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 موضوع املسابقة

  الرقابة �ىل ٔأهداف التمنیة املس�تدامة""
 مقدمة ا�راسة 

 :مقدمة  •

مع �اية القرن العشرين ، ونتيجة لتفاقم املشكالت والقضايا البيئية العامة (مثل االحتباس احلراري ، ونفاذ          
طبقة األوزون، واألمطار احلمضية ، واحنسار طبقة اجلليد) وانعكاساهتا اخلطرية على صحة وسالمة اإلنسان، بدأ 

الوعي بالقضايا البيئية ينمو بصورة سريعة على كافة املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية، وبات القطاع البيئي 
حيظى يف أغلب بلدان العامل باهتمام السلطات العمومية، حيث أصبح يندرج ضمن أولويات التنمية وذلك لضرورة 
املالئمة بني احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية ومقتضيات احلفاظ على البيئة، ولغرض وضع اسرتاتيجيات 

 واضحة املعامل تضمن حقوق األجيال القادمة يف بيئة سليمة بقدر ما تليب احتياجات اجليل احلاضر.

، الذي عقد يف استكهومل بالسويد عام      ويبدو ذلك االهتمام الدويل جلياً منذ املؤمتر الدويل األول للبيئة   
، مث تضافرت اجلهود الدولية وزاد االهتمام يف جمال البيئة وكانت مثرة هذه اجلهود انعقاد قمة ريو يف الربازيل 1972

 عام، 15 أقرت األمم املتحدة خطة " األهداف اإلمنائية لأللفية " ملدة 2000 حول البيئة، ويف عام 1992عام 
 النظرة املستقبلية  "2010ج اتفاقيات جوهانسرب حول التنمية املستدامة، مث 2002وأعقبها قمة جوهانسربج عام 

 "، وغريها من االتفاقيات و القمم واملؤمترات الدولية املتعلقة بالبيئة، واليت عمليات التنمية املستدامة للرقابة على
 أوصت بضرورة حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة مع احلفاظ على البيئة يف آن واحد.

 مشكلة البحث : •

         ملا كانت التنمية املستدامة ضرورة حتمية يفرضها الواقع ملا فيها من دمج االحتياجات االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية يف مفهوم واحد ، وما تقتضيه من استخدام أمثل للموارد االقتصادية، وختفيض التلوث البيئي 

وتقليل الفاقد، وتوفري املوارد الالزمة ألجيال املستقبل بشكل يضمن حق اإلنسان يف املعيشة يف بيئة صحية سليمة 
ألمم الدى اجتماعهم يف قمة  )  األعضاء يف األمم املتحدة دولة193 ( ممثلة يف ال قادة العامللذا امجع رمسًيا ،

عنوان   حتمل واليت2030 أجندة التنمية املستدامة لعام ) علي2015 أيلول/سبتمرب 27-25الفرتة ( املتحدة يف 
 231 من خالل استخدام غاية 169 هدفاً و17حتوي و" ة للتنمية املستدام2030: أجندة عام  "حتويل عاملنا

  أن َتستبدل هذه األجندة األهداف اإلمنائية لأللفيةة علي اليت تعتمدها اللجنة اإلحصائيةمن املؤشرات العامليمؤشر 
متبنية دعم احلصول على التعليم والصحة، وتعزيز  2016عام  بدءاً من )2000( اليت مت االتفاق عليها يف سبتمرب 

  



مكافحة ظاهرة االحتباس احلراري، وتوفري مصادر الطاقة اآلمنة، وإجياد  دور املرأة، وضمان املساواة بني اجلنسني،
  .محاية موارد البحار وحسن استخدامهاو التحتية، البنيةفرص عمل، وتأهيل 

من بصفة عامة والتنمية املستدامة بصفة خاصة تعددت اجلهود املرتبطة باملراجعة البيئية       ويف ذلك الشأن  
جانب املنظمات املهنية والعلمية ومنها منظمة األنتوساي (املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة) وذلك من خالل 

، املؤمتر الرابع عشر 1977م ابريو ع بليما –  املؤمتر التاسع : منها ا مناقشة املوضوع يف العديد من مؤمتراته
، واملؤمتر السادس عشر مبنتو فيديو بأوروجواي 1995، واملؤمتر اخلامس عشر بالقاهرة عام 1992بواشنطن عام 

واملؤمتر العشرون الذي عقد يف جنوب ، 2004 واملؤمتر الثامن عشر مبدينة بودابست باجملر أكتوبر ،1998نوفمرب 
. واملؤمتر الثاين 2013بكني بالصني عام  و املؤمتر الواحد والعشرون الذي عقد مبدينة ؛2010أفريقيا عام 

وضع آلية مناسبة للتحقق والذي أكد فيه علي  2016والعشرون الذي عقد مبدينة أبو ظيب باإلمارات عام 
  .2030ومراجعة تنفيذ األهداف اإلمنائية خلطة التنمية الشاملة لألمم املتحدة 

هبدف توفري إطار  ليالدوتأكيًدا علي هذا االهتمام أعدت جمموعة عمل األنتوساي اخلاصة بالرقابة البيئية         
 تاـجيهوت ) بشأن5110 رقم ( راـمعيوالبيئية ،  ةـقابرلا مبسئوليات العليا الرقابية ـزةألجها الضطالع سليم

البيئية  ةـــقابرلا ) بشأن5120  (راـــمعيو ،البيئي  املنظور ذات النشاطات ىـعل الرقابية لعملياتا تنفيذ خبصوص
 أن ميكن يــلتا الكيفية لــو) ح 5140معيار رقم ( و) التنمية املستدامة 5130  رقم (راـــمعيو ،النظامية  ةـــقابرلوا

 ة االتفاقيات البيئية الدولية.ــقابر يــف للرقابة اــلعليا األجهزة هبا تتعاون

 نقطة البحث: •
كبرياً  جهزة العليا للرقابة املاليةوملا كانت األهذا             ة عن يئ جمال محاية البيفواحملاسبة تلعب دورا ً

