لنة للنهال البيئ الاساهاة ال ى تقدماا الدولة ومبلد وخـدما النهـال البيئ لاا واالقالعـال .
وتقرل الدولة قييم ال ادهدا البيئية ال
ال قييم اا هل :

الدولة .
اا الـقـرم وال ال

ت عيض لاا الدولة  ،وهقرل ال اال االعل لليقا ة ت ام هلا

 ام االسباب وهاو تل ال ادهدا . االس عانة اس شاههن لاساعدتاا تقدهم الاشاهة للحكرمة . :2/6/3/2الخطوة الثانية" فهم ردود افعال الحكومة تجاة تلك التهديدات واالطراف الريئسية المعنية "
نهيا لكرن الحكرمة تلع اوها خطييا نااهة ال نرع البيرلرا  ،وتقرل االاا ة العليا لليقا ة
الايااعة عل الحكرمة  ،و سبيل ال عل االاا ة العليا لليقا ة ما هل :
-

ام االاا ة العليا لليقا ة للاراها اليليسية البيرلراية  ،وال ادهدا البيرلراية  ،واوه الدولة
تخنيك ومند تل ال ادهدا
مدي ال ال الدولة االتناقيا الدولية ناج ال رقيد علياا  ،والقرانين واللرال الرعنية للدولة .
ه تحدهد االعيا اليليسية الاعنية .
ه تحدهد اوه ونشاع ونطاق تتريي كل عي هليس .
تحدهد الايئا والشيكا الخاضعة الااهة الدولة وال تؤري ال نرع البيرلرا .

 :3/6/3/2الخطوة الثالثة " اختيار موضوعات واولويات المراجعة "
ه
ما هل :
-

عل االاا ة العليا لليقا ة اخ ياه مرضرعا

واولرها

الايااعة ومن الارضرعا

الاح الة

االس ياتي ية الرعنية لل نرع البيرلرا .
الاناعق الاحاية ( الاحايا الطبيعية ) .
االنراع الدخلية .
االنراع الاعيضة للخطي .

( )1هياد ال ال :
 م ارعة عال االن رساي لايااعة البيئة  ،تيااة ال اال الايك ى للاحاسبا (م ي) " ميااعة ال نرع البيرلرا – اليل اهشاايلهاا ة العليا لليقا ة " ( القاهية . ) 022 :
 -مرقد م ارعة عال االن رساي للبيئة ). )http://www.environmental-auditing.org
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 االهاض اليعبة .عل االاا ة العليا لليقا ة ما هل :

ه
-

تحدهد ال اا الخاضعة ليقا ه و ق لقانرنه .
ااياو تحليل للاخاعي ل حدهد أي االاياوا اكثي الدة ومهلاة .
االخل االع باه أهاية ال اريي الكامن عل البيئة والا اد واالق
االخل االع باه مدي قرة الايه .

اا .

 : 4/6/3/2الخطوة الرابعة " تحديد مناهج المراجعه "
هح اج الايااعرن ال ان قاو منا الايااعة واخ ياه أهدا الايااعة ومن هلم الاناه ما هل :
الاشيوعا ال ى
 الايااعة الاالية ال قليدهة ني هقرل الايااعران نحص االمراج العامةتيك عل ال نرع البيرلرا والاحا هة عليه .
 االل ال االتناقيا والقرانين واللرال والسياسا ني ه م مدي ال ال الحكرمة االتناقياالدولية ال وقعت علياا الدولة  ،والقرانين الرعنية والسياسا والبيام الحكرمية الا لة
ال نرع البيرلرا .
 قياس االااو والن ال ني هاكن ان تقيم عاليا ال نرع البيرلرا اااو اعااج و يام الحكرمةالخاكة ادهدا ال نرع البيرلرا  ،كاا هاكن لهاا ة العليا لليقا ة اس خدال العناكي ال قليدهة
( الكناوة ـ النعالية ـ االق اا ) للبيام الحكرمية لااان الحناظ عل الاراعن والنهال البيئ .
 الاساولة وال نسيق والقدهة ني هاكن لهاا ة العليا لليقا ة قياس مدي مسئرلية وقدهة ال ااالحكرمية عل الر او ال اماتاا البيئية ال نرع البيرلرا .
 اعداا تقاههي للعاهو وال ااره ني ت طل العدهد من االتناقيا الدولية أن تقدل الحكرماالرعنية تقاههي ل اا مثل االمم الا حدة  ،كلل عض ال شيهعا الرعنية ت طل ال  ،وهل
ال قاههي تعد من االة الايااعة الاامة للايااعين .
 : 4/2التحدي الرابع " مراجعة المياه الصالحة للشرب"
مقدمة
أن الحققق ققي الميق ه كق ن يمق حا يسققك أحققد ا سققب ر الرئيسققية لاكميققر مققن ال ق يالمسق ح بققين
ا ققراد أي الجم ع ق أي ح ققد الققدي يمق بي ع ق فققي بعققل ا حي ق ن أد ال ق بسققبر المي ق ه بققين م ق
ا راضي يالمس عمرين عاد ال أمير بسك سابي عاد مص در المي ه يكيفيقة اسق ل لع يب ل ق لي راجقع ال ميقة
يال طققير الحراعققي يمققذا م ق حققدد ققي العديققد مققن ب ق ا رل ،يمققن صققير المس ق ح عا قد المي ق ه مققي
المس ح ال جة من دمير اإل س ن لمص در الميق ه ي اييمعق ب لم افق ال جقة عقن م اقا ال سق ط ال قي
يم رسع  ،يمن م ظعر أممية المي ه كمصقدر طبيعقي يالح جقة لقد اإلدارس السقايمة لعق يال قي طاقر جعقيد
ديلية لاعم عاد ظيم عماية اس ل لع ي دار ع يالمح ظة عاية.
أن االحديق د المطققرد ققي كميققة الطاققر عاققد الميق ه يجققة ل فجق ر السققك ي أصققب يسق احم طبي ق جدي ق
لادراسق يال ق ئا العاميققة حقي الميق ه ياإلدارس السققايمة لعق لضققم ن المح ظقة عاقد يعيققة يكميقة المصق در
الم ئية عاد الرغم من أن لا ظ م يال ياحن البيئي الم درس لدرجة م عاد عق دس أميق البيئقة مقن القدم ر ال ق ا
عن م اا ال س ط البسرية.
أن الحيب سر تقرل سب الايام كتند االن ااال القرهة الا رقعة ال وقةد ال ت نةق هةلم االن اةاال
وقرع هلم الكاهرة من خهج ال قيهي اللي كةده مةؤخياً تحةت عنةران "الاةاو ع ة الحيةاة" ( ، )1ةل إن

( )1تقيهي عن منهاة األمم الا حدة لألغلهة وال هاعة (الناو) .122

1

اايد الاؤتايا ال
والعشيهن .

عقد والبحرث ال

ك بت اكي أن الخطي قاال وواقد خاكة

داهة القةين الحةااي

 : 1/4/2أهداف السياسة المائية المستدامة
تراد عدة اهدا للسياسة الاالية الاس دامة كاا نداتاا الانرضية األوهو ية مناا :
 تر يي م ااه مالية كايا كا ية و راة مقبرلة ل لب الا طلبا االق ااهة من كناعية ولهاعية. تر يي م ااه يمنة من ميام الشيب و كايا كا ية. الاحا هة على نرعية وكاية الا ااه الاالية لحااهة واعم عال البيئة الاالية ولااان اسة اياه الحالةةالبيئية الطبيعية لاا.
 إااهة الا ااه الاالية للاند أو لل قليل من ا راه السلبية للنياانا  ،كلل خنض ندة تتريي ال نا . : 2/4/2المصادر المائية
اس اه الايام منل عال 1252اعل الكثيي من اوج
أن محدواهة الا ااه الاالية وال اهد الاس اي
العالم هرااه ضلطا م ساهعا على م ااهم الاالية ن أوهو ا مثه اهتند ن م اس اه الايام من 100km3
العال  1252إلى  550km3العال 1222وهاكن ت اول هلا االهتناع عن عيهق ه د كاية االس اه
من الايام وهر ما هاثل نه على الادى القيه لكناا غيي م دهة على الادى البعيد ،وهنا هتت اوه علم
الطبيعة وتقدهي كاية م ااه الايام والسبل السلياة إلااهتاا
الايدهولرا اللي ها م دهاسة اوهة الايام
أن تقرل على أساس
ل حقيق ال ناية الاس دامة  ،وال د من ال نرهه إلى أن أي خطة إلااهة م ااه الايام ه
تخاين وتقييم كل من كاية ونرعية الا ااه الاالية الا ر ية.
تح ري األهض وما هحيط اا من غه اري علةى كايةة هاللةة مةن الايةام اةن الاعةيو أن سةبعة الاالةة
مةةن ك لةةة األهض ه ة مةةن الايةةام  ،ومةةن ني ة الاسةةانة ح ةةل الايةةام رهرةةة أه ةةاع مسةةانة األهض لكةةن مةةن
الاؤسك القةرج أن  2 .5الاالةة مةن هةلم الايةام هة ميةام مالحةة علةى شةكل حةاه ومحيطةا وال ت ةل ل لبيةة
ان يااا اإلنسان اليرمية  ،والا بقة هة الايةام العل ةة وال ة ة معهااةا تكةرن علةى شةكل اليةد ورلةرج ة
قطب الكية األهضية  ،والايام العل ة ال الحة للشيب ا قط  2.الاالة من م ال هةلم الايةام وال ة هة
على شكل اناي و حييا وميام ار ية و خاه ماو ال ر.
إاا ما تم ترلهد هلم النسبة الائيلة من الايام العل ةة ال ةالحة للشةيب نسة ترلهةد الكثا ةة السةكانية علةى
األهض ،إناا س لط ان يااا البشي ،ولكن الراقد ال هراد هنا عدالة ة ترلهةد الاةراها ة الطبيعةة
شكل عال اثه ن د أن كاية األمطاه مناعق مثل الاناعق االس رالية ت ةل إلةى نحةر عةدة أم ةاه ة نةين
عض الاناعق ال حياوهة.
أناا شبة معدول
وقد أكد تقيهي البن الدول نةرج االسة ياتي ية البيئيةة للشةيق األوسةط وشةااج أ يهقيةا علةى أن العةالم العي ة
هرااه كاهرة يئية ه اثل أهااا تلرث الايام والاراو إلى اان تدهره األهاض واللي هكلةك العةالم العي ة
أكثي من  12ملياها اواله سنرها اا هعااج  %من إااال الةدخل القةرم مشةييا إلةى أن هنةا نةرال 2
مليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرن نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم العي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ال هح لرن على ميام نهينة  ،كاا أشاه إلةى أن أكثةي مةن  05مليةرن نسةاة هعيشةرن ة مةدن لةد ياةا تلةرث
الاراو مس رها غيةي مسةارس اةا عالايةاً ،كاةا أكةد علةى أن مشةكه ال لةرث البيئة مةن أهةم الاشةكه ال ة
تحرج اون النار الا راكل  ،وهة ااا األمةي خطةرهة إاا مةا أخةلنا ة االع بةاه اهتنةاع تكةاليك ةيام مكا حةة
ال لرث البيئ إلى مس رى ال قبل لكثيي من الدوج النامية ل حالاا(.)1

( )1البن الدول " تقيهي عن ال ناية
األهيال )1222 ،ص.110

العالم ( "1222/28القاهية  :الاعي ة عيهق إلى ال ناية ،ميك األهيال لل يااة والنشي ،مؤسسة

0

 : 3/4/2آثار تلوث المياه العذبة على صحة اإلنسان()1
 أ سةط شةئ هاكةن قرلةه أنةه هةةدمي كةحة اإلنسةان مةن خةهج إكةةا ه ةاألمياض الاعرهةة ومناةاالكةرلييا ،الاهههةا ،ال ينةرا ،البلااهسةيا ،أمةياض الكبةد  ،االل اةاب الكبةدي الر ةال  ،الدوسةن اهها
كا ة أنراعاا  ،ناال تسام .
 ها د ليشال الحياة ميام ا ألنااه والبحييا ني أن األسادة والاخلنا ال هاعية ال ت سةيبإلى ميام ال ي تساعد على نار الطحال والنباتا الاخ لنة ماا هاي الثيوة الساكية .
 ت عةةيض ن ةةى ميةةام األمطةةةاه أرنةةاو سةةقرعاا إلةةى الكثيةةةي مةةن الالررةةا ل ةةل األهض مشةةةبعةاللالا السامة اللالبة ماا ه علةه غيةي كةال للشةيب ،ولعةل أ اةل مثةاج هةر الاطةي الحااة
اللي سي م شينه النقا .
 تلةرث ميةةام البحةةاه واألناةةاه و الايةام ال ر يةةة ةةالاراا الب يوليةةة والاةراا الاشةةعة والاعةةاان الثقيلةةةوغييها ماا هؤاي إلةى اخ نةاق األنيةاو الااليةة وتعطيةل معهةم العاليةا الحيرهةة الاراليةة و ةلل
ت ب الحياة الاالية شبه مس حيلة.
 : 4/4/2استخدامات المياة ()2
هاكن اس خدال الاراها الاالية عدة اس خداما من اهااا ما هل :
 مياة الشيب . اليي وال ناية ال هاعية . ال ناعة . النقل النايي . ترليد الطاقة . تناية الثيوة الساكية . االنشطة ال يوه ية مناا السيانة وكيد االساا . :5/4/2أطار مقترح الختيار وتصميم عمليات مراجعة المياة ()3
هراد رهث خطرا لايااعة الايام ال الحة للشيب وه كاا هل

:

 : 1/5/4/2الخطوة االولي " التحديد للمياة والمخاطر التي تهددها "
ه م هلم الخطرة ما هل :
 تحدهد تعيهك الايام و قا للقرانين والاقاهيس الاحدة والا عاه علياا . ال عي عل م ااه الايام الدولة . كلل ه م ال عي عل القرانين والقياها وال شيهعا الانهاة للحـناظ عل الايام من ال ـلرث . تحدهد الاخاعي النات ة عن تلرث الايام ومن امثله ال االمياض ال ت ي االنسان . : 2/5/4/2الخطوة الثانية " سبل مواجهه التهديدات والمعايير الحاكمة "
تع اد سبل الاراااة عل الاعاهيي ال تحكم مةدي كةهنية الايةام لهسة خدال االامة  ،والاةد مةن
ال نااهة االنسان من االمياض والاراا السامة ال تن شي عن عيهق الايام .
وتبدا سهمة مياة الشيب وكهنية لهس خداما االامية عند ال تكد من :
 نااهة متخل عاليا الايام من ال لرث .) )1مرقد م ارعة عال االن رساي للبيئة . http://www.environmental-auditing.org
) )0مرقد م ارعة عال االن رساي للبيئة . http://www.environmental-auditing.org
( ) هياد ال ال :
 محاي االن ااع اليا د لنيهق عال البيئة للانهاة العي ية لهاا ة العليا لليقا ة والاحاسبة " اها رساي " (الكرهت  :مي ق هقماليل اهشااي لهاا ة العليا لليقا ة لايااعة الاياة ال الحة للشيب  ،الن ية من  0 -0ا يهل . ) 0210
 -مرقد م ارعة عال االن رساي للبيئة ). )http://www.environmental-auditing.org

 كناوة عاليا وخطرا ال نقية واس خدال مراا مطا قة للاراكنا القياسية معال ة الايام . اك شا أي خطي هادا سهمة الايام وكحة االنسان واتخاا االاياوا الهلمة لل حي . : 3/5/4/2الخطوة الثالثة " تحديد اولويات المراجعة "
ت اثل هلم الخطرة ياا هل :
 : 1/3/5/4/2تحديد اولويات العمليات الرقابية
ه م تحدهد اولرها العاليا اليقا ية كاا هل :
 مدي خارع ال اة محل الايااعة ليقا ة ال اال االعل لليقا ة . -تحدهد الاراها الاعيضة للاخاعي اياو ال ي

ال ح وال ناع وخه ه .

 القدهة علة مراااةه ارةاه ال لةرث ومةن الااكةن االسة عانة ةالخبياو ل حدهةد االخطةاه النات ةة عةنال لرث .
 مدي ترا ق ال اا الخاضعة لليقا ة للحدوا والاعاهيي القانرنية الاحلية والدولية . :2/3/5/4/2تحديد االسلوب المتبع العمليات الرقابية
هخ لك وه نرع االسلرب الا بد عاليا الايااعة ةين االااة م العليةا لليقا ةة  ،وعلة الةيغم مةن هةلا
االخ ه اال انه ه م اتباع اند االسالي ال الية :
الاشيوعا ال ى
 الايااعة الاالية ال قليدهة ني هقرل الايااعران نحص االمراج العامةتيك عل الايام والاحا هة عليه .
 االل ال االتناقيا والقرانين واللرال والسياسا ني ه م مدي ال ال الحكرمة االتناقياالدولية ال وقعت علياا الدولة  ،والقرانين الرعنية والسياسا والبيام الحكرمية الا لة
حااهة الايام .
 قياس االااو والن ال ني هاكن ان تقيم اااو الرندة محل الايااعة ني ه م اس خدال معاهييالكناوة والنعالية واالق اا .
 اعداا تقاههي مرضرعية ني ه م اهاسة مرضرع أمرضرعا محداة ش و من ال ن يل . : 3/3/5/4/2المراجعة البيئية للجهاز االعلي للرقابة علي المياه
وه م ال من خهج ااياوا م ارعة من الخطرا منه ما هل :
 ااياو الاق ا ه الشخ ية مد القالاين عل تشليل واااهة الرندة محل الايااعة لل عةيتن يل عل اسالي وخطرا ال شليل .
-

شةكل

حص االنهاة الاس خدمة ل نقية ومعال ة الاياة .

 تحدهد مدي وارا تقييم يئ للرندة محل الايااعة من ااا خاهاية اخيي . هة م علة عةض البيانةا والررةةالق مةن ال اةة محةل الايااعةة  ،وكةةلا الح ةرج علة كةره مةةنال قاههي السا ق اعدااها ااخليا وخاهايا .
-

عاةةل اةةرال ميدانيةةة لاعانيةةة مرقةةك الرنةةدة علة الطبيعةةة  ،وه ة ترريةةق الن ةةال الاس خل ةةة
عض الحاال .
اس خدال الاحاضي أو الناااج الاعدة مسبقا و ال رهي

 تحدهد النس والاؤشيا ال سي م اس خداماا للركرج للن ال ال تعبي عن مرقك ال اة محةلالايااعةةة ومس ة ري ااالاةةا البيئ ة ( ومةةن امثلةةة ال ة نسةةبة اس ة لهج الطاقةةة ال ةةاياية  ،ونسةةبة
الطاقةة االسة عا ية لشةةبكة ترلهةةد الايةةام ال ةةالحة للشةةيب  ،نسةةبة العينةةا غيةةي الاطا قةةة للاعةةاهيي
والاراكنا ..........................................الخ ) .

و النااهةة هة م اعةداا تقيهةي ن ةال الاااةة وه ة مياعةاة عةدة عناكةي ة هةلا ال قيهةي مةن
اهااا ما هل :
 كياغة ال قيهي للة ت سم السارلة والرضرس وسارلة النام. ال را ق ين الاااة الاحداة للايااعة ومح ري ال قيهي . ال را ق ين الرلن النسب لاهنها ال دقيق والن ال الراهاة ال قيهي .وهكرن هيكل ال قيهي الاق يس كاا هل :
 تعيهك الاااة اليقا ية الراهاة ال قيهي . اسباب اخ ياه ال اة محل الايااعة . الاؤشيا والاعاهيي الاس خدمة . الن ال وال ركيا .وهةةيي البان ة ان ميااعةةة الايةةاة اكةةب امةةيا ضةةيوهها ة االونةةه االخيةةية خاكةةة مةةد قلةةة الايةةاة
وندهتاا  ،كاا هيي البان انه نهيا ل داخل م ااه الايام ين الدوج الاخ لنة ( كناي النيل مثه هاي عدا
من الدوج ) هاكن اس خدال الايااعة ال عاونية وتش يد األاا ة العليا لليقا ةة علةى إايالاةا ةين أكثةي مةن
اولة ،وعاليا ميااعة يئية م رالهة ياا يناا ة إعةاه ال ةدي للاشةكه البيئيةة ال ة ترااةه العةالم
وال ت خطى ندوا الدولة الراندة.
كاا هيي البان أن عاليا الايااعة ال عاونية تؤاي ال كقل مااها األاا ة الاشةاهكة ياةا عةن
عيهةق تبةةااج الخبةةيا ماةةا هعةةد نةةاو لقةةدها األااة ة االضةةا ة إلةةى اانة اعةةم العهقةةا ةةين األااة ة
والركرج إلى أ ال الاااهسا .
 : 5/2التحدي الخامس  :تغير المناخ " االحتباس الحراري "
مقدمة
أكةةبحت قاةةية ال ليةةيا الاناخيةةة ن ةةي ال اوهةةة ةةى كا ةةة االا ااعةةا الدوليةةة الاعنيةةة السياسةةة
واالق ةةاا خاكةةة وأن تةةداعياتاا تاثةةل تادهةةداً للسةةلم واالمةةن العةةالاى وأكةةب علةةى كةةل اولةةة عاةةر ةةى
الا اد الدولى أن تقرل دوه ى مراااة هلم الهاهية و قا ً لابدأ الاسةئرليا الاشة يكة ولكةن الا باهنةة ،
ني أن الدوج الا قدمة هى الاسئرلة تاههخيا ً وإنسانيا ً عةن انبعارةا غةالا االن بةاس الحةياهى الاسةببة
لهاهية تليي الاناخ  ،والدوج النامية هى الا ايهة من الهاهية .
إن اوج الانطقةةة العي يةةة كلييهةةا مةةن اوج العةةالم النةةام ال ت حاةةل سةةرى قةةده قليةةل مةةن الاسةةةؤولية
ال اههخيةة ة ظاةةره مشةكلة تليةةي الانةاخ إال أنةةه مةن الاةيا أن الانطقةةة العي يةة سة رااه مشةكلة تليةةي
الاناخ بعاتاا الاخ لنة.
 : 1/5/2تعريف ظاهرة االحتباس الحراري ()1
االن بةةاس الحةةياهي ( (Global Warmingوال لييةةي الانةةاخ ) (Climate Changeم ةةطلحان
م ياا ةان ة االسة عااج مةد أن "ا كااهايةة القرميةة للعلةرل" ()National Academy of Sciences
تنال اس خدال م طل ال لييي الاناخ ألنه أاق ال عبيةي عاةا ه ةيي مةن تليةيا ة الانةاخ ولةيس
قط اهتناع اهاا الحياهة .
و ال لييي الاناخ هر" أي تليي ملحرظ نالة الاناخ (مثةل الحةياهة ،هطةرج األمطةاه )..،وهسة اي
ة اهاةة نةياهة
على مدى عقرا أو أكثي"  ،أما النسبة الى االن باس الحياهي هر" االهتناع ال دهه
الطبقة السنلى القيهبةة مةن سةط االهض مةن اللةه ال ةري الاحةيط ةاالهض وسةب هةلا االهتنةاع هةر

(. http://www.epa.gov/climatechange/fq/science.html )1
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لهةااة انبعةاث اللةالا الد يئةة أو غةالا ال ةر ة الخاةياو " ، " green house gasesتليةي الانةاخ
ظاهية عالاية الطا د ني أناا تعد ندوا الدوج ل شكل خطرهة عل العالم أااد.
 : 2/5/2أسباب التغيرات المناخية
 : 1/2/5/2اسباب طبيعية
تقاس ظاهية االنحباس الحياهي من خهج معدج اهتناع اهاة نياهة الثاانية كيلرم يا األولى
للله ال ري نين تؤري عدة عرامل على ظاهية اهتناع اهاة نياهة األهض.
ومن العرامل الطبيعية (:)1
الشاس ااتاا،
 ال لييا ال تب ّدج مداه األهض نرج الشاس ،وتليي النشاعا النروهةوهبرب األعاكيي الشاسية ين ية وأخيى ني تش د عرهاً وت اا َوج تاهة أخيى.
 االنن اها البيكانية. -ال ليي

مكرنا الله

ال

ري.

 :2/2/5/2غير طبيعية
وه نات ة من النشاعا اإلنسانية الاخ لنة مثل:
 اس عااج اإلنسان للطاقة . اسة عااج اإلنسةان للرقةد االننةرهي "ننةط ،حةم ،غةال" وهةلا هةؤاي إلةى لهةااة تيكية غةال رةانأكسيد الكي رن ال ر ماا هن م عنه لهااة اهاة نياهة ال ر.
 قطد األعشاب وإلالة اللا ا . : 3/5/2الخلفية التاريخية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية علي المستوي الدولي
مي قاية ال لييا الاناخية عل الاس ري الدول عدة ميانل و ياا شيس للل :
 : 1/3/5/2التسلسل الزمني للتعامل مع قضية التغيرات المناخية علي المستوي الدولي
  1288ينام األمم الا حدة للبيئة  + UNEPمنهاة األهكاا العالاية.  1222الايئة الحكرمية الدولية الاعنية ليي الاناخ  <--- IPCCال قيهةي ال ايعة األوج شةتنتليي الاناخ.
  1220قاة األهض يهراي اانييو  <---اتناقية األمم الا حدة اإلعاههة شتن تليي الاناخ والت علق ال ليييا الاناخية ومكا حة اهتناع اهاا الحياهة عن عيهق الحد من انبعةاث اللةالا
الاسببة لسخرنة ال ر.
  1225عقد الاؤتاي األوج ألعيا االتناقية.  122كده ال قيهي ال ايع الثان عن الايئة الحكرمية الدولية الاعنية ليي الاناخ.  122يوتركرج كيرترواللي ألةـ ل الةـدوج ال ةناعية خةـنض انبعاراتاةا مةن غةـالا االن بةاسالحةةياهى ا رسةةط  %5مةةن انبعارةةاث عةةال 1222وال ة خ ةـهج ةةية االل ة ال االول ةـى -0228
 ،0210وضيوهة تر يي ال ارهل الهلل ل ننيل مشيوعا ال كيك ونقل ال كنرلرايا و نةاو وتتهيةل
قدها الدوج النامية للر او تل اماتاا ى االتناقية .
  022انشاو ينام عال نييو ى لل كيك وتقييم الاخاعي الدوج النامية.  022خطة عال الى ( انشاو م ارعة عال ل حسةين أااو االتناقيةة شةتن االاةياوا ال عاونيةةعرهلة االال  AWG – LCAلكل من ( ال كيك – ال خنيك – نقل ال كنرلرايا – ال ارهل ) .
( )1أهّرب أ ر اهّة " علم البيئة و لسن اا " ( ع ّاان :ال ااه نشي ) 0228 ،ص

.

 : 2/3/5/2اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
 : 1/2/3/5/2هدف االتفاقية
 تثبيةةت تيكي ة ا غةةالا االن بةةاس الحةةياهي ةةالله ال ةةري عنةةد مس ة ري هحةةرج اون تةةدخلخطيي من اان اإلنسان النهال الاناخ  ،وه م ال عةن عيهةق وضةد ال امةا علة الةدوج
ية لمنية ت ةي للةنهم
الا قدمة ( ال ناعية) خنيض انبعاراتاا ،وهنبل تحقيق هلا الاس ري
اإلهكرلراية أن ت كيك رهة عبيعية مد تليي الاناخ اون تعيض إن اج األغلهة للخطي وتسةا
الاا قدما ً ال ناية االق ااهة عل نحر مس دال.
 : 2/2/3/5/2أهم مبادئ االتفاقية
 نااهة النهال الاناخ لاننعة األاياج البشيهة الحالية والاس قبلية علة أسةاس مةن اإلن ةا و قةاللاسؤوليا الاش يكة ولكن الا باهنةة نية ه ة أن تتخةل البلةدان الا قدمةة الناةر مكةان ال ةداهة
مكا حة تليي الاناخ وا راه الااهة الا يتبة عليه.
عل اايد الدوج األعيا اتخاا ال دا يي واإلاياوا الرقالية للحد من أسباب ظاهية تليةي
 هالاناخ وتخنيك يراهها.
 : 3/2/3/5/2أهم التعاريف الواردة باالتفاقية
 ال كيك هر " م ارعة السياسا والاااهسا ال ى تيمى إلى إنداث تعدهه مةن شةتناا تحسةينوه د كناوة البنى األا ااعية والنشاعا األق ااهة ل هااة ميونة هلم الةنهم واعلاةا أكثةي قةدهة
على م ا اة ا راه الاح الة ل ليي الاناخ واألسة نااة مةن النةيص الانانةة والة الحةد مةن قا ليةة
ال تريي ولهااة القدهة على ال كيك" .
 ومن اهم سياسا ال كيك تقييم قا لية ال تري  ، Vulnerabilityالحد من خطي الكراهث الاناخيةة ، risk reductionإعةةةداا إسةةة ياتي ية ال كيةةك  ، adaptation strategyإعةةةداا مق ينةةةا
لاشةةيوعا ال كيةةك ةةى م ةةاال الاةةراها الااليةةة والسةةرانل وال هاعةةة والسةةيانة ل ارهلاةةا مةةن
كنااهق ال كيك . adaptation projects & programs
 ال خنيك وهةر" إاةياو أساسة هاكةن مةن خهلةه اإلسةاال ة ال اةرا الدوليةة لخنةض االنبعارةا ،و ة الرقةةت ننسةةه تحقيةةق االةةة مةةن الانةةا د االق ةةااهة واالا ااعيةةة ال ة تع ة ل مسةةيية ال نايةةة
الاس دامة عبي لهااة كناوة اس خدال الاراها والطاقة واإلقهج من ال لرث من خهج نةاو القةدها
يام تناية اللطاو النبات " .
وتحده نهم اإلن اج ،وال رسد
 ومةن اهةم م ةةاال االسة ثااه ةى مشةةيوعا يليةة ال نايةة النهينةةة " ال خنيةك " الطاقةا ال دهةةدةوالا ةةداة  ،تحسةةين كنةةاوة الطاقةةة  ،تةةدوهي ومعال ةةة الاخلنةةا  ،تحرهةةل الرقةةرا لللةةال الطبيعةةى ،
لهاعة اللا ا وال ش يي ،تقليل نيق اللالا الا انبة الن اج الب يوج .
 : 4/5/2غازات االحتباس الحرارى ()1
• رانى أكسيد الكي رن ( الطاقة والنقل ).
• الايثان ( ال هاعة والاخلنا ).
• اكسيد الني يول ( كناعة االسادة  ،اس خداما االهاضى ).
• ميكبا الايدهو لرهو كي رن ( غالا ال بيهد  ،كناعة االلرمنيرل ).
• ميكبا البييو لرهوكي رن ( غالا ال بيهد  ،كناعة االلرمنيرل ).
• سااس لرههد الكبيهت ( الاراا العاللة ى قطاع الكاي او ).

(. http://www.solcomhouse.com/greenhousegases.htm )1

 : 5/5/2الظواهر المتوقعة نتيجة اإلحتباس الحرارى
• او ان ال ليد واللي ه رقد له أن هس اي وه ساهع على نحر قد هؤاي إلى انحساه رل اللطاو
األ يض قبل الن ك األوج من القين الحااي والعشيهن )1( .
• غيق ال ه الانخناة والادن السانلية.
• الاهاا النياانا .
• ندوث مراا انا و ت حي مسانا كبيية من األهض.
• انشاه األمياض الاعدهة العالم.
• انقياض العدهد من الكالنا الحية.
• تدميي الارالل الطبيعية  ،وقطد األش اه  ،ولهااة نيالق اللا ا .
• ندوث كراهث لهاعية و قدان عض الاحاكيل
• ان ااال م اهدة رقرع أنداث م طي ة الطقس .
 : 6/5/2الجهود الدوليه لمكافحه التغير المناخى
• أاهكت اوج العالم أهاية ال عاون ياا يناا من أال مكا حة ال ليي الاناخ وال اس خدال
وسالل تكنرلراية ندهثة تحد من انبعاث اللالا الد يئة.
• و سبيل ال تم عقد عداا من الاؤتايا الدولية كان يخيها مؤتاي كيي ر اللي عقد اليا ان
اهسابي عال .122
• و مؤتاي الاناخ العالا الثان اللي عقد اينيك الن ية من  02أك ر ي إلى نر ابي
1222واللي اق ناقرس الخطي منلهاً العراق ال سياة لل ليي الاناخ الا رقد .
• وقد عقد ال الاؤتاي يعاهة الانهاة العالاية لألهكاا ال رهة و ينام األمم الا حدة للبيئة
ومنهاة اليرنسكر وغييها من الانهاا الدولية ،وشاه يه أكثي من  22عالم من  122لد.
• وقد ااو البيان العلا ال ااه عن ال الاؤتاي أن معدج ال هااة الا رقعة لدهاة الحياهة خهج
الاناخ تشكل تادهدا يئيا خطييا هاكن أن هعيض ال ناية
القين أناا س ؤاي إلى تلييا
عض
كثيي من مناعق العالم للخطي ل هاكن أن هادا البقاو
االا ااعية واالق ااهة
الاناعق السانلية الانخناه .
 : 7/5/2خطوات تصميم اختيار للمراجعة علي االحتباس الحراري ()2
وسر هيك البان علة ااةياوا ال خنيةك كةااياو وقةال لل عةي علة كينيةة تخطةيط الايااعةة لاةا
وال عل النحر ال ال :
 :1/7/5/2تحديد انبعاثات االحتباس الحراري
الاد االساس من هلم الخطرة هر تحدهد انبعارا االن بةاس الحةياهي الااضةية والحاليةة والقاامةة
الدولة  ،وكينية ترلهد هلم االنبعارا راسطة القطاع وهلم الاعلرما ضيوههة لاعي ةة مةا ااا كانةت
الحكرمة س ن اهدا اا الخاكة االنبعارا .
واالسئلة اليليسية الاطيونة هلم الخطرة ه االكثي كلة يقا ة االل ال واالااو وال تتخةل عةين
االع باه انبعارا االن باس الحياهي وتحقيق اهدا اا ومن هلم االسئلة ما هل :
 ما ه االت اها االااالية وال رها للالا االن باس الحياهي ؟ -ماه الا ااه اليليسية والا اه للالا االن باس الحياهي ؟