 االلتزامات البيئية اليت بشأنعلى مساءلة حكومات بلدا�م   والربملانينياملشرعنيطريق مساعدة 
 اليت أبرمتها  التشريعات والربامج الوطنية) وبشأن االتفاقيات البيئية الدولية مراجعةمن خالل( اختذهتا 

 رميتد دوأن لذلك كان لزاماً . من خالل رقابة ومراجعة االلتزامات البيئية اليت اعتمدهتا حكوماهتا)( 
األجهزة الرقابية العليا ليشمل " تقييم مدى التزام حكومات بلدا�م بتنفيذ األهداف اإلمنائية ألجندة 

وتزويد مراكز القرار وصناع السياسات بالتقارير الرقابية   للتنمية املستدامة "2030األمم املتحدة 
تعد اجلهات الفاعلة الوحيدة اليت لديها استقاللية تامة للرقابة جهزة العليا األخاصة وأن ، املناسبة

لتكون قادرة على إعطاء نظرة مستقبلية عميقة حىت بعد انقضاء مدة عمل احلكومة ، وال ميكن أن 
حتل أي مؤسسة أخرى حملها بنفس الطريقة حبيث متكنها من احلصول على املنفعة على املدى الطويل 

 عند وجود حاجة الختاذ قراراً حامساً – ارقابة أمراً ملزماً حتديدً لل  العلياجهزةاأل وستكون مشاركة .
احلد من قطع األشجار، فرض الضرائب على النفايات أو   رفع أسعار املياه،- بشأنعلى سبيل املثال

ألهداف  دراسة حتليلية  إجراء يفنقطة البحثيف ضوء ما تقدم تتمثل  . تقييد استخدام األمسدة

  



 بشكل ميكن معه الوقوف علي جمموعة اإلسهامات اليت ميكن لألجهزة العربية العليا ةالتنمية املستدام
 للتنمية 2030تنفيذ األهداف اإلمنائية ألجندة األمم املتحدة للرقابة أن تقدمها يف جمال الرقابة علي 

 .املستدامة
 

:  هدف البحث •
، و الوقوف ةألهداف التنمية املستداميهدف البحث بصفة رئيسية إىل إجراء دراسة حتليلية            

تنفيذ علي جمموعة اإلسهامات اليت ميكن لألجهزة العربية العليا للرقابة أن تقدمها يف جمال الرقابة علي 
 ويري الباحث أن حتقيق هذا ؛ للتنمية املستدامة2030األهداف اإلمنائية ألجندة األمم املتحدة 

 :ة عن طريق استيفاء اجلوانب التايليتم اهلدف 
   -   حتديد مالمح اإلطار العام للتنمية املستدامة .

 . للتنمية املستدامة 2030 ألجندة األمم املتحدة 17 الاألهداف اإلمنائية -   توصيف 
  2030-  بيان الدور املرتقب واملزمع أن تؤديه األجهزة العربية العليا للرقابة يف أجندة األمم املتحدة 

 للتنمية املستدامة.   
اجلهاز املركزي جتربة جتارب األجهزة العربية العليا للرقابة املالية واحملاسبة ( بصفة عامة  ) و -   استعراض

تنفيذ األهداف اإلمنائية الرقابة على يف جمال للمحاسبات جبمهورية مصر العربية ( بصفة خاصة ) 
 ة .للتنمية املستدام

 أهمية البحث : •

تنبع أمهية البحث من أمهية املشكلة اليت مت طرحها مقدماً، حيث يهتم مبنطقة حبثية هامة يف 
 وترجع أمهية تناول هذه املشكلة  " الرقابة علي أهداف التنمية المستدامة "  أال وهيالرقابة حقل 

عن طريق "  املستدامةالبيئةجمال التنمية العليا للرقابة يف العربية  الذي تلعبه األجهزة أهمية الدورإىل 
مساعدة الربملانيني واملشرعني على مساءلة حكومة بلدا�م فيما خيص االلتزامات البيئية اليت اختذهتا من 

وكذلك التشريعات والربامج الوطنية من خالل رقابة ومراجعة ، خالل االتفاقيات البيئية الدولية
تقييم مدى التزام حكومات  يف " ويتمثل هذا الدور" ، االلتزامات البيئية اليت اعتمدهتا حكوماهتا

وتزويد مراكز القرار ؛  للتنمية املستدامة 2030بلدا�م بتنفيذ األهداف اإلمنائية ألجندة األمم املتحدة 
  " .وصناع السياسات بالتقارير الرقابية املناسبة

:  منهج البحث •

  



هبدف اشتقاق مقدمة عامة بشأن ،   الباحث يف إعداد هذا البحث املنهج االستقرائي          استخدم
مسامهات األجهزة العربية العليا للرقابة يف أهداف أجندة األمم املتحدة للتنمية املستدامة ، وطبقاً للمنهج 

االستنباطي بدأ الباحث هبذه املقدمة العامة وعن طريق االستدالل املنطقي حاول الباحث اختبار مدى انطباق 
 هذه املقدمة على اجلهاز املركزي للمحاسبات .

:  واعتمد على أسلوب الدراسة املكتبية يف احلصول على البيانات وذلك من خالل
 .يف جمال البحثوالدوريات والتقارير الصادرة  و املراجع العلمية اإلطالع على الكتب -
 االطالع على نتائج وتوصيات املؤمترات والدراسات العلمية واملهنية يف جمال البحث. -
 لألجهزة العليا للرقابة املالية العربية موقع اجملموعة :بعض املواقع على اإلنرتنت مثل على الدخول -

 . ..وغريها من املواقع ذات الصلة وموقع املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة، واحملاسبة 

:     خطة البحث •
ينقسم البحث خبالف املقدمة واخلامتة إىل: حتقيقاً هلدف البحث احملدد سلفاً 

األمم املتحدة  ألجندة اإلمنائية األهدافاملبحث األول : التنمية املستدامة ....بني اإلطار العام؛ و
2030     . 