( )1أهّرب أ ر اهّة  ،مياد سبق اكيم  ،ص. 51
( )0اهان اللباهي " اليقا ة البيئية وال ليي الاناخ " ( الكرهت  :محاضية اللقاو ال دههب نرج مرضرع ال حدها ال
الايااعة البيئية دولة الكرهت ال عاون مد االه راساي  ،من  1 -2نر ابي  ) 021ص . 1 -102
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ترااه االاا ة اليقا ية

 :2/7/5/2تخطيط رد الحكومة في التخفيف من التغير المناخي
عل الايااد الح رج عل ام واسد ل ليي الاناخ وكينية تةترييم علة الدولةة  ،والة مةن ااةل
ه
ام اس ا ة الحكرمة لارضرع تليي الاناخ وتحدهد الاخاعي الايتبطة االعااج الحكرمية .
ل عةل مينلةةة ال خطةةيط لعاليةة الايااعةةة اسةةال هاكةن للايااةةد تحدهةةد اكثةي القطاعةةا اا ال ةةلة ،
وتحدهد االهدا وكينية اااهتاا هلم الخطرة .
كاا هاكةن الةيا علة عةدة اسةئلة اساسةية مةن قبةل الايااةد كرسةيلة ل اةد الاعلرمةا الاناسةبة لناةم ها
الحكرمة وه :
 ما ه االل اما الدولية ل خنيك االراه الا يتبة ؟هع بي تحدهد ال اما الدولة ه الاااة اليليسةة عنةد الايااعةة علة مةدي االم ثةاج الل امةا ال خنيةك
الدولية و قا التناقية ال ليي الاناخ و يوتركرج كيرتر .
 ما ه االهدا الرعنية ل خنيك انبعاث اللالا الد يئة ؟هح ةةاج الاةةيااعين الةة تحدهةةد اهةةدا الحةةد مةةن االنبعارةةا اا ال ةةلة والخاكةةة الدولةةة مةةن ااةةل
الايااعة عل االم ثاج الهدا ال خنيك .
واالهةدا الرعنيةة للحةةد مةن انبعةةاث اللةالا ال د يئةةة قةد تلبة االل امةةا الدوليةة  ،و ة عةض الةةدوج
تكرن االهدا الرعنية اكثي كيامة .
وهنبل النهي االهدا ال تشال كل من الادي الق يي و البعيد لهنبعارا وال علة الةيغم مةن
كعر ة ميااعة خطط االهدا ال تقدل عل الادي البعيد.
 ما ه الايئا العامة الاسئرلة  ،وما ااواههم ومسئرلياتام ؟قد هيغ الايااد تحدهد ال دا يي اليامية ال الحةد مةن االنبعارةا  ،اةه عةن الاسةئرلين االساسةيين
وتحدهد ااواههم ومسئرلياتام .
عل الايااد تنام ااواه ومسئرليا الايئا العامة من اال تحدهد الاخاعي ،وعيس االسةئلة اا
وه
ال لة الايااعة ومعال ة ن ال الايااعة .
 ما ه االاوا اليليسية لسياسة الحد من انبعاث اللالا الد يئة ؟تشةةال ااوا السياسةةة العامةةة ااوا الحكرمةةة علة نةةد سةةراو اةةد ضةةاان االااهة النعالةةة وتحقيةةق
االهدا  ،وااوا السياسا واالاوا اليامية ال تحيه االاياوا للحد من تليي الاناخ .
وهراةةد العدهةةد مةةن معةةاهيي الحكةةم اليشةةيد " الحركاةةة مناةةا(تيتيبةةا الاسةةاولة النعالةةة ةةين االااها
الحكرميةةة وال اةةا العامةةة – الشةةنا ية ة اتخةةاا القةةياه – شةةال العامةةة ومشةةاهكة اكةةحاب الا ةةلحة –
االااهة راسطة االهدا والن ال ) ال ة هاكةن اسة خداماا كايقةاس للاقاهنةة مةن ااةل تحدهةد مةا ااا كانةت
االااهة قد وضعت نهم ل طرهي وتقييم وتننيل السياسا ل حقيق االهدا الرعنية واالل اما الدولية .
 : 3/7/5/2اختيار مواضيع المراجعة واالولويات
هلم الخطرة نرج اخ ياه الايااد وتحدهدم لهولرها ين مرضةرعا ال خنيةك الاخ لنةة – عةن عيهةق
تحليل الاعلرما ال ى ااعاا الخطرتين االول والثانية  ،و ال ال تحدهد الاخاعي .
تقييم الاخاعي ه عالية اخ ياه الايااعة ال حليلية العالية ل حدهد الا اال ال ةى هكةرن ياةا الاهةاا ة
ال عيض للخطي أو ني هنا يص ل حسين االااو .
وتحدهةةةد الاخةةةاعي الاطلر ةةةة ةةة هةةةلم الخطةةةرة تقةةةرل علةةة الاخةةةاعي الاح الةةةة اا ال ةةةلة القاةةةاها
االق ااهة وكناوة و عالية سياسا ال خنيك .
هاكن للايااد تقييم الاخةاعي ةالنهي ة الاسةالل اليليسةية ال اليةة مةن ااةل اتخةاا قةياه شةتن الاراضةيد
اا ال لة الايااعة :
هل ه م تحقيق االهدا الايارة ؟ ( النعالية من اال تحليل الاخاعي ) هل هنا مخاعي ت علق اس خدال ااوا السياسة العامة ؟( النعالية من اال تحليل الاخاعي ) هل الحكرمة تسيي االت اة ال حي ؟ (الكناوة من اال تحليل الاخاعي ) هل الاراها الاالية تشر اا اخطاو ؟ (الكناوة من اال تحليل الاخاعي )2

 -هل تيك الحكرمة عل الحناظ عل انخناض ال كاليك ؟ (االق

اا و تحليل الاخاعي )
الايااعةة

عد تقييم وتحدهد اولرها الاخاعي ه ة علة الايااةد ان هكةرن علة اسة عداا ل حدهةد اهةدا
الشاملة .
ااا ما تم تحدهد الاخاعي و ق القااها والكناوة االق ااهة  ،اناا قد هكرن لاا اهاةا تةتريي علة النعاليةة ،
وااا كان هلا هةر النعةل مةا هحةدث عنةدها ه ة ااهاج الاخةاعي عنةد ت ةايم عاليةة الايااعةة ( الخطةرة
اليا عة ) .
 : /7/5/2تصميم المراجعة
في هذه الخطوة يجوم المراجع بما يلي :

 تحديد المسئولية عن التهديدات في التغير المناخي . تحديد الخطة والسياسة أو االستراتيجية الحكومية لمواجهة التهديدات في التغير المناخي . -تحديد مدي كفاءة االجراءات الحكومية في مواجهة التهديدات في التغير المناخي .

 تحديد مدي فعالية السياسة الحكومية في مواجهة التهديدات في التغير المناخي . : 8/5/2الحلول المقترحة الحتواء ظاهرة االحتباس الحراري
أن تكرن

ه

عدة م اال مثل:
ةةةااي

 تقليةةةل ان ةةةاج اللةةةالا الد يئةةةة وهةةةلا الحةةةل ه ةةة أن هنهةةةي الةةةى ال انةةة السياسةةة واألقوال ناع والي ح .
 إه اا م ااه دهلة للطاقة ال تؤاي الى لهااة ان اج اللالا الد يئة مثل الطاقة الشاسية اس خدالالخهها الشاسية
تس خدل

ترليد الكاي او ه أهاا ا و ماا هساى "الطاقة النهينة"  ،الخهها الشاسية

تسخين الايام  ،و الطاقة الكايومالية ،ترليد الكاي او من قرة اند اع الاياة ،كاا مثه
نياغيا،واهاا ترليد الكاي او من ال ياها

كندا وترليد الكاي او من شهال

ال ح ية

للبحي(،)1ان اج الايدهواين من م ااه م داة ،واللال الطبيع .
 -ال ناعل اإله ا

مد البيئة من نانية ال تريي

تساهع عالية سح الكي رن من ال ر.

 :6/2التحدي السادس " الفساد "
مقدمة
إن الحالة على النساا ليست نالة وق ية عا ية أو هاة عل تتت وتيوس وليست شعاهاً سياسيا ً هي د
الس يضاو الشعرب ،وإناا ه أمانة تس نقل الحاكم والاحكرل وتحنظ العباا والبها.
 :1/6/2مفهـوم الفساد
اس عااله
الللة العي ية هعي تنه " ضد اإلكهس وهقاج ا سد الش و أي أساو
النساا
والعكس أكل الش و " وهعي أهاا تنه " اخل الااج ظلاا والانسدة ضد الا لحة وتنا سد القرل هعن
تقاععرا األهنال " .
( )1هات

السعرا " اإلنسان والبيئة ،اهاسة

ال ي ية البيئية" ( عاان :األهان ،ااه الحامد للنشي وال رلهد ،الطبعة الثانية )022 ،ص8
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و النساا هعي تنه ( ")1هشال ال ارا الابلولة لل تريي عل و /أو سرو اس لهج السلطا العامة
من خهج اعطاو أو قبرج الاكا ا الاليهة أو الليي قانرنية لشخص ال هس حقاا أو لااي ا أخيي
خاكة "
وهعةةي م ةةطل النسةةاا ( " )0تنةةه سةةرو اسة لهج للسةةلطة والننةةرا الاسة ادة مةةن الان ة أومةةن
العهقا من أال عدل اإلاعان لابدأ الاحا هة على الحدوا ين الاؤسسا اللي هنص علةى أن العهقةا
الشخ ةةةية أو العالليةةةة ال هنبلةةة أن تلعةةة أي اوه ةةة القةةةياها االق ةةةااهة ال ةةة ه خةةةلها الارظنةةةرن
الاعنيرن القطاع الخاص أو الحكرمة"
كاا تعي ه األمم الا حدة ( ) تنه " اسة لهج السةلطة العامةة ل حقيةق مكسة خةاص ،وهةلا الاكسة
الخاص أند ال يالم االق ااهة "
وتعي ه منهاة الشنا ية الدولية( ) تنه" سرو اس عااج الرظينة ة القطةاع العةال مةن ااةل تحقيةق
مكاس شخ ية".
أما النساا شيعا ً يعي تنه " ضياع مقاكد الشيهعة اإلسهمية وه ننظ الننس والدهن والعقل
والعيض والااج سب مخالنة ما ناى هللا عنه وهسرله ".
وهيى البان أنه مد تعدا ال عاههك لانارل النساا إال أنه هاكن القرج إن اإلعاه العال للنساا
سرو اس عااج السلطة أو الرظينة العامة وتسخييها ل حقيق م ال ومنا د ت علق نيا أو
هنح ي
ااعة معينة.
 : 2/6/2الفساد وعالقته بالتنمية المستدامة
تك سة قاةية مكا حةة النسةاا ةى ظةل االق ةاا الابنة علةى الاعي ةة (5)Knowledge Based
 Economyقدهاً كبيةياً مةن الةدعم وال تهيةد وأضةح لاةا مةا هشةبه الاكانةة اليسةاية ة الخطةاب الةدول
والعي ة وت عةةاون ان هةةال منهاةةا لاةةا تقةةدهيها وان ياماةةا لل بان ة شةةتن مكا ح اةةا ة مخ لةةك لةةدان
العالم ،وللل أضح مكا حة النساا كهاهية عالاية من أهم القااها الاثاهة ناليا ً لألسباب ال الية:
 عهقة النساا ارهل اإلههاب وتش يد منهاا العنك.ً
 تعدا م اال النساا ال ه م الكشك عناا مخ لك اوج العالم ال ة تة ااا شةكل مطةيا و قةا لاؤشةيمدهكا النساا العالا ال ااه عن منهاة الشنا ية الدولية (International Transparency ) ITO
 Organizationعال .022
 اهتنةةاع مسة ري النسةةاا ه عةةل السياسةةا العامةةة عدهاةةة ال ةةدوى و ال ةةال تحرهةةل االسة ثااه واألنشةةطةاالق ااهة عيدا عن الاساها اإلن ااية ل ه نحر أنشطة سيهة تده عالدا مالية ميتنعة.
 نااة الدوج النامية والا قدمة على ند سراو إلى ال ناية االق ااهة الاس دامة. أن أغلة نكرمةةا العةةالم قةةد وضةةعت قةةرانين أو ة عيهقاةةا لرضةةد قةةرانين لاطالبةةة كا ةةة الانهاةةاالحكرمية وغييها اكا حة النساا.
 إن أغل ة الحكرمةةا ال ة وضةةعت القةةرانين س ة طل مةةن الانهاةةا الاخ لنةةة وضةةد ةةيام لا ا عةةةاالل ال الم القرانين واخ باه مدى مكا حة النساا وخ ركا ً الانهاا الحكرمية.
()1امين السيد اناد لطن " تنعيل اليا الايااعة محاه ة النساا " ( االسكندههة  :الداه ال امعية  ) 021 ،ص . 05
( )2مي ريد " الفس د  :رؤية ظرية" (ال مرس  :مجاة السي سة الديلية ،العدد  ، ،134ي ير )2001ص.223
()4مي ريد " الفس د  :رؤية ظرية"  ،الاياد السا ق  ،ص . 0
( ) الارقد االلك يون لانهاة الشنا ية الدولية WWW. Transparency . org
()5محمد ضري " م طاب ال حي حي االق ص د المعر ي دارس المعر ة " (عم ن  :مجاة الرابطة ،ا م ة الع مة لرابطة المؤسس
العربية ال صة لا عايم الع لي ،المجاد الرابع ،العدد ،3-4ا ردن ،سرين م ي )2003ص.65-41

1

وهيي البان ان االسباب السا قة سر تؤري تارييا كبييا عل مانة الاحاسبة من خهج ضةيوهة
تطرهي األنهاة اليقا ية( يئة اليقا ة) والاحاسبية  ،االضا ة ال الحااة الااسةة والالحةة ل طةرهي الااةال
والاسؤوليا للاحاسبين والادققين الداخليين والخاهايين والحكرميين لبلج العناهة الاانية لاند واك شةا
وت حي عاليا النساا ل حقيق ال ناية االق ااهة الاس دامة.
كاا هيي البان ان النساا قطاعا الاراها الطبيعية والبيئية من الااكن ان هكرن له تترييا
سلبية عدهدة وم نرعة االضا ة ال اان تترييا اق ااهة واا ااعية وتكاليك سياسية .
 :3/6/2أنواع الفساد
النساا من ني مهايم هشال أنراع عدة مناا (:)1
 النساا السياس وهر ال النساا اللي ه علق اخالنا القراعد واألنكال ال تنهم عال النسق السياسالدولة  ،ومد أن هنا اهق ارهيي ين الا اعا ال تن ا أنها اا
(الاؤسسا السياسية)
السياسية أسالي الدهاقياعية وترسيد الاشاهكة و ين الدوج ال هكرن ياا الحكم شارليا ً واك اترهها ً لكن
العرامل الاش يكة الن شاه النساا كه النرعين من األنهاة ت اثل نسق الحكم الناسد (غيي الااثل
:
لعارل األ ياا الا اد وغيي الخاضد للاساولة النعالة من قبلام) وت اثل مهاهي النساا السياس
الحكم الشارل الناسد ،و قدان الدهاقياعية ،و قدان الاشاهكة ،و ساا الحكال وسيطية نهال نكم الدولة
على االق اا وتنش الاحسر ية.
 النساا الاال وهر اللي ه اثل ا ال االنحيا ا الاالية ومخالنة القراعد واألنكال الاالية ال تنهمالدولة ومؤسساتاا ومخالنة ال علياا الخاكة تاا ة اليقا ة الاالية
سيي العال اإلااهي والاال
كال اال الايك ي للاحاسبا الاخ ص نحص ومياقبة نسا ا وأمراج الحكرمة والايئا والاؤسسا
 :اليشاوى واالخ هس وال ايب الايهب
العامة والشيكا وهاكن مهنهة مهاهي النساا الاال
وتخ يص األهاض والاحا اة والاحسر ية ال عيينا الرظينية.
 النساا اإلااهي وه علق اهاهي النساا واالنحيا ا اإلااههة والرظينية أو ال نهياية وتل الاخالنامنهرمة ال شيهعا والقرانين والارا ط
ال ت ده عن الارظك العال إرناو تتاه ه لااال وظين ه
ومنهرمة القيم النياهة ال ال تيقى لنكهس وسد النياع ل طرهي ال شيهعا والقرانين ال تل نم
دج الالط على كناع القياه والاشيعين لايااع اا وتحدهثاا
النيكة لهس نااة من الثليا
الحاره
اس اياه ،وهنا ت اثل مهاهي النساا اإلااهي  :عدل ان يال أوقا ومراعيد العال
واالن يا أو تااية الرقت قياوة ال حك واس قباج ال واه ،واالم ناع عن أااو العال أو ال ياخ
وال كاسل وعدل تحال الاسؤولية وإ شاو أسياه الرظينة والخيوج عن العال ال ااع .و ى الراقد إن
مهاهي النساا اإلااهي م عداة وم داخلة وغالبا ً ما هكرن ان شاه اندها سببا ً مساعداً على ان شاه عض
الاهاهي األخيى.
 النساا األخهق والا اثل ا ال االنحيا ا األخهقية والسلركية الا علقة سلر الارظك الشخوت ي اته كالقيال إعااج مخلة الحياو أماكن العال أو أن ه اد ين الرظينة وأعااج أخيى خاهاية
اون أ ان أااهته أو أن هس لل السلطة ل حقيق مآهب شخ ية له على نساب الا لحة العامة أو أن
هااهس الاحسر ية شكلاا االا ااع اللي هساى (الاحا اة الشخ ية) اون النهي إلى اع باها الكناوة
وال داهة.
( )1هسيان محاد سام شاميّة " اوه مانة الايااعة
مااسي ي  ) 0228/022 ،ص. 12 -18

مكا حة النساا – اهاسة تطبيقية " ( امشق  :كلية االق

0

اا  ،اامعة امشق  ،هسالة

تن

تقيهي منهاة الشنا ية الدولية لعال  022نرج النساا العالا
 النساا القاال تم اإلشاهةالسلطا القاالية واليشرة تع بيان من أ يل كره النساا القاال  ،وأضا
ال دخه السياسية
الاحاكم هحيمان الاراعنين كثيي من الدوج من نقام األساس
ال قيهي أن اليشرة والننرا السياس
الل رو إل محاكم عاالة .

عارما ل حقيق
 النساا االق ااي ( )1وهعن النساا االق ااي " سرو اس خدال الرظينة أو الانيئة الا اد ( ال لرث واالع داو عل البيئة ،
مننعة عامة " ومن مهاهيم نا الااج العال  ،والنساا
مخالنة القرانين او اس لهج الثليا الاراراة اا ...........................................................الخ .
 : 4/6/2اآلثار المترتبة علي الفساد ()2
البنية ال حية العامة وال
تدن كناوة االس ثااه العال وأضعا مس رى ال راة
 هساهم النسااة لهس ثااه وتس و ترايااا أو ت هد من كلن اا.
سب اليشاوى ال تحد من الاراها الاخ
 للنساا أري مباشي ن م ونرعية مراها االس ثااه األانب ن الرقت اللي تسعى يه البلدان الناميةإلى اس قطاب مراها االس ثااه األانب لاا تنطري عليه هلم االس ثااها من إمكانا نقل الاااها
وال كنرلرايا قد أرب ت الدهاسا أن النساا هاعك هلم ال د قا االس ثااههة وقد هعطلاا ماا هاكن أن
تدن إن ااية الايال و ال ال تيااد مؤشيا ال ناية البشيهة خاكةً ياا ه علق اؤشيا
هسام
ال عليم وال حة.
 هيتبط النساا ياي نالة ترلهد الدخل والثيوة من خهج اس لهج أكحاب الننرا لاراقعام الااي ةالا اد و النهال السياس ماا ه ي لام ا الس ئثاه ال ان األكبي من الانا د االق ااهة ال
هقدماا النهال ماا هؤاي إلى ترسيد الن رة ين هلم النخبة و قية أ ياا الا اد.
 -تشرم هيكل األنناق الحكرم من خهج أعطاو أولرهة ال ي

للبنرا ال

تاكن من النساا.

اايد أنحاو العالم  ،وال
 النساا هر العدو األوج للحركاة واإلااهة اليشيدة النساا هاعك الن السياا مكا حة النقي وتحقيق العدالة االا ااعية واالق ااهة والسياسية وهخلق عدل الكناوة االق ااهة
وهقلص من االن الا وه هد من ال كاليك  ،و هاعك السياسة العامة ماا ه عـ ع اس قياه الحكرمة
وهادا نيهة النيا وهادا الدهاقياعية .
 : 5/6/2أركان منظومة الفساد ()3
 غياب الدا د واالل ال الدهن وعدل مخا ة هللا تعالى ومخا ة الرقرطالنة معينة ايد األاهان السااوهة نيمت هلا العال الاشين.
 -البيئة ال نهياية وال شيهعية الاعينة ال

ين هدهه

الاعاا وهلم ال تخ ص

كثيياً ما تايئ النيكة لل حاهل وال هع واليشرة.

 غياب أو ضعك الاؤسسا اليقا ية الاس قلة الالالرع أها ً كان م دهها.

تس طيد أن تقدل تقاههيها انتى عن ال دخه أو

( )1اناد م طن محاد معبد " االراه االق ااهة للنساا االااهي " ( االسكندههة  :ااه النكي ال امع  ) 0210 ،ص .0
()0محاد نادي محاد البي يي " يليا نـركاة الشيكا واوههـــا ــ الحــــد من ظــاهـية الـنـسـاا الـاـالــ واالااهى "( ترنس  :م لة
اليقا ة الاالية  ،الانهاة العي ية لهاا م العليا لليقا ة الاالية والاحاسبة  ،العدا  ، 1اهسابي  )0210ص .15
( ) محاد نادي البي يي  ،الاياد السا ق اكيم  ،ص .15

 ترلية الناسدهن اللهن ميات عاراهم وخنَّت أماناتام وكثيي من النساا الاس شيين عن سرو اس خدال السلطة ل اس لهلاا ل حقيق م ال شخ ية.
 -غياب أو ضعك اإلاياوا ال

الية ال

هعاق

الا اعا إناا

اا الناسدون.

 انعدال الشنا ية الاالية واإلااههة تل الشنا ية ال ت عل من نق الشع أن هطلد على اايداإلاياوا اإلااههة والحيكا الاالية رضرس كامل.
وال ش أن أي مشيوع إكهن هس ثن أند هلم األهكان إن م ييم إلى النشل.

 :6/6/2أهم وسائل مكافحة الفساد ()1
من خهج معي ة عض إشكاج النساا اإلااهي والاال وأسبا ه هاكن وضد الحلرج والاعال ا
الهاهية وال من خهج-:

لالم

تعاليم الدهن اإلسهم الا اثل الحناظ على الااج العال وال حل األخهق الطيبة و
 العال علىكينية
السيية الحايدة للنب األكيل ( كلى هللا عليه وسلم ) وألهل ي ه األعااه وأكحا ه األو ياو
تعاملام مد الااج العال.
 -العال على

ولهع هوس الاراعنة والحيص على البلد لدى الارظنين وسالي أ ياا الا اد.

 -تنعيل اوه اليقا ة الداخلية

الرلاها والدوالي واليقا ة االا ااعية الا اثلة الشع .

 محاه ة النساا اإلااهي والاال قااليا وعدل ال ااون ترظيك وسالل اإلعهلالقنرا و توقا م ناوتة .

معاقبة الانسدهن .

محاه ة هلم الهاهية وال

سلم هوات الارظنين ولهااة اليوات
 إعااة النهيهحقق العدالة ين الارظنين كا ة.
 -وضـد سلم هوات مرند تح ري اايد الدهاا الرظينية

من خهج إعداا يام
اا ه ناس

مكثنة تب

األسعاه السالدة

على

السرق و اا

البلد واون اس ثناو ااة معينة .

الدوالي
 وضد يليا ادهدة الخ ياه الاسؤولين وأكحاب القياها الحاساة والاناك الحساسةوال من خهج اخ ياه أكحاب الكناوة والخبية والا ساين الساعة الطيبة والاعيو ين األخهق والدهن
الحقيق وتحدهد الاسؤوليا الالقاة على عاتقام.
 -تقييم أااو الرلهاو وأكحاب الدهاا الخاكة سنرها ل شخيص ال ران االه ا ية والسلبية

األااو.

 تكيهم األ ياا اللهن هحاه رن النساا اإلااهي والاال وكلل الارظنين اللهن ا عدوا عن هلم الهاهيةالهأنسانية.
 -إعداا اوها

الرلاها والدوالي تبين مدى خطرهة هلم الهاهية وأهاية ومكانة محاه اا.

()1محاد نادي البي يي  ،مياد سبق اكيم  ،ص . 1

وهيي البان أن مكا حة النساا تقرل عل رهرة محاوه هليسة لنكهس ه إكهنا سياسية
وتشيهعية ومؤسسية  ،أما اإلكهنا السياسية ك قرهة يليا إمكانية الاحاسبة واليقا ة على اس خدال
ال عيين ونحر ال  ،وأما
الاراها ،وتحسين شيوع تشليل الاس خدمين ،وعدل محا اة األقاهب
ال شيهعية كإكهس النهال القانرن حي ه اان عقر ا وكلا كهنيا كا ية لياع النساا وكلل
إاياوا تحسين الايئة القاالية واعلاا أكثي م داقية ون اهة  ،وأما الاؤسسية كإنشاو وندة لاكا حة
النساا ت بد ال اال األعلى لليقا ة وكلل محاكم خاكة لايااعة ناال النساا وإعهن ملكية األكرج
لكل السياسيين والاس خدمين الادنيين .
 :7/6/2دور المراجعة في مكافحة الفساد
تلع الايااعة ااواه مااة

مكا حة النساا وه ا ال كاا هل :

 :1/7/6/2التدقيق الخارجي )1 ) External Auditing
الاساعدة على تحسين نرعية الكشر ا الاالية  ،ول حقيق ال
هؤاي الادقق الخاها اوها مااا
هنبل عليه مناقشة ل نة ال دقيق نرعية تل الكشر ا وليس مقبرلي اا قط  ،ومد ت اهد ال يكي على
اخ ياه الادقق الخاها واالس اياه
اوه م الس اإلااهة وعلى واه الخ رص ل نة ال دقيق
تكلينه .
هاثل ال دقيق ا لخاها ن ي ال اوهة لحركاة ايدة للشيكا الاالركة للدولة إا هساعد الادققرن
الخاهايرن هلم الشيكا على تحقيق الاساولة والن اهة وتحسين العاليا ياا وهليسرن الثقة ين
أكحاب الا ال والاراعنين شكل عال  ،وهؤكد معاد الادققين الداخليين الرالها الا حدة األميهكية
)  Institute of Internal Auditiors ( IIAعلى إن اوه ال دقيق الخاها هع ل مسؤوليا
اإلشيا على
الحركاة اإلشيا  ، Oversightال ب ي  Insightوالحكاة  Foresightوهن
اك شا ومند
ال حقق ماا إاا كانت الشيكا الاالركة للدولة تعال ما هر منيوض أن تعاله وهنيد
وهدهم قرهم مس قل للبيام
النساا اإلااهي والاال  ،و أما ال ب ي انه هساعد م خلي القياها وال
والسياسا العاليا والن ال  ،وأخييا تحدا الحكاة االت اها وال حدها ال ترااااا الشيكة،
والن ال كل اوه من هلم األاواه هس خدل الادققرن الخاهايرن ال دقيق الاال  ،وتدقيق األااو  ،وال حقق
والخدما االس شاههة .
وتراد ااواه م عداة هقرل اا مياق الحسا ا من أهااا ما هل :
كشك اللش والخطت و خاكة اللش اإلااهي.
 ال شدهد على اوه مياق الحسا ا أن هقرل مياق الحسا ا دوهم كنةانص قةانرن هةله لاةا وهاو الاسة ندا ة سةبيل كشةك اللةشاإلااهي ن ى ولر كان غشا ً غيي مال .
تخطيط وتننيل إاياوا الايااعة على مدخل مخاعي اإلعااج .
 أن هيك مياق الحسا ا أن هيك مياق الحسا ا على اوا د اهتكاب اإلااهة لللش.ً
وهيى البان انه لك هكرن مياق الحسا ا محاه ةا ً للنسةاا ومكا حةا لةه واة عليةه أن هكةرن
ال  :االل ال تخهقيا وسلركيا الاانة مناا الاحا هة
هر شخ يا ً عيداً عن النساا وهساعدم
علةى االسة قهج  ،ةلج العناهةة الاانيةةة الكا يةة  ،االن نةاظ عهقةا عيبةةة مةد لمةهو الاانةة  ،الن اهةةة
وال تعن االل ال االس قامة واألمانة كا ة العهقا الاانيةة  ،وت اةان الن اهةة الاعاملةة علةى
أساس ه سم العدج واإلن ا والا داقية.

( )1محاد نادي البي يي  ،مياد سبق اكيم  ،ص. 12

5

خارجية

أخرى

:2/7/6/2آليات حوكمة
)1(Mechanisms
هنا يليا نركاة خاهاية أخيى اه عن ما تقدل اكيم تؤري على اعلية الحركاة طيق هامة
الشيكة  ،على سبيل الاثاج تااهس
نااهة م ال أكحاب الا ال
ومكا لة لآلليا األخيى
منهاة الشنا ية العالاية ضلرعا هاللة على الحكرما والدوج من اال محاه ة النساا الاال واإلااهي ،
وتالط منهاة ال اهة العالاية (  ) WOTمن اال تحسين النهم الاالية والاحاسبية  ،و قطاع
البنر تااهس ل نة الج ضلطا من اال مااهسة الحركاة ياا .
وهيى البان انه سب تنرع يليا الحركاة وتعدا م ااهها ان تننيةلها ه طلة وضةد إعةاه شةامل
الشيكا سراو أكانت خاكة أل مالركة للدولة إا أن
لاا هتخل نهي االع باه اايد أكحاب الا ال
كل عي من هلم األعيا هؤاي اوها مااا عالية الحركاةة  ،وإناةا ت ناعةل باةا يناةا ضةان إعةاه
الحركاةةة مثةةاج علةةى ال ة ال ناعةةل ياةةا ةةين ل نةةة ال ةةدقيق والاةةدقق الخةةاها  ،الاةةدقق الةةداخل  ،م لةةس
اإلااهة واإلااهة العليا  ،وان لالا ال ناعل تترييا كبييا الحد من ناال النساا الاال واإلااهي .
 :3/67/2أهم األدوات والوسائل التي تستخدمها األجهزة الرقابية في مكافحة الفساد
 اع ااا مبدأ الشنا ية والرضرس :والشنا ية( " )0تعنى وضرس ما تقرل ه الاؤسسة ووضرس عهق اةامةد الاةراعنين (الان نعةين مةن الخدمةة أو مارلياةا ) وعلنيةة اإلاةياوا واللاهةا واألهةدا وهةر مةةا
هنطبةةق علةةى أعاةةاج الحكرمةةة كاةةا هنطبةةق علةةى أعاةةاج الاؤسسةةا األخةةيى غيةةي الحكرميةةة " ،وإن
الشنا ية والرضرس اا تعنيه من نشي الاعلرما والبيانا الحكرميةة والحةيص علةى تةد قاا وعهنيةة
تداولاا عبي مخ لك وسالل اإلعهل الايلية والاسارعة والاقيووة هع بةي عن ةيا هليسةا ة مكا حةة
مخ لك أشكاج النساا وتحقيق ال راكل ةين الاةراعنين والاسةئرلين اةا هسةام ة تطرهةق ومحاكةية
النسةةاا واا ثةةاث اةةلوه ،وقةةد أرب ةةت ت ي ةةة العدهةةد مةةن ال ةدوج أن ال اس ة الشةةنا ية هقلةةل مةةن وقةةرع
األلما االق ااهة وهساعد دهاة كبيية على معال ة القااها عند وقرعاا وقبةل اسة نحالاا واتسةاع
مداها  ،ومن هنا تا م األاا ة العليا لليقا ة حقيق الشنا ية لألعاةاج الحكرميةة ونشةيها وتسةعى إلةى
نشي تقاههيها الدوههة والسنرهة اا هياع الناسد وهع ل رقةة الاةراعن وتناعلةه وإسةاامه ة ال ةدي
للنساا ومكا ح ه .
 تر ي األهضية القانرنية للاااهسة الحكرمية :ني تعال ال نسيق مد ال اا ال شةيهعية علةى تطةرهيالقرانين واألنهاة وال علياا لكل الاااهسا الاالية واإلااههة و اا هقلل ن م االا اااا الشخ ةية
وال ة تع بةةي أهةةم مةةدخل لللةةش والنسةةاا مةةن نانيةةة وتشةةدهد العقر ةةا الانيوضةةة علةةى اةةيالم اللةةش
والنساا من نانية أخيى
 تنعيل وسالل الاحاسبة والاساولة ( ) :تشكل الاساولة والاحاسبة هكي ة أساسةية ل نعيةل اليقا ةة الةأنه ال هقا ة دون مساولة ومحاسةبة و ةالنهي إلةى أن الاسةاولة والاحاسةبة الحقيقيةة تعنةى القةدهة علةى
مساولة الاسئرلين علةى اخة ه مسة رهاتام ررا ةا وعقا ةا اون أي تايية سةب مناكةبام اة ةلل
تسةةام شةةكل اعةةل ة مكا حةةة اللةةش والنسةةاا وتةةدعيم الشةةنا ية والسةةيطية  ،و ةةى هةةلا اإلعةةاه تعاةةل
أاا ة اليقا ة العليا على تةدعيم مبةدأ الاحاسةبة والاسةاولة مةن خةهج السةع إلقةياه القةرانين وتحدهةد
العقر ةةا وتطبيةةق اإلاةةياوا القانرنيةةة ال ة تاةةان مكا ةةتة الا يةةد ومعاقبةةة الاخةةالنين علةةى كا ةةة
الاس رها .
 تطةةرهي أاوا و ةةيام اإلكةةهس :هشةةكل النسةةاا أنةةد ال ران ة ال ة تسةةعى ةةيام اإلكةةهس الاةةالواإلااهي إلى القااو علياا من خهج إنداث ال لييي الاياكةل الحكرميةة والبيئةة القانرنيةة وتيسةيخ
مبدأ سيااة القانرن ،و ى هلا السياق تلع أاا ة اليقا ة العليا اوها هليسا اعم عاليا اإلكةهس
Governance