تنفيذ األهداف اإلمنائية املبحث الثاين : الدور املرتقب لألجهزة العربية العليا للرقابة يف جمال الرقابة علي 
 .  للتنمية املستدامة2030ألجندة األمم املتحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 
 
 
 

 
   األمم  ألجندة اإلنمائية األهدافالمبحث األول: التنمية المستدامة ....بين اإلطار العام و

 .     2030المتحدة 
  . مقدمة

يف وجه من وجوهها فلسفة   تشكل،تنطوي احلياة املعاصرة على أكثر من داللة حقوقية وسياسية واجتماعية        
 وقد شاع هذاقوامها أمن اإلنسان، وهدفها ضمان احلرية واملساواة والتنمية املستدامة، وأداهتا إرساء دولة احلق والقانون. 

استخدام مفهوم التنمية املستدامة بعد نشر تقرير جلنة األمم املتحدة للتنمية والبيئة والذي أكد على ضرورة وضع 
االعتبارات البيئية يف خطط التنمية. ويعين االستدامة أو التواصل أو استمرار حتقيق حياة أكثر جودة للبشر اآلن ولألجيال 
القادمة ، واستخدام املوارد مبعدل يسمح للطبيعة أن جتدد هذه املوارد ، وتتضافر فيها عناصر بيئة الرفاهية والعدل والصحة 

اإلطار العام للتنمية رسم مالمح واليت يستدمي كل عنصر فيها إذا توازنت العناصر األخرى ، يف ضوء ما تقدم ميكن 
من خالل مناقشة العناصر التالية .  ، 2030المتحدة م  األم  ألجندة17 الاألهداف اإلنمائية والمستدامة

 : التنمية املستدامة ... الطبيعة واملفهوم .ثانًيا         : التنمية املستدامة .... النشأة والتطور .                أوًال 

 : أبعاد التنمية املستدامة .   رابًعا         : خصائص التنمية املستدامة .                          ثالثًا

 : مؤشرات التنمية املستدامة . سادًسا                   : العالقة بني البيئة والتنمية املستدامة .    خامًسا

. املستدامةة  للتنمي2030 ألجندة األمم املتحدة 17 الاألهداف اإلمنائية :سابًعا 

 أوًال : التنمية المستدامة .... النشأة والتطور:  

 :(1)    مر مفهوم التنمية املستدامة بعدة مراحل ؛ ميكن للباحث تلخيصها على النحو التايل

 

  :يراجع يف ذلك )1(
املؤمتر ، 2010جنوب أفريقيا عام املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة " األنتوساي " ، " اتفاقية جوهانسربج " اليت عقدت يف    -

 .44 .ص2010 جنوب أفريقيا ،  ،" األنكوساي "العشرون 
 .11.ص2002 ، يقيارفأ وببجن 2002الذي عقد يف جنوب أفريقيا عام  مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة-  
 ، للتنمية املستدامةمؤمتر األمم املتحدة "  إليه وصبـن ـذيلا لمستقبلا" ،  20+ويرقمة  ملؤمتر اخلتامية  الوثيقة ، األمم املتحدة- 

 .2،ص 2012ل ،ـيرازلبا ، روانيـج دي ـوير يـاملنعقد ف

                                           



  

 تعان مادعن سنة 600 لـقب ـدجو لـب ن،يرشـلعا ـرنلقا يـف املستدامة التنمية  ـوممفه يظهر ـمبدايًة ل •
 تلغاباا إزالة إىل أدت يـلتا ـذروةلا ـدح غـبل ىـحت بشاـالخا دامتخـسا بسبـب بيئية أزمة نم باأور رةقا

 يبا.رتق كاملة ورةبص
"           UNESCO"  ةـلثقافوا  للرتبية والعلم ـدةلمتحا ـمالما ةـمظلمن رتمـؤم ـدعق 1968 م  يف عا •

 رائد ىف وقته ملناقشة التنمية البيئية املستدامة.ـدث ح لـيمث ـذيلوا
 ةـــثقافيو يةـــسياسو ةـــجتماعيا أبعادا التنمية ـــوممفه اكتسب 1980-1970 الفرتة من  يـــفو •

 احلكومات عيووإدراك  على واجيابية واضحة ورةص يعكس بشكل ،اإلقتصادى  جبانب البعد
 دنعقاا نع رةلفتا هذه متخضتو ، لمجتمعوا لبيئيةا بالقضايا ـرادالفا و تاـلهيئوا تساـسؤلموا
ة ـيدالبا ةطـنق ـريعتب ـذيلوا"   سانيةـالنا لبيئةا ل "ـوح 1972 ماـع ديولسا استكهومل في رتمؤم

استكهومل  نالــعا رتمــؤلما ــنع ـدرص ـثحي مةداستـلما ةـلتنميا ـومبتبين مفه احلكومات دور نلبيا
 للبيئة والتنمية . دةلمتحااألمم  امجــنرإنشاء ب ــنع فضًال  ، و األساسية البيئية للمبادئ

 لــــيتمث ودميقراطًيا اًــ قيوحق اــــدً بع ةــــلتنميا ــــوممفه بســــكتا  1990-1980 الفرتة من اللــــو خ •
اإلحتاد  ــريرتق ــدمق ــث حي.ةــيولتنما ــراراتلقا ذاــتخا يــف شعبيةــلوا سياسيةــلا كةرشاــــلما يــــف

 لقضاياا لوح بأكمله صخص ذيلا-  1981 مالطبيعية عا ــواردلما ىــعل للمحافظة الميــالع
 البيئة" - على للمحافظة الدولية اإلسرتاتيجية  "ـوانعن ـتتح درصاـلوا مةدالمستا بالتنمية لمتعلقةا

يف  ـــذالخا عــم اإلنسانية ةاـــلحيا ةــعيون طــورالدائم لت السعي إ�ا على مةدالمستا تعريف للتنمية أول
 ـتقام 1987 ماـع فيو احلياة ، نضــيحت ـــذيلا يــلبيئا ماظــلنا وإمكانيات ــدراتاالعتبار ق

 ـوممفه لــوح ،"ركشتـلما ستقبلناــم "اـهريرتق رشـ) بن WCED(  ةـلتنميوا ةـللبيئ ةـلعالميا ةـكالولا
 للبيئة لعالميةا للجنةا  قبلــنم ـرةلفتا هــذه اللـخ ــرةم لوأل دمتخـسا ــذيلا مةداستـلما ةــلتنميا