Corporate

Another

()1محاد نادي البي يي  ،الاياد السا ق اكيم  ،ص. 02
( )0الانهاة العي ية لل ناية اإلااههة " يليا نااهة الااج العال والحد من النساا اإلااهى " ( القاهية  :الانهاة العي ية لل ناية اإلااههة )0222 ،
.
ص -
( ) الارقد االلك يون لهن رساي . www.istosai.org

تقييم وم ا عة عاليةا

-

-

-

-

من خهج يان أواه الق ره والاعك وتقدهم مق ينا العهج والاشاهكة
اإلكهس وتطرهيها.
يئةة األعاةاج واسة خدال ال قنيةا الحدهثةة
تحده وسالل وأسالي اليقا ة :إن ال طرها الا هنقة
ور رهة الاعلرما تسة دعى تطةرهي أاوا وأسةالي الاااهسةة اليقا يةة واسة خدال البيم يةا الحدهثةة
ووسالل اليقا ة ال حليلية واألسالي الكاية الحدهثة .
اهتبط مناةرل اليقا ةة نشةتة األااة ة العليةا لليقا ةة ة كا ةة اوج العةالم ةل كةان الاةد اليليسة مةن
إنشةاو هةلم األااة ة هةةر تحقيةق هقا ةة األشةكاج كا ةةة أنراعاةا علةى األمةراج العامةةة ولاةا كانةت هنةةا
السلطا ال تس نيد من ن ال أعااج هلم األاا ة كان ال د من أن تحكم عاليةة هقا ةة هةلم األااة ة
معاهيي وقراعد عامة تسيي علياا .
معياه االس قهلية ( )1اللي هقا ايوهة تا د هلم األاا ة الاكانة الايمرقة إلى اان السةلطا
العامة الدولة وضان هيكل الدولة ال نهيا العال عيداً عن ضلرع ومؤريا هلم السلطا .
االس قهلية وهر أهم الاعاهيي واتنقت اايد الاعاهيي الدولية واالقليايه عل هلا الشةيع وان تقةرل هةلم
االاا م دوهها الانرع ه و ق نص اس رهي وان تكرن عيدم عةن ال ةترييا السياسةية واالق ةااهة
واالا ااعية وان هكرن للعاملين اا ن انه أو ضاانه ألااو عالام كل نيهةة و لةن هكةرن لاةا نيهةة
ال عبيي عن اليأي اللي ه ركل إليه ن ي ة اهاسة واعية و ضرو قراعةد وأكةرج علايةة ماةا هعنة
ضيوهة ال حيه مةن اايةد القيةرا ال ة تحةد مةن إمكانيةة الةيأي السةليم و ال ةال إلةى الن ي ةة السةلياة
ااو معاهيي أن رساي ال ااهة عن الانهاة الدولية لألاا ة العليا لليقا ة والاحاسبة .
نيهة ت ي ال اال األعلى لليقا ةة والاحاسةبة ة الاسةالل اليقا يةة النسةبة لااا ةه اليقا يةة ةدون
ترايه خاها أو تدخل تي شكل من األشكاج  ،كاا هق د االس قهلية قيال مةن أسةند إليةه الرظينةة
اليقا ية تعباو هةلم الرظينةة اون أانةى تةتري أو تةتريي مةن قبةل أي سةلطة أو هيئةة أخةيى ةالبها مااةا
كانت من له تل السةلطة أو الايئةة وهنةا ضةرا ط واعةالم معينةه ل ةر يي هةلم االسة قهلية وهةر األمةي
اللي هر ي الحياا العال وو ق إعةهن لياةا ال ةااه ة  122نةرج الابةااي ال رااييةه لهااة م
اليقا ية وإعهن الاكسي  022هعد اس قهج االاا م اليقا ية اند أهم عناكي الناعلية ياةا وهق ةد
االس قهلية و ق هةلم الابةااي االسة قهلية الااليةة والاانيةة كاةا إن الرالهةة اليقا يةة تكةرن شةامله وان
تكرن عهق اا مد اإلعهل مباشيم وكلل هقا ه مدي ال ال الارظنين ادونا السلر .
اايد العاملين اةلم االااة م ه ة إن هكرنةرا عيةدهن عةن ال ةترييا السياسةية واالا ااعيةة الاحيطةة
ام وإنام ه عةاملرن مةد ال ةاولا والاخالنةا ال ة إمةامام مااةا كةان ميتكباةا ومااةا كانةت كةن ه
وكشناا رها ومحاسب ه و ق اإلاةياوا القانرنيةة وهناةل إن هكةرن العةاملين ة أااة م اليقا ةة مةن
غيي أعااو األن اب السياسية .

و هةةيي البان ة أن النسةةاا هةةر مشةةكلة عالايةةة تاةةدا الاةةاج العةةال والنهةةال العةةال وااللاهةةاه االا اةةاع ،
وهعيض األمن االا ااع للخطي وهحرج اون الحد من النقي ،ومن رم على منهاة اإلن رساي أن تكةرن
مثاال هح لى ه مكا حة النساا وه تاطلد اسؤولياتاا لااان الشنا ية ومند النساا مةن خةهج تننيةل
العدهد من األنشطة وال دا يي.
كاا هيي البان أن اليقا ة الاالية كاا تااهساا األاا ة اليقا ية تخلق الشنا ية وتهاي الاخاعي
مند النساا وت طل محاه ة النساا
وتيس أنهاة هقا ة ااخلية قرهة و عالة ل ساهم شكل خاص
ومكا ح ه تعاونا وريقا ين اإلن رساي" م ارعا العال اإلقلياية واألاا ة اليقا ية ال ا عة لاا" ،
والانهاا الدولية والا اد الادن شيع أن هح يل هلا ال عاون شكل كامل اس قهلية اإلن رساي
واألاا ة اليقا ية األعااو ومرضرعية العال اليقا اه عن ماال األاا ة اليقا ية الرعنية ونطاقاا
واإلعاه القانرن الخاص كل ااال.
( )1الارقد االلك يون لهن رساي . www.istosai.org

 :7/2التحدي السابع " المراجعة المتكاملة "
مقدمة
ة ظةةل ال حةةدها االق ةةااهة والبيئيةةة واالا ااعي ةة وال ة تةةؤري عل ة اااو الشةةيكا واس ة اياهه اا
تراد ضيوهة ل حقيق االهتباع ين الاعلرما الاالية واالق ةااهة واالا ااعيةة والبيئيةة والحركايةة ياةا
يناا من ااة  ،و يناا و ين اس ياتي ية الشيكة وناراج االعاةاج اةا والاخةاعي والنةيص ال ة ترااااةا
من ااة اخيي .
 : 1/7/2مفهوم تقاريراالعمال المتكاملة ()1
تعدا تعاههك ال قيهي الا كامل و قا للعدهد من الدهاسا ومن ال ما هل :
 " ال قيهي اللي هلب ان يااا كل من ال قيهةي الاةال الناطة وتقيهةي االسة دامة "  ،وهعنة الة انةهتقيهي سنري واند ه اان معلرما االس دامة والقرالم الاالية .
 " ال قيهي الا كامل هعط نهية كلية عن الشيكة من خهج تكامل معلرما االااو االا ااع والبيئواالق ااي مد معلرما االااو الاال للشيكة " .
 " عيض كل وم كامل الااو الشيكة الاال واااو االس دامة ". " تقيهيالكحاب الا لحة عن اس ياتي ية واااو وأنشطة الشيكة اا هسا لاةم قيةيم قةدهة الشةيكةعل خلق والحناظ عل قياه خهج األال الق يي والا رسط والطرهل " .
وهيي البان ان ال قيهةي الا كامةل هةر الةلي ه اةد ةين الاعلرمةا الااليةة واالق ةااهة واالا ااعيةة
والبيئية والحركاية  ،أي انه ه اد ين معلرما االس دامة واالااو الاةال للشةيكة  ،وهسةا هةلا ال قيهةي
الكحاب الا ةلحة قيةيم قةدهة الشةيكة علة خلةق والحنةاظ علة قياةه خةهج األاةل الق ةيي والا رسةط
والطرهل .
 :2/7/2أهمية تقاريراالعمال المتكاملة ()2
هنا العدهد من اسباب الحااة ال تقاههياالعااج الا كاملة مناا ما هل :
 الكراهث البيئية والاالال .
-

اا ال االشةاهة الة تةتريي القاةاها غيةي الااليةة علة اسة دامة الشةيكة عرهلةة

عدل كا ية ال قاههي السنرهة

 -ال قيهي الاال الحال ال هتخل

شكلاا القدهم ل لبية ان يااا الاس ثايهن و اق اكحاب الا لحة .
الحسبان أنشطة شيكا القطاع العال شكل كامل .

 ق ره ناااج ال قيهي الحالية ( ال قاههي الاالية أو تقاههي الحركاة ) ،وعدل اهتباعاا بعااا . :3/7/2تجارب بعض الدول فيما يتعلق بتقاريراالعمال المتكاملة ()3
هنا اع يا عالا ايوهة تحسين تقيهي الشيكا لل تكيد عل تنام االعااج و ياةا هلة اسة عياض
لبعض هلم ال اهب ومناا :
 : 1/3/7/2االهتمام علي مستوي العالم
ااي عدل وارا معاهيي او اهشااا ت علق قاههياالعااج الا كاملة ال تكرهن الل نةة الدوليةة لل قيهةي
الا كامةةةل  IIRCوال ةةة تاةةةد الةةة تطةةةرهي اعةةةاه لل قيهةةةي الا كامةةةل ه اةةةد ةةةين الاعلرمةةةا الااليةةةة
واالق ااهة واالا ااعية والبيئية والحركاية شةكل واضة ومخ ةي وم سةق  ،وسةر ه اةان الة
االعةةاه كةةه مةةن الابةةاايو اليليسةةية ال ة تحةةدا م ةةاج ومح ةةري ال قيهةةي الا كامةةل والاعةةاهيي ال ة تحةةدا
العناكي الاامة الراا تاايناا .
( )1شحاتة السيد شحاتة " الايااعة الا كاملة " ( االسكندههة  :ااه ال عليم ال امع  ) 021 ،ص . 022 -12
( )0شحاتة السيد شحاتة  ،الاياد السا ق  ،ص . 02 -020
( ) شحاتة السيد شحاتة  ،الاياد السا ق  ،ص . 02 -020
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 :2/3/7/2دولة جنوب افريقيا
نةرب ا يهقيةةا ال ةااه عةةال  0222تركةية للشةةيكا اكةداه تقيهةةي
تاةان اليةةل نركاةة الشةةيكا
م كامةةل  ،ولكةةرن هةةلا الةةدليل مةةن م طلبةةا القيةةد ةة البرهكةةة نةةرب ا يهقيةةا ةةان الشةةيكا الاقيةةدة
البرهكة مل مة اكداه تقيهي م كامل للسنرا منل 0212أو ترضي اسباب عدل قياماا لل .
ون ي ةةة لعةةدل واةةرا معةةاهيي او اهشةةااا ت علةةق قاههياالعاةةاج الا كاملةةة قةةد تةةم تكةةرهن ل نةةة ال قيهةةي
الا كامل نرب ا يهقيا  IRCل طرهي اعاه لل قيهي الا كامل .
 :3/3/7/2دولة فرنسا
اكده ينسا قانرنا ه طل من الشيكا ال ه هد عدا العاملين ياا عةن  522مرظةك أن تقةدل تقيهةي
م كامل .
وهنا العدهد من الدوج ال ال مت الشيكا اا قيهةي عةن الاعلرمةا غيةي الااليةة ضةان ال قةاههي
السنرهة ومن هلم الدوج الاالكة الا حدة  ،والدنااه  ،والرالها الا حدة االميهكية .
 : 4/7/2الطلب علي مراجعة تقاريراالعمال المتكاملة()1
 : 1/4/7/2دعم مصداقية تقاريراالعمال المتكاملة
من الاؤكد ان الاعلرما ال تركلاا تقاههياالعااج الا كاملة ألكحاب الا لحة تهل منقركةة ة
كةةناتاا أو خ ال ةةاا مةةا لةةم هة م ميااعةةة تتكيةةدا االااهة شةةتناا  ،ول حقيةةق هةةلم الا ةةداقية الحةةل ة
الايااعة وا داو اليأي النن الاحاهد لاياق الحسا ا شتناا  ،و الا ان الايااعة تان ال ةدق علة
تقاههياالعاةةاج الا كاملةةة االمةةي الةةلي ه عةةل االمكةةان االع اةةاا علة مةةا تركةةله مةةن معلرمةةا ة اتخةةاا
القياها .
 : 2/4/7/2الجهات التي تطلب مراجعة تقاريراالعمال المتكاملة
 هيئة اليقا ة الاالية ني تح اج ال تقاههي مياق الحسا ا عن ميااعة كل من :االااو البيئ للشيكة .

االااو االا ااع للشيكة .

اااو االس دامة .

اااو الشيكة م اج انبعارا غالا االن باس الحياهي .