 . دنتالنروب لجنة مباس فةرولمعا لتنميةوا
 ــوممفه ــدريو بالربازيل ، وتأك  يف مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنميةعقد  1992ويف عام  •

 لتيا روانيــج ــودييرقمة  يــف ــدرتص يــلتا األرض ةــثيقو يــف حــضوا بشكل  املستدامة ةــلتنميا
 عـيوزت يـف املختلفة األجيال نبي لةدالعا حتقيق رورةض إىل وعدت مبدأ نيرعشو سبعة تضمنت

 . لتنميةا عملية صلوالت ضمانا بيعيةطلا واردلما

 .50، ص2008دجلة ،  دار: نعما "، بيرلعا وطنلا في يةرلبشا لتنميةوا لمةولعا التميمي ، "رزاقلا دعب سامي دعر- 
 -   Calvert, Peter & Calvert, Susan, Third edition,” Politics and Society in the 
Developing World “, British Library Cataloguing-in-Publication Data 
,2007.pp.404-405 

                                                                                                                                        



  

 رتمـؤم يـف أفريقيا ـوبجن في جوهانسربج في الدول ءسارؤ من 104 جتمعا ، 2002ويف عام  •
  و أكد،" مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامةأسم "  حتت مةداستـلما للتنمية ةـلعالمياة ـلقما

 اجملتمعون التزامهم بالتنمية املستدامة .
 النظرة املستقبلية للرقابة على عمليات  "2010ج اتفاقيات جوهانسرب  كانت 2010ويف عام  •

 لفعالةا كةرلمشاا زيزتع لىإ لعملا تعاو وقتئذ مجم جوهانسربج نعالا عاد " و التنمية املستدامة
 نبشأ قابيةرلا زةلألجه تجهاوت ضعوو ملعاا عاطللق مةداالستا ريرتقا دادإلع أطر ضعو في

 صحة ـــنم ـــدلتأكا ىـــعل ـــزةألجها ـــثح كلـــذكو ،مةداتـــالسا ريراـــتق على ققيدلتا كيفية
 عناـــص غالـــإلب ،مةداستـــلما ةـــلتنميوا ةـــلبيئا لـــوح قبل احلكومات ـــنم املقدمة املعلومات ةـــقيوثومو
 فافية .ـــبكل ش ريراـــلتقا ميـــدتقو ـــرارلقا

 ثانًيا: التنمية المستدامة ... الطبيعة والمفهوم :   
 :   تعددت جهود الباحثني واملنظمات املهنية بشأن مفهوم التنمية املستدامة  يذكر الباحث منها ما يلي  

فقد عرفتها جلنة التنمية والبيئة بأ�ا "ذلك النوع من التنمية الذي يوازن بني احتياجات األجيال احلالية واألجيال 
القادمة بعدالة وذلك من خالل حتقيق األهداف األساسية لعملية التنمية، ويف نفس الوقت احلد من التأثريات الضارة 

 .(1)من عملية التنمية على البيئة وذلك من خالل حتقق التكامل والتكافل والعدالة االجتماعية املتعاقبة"
كما عرفتها أيًضا بأ�ا "التنمية اليت تعمل على إشباع احلاجات األساسية للجيل احلاضر دون أن تضر حبقوق 
األجيال القادمة يف احلصول على حاجاهتم، أي أ�ا تأخذ االعتبارات البيئية ضمن حساباهتا وعند استخدامها للموارد 

 .(2)املتاحة وعلى وجه اخلصوص املوارد الطبيعية"
        أما املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة فقد عرفتها بأ�ا "عملية إعداد خطط للتنمية تستهدف 

استثمار املوارد الطبيعية ولكن ليس على حساب املوارد الطبيعية يف تدهور نوعيتها، أو قلتها وحتسني مستوى معيشة 
الناس ورفاهيتهم بل تنمية املوارد لألجيال القادمة ويقع العبء األكرب على الدولة ومؤسسات اجملتمع والفرد يف 

 . (3)التنمية"
 ـــواردلما ـــدةقاع إدارة " بأ�ا )  FAO " (  واـــ" ف ةـــلعالمياة ـــعزرال او األغذية ةـــمظمن هاـــتفريف حني ع

 ـرةلحاضا لألجيال اإلنسانية تاـلحاجا إشباع نيضم ونح على واملؤسسي البيولوجي التغيري عملية هـــجيوتو محايتهاو
. (4)" والقبول بالفنية تتسمو ةــلبيئا ورهــدت إىل ــؤديت الو ،يةدصاــالقتا تاــاعطلقا لـيكــف رةستمــم صفةـب ةـلمقبلوا

" ، (اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة) التنمية املستدمية يف حتديات الواقع من منظور إسالمي قاسم حمارب، "زعبد العزي )1(
 .67،ص2011

 .25.ص 2004، القاهرة تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، أيلول األمم املتحدة، )2(
 

، جملة كلية الرتبية للبناتصباح حسن الزبيدي "خطة مقرتحة لتنمية مصادر الطاقة يف البيئة العربية يف ظل التنمية املستدامة ..." )3(
 ).www.safr.gir.com/10، ميكن الرجوع إىل شبكة املعلومات الدولية موقع (2007   (اجلزء األول) 18اجمللد 

 دار : رةلقاها. "  مةدالمستا التنمية حتقيقو األجنبية االستثمارات ـــذبج يـــف اـــهودور تكارشـــلا ةـــكموح" سالم ، أمني حممد  )4(
 122ص .2013 ، بيةرلعا لنهضةا
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 الطويل  املدى على يةرلبشا لمنافعا صافي " تعظيم  ) بأ�اet al Schmandtيف حني عرفها ( 
 ةــــلبيئا ةــــعيوحتسني ن ــــنع ضالــــف ــــرلفقواالبطالة  مستوي ــــضخفو خلــــدلا مكاسب افعـلمناويشمل صايف 

.  )5(حبياة صحية أفضل " شيــــلعوا
 

 ميـــتقيو ةـلتلبي االقتصاد و االجتماع  حتسني ةـ" عملي بأ�ا )Kersten et alبينما عرفها (
 .)1( "ـــوعلتنوا ةـــبيعيطلا ـــواردلموا ستقبليةـــلما راتاـــلخيا ىـــعل ةظـــلمحافا عـــم افعـــلمنا