 الاساهارن والاس ثايون الحاليرن والاح الرن . ااا من االل اان خاكة البنر . نقا ا واتحااا العااج . نالة السندا . : 3/4/7/2الرقابة الخارجية الشاملة علي الشركات
ان ميااعةةة تقةةاههي االعاةةاج الا كاملةةة تةةدعم اليقا ةةة الخاهايةةة الشةةاملة ( ماليةةة  ،يئيةةة  ،اا ااعيةةة ،
نركايةةة  ،اااههةةة ) علة الشةةيكة  ،ولةةيس مةةن اان ة الاسةةاهاين قةةط ولكةةن هقا ةةة شةةاملة مةةن اكةةحاب
الا لحة ككل عل اااهة الشيكة كركيل عنام .
: 5/7/2ا لعالقة بين تقاريراالعمال المتكاملة وتشكيلة خدمات مراقب الحسابات()2
ال ش أن تراه الشيكا ااباههةة أو اخ ياههةة نحةر تطبيةق تقةاههي االعاةاج الا كاملةة مةن شةتنه أن هةؤري
ارهيها عل تشكيلة خدما مياق الحسا ا ومن امثلة ال ما هل :
:1/5/7/2المراجعة البيئية
من ين عناكةي تقيهةي االعاةاج الا كامةل اال ةاس عةن الاعلرمةا البيئيةة سةراو الخاكةة ةاالااو البيئة
للشيكة أو ال اماا القرانين واللرال البيئية ....
( )1شحاتة السيد شحاتة  ،الاياد السا ق  ،ص . 0 8 -0
( )0شحاتة السيد شحاتة  ،الاياد السا ق  ،ص . 0 1 -0 2
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والضناو الثقة عل هلا اال اس ه أن هقرل مياق الحسا ا ايااعةة يئيةة لل حقةق مةن مةدى كةدق
تتكيدا االااهة اا البعد البيئ  ،كاا تشال الايااعة مدي ال ال اااهة الشيكة القرانين واللرال البيئية
" ميااعة االل ال " .
 :2/5/7/2مراجعة انبعاثات غازات االحتباس الحراري
من ين عناكي تقيهي االعاةاج الا كامةل نةدهثا اال ةاس عةن اااو الشةيكة ة م ةاج انبعارةا غةالا
االن باس الحياهي  ،و الضناو الثقة عل هلا اال اس هقرل مياق الحسا ا ايااعة يئية لل حقق مةن
مدى كدق تتكيدا االااهة شتن مدي وندوا وارةاه انبعارةا غةالا االن بةاس الحةياهي وهعةد تقيهةيا
الكحاب الا لحة .
 :3/5/7/2مراجعة التنمية المستدامة
ة عةةض الحةةاال وهةةر امةةي ميغةةرب يةةه ت اةةان عناكةةي تقيهةةي االعاةةاج الا كامةةل اال ةةاس عةةن
معلرما خاكة االااو االس دام للشيكة سراو ياا ه علق اليا أو يام ال ناية الاس دامة ،
و هلم الحالة هكرن مطلر ا من مياق الحسا ا القيال ايااعة اسة دامة الشةيكة  ،وال حقةق مةن مةدى
كدق تتكيدا االااهة هلا الشتن وهعد تقيهيا الكحاب الا لحة .
 :4/5/7/2المراجعة االجتماعية
من ين عناكي تقيهةي االعاةاج الا كامةل اال ةاس عةن االااو االا اةاع للشةيكة أو ال اماةا ةالقرانين
واللرال اا البعد االا ااع مثل قانرن العال  ،وقانرن اوي االن يااا الخاكة ........
والضناو الثقة ع ل هلا اال اس ه أن هقرل مياق الحسا ا الايااعة االا ااعية لل حقةق مةن مةدى
كدق تتكيةدا االااهة اا البعةد االا اةاع  ،كاةا تشةال الايااعةة مةدي ال ة ال اااهة الشةيكة ةالقرانين
واللرال االا ااعية " ميااعة االل ال " .
 :5/5/7/2المراجعة الحوكمية
من ين عناكي تقيهي االعااج الا كامل اال اس عن االااو الحةركا للشةيكة أو تحدهةدا اال ةاس عةن
مدي ال ال الشيكة اباايو نركاة الشيكة والقراعد ال ننيلهة لحركاة الشيكا .
والضناو الثقة عل هلا اال اس ه أن هقرل مياق الحسا ا ال حقق من مدى كدق تتكيدا االااهة
شتن مدي ال ال الشيكة اباايو نركاة وقراعدها ال ننيلهة  ،كاا تشال الايااعة ميااعة مدي االل ال
الحركا  ،وه م اعداا تقيهيا يأهه هلا الشتن .
و هيي البان انه من ال عر ة قيال مياق الحسا ا انيام ايااعة هلا ال قيهي ولكن هاكةن تشةكيل
ةين ة االمةره البيئيةة ،
يهق عال مكرن من مياق الحسا ا " هليسةا " االضةا ة العاةاو م خ
وال ران االا ااعية  ،ونركاة الشيكا  ،والقانرن  ،والحاس ا ل وتكنرلرايا الاعلرما  ،وخبةياو
ين".
االمره االخيي " و قا لا طلبا معاهيي الايااعة االس عانة الخبياو الا خ
وهيي البان اهاا أن قيال االاا ة العليا لليقا ة ايااعة تقيهي االعااج الا كامةل يكةة سةانحة ل بةيل
عن امكانياتاا  ،كاا هيي البان انه ان االوان لك تلع الانهاا الاانية م اثلة كل من االن رسةاي
وااله راسةةاي واالاا ة م اليقا يةةة اوها اساسةةيا ة ميااعةةة تقةةاههي االعاةةاج الا كاملةةة خاكةةة ة ظةةل
االلاهاا الاس اي والاطيا الطل عل هلم النرعية من ال قاههي .
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النتائج والتوصيات
ا  : 1/أهم النتائج
ت لخص أهم ن ال البح ال تركل إلياا البان ياا هل :
 تعي البيئة تناا" كل ما هحيط اإلنسان من أهض وهراو وميام وكالنا نية واااا" ،ينااعناكي الله ال ري شكل هؤاي إلى
هعي ال لرث البيئ انه " ال ليي الكا والكين
عدل اس يعاب البيئة لالم الاراا ال دهدة ".
 هعد ال لرث من الاشاكل الكبيية ال هرااااا اإلنسان الاعاكي ( ال ل وأخطيها) وه حااةإلى تاا ي ال ارا كا ة لاعال اا والحد مناا،وماا ه هد الاشكلة تعقيداً إن لننسان ننسه
لهااة خطرهتاا من خهج نشاعاته الاخ لنة ال أكبحت تادا الحياة البشيهة.
الدوه الراض
 هنقسم ال لرث نس الرسط اللي هحدث يه إلى رهرة أنراع هليسية ه تلرث الاراو  ،وتلرثالااو  ،وتلرث ال ي ة اإلضا ة ال ال لرث الارضال وال لرث اإلشعاع.
نااهة البيئة من ال لرث
 هنا عض الانهاا ال ى تعد البيئة نشاعاا اليليس ولاا اوه هالمناا ينام األمم الا حدة للبيئة ( ، )United Nation Environmental Programومي ق
البيئة العالا  ،اإلتحاا الدولى ل رن الطبيعة ......وغييها .
 عقد العدهد من الاؤتايا الدولية لاراااة وكرن البيئة من ال لرث ومن اهااا مؤتايقاة االهض
س ركارلم عال  ، 12 0ومؤتاي ههراي اانييو عال  1220واللي عي
اعاهدة كيرتر ،واسني هلم الاؤتايا عن عدة
،ومؤتاي كيرتر عال  122واللي عي
اتناقيا اولية ل رن البيئة وقعت علياا معهم الدوج .
 اه ات الدوج العي ية حااهة البيئة والاحا هة علياا وال من خهج اكداه العدهد من القرانينواالل ال االتناقيا الدولية وناره الاؤتايا العالاية .
اليقا ة
 أن الاحاسبة البيئية كنهال تاد إلى تر يي معلرما عن الرندة أو الانشتة تساعدعلياا ،وضاان و الاا اسئرلي اا نحر البيئة كناوة  ،وإن االه اال الحال الاحاسبة عن البيئة
وإعااة تيميم البيئة قد ولد نالة ادهدة لاانة الاحاسبة للقبرج سليم اوه اعل ياا ه علق كلنة
ال لرث .
 أن الاشكلة اليليسة ال تعان مناا الاحاسبة عن ال كاليك البيئية ه الق ره الاراراتعيهنا ال كاليك البيئية  ،اإلضا ة إلى أن معهم هلم ال كاليك ال ه م ت بعاا طيهقة منهّاة
الانشتة و ال ال الهاكن تخ ي اا إلى الان أو
نسا ا واضحة وكيهحة
وتس يلاا
العالية ال أندر اا أو تسببت اا.
 لهااة االه اال ال كاليك البيئية هياد للكراهث البيئية وت اهدها وتعدا أنراعاا وان شاههامخ لك األنشطة  ،وأهاا لاخامة هلم ال كاليك وتترييها على قياها الانشآ .
مساعدة الانهاا لك ت ب أكثي نساسية ت ام قااها البيئة هح اج ال
 إن اوه الاحاسأن ه ب النهال الاحاسب او نهية تقدمية وأكثي إاهاكا للقااها الاح الة الناشئة عن ال طرها
ت ره الاس الكين وهدعم شكل
تحسين مرقك إي منهاة
البيئة وهلا هاكن إن هساعد
كبيي ال ناية الاس دامة  ،و من هلا الانطلق اس ا ة الاحاسبة أل كاه ال ناية الاس دامة للاساهاة
الاحا هة على البيئة واتخل االس ا ة كرهاً ش ى وهلا دوهم ا د كا ة يوع الاحاسبة
إلى االه اال البيئة سعيا وهاو تحقيق ال ناية الاس دامة.
 هنا م ارعة من العرامل ال تؤري على اهاة اإل اس عن الاعلرما الا يتبة عن األنشطةعرامل يئية  ،وعرامل ت علق الاعلرما ،
البيئية للرندة االق ااهة وت اثل هلم العرامل
وأخيي ت علق الرندة االق ااهة  ،وتراد عدة ات اها لن اس عن الاعلرما البيئية  ،كاا
أناا ترااه عدة مشاكل ت علق اإل اس .
 عةةدل واةةرا مناةةرل محةةدا وواض ة وم نةةق عليةةه للايااعةةة البيئيةةة وهياةةد ال ة إلةةى َّأن معهةةم
الدهاسا واأل حاث تيك علةى ارانة معينةة اون ال طةيق إلةى ال عيهةك ااتةه  ،وواةرا العدهةد
من االكطهنا وكلل ن ي ة لهن شاه الراسد واالس خدال غيي الاهلم ل عبيي الايااعة البيئية.
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أكب االت ةام إلةى ميااعةة البيئةة أمةياً ضةيوهها ً ون ايةا ً والة لعةدة أسةباب مةن أهااةا مخةاعي
ال عيض لعقر ا وا اوا قرانين وتشيهعا نااهةة البيئةة  ،الاةلرع الا اهةدة مةن اااعةا
نااهة البيئة  ،ال نهياا العلاية والاانية م اج الاحاسبة والايااعة.............
لهااة االه اال الايااعة البيئية ليس ظاهية منع لة قد تة امن االه اةال اةلم النرعيةة مةن أنةراع
الايااعةا هاةره عةدة تشةيهعا وقةرانين وتركةيا ت علةق شةئرن البيئةة والة ن ي ةة اهتنةةاع
نس ال لرث البيئ .
تاةد عاليةة الايااعةة البيئيةةة إلة تحقيةق م ارعةةة مةن األهةدا مةن أهااةةا ال تكةد مةن االل ة ال
ةةالقرانين واللةةرال والاعةةاهيي البيئيةةة  ،والاسةةاهاة ة تحقيةةق هقا ةةة عالةةة عل ة األنشةةطة البيئيةةة
وتقرهم األااو البيئ .......
تاي عالية الايااعة البيئية ا ارعة من الخطرا وه اإلعداا  ،ال خطيط  ،ال ننيل  ،ال قيهةي ،
ال للهة العكسية .
تراد عدة أسباب للحااة لرارا معاهيي خاكة الايااعة البيئية مناا كعر ة الحكم عل السلر
البيئ للانشتة وتحدهد مدي مناسب ه ومعقرلي ةه  ،اإلضةا ة الة كةعر ة األااو الاانة للايااةد ،
وكلل كعر ة الحكم عل مدي لله للعناهة الاانية الاعقرلة .
هراةةد نةةرعين مةةن الاعةةاهيي هع اةةد عليااةةا مياقة الحسةةا ا ة الايااعةةة البيئيةةة وهة الاعةةاهيي
الننية والاعاهيي الاانية " معاهيي الاحاسبة والايااعة " اإلضا ة إل القرانين اا ال لة .
لعبت منهاةة االن رسةاي اوها هامةا ة الايااعةة البيئيةة الة مةن خةهج إنشةاو م ارعةة العاةل
الاعنية اليقا ة البيئية وال ه يك اه ااماا على عاليا اليقا ةة والايااعةة الاشة يكة الخاكةة
السياسا والقااها البيئية ال ة تقةرل اةا األااة ة العليةا لليقا ةة والاحاسةبة وكةلل علةى مياقبةة
وميااعة االتناقيا البيئية الدولية  ،االضا ة لقيال م ارعة العال الاعنية اليقا ة البيئيةة ةر يي
إهشااا إلاياوا الايااعة الارضرعا البيئية ال دهدة وال لةم ه ةرا ي لاةا أالةة إهشةااهة
ضان معاهيي العال اليقا .
لعبت منهاة االه راساي أهاا اوها ةاهلا ة الايااعةة البيئيةة نية اكةده الا لةس ال ننيةلي
للانهاة العي ية لألاا ة العليا لليقا ة الاالية والاحاسةبة القةياه هقةم (  )2لسةنة  0228شةكيل
يهق عاةل البيئةة للانهاةة  ،والةلي هاةد إلة االه اةال القاةاها البيئيةة ومعاونةة األااة ة علة
أخي ما وكلت إليةه االت اهةا العلايةة الحدهثةة ة م ةاج الايااعةة البيئيةة مةد الا ا عةة الدوههةة
لل طرها الاس اية هلا الا اج الن ال الااال اليقا ية عل الراه األمثل.
اولنا العي ية ارضرع الايااعة البيئية وعقد
اه ات أاا ة اليقا ة الاالية العليا
الاؤتايا والندوا وشكلت الل ان لرضد األسس واإلهشااا والاعاهيي الهلمة للقيال اثل
هلا النرع من الايااعة ،وكان يخيها اللقاو ال دههب اللي تم عقدم دولة الكرهت الن ية من
 1 -2نر ابي  021نرج " ال حدها ال ترااه األاا ة اليقا ية الايااعة البيئية " .
لهااة اه اال ال اال الايك ي للاحاسبا " اارههة م ي العي ية " الايااعة البيئية ني
كده قياه هليس ال اال الايك ي للاحاسبا هقم ( )255لسنة  0222شتن إنشاو اإلااهة
العامة ل قاههي البيــئة وال تعن ال قـاههي البيئية عل مس رى ال اال ككل .
أن األااـ ة العليا لليقا ة ترااه عند مااهسة الايااعة البيئية العدهد من ال حدها وال عر ا
وال ى تخ لك من اولة إل يخيي ومناا تحدها وكعر ا ت علق اعي ة أهاية الايااعة البيئية
تحدهد أولرها عاليا الايااعة البيئية  ،وتحدها وكعر ا
 ،و تحدها وكعر ا
تننيل عالية الايااعة البيئية .