 ثالثًا: خصائص التنمية المستدامة :     
 عن التنمية والبيئة خصائص التنمية 1992  حدد مؤمتر األمم املتحدة الذي أنعقد يف ريودي جانريو عام 

 :)2(املستدامة فيما يلي 
 ويتم التخطيط هلا ألطول فرتة املتوفرةتعتمد على تقدير إمكانات احلاضر  األجل؛ هي تنمية طويلة - 1

 .زمنية مستقبلية 
. املوجودة  - هي تنمية تراعي حق األجيال القادمة يف املوارد الطبيعية 2
 - هي تنمية تضع تلبية االحتياجات األساسية للفرد من البشر يف املقام األول من الغذاء واملسكن وامللبس 3

والتعليم واخلدمات الصحية وكل ما يتصل بتحسن نوعية حياهتم املادية واالجتماعية. 
 للبيئة احلفاظ على احمليط احليوي و املوارد الطبيعية أو تلويثها ف - هي تنمية تشرتط عدم استنزا4
لبدائل استخدام املوارد، واجتاهات االستثمارات ، وا تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بني سياسات هي  –5

 داخل املنظومة البيئية وحيقق التنمية املتواصلة املنشودة. بانسجاممبا جيعلها مجيعا تعمل ة التكنولوجي

 : أبعاد التنمية المستدامة:رابًعا      
       تعترب التنمية املستدامة ظاهــرة مركبة تشتمل على أبعاد متعددة،  فقد صدر تقرير عن معهد املوارد العاملية 

 تعريفا للتنمية املستدامة، اشتمل على خمتلف أبعادها، حبيث قسم هذه التعاريف إىل أربعة 20يتضمن 
جمموعات: بيئية و اجتماعية و اقتصادية و تكنولوجية ، وعليه تعد التنمية املستدامة تنمية رباعية األبعاد 

  :)3(مرتابطة ومتداخلة يف إطار تفاعل يتسم بالضبط والرتشيد للموارد وتتمثل هذه األبعاد يف

)5( Schmandt, Jurgen &Ward C.H&Hastings, Marilu," Sustainable Development  
Challenge of Transition", First published Cataloging, New York 2000 .p.2. 

)1( Kerster et alKersten, & Gar-On Yeh Anthony, " Decision support systems for 
sustainable development" , Kluwer Academic Publishers, New York. 2002.p.15 

ورقة  " ، النظرة املستقبلية للرقابة على عمليات التنمية املستدامة : 2010ج قراءة يف اتفاقيات جوهانسربد. أمين فتحي الغباري :"   )2(
  .5 ، ص 2016 ،  يونيو حبثية

  يراجع يف ذلك : )3(
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وهو االهتمام بإدارة املصادر الطبيعية - العمود الفقري للتنمية املستدامة -  لسنوات   - البعد البيئي: 1 
قادمة وعامل االستنزاف البيئي هو أحد العوامل اليت تتعارض مع التنمية املستدامة. وعليه يعين محاية املوارد 

 الطبيعية و االستخدام األمثل لألرض الزراعية و املوارد املائية.
 هو حق اإلنسان الطبيعي يف العيش يف بيئة نظيفة وسليمة يؤدى من خالهلا مجيع و: -  البعد االجتماعي2

األنشطة مع كفالة حقه يف نصيب عادل من الثروات الطبيعية واخلدمات البيئية واالجتماعية، يستثمرها مبا خيدم 
احتياجاته األساسية واملكملة. وعليه فإنه يعين السعي من أجل استقرار النمو السكاين، و رفع مستوى 

 .اخلدمات الصحية و التعليمية خاصة يف املناطق الريفية

 وينبع من أن البيئة هي كيان اقتصادي متكامل باعتبارها قاعدة للتنمية وأي تلويث  - البعد االقتصادي :3
هلا واستنزاف ملواردها يؤدي إىل إضعاف فرص التنمية املستقبلية. وعليه تعين التنمية املستدامة بالنسبة للدول 

املتقدمة إجراء ختفيض استهالك الطاقة، أما بالنسبة للدول املتخلفة فهي تعين توظيف املوارد من أجل رفع 
 .مستوى املعيشة و احلد من الفقر

  و يعين نقل اجملتمع إىل عصر الصناعات النظيفة، اليت تستخدم تكنولوجيا منظفة - البعد التكنولوجي: 4
للبيئة، و تنتج احلد األدىن من الغازات امللوثة و احلابسة للحرارة و الضارة بطبقة األوزون، و يتم البحث عن 

 .مصادر الطاقة البديلة كاستخدام الطاقة الشمسية، و كذا استبدال الوقود بالكهربا يف عربات النقل

 أن االستدامة مفهوم اجتماعي يظهر حق البيئة ومفهوم بيئي يهتم بالكفاءة البيئية، وتجدر اإلشارة إلى       
فتعين التنمية املستدامة ضمان أال يقل املخزون الكلي لألصول سواء اليت من صنع اإلنسان أو األصول الطبيعية 

اليت تتوارثها األجيال القادمة عما يتمتع به اجليل احلايل، ولذا جيب على اجملتمع احلرص يف استخدام وتوزيع 
املوارد النادرة باإلضافة إىل االهتمام بتوزيع الثروة يف األجيال احلالية بنفس درجة االهتمام بالرخاء البيئي 

لألجيال القادمة وبتعبري آخر فإنه للوصول إىل التنمية املستدامة جيب التأكد من كفاية املوارد الحتياجات 
 .(1)احلاضر دون املساس باحتياجات األجيال القادمة

 خامًسا : العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة :

، الطبعة األويل ، مطبعة الشعاع، اآلثار االقتصادية و املالية لتلوث البيئة، و وسائل احلماية منها "- حممد صاحل الشيخ، " 
 .94 ، ص2002اإلسكندرية، 

، 2009، العدد األول، 25 ، جامعة دمشق، اجمللد جملة العلوم اهلندسيةد. سليمان مهنا، " التخطيط من أجل التنمية املستدامة"، -  
 .715ص

 .712ص ، املرجع السابق (1)

                                                                                                                                        



  

     متتاز البيئة والتنمية بعالقة متالزمة ومرتابطة ، وقد أدى عدم الربط بني التنمية والبيئة يف ظل غياب 
االعتبارات البيئية يف اخلطط التنموية واالستثمارية إىل إحلاق العديد من األضرار املباشرة بالبيئة وخصائصها 

الطبيعية متثلت يف االستخدام املفرط للموارد الطبيعية والكيماويات وغازات االحتباس احلراري واستخدام 
تكنولوجيا غري مناسبة بيئياً وزيادة امللوثات بأنواعها، ولذلك أصبحت محاية البيئة وحتسينها قضية تنموية 

تتخطى أحيانا حدود البيئة احمللية وباتت احملافظة على البيئة إحدى أبعاد التنمية املستدامة، و إذا كانت البيئة 
.  )2( هي الظروف احمليطة باإلنسان فإن التنمية هي سعي اإلنسان إىل تطوير ظروفه الطبيعية واحلياتية عموماً 

     هذا وتعترب املؤشرات البيئية جزء ال يتجزأ من مؤشرات التنمية املستدامة وتكتسب أمهية خاصة يف كو�ا 
حتقق أهداف التنمية املستدامة عن طريق مراقبة الوضع القائم ورصد التغريات اليت حتدث يف البيئة واملوارد 

  أو سلبية ،كما أ�ا تقيس مدى حتقيق األهداف.ةالطبيعية سواء كانت إجيايب
      هذا ويالحظ وجود ارتباط قوي بني املؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية املستدامة األخرى مثل النمو 

السكاين والصحة وغريها وتؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على البيئة وتعترب ضمن مؤشرات البيئة، فمثًال 
يعترب مؤشر النمو السكاين إحدى املؤشرات القيادية اليت تؤدي إىل الضغط على البيئة وتؤدي إىل حدوث 

 .)1(تغريات عليها

 التنمية املستدامة هتدف إىل التوافق والتكامل بني البيئة والتنمية من خالل هذا وجتدر اإلشارة إيل أن 
ثالثة أنظمة هي :  نظام حيوي للموارد  ،  و نظام اجتماعي  ،  و نظام اقتصادي.  ويعين النظام األول القدرة على 

التكّيف مع املتغّريات اإلنتاجية البيولوجية للموارد لتكوين املوارد االقتصادية بطريقة منظمة وليس جائرة 
االستخدام .  أما النظام االجتماعي فيعين توفري العدالة االجتماعية جلميع فئات اجملتمع.  وأخرياً النظام 

يعين القدرة على حتقيق معادلة التوازن بني االستهالك واإلنتاج لتحقيق التنمية املنشودة اليت و االقتصادي 
هتدف إىل :  التحسن املستمر يف نوعية احلياة ،  والقضاء على الفقر املدقع داخل اجملتمع ،  واملشاركة العادلة يف 

حتقيق مكاسب للجميع ،  و حتسني إنتاجية الفقراء ،  وتبّين أمناط إنتاجية واستهالكية مستحدثة ،  واالنضباط يف 
    . األساليب والسلوكيات احلياتية للمجتمع

و هتدف الدولة من عملية التنمية املستدامة إيل اإلقــالل من الفقر و ضمان التعليم و توفري اخلدمات 
الصحية و إشباع احلاجات األساسية لألفراد بشكل مستمر و متواصل، أي أن األجيال املقبلة ستكون هلا 

 .)2(نفس القدرة على التطور كاجليل املاضي

 سادًسا: مؤشرات التنمية المستدامة: 

 13-12 ، ص2008، اجملموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية، يونيو جملة الرقابة املاليةعلي نصر حممد التوييت . الرقابة البيئية،  )2(

 153-152 ص مرجع سابق،  ، د. عبد العزيز قاسم حمارب )1(

، 22، الرباط، ،العدد جملة اجلمعية العربية للبحوث االقتصاديةجنون العوملة ، اجتاهات جديدة يف الفكر اإلمنائي"، "كمال السيد،  )2(
 .7، ص 2000

                                           



  

: )3(ميكننا حتديد العديد من املؤشرات أمهها

وذلك بتوسيع قدرات املواطنني وخياراهتم عن طريق تقوية أشكال املشاركة ومستوياهتا عرب  التمكين: −
حلكم ، وعرب تفعيل دور األحزاب السياسية وضمان تعددها وتنافسها، ااالنتخابات العامة ملؤسسات 

 ضمان حرية العمل النقايب واستقاللية اجملتمع املدين.و

 الذايت الفردي، حيث التعاون إلشباع وفيه تضمني ملفهوم االنتماء واالندماج كمصدر أساسي لالتعاون: −
 هو التفاعل االجتماعي الضروري.

كحق اجلميع يف احلصول على - وليس فقط الدخل -  وتشمل اإلمكانات والفرص :العدالة في التوزيع −
 التعليم.

 وتتضمن القدرة على تلبية حاجات اجليل احلايل دون التأثري سلبا يف حياة األجيال الالحقة، االستدامة: −
 .وحقها يف العيش الكرمي

 .تضمن احلق يف احلياة بعيدا عن أية  هتديدات أو أمراض معدية أو قمع أو هتجريــي  واألمان الشخصي: −

 

. المستدامةة  للتنمي2030 ألجندة األمم المتحدة 17 ال األهداف اإلنمائية سابًعا :
لدى اجتماعهم يف قمة  )  األعضاء يف األمم املتحدة دولة193 ( ممثلة يف ال قادة العامل        امجع رمسًيا

  واليت2030 أجندة التنمية املستدامة لعام ) علي2015 أيلول/سبتمرب 27-25 (ألمم املتحدة يف الفرتةا
 من خالل غاية 169 هدفاً و17 حتوي و" ة للتنمية املستدام2030عنوان "حتويل عاملنا: أجندة عام  حتمل

 أن َتستبدل هذه األجندة ة علي اليت تعتمدها اللجنة اإلحصائيةمن املؤشرات العاملي 231 مؤشر استخدام 
ذها اعتبارًا من رمسيا نفاويبدأ  )2000 ( اليت مت االتفاق عليها يف سبتمرب لأللفية 8الاألهداف اإلمنائية 