 مةةةةن أهةةةةم ال حةةةةدها البيئيةةةةة العالايةةةةة ن ي ةةةةة لل ليةةةةيا البيئيةةةةة الحدهثةةةةة  :ال نايةةةةة الاسةةةة دامة،واالن بةةاس الحةةياهي ( تليةةي الانةةاخ)  ،ومشةةاكل الايــةةـام  ،وال نةةرع البيرلةةرا  ،والحركاةةة ،
والنساا  ،وتقاههي االعااج الا كاملة .
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تاثل نركاة الشيكا تحدها وم اال كعبا تراااه مانة الايااعة نة عامة والايااعة البيئية
نة خاكة  ،وهح اج هلا ال حدي من الانهاا الاانية والانهاا اإلقلياية والعالاية وضد
وتننيل يليا ماكنة وعالية لدعم اوه الايااعة نركاة الشيكا .
انه ل نعيل اوه و مباائ الحركاة الايااعة البيئية ال د من أاا ة هقا ية عالة ت ا د عال
ال اال اإلااهي وتقرل دهاسة السبل الكنيلة قرهم أااله و قا الاعاهيي الا عاه علياا  ،و ان
تطبيق مباائ الحركاة هع ل من م داقية البيانا الاالية والايك الاال والبيئ للاؤسسا
و ال ال هن ي اق أوسد ال عامل من قبل األعيا الخاهاية.
إن ال ناية الاس دامة ت طل تاامنا ً ين ال يل الحال وال يل الاس قبل  ،وتاان نقرق
األاياج الاقبلة الاراها البيئية  ،وت اثل أهدا ال ناية الاس دامة تحسين ظيو الاعيشة
ل ايد سكان العالم ،وتر يي أسباب الي اهية وال حة واالس قياه لكل يا .
أن إاياو الايااعة عل ال ن اية الاس دامة هشكل تحدها منا ية ومناهاية ادهدة أمال األاا ة
عل ال اال االعل لليقا ة أن
هلا الا اج ه انه ه
العليا لليقا ة  ،والنقطة األساسية
هن ع ال رالن ال حي  ،ومن الاام أن هقرل ال اال االعل لليقا ة إتباع الانا ال دهه ،
وأن ه م البدو ننيل ماال هقا ية عند كل مينلة تنارهة .
نرع البيرلرا وهق د ه " ال باهن ين الكالنا الحية من اايد الا ااه سراو االهضية أو
ال ّ ّ
البحيهة أو غييها من النهم البيئية الاالية وغيي ال من الا اعا البيئية ال تع بي ا و مناا
هلا العالم اللي هشاد الاهااًا اال ًاا
نرع البيرلرا ُم َعيّ ضٌ للخطي
"  ،وأكب ال ّ ّ
الا ارعة السكانية البشيهة  ،ومن رم أكبحت ميااعة ال نرع البيرلرا اميأ ضيوهها .
هراد اعاهمق يس من يهق عال البيئة " االن رساي " لايااعة ال نرع البيرلرا وهشال
م ارعة من الخطرا " اه عة خطرا " تع بي مق ينا قط وهاكن تعدهلاا و ق مرقك
وان يااا أي ااال اعل لليقا ة  ،كاا هاكن اس خدال تل الخطرا ل حدهد االهدا والنطاق
ومعياه الايااعة النياهة لل نرع البيرلرا .
يالمس ح
أن الحق ي المي ه ك ن يم حا يسك أحد ا سب ر الرئيسية لاكمير من ال
بين ا راد أي الجم ع أي ح د الدي يم بي ع  ،و أن الحيب سر تقرل سب الايام كتند
وقرع هلم الكاهرة وأن
ال وقد ال ت نق هلم االن ااال
االن ااال القرهة الا رقعة
داهة القين الحااي والعشيهن ،وأكبحت ميااعة الايام اميأ
الخطي قاال وواقد خاكة
ضيوهها االونه األخيية خاكة مد قلة الايام وندهتاا .
هراد اعاهمق يس من يهق عال البيئة " االن رساي " لايااعة الايام وهاان م ارعة من
الخطرا " رهث خطرا " .
أكبحت قاية ال لييا الاناخية ن ي ال اوهة ى كا ة االا ااعا الدولية الاعنية السياسة
واالق اا خاكة وأن تداعياتاا تاثل تادهداً للسلم واألمن العالا وأكب على كل اولة عار
ى الا اد الدول أن تقرل دوه ى مراااة هلم الهاهية و قا ً لابدأ الاسئرليا الاش يكة ولكن
الا باهنة  ،وهراد اعاهمق يس لايااعة ااياوا ال خنك من ال لييا الاناخية .
ان اهتناع مس ري النساا ونااة الدوج إل ال ناية الاس دامة سر تؤريان تترييا كبييا عل
مانة الاحاسبة من خهج ضيوهة تطرهي األنهاة اليقا ية( يئة اليقا ة) والاحاسبية  ،اإلضا ة
إل الحااة الااسة والالحة ل طرهي الااال والاسؤوليا للاحاسبين والادققين الداخليين
والخاهايين والحكرميين لبلج العناهة الاانية لاند واك شا وت حي عاليا النساا ل حقيق
ال ناية االق ااهة الاس دامة.
هعد النساا مشكلة عالاية تادا الااج العال والنهال العال وااللاهاه االا ااع ولاياق
مكا حة النساا والحد منه وال من خهج مند إكداه قرالم مالية
الحسا ا ااواه م عداة
م هنة  ،وأهاا ً مند خيق القرانين واللرال وهكرن لاياق الحسا ا تحقيق هلم األهدا من
خهج االل ال الاعاهيي الاانية  ،واالل ال آااب وأخهقيا وسلركيا الاانة.
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 ان ال قيهي الا كامل " هعد تحدها أمال األاا ة اليقا ية " واللي هعنةى " ال قيهةي الةلي ه اةد ةينالاعلرما الاالية واالق ةااهة واالا ااعيةة والبيئيةة والحركايةة"  ،أي انةه ه اةد ةين معلرمةا
االس دامة واألااو الاال للشةيكة  ،وهسةا هةلا ال قيهةي ألكةحاب الا ةلحة قيةيم قةدهة الشةيكة
عل خلق والحناظ عل قياه خهج األال الق يي والا رسط والطرهل .
 انه من ال عر ة قيةال مياقة الحسةا ا انةيام ايااعةة هةلا ال قيهةي ولكةن هاكةن تشةكيل يهةقاألمره البيئيةة ،
ين
عال مكرن من مياق الحسا ا " هليسا " اإلضا ة ألعااو م خ
ال ران ة االا ااعيةةة  ،نركاةةة الشةةيكا  ،القةةانرن  ،الحاس ة ا ل ة وتكنرلرايةةا الاعلرمةةا ،
خبةةةةياو ةةةة األمةةةةره االخةةةةيي " و قةةةةا لا طلبةةةةا معةةةةاهيي الايااعةةةةة ةةةة االسةةةة عانة ةةةةالخبياو
ين".
الا خ
 أن قيةةال األااةة ة العليةةا لليقا ةةة ايااعةةة تقيهةةي األعاةةاج الا كامةةل يكةةة سةةانحة ل بةةيل عةةنإمكانياتاةةا  ،كاةةا انةةةه ين األوان لكةة تلعةةة الانهاةةا الاانيةةة م اثلةةةة ةة كةةةل مةةن االن رسةةةاي
وااله راساي اوها أساسيا ميااعة تقاههي األعااج الا كاملة خاكة ظل االلاهاا الاس اي
والاطيا الطل عل هلم النرعية من ال قاههي .
: 2/1أهم التوصيات
 : 1/2/1توصيات على المستوى الدولي
الركرج إلى اتناقية اولية شاملة و عالة ومل مة لكل الةدوج للاحا هةة علة البيئةة اخ لةك
 هأنشط اا.
 ضيوهة تنعيل ال عاون الدول ياا ه علق الاحا هة عل البيئة  ،واالس نااة الق رى من ت اهبعض الدوج الاحا هة عل البيئة.
 العاةةل علة علةةى ه ةةد الةةرع ةةين الانهاةةا الدوليةةة واإلقليايةةة اليليسةةية الاعنيةةة قاةةاها البيئةةةوال نايةةة الاس ة دامة تهايةةة اليقا ةةة البيئيةةة واليقا ةةة علةةى الاةةراها الطبيعيةةة والعاةةل علةةى نةةاو
عهقا عال معاا.
 حثثث مجموعثثة العمثثل حثثول المراجعثثة البيئيثثة " التابعثثة لالنتوسثثاي و االربواسثثاي "علثثى إعثثدادملخثثص رفيثثع المسثثتوى مثثن النتثثائ المسثثتةلة والمسثثتندة علثثى األدلثثة وذل ث باسثثتخدام العمليثثات
الرقابية التي أجرتها األجهزة الرقابية فيما يتعلث باالتفاقيثات البيئيثة الرئيسثية المتعثددة األطثرا
وإتاحة هذه المعلومات للمنظمات الدولية.
 الضغط على األمم المتحدة عن طري المنظمات البيئية المدافعة عن حةو اإلنسان والحكومثاتلتشثثريع قثثوانين تلثثزم كافثثة دول العثثالم بثثإحترام البيئثثة وحةثثو اإلنسثثان ومعاقبثثة مثثن يتسثثبب
بالتلوث البيئي.
:2/2/1على مستوى األجهزة الرقابية
العال على تعيهك العاملين ةاألاا ة العليةا لليقا ةة الايااعةة البيئيةة مةن نية أهاي اةا ،
 هوأساليباا  ،وإاياواتاا  ،وكلا ال عيهك الا لييا البيئية الحدهثة كال ناية الاس دامة وغييها .
عقد الا هد م ن اللقاوا العلاية وال دههبية لاناقشة أهم الاشةاكل ال ة ه عةيض لاةا مياقبة
 هالحسا ا األاا ة العليا لليقا ة عند الايااعة البيئية  ،كاا أن هةلم اللقةاوا تبةيل مةا قامةت كةل
اولةةة مةةن الةةدوج العي يةةة ة الايااعةةة البيئيةةة  ،ومةةن رةةم أرةةياو ال ان ة النكةةيي وال طبيقة لةةدى
أعااو األاا ة العليا لليقا ة .
 االه اال تهيل مياقب الحسةا ا ة األااة ة العليةا لليقا ةة خاكةة ة ظةل ال حةدها الحدهثةةال ترااه الايااعة البيئية مثل ال لييا الاناخية  ،وال نرع البيرلرا  ،وال ناية الاس دامة .
 العاةةل عل ة تش ة يد ال عةةاون ةةين األاا ة ة اليقا يةةة العليةةا ة تننيةةل عةةض الااةةال اليقا يةةة ااااله اال الاش ي " الايااعة الاش يكة " .
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العاةل علة تبةااج ال ةةاهب و الخبةيا اليقا يةةة الخاكةة اليقا ةةة علةى البيئةةة ياةا ةةين األااة ة
اليقا ية.
ن األاا ة اليقا ية على االل ة ال إعطةاو األولرهةة للقاةاها الا علقةة البيئةة وال نايةة الاسة دامة
اا ال لة بلداناا وإاهاج القاةاها مةن هةلا القبيةل ة العاليةا اليقا يةة ال ة ت ةيى ة اايةد
القطاعا الحكرمية.
ن األاا ة اليقا يةة علةى إنشةاو إااهة عامةة لل قةاههي البيـةـئية تكةرن ماا اةا االساسةية االه اةال
ال قـاههي البيئية والقااها البيئية الاخ لنة .
العا ة ل علةة تعةةدهل القةةرانين الانهاةةة لألااةة ة العليةةا لليقا ةةة ل رسةةيد كةةهنياتاا ةة مااهسةةة
الايااعةةة البيئيةةة  ،ومةةن رةةم اعةةل الايااعةةة البيئيةةة إل اميةةة للرنةةدا الخاضةةعة ليقا ةةة األاا ة ة
العليا لليقا ة وال ل كرن الايااعة البيئية أكثي اعلية .
على األاا ة العليا لليقا ة الااليةة والاحاسةبة الاشةاهكة ة الاناقشةا والان ةدها الاحليةة
ه
والعالاية ال ت ناوج الاسالل الخاكة القااها البيئية.
األاا ة اليقا ية اق ياس اللرال والقرانين ال تعال اواه الق ره الانهرمة ال شيهعية
ه
الا اد .
ال تحكم العال البيئ
ضةةيوهة ال للةة علةة ال ةةعر ا وال حةةدها ال ةة ترااةةه األااةة ة اليقا يةةة والةة مةةن خةةهج
االه اال ال دهه و ر يي يص و يام ال عليم الاسة اي لاياقبة الحسةا ا ة األااة ة العليةا
لليقا ة الا اج البيئ وخاكة الايااعة البيئية .