واضعة نصب أعينها هذه  وستعمل البلدان خالل السنوات اخلمس عشرة املقبلة – 2016كانون الثاين/يناير 1
 على حشد اجلهود للقضاء على الفقر جبميع أشكاله -األهداف اجلديدة اليت تنطبق عامليا على اجلميع 

و  دعم احلصول على التعليم والصحة، وتعزيز دور املرأة، و املساواة بني اجلنسني ومعاجلة تغري املناخ، وضمان
 و التحتية، البنيةمكافحة ظاهرة االحتباس احلراري، وتوفري مصادر الطاقة اآلمنة، وإجياد فرص عمل، وتأهيل 

وفي ضوء ما تقدم يمكن ،  مع كفالة اشتمال اجلميع بتلك اجلهود.محاية موارد البحار وحسن استخدامها
  علي النحو التايل :المستدامةة  للتنمي2030 ألجندة األمم المتحدة 17 الاألهداف اإلنمائيةتوصيف 

-http://www.univ"، نقال عن موقع: احلكم الراشد ومستقبل التنمية املستدامة يف اجلزائر، "عمراين كربوسة )3(
chlef.dz/seminaires/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27. تاريخ الدخول علي

 .1/5/2017املوقع 
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 :)1( في األتيالمستدامةة  للتنمي2030 ألجندة األمم المتحدة 17 الاألهداف اإلنمائيةتتمثل 

 .  – القضاء على الفقر جبميع أشكاله1لهدف ا

 .القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي املستدام  – 2الهدف 

.                – ضمان متّتع اجلميع بأمناط عيش صحية 3الهدف 

 .– ضمان التعليم اجليد وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة للجميع 4الهدف 

.   لنساء ل– حتقيق املساواة بني اجلنسني والتمكني 5هدف ال

 .– ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع 6الهدف 

 بتكلفة ميسرة .    صول على الطاقة احلديثةاحل – ضمان 7 الهدف

 .– تعزيز النمو االقتصادي واملستدام، وتوفري العمل الالئق  8الهدف 

 للجميع.       االبتكارو أساسية وحتفيز التصنيع بنية – إقامة 9 الهدف

 يراجع يف ذلك علي سبيل املثال : )1(

"، 2030هدفًا لتحويل عاملنا،أجندة األمم املتحدة للتنمية املستدامة17أهداف التنمية املستدامة:األمم املتحدة،" -
 تاريخ ،/http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar موقع التنمية املستدامة علي شبكة اإلنرتنت

 .4/5/2017الدخول علي املوقع

-  SEKEM ، "مارس القضاء علي الفقر: اهلدف األول من أهداف التنمية املستدامة: األولوية لإلنسان ،" 
 . 6/5/2017 ، تاريخ الدخول http://www.sekem.com/ar ،املوقع علي شبكة اإلنرتنت 2017،

 يف املنطقة 2030حنو عمل مجاعي لتحقيق هدف التعليم حبلول منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ، " -
، املوقع علي شبكة اإلنرتنت ، اليونسكو2030 اإلقليمي األول بشأن جدول أعمال التعليم االجتماع "العربية

http://ar.unesco.org/news/ljtm-lqlymy- 6/5/2017 تاريخ الدخول 

) على جدول أعمال اإلسكوا 2030 املساواة بني اجلنسني يف خطة التنمية املستدامة ( ،"شبكة املعرفة الدولية -
 . تاريخ الدخول علي املوقع علي شبكة 2016ديسمرب "، وجامعة الدول العربية وهيئة األمم املتحدة للمرأة

  6/5/2017http://iknowpolitics.org/ar/news/partner-newsاإلنرتنت
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 .  احلد من التباين داخل البلدان وفيما بينها – 10الهدف 

.         – جْعل املدن واملستوطنات شاملة وآمنة ومستدامة11الهدف

 .ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة-  12الهدف 

.     – اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّري املناخ وآثاره 13 هدفال

 .– حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية  14الهدف 

وإدارة الغابات  ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي ، ، – محاية النظم اإليكولوجية الربّية 15الهدف 
 .ووقف فقدان التنوع البيولوجي

إقامة جمتمعات مساملة وإتاحة جلوء اجلميع إىل القضاء، وبناء مؤسسات خاضعة  تشجيع – 16الهدف 
 .حقيق التنمية املستدامةلتللمساءلة 

 .– تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة 17الهدف 

 من خالل المستدامةة  للتنمي2030 ألجندة األمم المتحدة 17 الاإلنمائيةويمكن استعراض األهداف 
 الجدول التالي :

 
 

 

  
 

  



  

 )1جدول رقم (

 ).Î ، وبعض مؤشراتها ، وغاياتها( المستدامةة  للتنمي2030 ألجندة األمم المتحدة 17 الاإلنمائية                               األهداف 

الهدف اإلنمائي للتنمية 
 2030المستدامة 

 غايات الهدف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة توصيف الهدف اإلنمائي

 الهدف

"1"  

القضاء  
 علي الفقر 

إىل النصف منذ عام  املدقع فِّضت معدالت الفقرخ
اجلوع وسوء التغذية، وضآلة :مظاهره ومن . 1990

 إمكانية احلصول على التعليم وغريه من اخلدمات
األساسية.  