 : 3/2/1على مستوى المنظمات المهنية
 العاةةل علة قيةةال مياقبة الحسةةا ا ةةدوههم ة االهتقةةاو ةةراة عاليةةة الايااعةةة وال ة مةةن خةةهجاالعهع على كل ما هر ادهد وكلل االل ال اعاهيي األااو الاان ال ااهة عن الانهاا الاانية .
 تش ـيد األااـ ة العـليا لليقا ة عـلى إاياو عاليا ميااعـة يئية مش ـيكة ين أكثـي مـن اولـة "الايااعة ال عاونية "  ،وعاليا ميااعة يئية م رالهة ياا يناا إعاه ال دي للاشكه البيئية
ال ترااه العالم .
 تش يد األاا ة العليا لليقا ة على إنشاو وندا للايااعة البيئية الاس دامة ت رلى م ا عة قااهاالايااعة البيئية األاا ة ال ا عة لاا.
 العال عل تر يي معاهيي واهشااا ميااعة يئية مقبرلة راه عال ه م االل ال اا وقياس االااوالبيئ علياا .
 العال عل تر يي معاهيي واهشااا محاسبة يئية شاملة ومقبرلة راه عال ه م االل ال اا. العال عل تر يي االة اهشااهة للقااها البيئية الحدهثة . : 4/2/1على المستوى المحلى ( الوطني )
 العال على عقد االتناقيا الثنالية ين الدوج العي ية م اج الحناظ عل البيئة .م اج الحناظ عل البيئة .
 العال على عقد الاؤتايا ين الدوج العي ية العال على ترعية اإل ياا وإهشااهم البيئة وكينية الاحا هة علياا . تشة يد الةةدوج ( ال ة لةةم تس ةن قةةرانين )علةةى سةةن القةةرانين الخاكةةة البيئةةة  ،االضةةا ة ل طةةرهيالقرانين وال شيهعا الرعنية الحاليةة الخاكةة الاحا هةة علةى البيئةة مةن ال لةرث وإنكةال اليقا ةة
على تطبيق تل اللرال دقة ون ل.
 الحاا ة ة إلةةى تبن ة سياسةةا نكرميةةة ت اةةان قاةةاها ال نايةةة البيئيةةة وال نايةةة الاس ة دامة ،وت ةةرلىاألاا ة العليا لليقا ة أعااج اليقا ة على تل السياسا .
 تبسةةيط الاعلرمةةا الا علقةةةة قاةةاها البيئةةة ( مثةةةل ال نايةةة الاسةة دامة وال ليةةةي الانةةاخ وال نةةةرعالبيرلرا ) وتقدهااا تسالي مب كية ومؤرية.
 تش يد الدولة والدوج العي ية عل االس ثااه ال قنيا وال كنرلرايا الحدهثة ال دهقة للبيئة.85
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 -0ع الدهن الدهنشاهى ،كااق أناد عه " ،سموم البيئة " ،اليهاض  ،ااه الايهخ للنشي ،الاالكة
العي ية السعراهة .122 ،
 -08قط اليهسرن  " ،المحافظة على البيئة من منظور إسالمي " ،ييو  ،لبنان  ،ااه ا ن ن ل
 ،الطبعة األولى .0228 ،
 -02مثنى عبد اليلاق العاي  " ،العوامل واالثار االجتماعية لتلوث البيئة "  ،لداا  ،يت الحكاة ،
الطبعة األولى .0221 ،
 - 2ميك الادهيهن  "،دليل مبادئ حوكمة الشركات " ،القاهية  ،ولاهة االس ثااه. 022 ،
 - 1معاهيي الايااعة الدولية ال ااهة عن االتحاا الدول للاحاسبين القانرنيين .IFAC
 - 0محمد السيد ارناؤوط  " ،التلوث البيئي أثره على صحة اإلنسان"  ،جدة  ،الطبعة األولى  ،جامعة
الملك عبد العزيز .9119 ،
 محاد النيرم محاد  " ،قراءات في المشاكل المحاسبية المعاصرة "  ،اإلسكندههة  ،مؤسسةشباب ال امعة .128 ،
 محاد عباس دوي  " ،المحاسبة عند التأثيرات البيئية والمسؤولية االجتماعية للمشروع بينالنظرية والتطبيق "  ،عاان  ،ااه الشيوق  ،الطبعة الثانية .0222 ،
 - 5محاد عبد القااه النق  " ،البي ئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث (رؤية إسالمية)" ،
القاهية  ،مك بة ا ن سينا .122 ،
 محاد على سيد إمبا ى  " ،االقتصاد والبيئة (مدخل بيئي)"  ،القاهية  ،الاك بة األكااهاية . 1228، محارا إ ياهيم عبد السهل تيك  " ،متطلبات اإلفصاح العامة وقياس مدى توافرها في التقاريرالمالية للشركات المساهمة السعودية "  ،اليهاض  ،اامعة الال سعرا .1285،
 - 8هرسك عبد هللا العيهن  " ،رعاية البيئة من التلوث رؤية اقتصادية إسالمية"  ،اليهاض ،ااه
عرهق.0228 ،
 : 2/1الكتب المترجمة
-1أنطرن ايدن  ،تيااة شرق اهج  " ،بعيدا عن اليسار واليمين "  ،الكرهت  ،الا لس الرعن
للثقا ة والننرن وا ااب  ،سلسلة عالم الاعي ة  ،الك اب هقم . 0220 ، 08
 -0ا هرل ن ولسرن ،تيااة كامل سلاان العان " ،االقتصاد الجزئي ( المفاهيم والتطبيقات )" ،
اليهاض  ،ااه الايهخ  ،الطبعة العي ية ،الاالكة العي ية السعراهة.128 ،
 كيس ر ي ووا  ،تيااة ماي خليل العاي  " ،تخطيط المدن والسيطرة على التلوث "  ،لداا ،مطبعة اامعة الب ية .128 ،
. 12
 ال رن هو ي  ،تيااة نااهة النيان  "،التلوث"  ،القاهية ،مطا د األهيال ال اههة ، -5م ارعة عال االن رساي لايااعة البيئة  ،تيااة ال اال الايك ى للاحاسبا (م ي)  " ،مراجعة
التنوع البيولوجي – دليل ارشادي لالجهزة العليا للرقابة " ،القاهية. 022 ،
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 : 3/1القوانين
 -1النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية  ،ال ااه ارا الايسرل الالك هقم (ل) /
اههخ .1 00/ /08
 -0ااارههة م ي العي ية  ،قانون حماية البيئة رقم 4لسنة ،1774القاهية  ،ال يهدة اليساية ،
الاطا د األمييهة .122 ،
 ااارههة م ي العي ية  ،الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم لسنة ،1774القاهية ،ال يهدة اليساية  ،الاطا د األمييهة 1225. ،
 قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144لسنة  1788المعدل بالقانون رقم لسنة، 1778القاهية  ،ال يهدة اليساية  ،الاطا د األمييهة .1228 ،
 : 4/1الدوريات
 -1أ ر كي عبد الع ه البنا  " ،دور المراجعة البيئية نحو تحسين االداء البيئي – دراسة تطبيقية علي
منطقة حلوان الصناعية "  ،القاهية  ،اامعة نلران  ،كلية ال اهة  ،الا لة العلاية لكلية ال اهة ،
العدا . 0220 ، 0
 -0إسااعيل هحيى ال كيه  ،ساعد محاد الياوي ،كال إ ياهيم الشعبان  "،معايير تحديد التكاليف
البيئية بالتطبيق على الشركة العامة للسمنت الشمالية "  ،لداا  ،م لة العلرل االق ااهة واإلااههة،
اامعة لداا ، ،الا لد  ،عدا خاص اناسبة نااهة األلنية الثانية.1228،
 البن األهل الا يي  " ،أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة في الشركات :حوكمة الشركات" ،القاهية  ،النشية االق ااهة  ،العدا الثان  ،الا لد السااس والخاسرن . .022 ،
 ينس ميخاليل غطاس  " ،نحو قياس محاسبي أفضل عن اآلثار البيئية الناتجة عن أداء المنشآتالصناعية " ،أسيرع  ،م لة أسيرع للدهاسا البيئية ،العدا السا د عشي  ،ميك الدهاسا والبحرث
البيئية – اامعة أسيرع  ،هرلير .1222
 -5كال الطي  " ،المحاسبة البيئية من أجل التنمية المستديمة "  ،القاهية  ،م لة ال عاون
االق ااي ،العدا .122 ،
 عبد العاج ن هاشم محاد أ ر خشبة  " ،أهمية ودور التكاليف البيئية في مجال اتخاذ القراراتوتقييم األداء – مدخل مقترح للمنشآت السعودية " ،عنطا  ،الا لة العلاية – ال اهة وال ارهل  ،كلية
ال اهة – اامعة عنطا  ،مطبعة اامعة عنطا ،الالحق األوج للعدا األوج .0220،
 عبد الناكي نره " ،محاسبة البيئة وأثرها على اإلنتاجية " ،الكرهت  ،م لة الاحاس القانرنالعي  ،العدا .1222 ،122
 -8عبد الانعم الليه  " ،االنتوساي..المنظ مة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة" ،
الكرهت  ،اهران الاحاسبة ،م لة اليقا ة ،السنة األولى  ،العدا األوج.0225،
 -9عبد الاااي أناد عثاان القط  " ،قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الصناعي – دراسة تطبيقية
على صناعة الحديد والصلب"  ،اسيرع  ،م لة أسيرع للدهاسا البيئية  ،العدا السااس  ،ميك
الدهاسا والبحرث البيئية – اامعة أسيرع  ،هناهي .122
 -12عبد الرهاب ن ي عل  "،أثر اإلفصاح المحاسبي عن أداء الوحدات االقتصادية في مجال
مكافحة تلوث البيئة على سلوك متخذي قرار االستثمار في األسهم -دراسة نظرية تطبيقية " ،القاهية ،
الا لة العلاية لهق اا وال اهة ،كلية ال اهة ،اامعة عين شاس ،العدا الثان .122 ،
 -11عبد الرهاب ن ي عل  "،مدي التزام مراقب الحسابات بمعايير المراجعة المصرية والدولية عند
التحقق من الحسابات البيئية المحتملة – دراسة نظرية وميدانية " ،اإلسكندههة  ،اامعة اإلسكندههة ،
كلية ال اهة  ،م لة كلية ال اهة للبحرث العلاية  ،الا لد  ، 8سب ابي . 0221
 -10عدنان أناد ال اااي  " ،منهج اإلسالم في الحفاظ علي البيئة من التلوث"  ،الكرهت  ،م لة
الشيهعة والدهاسا اإلسهمية  ،م لس النشي العلا اامعة الكرهت ،العدا  ،51اهسابي 0220.
 -1عل ن ي ال ره  "،الرقابة البيئية "  ،ترنس  ،م لة اليقا ة الاالية  ،الانهاة العي ية لهاا م
العليا لليقا ة الاالية والاحاسبة  ،العدا  ،50هرنير .0228
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 -1عهو محاد الب انرن  " ،اطار مقترح للمراجعة المالية لاللتزامات البيئية في بيئة اإلعمال
المصرية " ،القاهية  ،الا لة العلاية لل اهة وال ارهل  ،العدا الثان . 022 ،
هللا الده "،المراجعة البيئية ودور المراجع المالي فيها "  ،اإلسكندههة  ،م لة
 -15عرض لبي
كلية ال اهة للبحرث العلاية  ،كلية ال اهة ،اامعة اإلسكندههة  ،ملحق العدا الثان .1228 ،
 -1محاد نسن النقا  " ،تقنيات التخطيط للسيطرة على التلوث البيئي "  ،لداا  ،م لة اهاسا
القرمية واالش ياكية  ،العدا  ،ال امعة الاس ن يهة  ،كانرن الثان .0221 ،
 -1محاد نادي محاد البي يي  " ،آليات حـوكمة الشركات ودورهـــا فــي الحــــد من ظــاهـرة
الـفـسـاد الـمـالــي واالدارى "  ،ترنس  ،م لة اليقا ة الاالية  ،الانهاة العي ية لهاا م العليا لليقا ة
الاالية والاحاسبة  ،العدا  ، 1اهسابي .0210
 -18محمد ضري  " ،متطلبات التحول نحو االقتصاد المعرفي إدارة المعرفة " ،عم ن  ،مجاة
الرابطة ،ا م ة الع مة لرابطة المؤسس العربية ال صة لا عايم الع لي ،المجاد الرابع ،العدد-4
،3ا ردن ،سرين م ي.2003
 -12محاد محارا عبد الا يد " اإلفصاح عن المعلومات االجتماعية في القوائم المالية المنشورة
نموذج مقترح للشركات الكويتية "  ،الكرهت  ،م لة اهاسا الخلي وال هية العي ية ،العدا الثال
واأله عرن.128 ،
 -02مي ريد  " ،الفساد  :رؤية نظرية"  ،ال مرس  ،مجاة السي سة الديلية  ،العدد  ، 134ي ير
. 2001
 -01وليد ناا الحيال  " ،إجراءات القياس المحاسبي لتلوث البيئة "  ،م لة ال عاون ال ناع
الخلي العي  ،العدا  ، 1السنة الثامنة عشي ،هناهي . 1228
 :5/1المؤتمرات العلمية
 -1أناد األهران " ،المراجعة البيئية والتخطيط لها"  ،القاهية  ،اامعة القاهية  ،كلية الاندسة ،مؤتاي
البيئة  ،من00 -18هرلير . 1228 ،
 -0ال اال الايك ي للاحاسبا " ،دور ومسؤوليات الجهاز األعلى للرقابة في مراجعة البيئة" ،
القاهية  ،الاؤتاي الدول الخامس عشي لألن رساي ،القاهية من 05سب ابي للاهة 0أك ر ي.1225
 ؤاا شاكي "،الحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالمية"،وهقة مقدمة إلى الاؤتاي الا ي العي عنران الشياكة ين العال الا ي واالس ثااه من أال
ال ناية  ،عال . 0225
 عبد الا يد ال الحين  " ،الحوكمة في المؤسسات المالية االسالمية "  ،ليبيا  ،مؤتاي الخدماالاالية اإلسهمية الثان  ،عيا لس ،من  08-0أ يهل .0212
 -5هااي هضا ال ناه  " ،بحث عن أخالقيات اإلعمال ومجتمع المعرفة "  ،عاان  ،الاؤتاي العلا
الدول السنري السااس  ،اامعة ال ه رنة األهانية  ،كلية االق اا والعلرل اإلااههة ،من1 – 12
(ا يهل) .022
 : 5/1الرسائل والبحوث العلمية
 -1السيد لك السيد ضاعية  " ،القياس الكمي ألثر اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات البيئية علي
مستخدمي القوائم المالية -دراسة نظرية ميدانية"  ،القاهية  ،هسالة اك رهام  ،معاد الدهاسا
والبحرث البيئية  ،اامعة عين شاس. 022 ،
 -0نسن سيد عرهس أ ر سيهد  " ،إطار مقترح للقياس واإلفصاح المحاسبي عن أثر المحافظة على
البيئة بالتطبيق على قطاع االسمنت في مصر "  ،القاهية  ،هسالة اك رهام ،كلية ال اهة ،اامعة
األلهي.022 ،
 نا ة كاظم عبد اليضا  " ،العولمة وأثارها المستقبلية في تلويث البيئة العربية – حالة العراق" ،لداا  ،أعيونة اك رهام . 022 ،
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 هشيد عبد السهل و ااسم الخلين و عبد الينان الب يي  " ،دور ديوان المحاسبة في تحقيقرقابة فعالة للحفاظ على البيئة وكيفية التحقق من توافر االشتراطات الخاصة بالبيئة "  ،الكرهت ،
اهران الاحاسبة  ،ح مقدل للاسا قة الحااهة عشية للبحرث .0212،
 -5هشيد عبد ال ان ناا  " ،األسس التخطيطية لتوقع الصناعات الملوثة وغير الملوثة في المدن
العراقية" ،لداا  ،هسالة مااس يي  ،ميك ال خطيط العي واالقليا  ،اامعة لداا .1280 ،
 عبد هللا اناد اا ي " إطار مقترح للمراجعة الداخلية لتكاليف البيئة – دراسة نظرية وتطبيقية " ،القاهية  ،كلية ال اهة  ،اامعة األلهي  ،هسالة مااس يي غيي منشرهة . 022 ،
 ع م السيد سيد اناد  "،المعالجة المحاسبية والضريبية للتكاليف البيئية للمشروعات – دراسةميدانية مقارنة "  ،القاهية  ،كلية ال اهة وإااهة اإلعااج  ،اامعة نلران  ،هسالة اك رهام غيي منشرهة
. 022 ،
 -8عاي عل عبد ال اد "،دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات  -دراسة ميدانية "
 ،ال الي ،هسالة مااس يي ،اامعة الادهة ،كلية العلرل االق ااهة و ال سييي. 0222-0228 ،
 -2مالن ليلر  " ،بحث حول الحماية اإلدارية للبيئة " ،ح غيي منشره .0212 ،
 -12هسيان محاد سام شاميّة  " ،دور مهنة المراجعة في مكافحة الفساد – دراسة تطبيقية " ،
امشق  ،كلية االق اا  ،اامعة امشق  ،هسالة مااسي ي .0228/022 ،
 :6/1مصادر أخرى
 -1البن الدول  ،تقرير عن التنمية في العالم ، 1777/78القاهية  ،الاعي ة عيهق إلى ال ناية  ،ميك
األهيال لل يااة والنشي ،مؤسسة األهيال  ،القاهية .1222 ،
 -0ال اال الايك ي للاحاسبا  " ،التقرير السنوي عن االثر البيئي الحدي شركات البترول "
،القاهية  ،ال اال الايك ي للاحاسبا . 021 /0210 ،
 اهان اللباهي  " ،الرقابة البيئية والتغير المناخي "  ،الكرهت  ،محاضية اللقاو ال دههب نرجالايااعة البيئية دولة الكرهت ال عاون مد
مرضرع ال حده ا ال ترااه االاا ة اليقا ية
االه راساي  ،من  1 -2نر ابي . 021
 تقرير عن منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) . 122 ، -5سندس سعدي نسين  " ،أثر حوكمة الشركات في التدقيق الداخلي " ،ح لنيل شاااة الاحاسبة
القانرنية  ،الاعاد العي للاحاسبين القانرنيين  ،لداا .022 ،
 شحااة محارا الع ة  " ،حماية البيئة اإلنسانية (اضواء وتطلعات) "  ،األهان  ،عدا خاص مننشية األ حاث السيانية  ،ولاهة السيانة وا راه  ،الاالكة األهانية الااشاية  ،يااه .1282
 يهق الخبياو الحكرم الدول العامل الاعن الاعاهيي الاحاسبية الدولية لن هع  ،منشرها الا ادالعي للاحاسبين القانرنيين واألمم الا حدة . 1222 ،
 -8محاي االن ااع اليا د لنيهق عال البيئة للانهاة العي ية لهاا ة العليا لليقا ة والاحاسبة "
ارابوساي "  ،الكرهت  ،مي ق هقم اليل اهشااي لهاا ة العليا لليقا ة لايااعة الاياة ال الحة
للشيب  ،الن ية من  0 -0ا يهل . 0210
 : 7/1مصادر من خالل االنترنت
 -1الارقد االلك يون لهن رساي . www.istosai.org
 -0الارقد اليساى لانهاة االه راساي . www.arabosai.org
 الدليل االهشااا لنيهق ميااعة البيئة ال ا د لانهاة االن رساي http://www.environmental-). )auditing.org
 اتناقية ال نرع البيرلرا . (http://www.biodiv.org) 1220 -5الارقد االلك يون لانهاة الشنا ية الدولية (. )WWW. Transparency . org
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الفــهــرس
المـــوضــــــــــــــــوع
مقـــــــــــــــــــدمــة البحث
الفــصل األول  :البيئة ودور المنظمات والدول في المحافظة عليها من التلوث
مقدمة
المبحث األول  :ماهية البيئة وأسباب التلوث البيئي
 : 1/1منارل البيئة
 : 0/1منارل ال لرث () The Pollution
 : /1أهم م ااه ال لرث
 : /1أنراع الالررا
 :5/1أنراع ال لرث
 : /1ال حدها البيئية
 : /1أهاية الاحا هة على البيئة
المبحث الثاني :دور المنظمات والدول في حماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث
 :1/0أهم الانهاا الدولية ال ى تعال ى م اج البيئة
 : 1/1/0ينام األمم الا حدة للبيئة ( ) UNEP
 : 0/1/0مي ق البيئة العالاية ( ) GEF
 : /1/0اإلتحاا الدول ل رن الطبيعة
 : /1/0كندوق الحياة البيهة
 : 0/0أهم الاؤتايا و االتناقيا الدولية لحااهة البيئة
 : 1/0/0انعقاا مؤتاي اس ركارلم السرهد  15ن هيان من عال 12 0ل
 : 0/0/0ههراي اانييو العاكاة البيالهلية الن ية ما ين  1 -ن هيان عال 1220ل
 : /0/0الاؤتاي البيئ اللي عقد مدهنة كيرتر اليا انية أواخي 122
 : /0اوه الدوج العي ية نااهة البيئة
 : 1/ /0ااارههة م ي العي ية
 : 0/ /0الاالكة العي ية السعراهة
 : / /0ال اارههة العياقية
الفصل الثاني  :طبيعة المحاسبة البيئية واإلفصاح البيئي
مقدمة
المبحث األول  :ماهية الـمحـاسبة البـيئيـة
 : 1/1منارل الاحاسبة البيئية
 : 0/1اوه الاحاسبة م اج البيئة ضرو القرانين وال شيهعا الدولية
 : /1ال كاليك البيئية
 : 1/ /1منارل ال كاليك البيئية
 :0/ /1أسباب االه اال ال كاليك البيئية
 : / /1اوا د الانشآ لدهاسة ال كاليك البيئية
 / /1أنراع ال كاليك البيئية
 :5/ /1القياس الاحاسب ل كلنة ال لرث البيئ
 : /1ال حدها ال ترااه محاسبة البيئة الاس دامة
المبحث الثاني  :اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية المتعلقة بالبيئة
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رقـم
الــصـفحـة
أ
1
1
2
0

5
8
8
12
12
12
12
11
11
11
11
11
10
10
10
1
1
1
1
15
15
15
1
1
1
1
18
12
02
00

 :1/0اإل اس الاحاسب عن الاعلرما الاحاسبية الا علقة البيئة
 : 0/0ات اها اإل اس عن الاعلرما الا يتبة عن األنشطة البيئة
 : /0رالد اإل اس عن الاعلرما البيئية الاخ لنة
: /0مشاكل اإل اس عن الاعلرما الاحاسبية الا علقة البيئة
الفصل الثالث  :طبيعة المراجعة البيئية
مقدمة
المبحث األول  :ماهية المراجعة البيئية
 :1/1نشتة وتطره الايااعة البيئية
 :0/1منارل وتعيهك الايااعة البيئية
: /1أنراع الايااعة البيئية
 : /1أهاية ون اية الايااعة البيئية
 :5/1أهدا الايااعة البيئية
 : /1إاياوا وخطرا الايااعة البيئية
المبحث الثاني  :معايير المراجعة البيئية
 :1/0لاحة تاههخية عن معاهيي الايااعة البيئية
 :0/0أسباب الحااة لرارا معاهيي خاكة عن الايااعة البيئية
 : /0معاهيي الايااعة البيئية
المبحث الثالث  :دور المنظمات المهنية في المراجعة البيئية
 : 1/منهاة االن رساي INTOSAI
 :0/منهاة االه راساي ARABOSAI
المبحث الرابع  :دور األجهزة العليا للرقابة في المراجعة البيئية " عرض التجربة المصرية "
 : 1/اوه األااـ ة العليا لليقا ة الايااعة البيئية
 : 0/ت ي ة ال اال الايك ي للاحاسبا " م ي "
الفصل الرابع  :التحديات التي تواجه األجهزة الرقابية في المراجعة البيئية
مقدمة
المبحث األول :التحديات والصعوبات التي تواجه األجهـزة الرقابية عند ممارسة المراجعة البيئية
 : 1/1ال حدها وال عر ا ال ترااه األااـ ة اليقا ية عند مااهسة الايااعة البيئية
 : 0/1الحلرج الاق ينة لل لل عل ال حدها وال عر ا ال ترااه األااـ ة اليقا ية
المبحث الثاني :التحديات والصعوبات التي تواجه األجهـزة الرقابية في ظل التغيرات البيئية الحديثة
 :1/2التحدي األول " الحوكمة "
:1/1/0تعيهك الحركاة
 :0/1/0مباائ ومعاهيي الحركاة
 : /1/0خ الص نهال الحركاة
 : /1/0أهدا الحركاة
 :5/1/0اوه الايااد نركاة الشيكا
 : /1/0ا راه الحركاية للايااعة البيئية
 :2/2التحدي الثاني " التنمية المستدامة "
 :1/0/0منارل ال ناية الاس دامة
 :0/0/0نااهة البيئة وال ناية الاس دامة اع باههاا قيا ين نااهه ين
 : /0/0العناكي األساسية لل ناية الاس دامة
 : /0/0خطرا وإاياوا ميااعة ال ناية الاس دامة
 :3/2التحدي الثالث " التنوع البيولوجي "
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: 1/ /0تعيهك ال نرع البيرلرا
نرع البيرلرا
 :0/ /0أهاية ال ُّ
 : / /0أسباب عدل اه اال األ ياا تهاية ال نرع البيرلرا
 : / /0االتناقيا الا علقة ال نرع البيرلرا
 : 5/ /0تادهدا ال نرع البيرلرا
 : / /0أعاه مق يس الخ ياه وت ايم أعااج ميااعة ال نرع البيرلرا
 : 4/2التحدي الرابع " مراجعة المياه الصالحة للشرب "
 : 1/ /0 /0أهدا السياسة الاالية الاس دامة
 : 0/ /0 /0الا ااه الاالية
 : / /0يراه تلرث الايام العل ة على كحة اإلنسان
 : / /0اس خداما الايام
 :5/ /0أعاه مق يس الخ ياه وت ايم عاليا ميااعة الايام
 : 5/2التحدي الخامس  :تغير المناخ " االحتباس الحراري "
 : 1/5/0تعيهك ظاهية االن باس الحياهي
 : 0/5/0أسباب ال لييا الاناخية
 : /5/0الخلنية ال اههخية لل عامل مد قاية ال لييا الاناخية عل الاس ري الدول
 : /5/0غالا االن باس الحياهي
 : 5/5/0الهراهي الا رقعة ن ي ة االن باس الحياهي
 : /5/0ال ارا الدولية لاكا حه ال ليي الاناخ
 : /5/0خطرا ت ايم اخ ياه للايااعة عل االن باس الحياهي
 : 8/5/0الحلرج الاق ينة الن راو ظاهية االن باس الحياهي
 :6/2التحدي السادس " الفساد "
 :1/ /0مناـرل النساا
 : 0/ /0النساا وعهق ه ال ناية الاس دامة
 : / /0أنراع النساا
 : / /0ا راه الا يتبة عل النساا
 : 5/ /0أهكان منهرمة النساا
 : / /0أهم وسالل مكا حة النساا
 : / /0اوه الايااعة مكا حة النساا
 :7/2التحدي السابع " المراجعة المتكاملة "
 : 1/ /0منارل تقاههي األعااج الا كاملة
 :0/ /0أهاية تقاههي األعااج الا كاملة
 : / /0ت اهب عض الدوج ياا ه علق قاههي األعااج الا كاملة
: / /0الطل عل ميااعة تقاههي األعااج الا كاملة
: 5/ /0العهقة ين تقاههي األعااج الا كاملة وتشكيلة خدما مياق الحسا ا
النتـائـج والتوصيات
 :1/1أهم النتائج
 :2/1أهم التوصيات
المراجع
الفهرس
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