 بليون شخص يف 1.2ما زال يعيش . 
يعيش واحد من كل مخسة  .فقر مدقع

أشخاص يف املناطق النامية على أقل من 
 . دوالر يوميا1.25

 استحداث نون الفقر، يعامننسبة ض خف، لقضاء على الفقر ( ا
باحلاجات األساسية ميع اجلضمان متّتع ، تدابري محاية اجتماعية 

وضع أطر سليمة مواجهة الكوارث، بناء قدرة الفقراء على  ،
تسريع وترية االستثمار يف اإلجراءات لمراعية ملصاحل الفقراء سياسية 

  ) .2030 حبلول عام الرامية إىل القضاء على الفقر

الهدف 
"2" 

القضاء علي 
اجلوع وتوفري 

األمن 
 الغذائي

تتعرض الرتبة واملياه العذبة والغابات والتنوع 
البيولوجي للتدهور السريع. ويشكل تغري املناخ 

اطر مخضغطا إضافيا على املوارد ، مما يزيد من 
 ومل يعد الريفيني قادرين على ،  اجلفاف والفيضانات

تغطية نفقاهتم مما جيربهم على اهلجرة إىل املدن حبثا 
 .عن الفرص

 من السكان % 13.5توجد نسبة .
 66ضر ، يحيعانون من نقص التغذية

مليون طفل من سن املرحلة االبتدائية 
 يف شىت أرجاء العامل جوعيالدراسة وهم 
 مليون طفل يف أفريقيا  23النامي، منهم 

 ، وضع �اية جلميع أشكال سوء التغذية،القضاء على اجلوع(
 ضمان وجود نظم إنتاج غذائي ،مضاعفة اإلنتاجية الزراعية

 زيادة االستثمار، ،  احلفاظ على التنوع اجليين للبذور،مستدام
 تدابري لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية اعتماد

 ومشتقاهتا ) .

اجلدول من إعداد الباحث وفًقا للبيانات املنشور ة علي موقع التنمية املستدامة علي شبكة اإلنرتنت )  ˺(
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/ 
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الهدف اإلنمائي للتنمية 
 2030المستدامة 

 غايات الهدف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة توصيف الهدف اإلنمائي

الهدف 
"3" 

متّتع اجلميع 
بأمناط عيش 

صحية 

ال بد منه ر  ضمان احلياة الصحية للجميع عنصيعد 
 جادةيف التنمية املستدامة. وقد اختذت خطوات 

صوب زيادة العمر املتوقع وخفض حاالت اإلصابة 
ببعض األمراض العامة املرتبطة بوفيات األطفال 

واألمهات. وحتقق تقدم جوهري يف زيادة إمكانية 
احلصول على املياه النظيفة والصرف الصحي، ومع 

 حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود للقضاء هناكذلك 
 على جمموعة واسعة من األمراض ومعاجلة الكثري اكلي

 . والناشئةاملتوطنةمن شىت املسائل الصحية 

ض عدد وفيات ااخنف. رغًما عن 
األطفال دون سن اخلامسة يف مجيع أحناء 

 إىل 1990 مليون يف 12.7العامل من 
 هذه   ، اإل أن 2013مليون يف  6.3
نسبة متزايدة يف أفريقيا جنوب الصحراء ال

 من كل أربعةوجنوب آسيا حيث ميوت 
 .مخسة أطفال قبل سن اخلامسة

 45اخنفضت وفيات األمهات بنسبة . 
 .1990 منذ عام %

 وضع �اية لوفيات ، النفسيةخفض النسبة العاملية للوفيات .
ختفيض ،  لألوبئةوضع �اية ، املواليد واألطفال دون سن اخلامسة
ضمان حصول ، غري املعدية الوفيات املبكرة النامجة عن األمراض

اجلميع على خدمات رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية، حتقيق 
التغطية الصحية الشاملة، احلد بدرجة كبرية من عدد الوفيات 

تعزيز تنفيذ ، واألمراض النامجة عن التعّرض للمواد الكيميائية اخلطرة
دعم ، االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية ملكافحة التبغ 

البحث والتطوير يف جمال اللقاحات واألدوية لألمراض املعدية وغري 
 وتعزيز قدرة البلدان يف جمال  زيادة التمويل يف قطاع الصحة،املعدية

 .2030اإلنذار املبكر وإدارة املخاطر حبلول عام.

الهدف 
"4" 

ضمان 
التعليم 
اجليد 

وتعزيز 
فرص 
التعّلم 

يشكل احلصول على تعليم جيد األساس الذي 
رتكز عليه حتقيق التنمية املستدامة. وقد ُأحرز تقدم ت

صوب زيادة إمكانية احلصول على التعليم بكل 
 خاصةمراحله، وزيادة معدالت االلتحاق بالدراسة 

حتسنت مهارات القراءة  لنساء والفتيات.وقدا
هود اجل مزيد منوالكتابة، إال أن مثة حاجة إىل 

حقيق قفزات يف إجناز األهداف العاملية للتعليم لت

بلغ عدد املسجلني يف التعليم . 
 يف الدول النامية ولكن   ٪90االبتدائي 

  مليون طفل خارج املدارس58تبقى 
أكثر من نصف األطفال الذين مل و

يلتحقوا باملدارس يعيشون يف أفريقيا 
 % 50 يعيش و.جنوب الصحراء الكربى

  يف املناطق اليت تعاين من النزاعاتهم من

أن د وميع بتعليم ابتدائي وثانوي جماين جيّ اجلضمان أن يتمّتع . 
تتاح فرص احلصول على نوعية جيدة من الرعاية يف مرحلة الطفولة 

زيادة نسبة عدد الشباب والكبار ، واملبكرة والتعليم قبل االبتدائي 
املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية وبالقراءة والكتابة امللمني 

 ، و القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم ، واملستدامة
 املرافق التعليمية وهتيئة و املعلمني املؤهلني ويادة املنح املدرسية ز

 .2030حبلول عام  بيئة تعليمية خالية من العنف

الهدف 
"5" 

حتقيق 
املساواة بني 

اجلنسني 

رغم أن العامل قد أحرز تقدما يف املساواة بني 
  ، لكن  ال اجلنسني مبوجب األهداف اإلمنائية لأللفية

. عانني من التمييز والعنف تتزال النساء والفتيات 

 1990يف جنوب آسيا مل يلتحق عام . 
فتاة من بني  74بالتعليم االبتدائي سوى 

  حتقق2012 ولد. ويف عام 100كل 

 العنف ضد مجيع النساء والفتيات والقضاء على أشكال التمييز . 
مجيع املمارسات الضارة و  االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي و

 .من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر 
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والتمكني 
 .لنساءل

 

املساواة بني اجلنسني ليس حقا أساسيا من حقوق ف
 ضروري أساس أيضا ها ولكنباإلنسان فحس

 .إلحالل السالم والرخاء واالستدامة يف العامل

كما أن التكافؤ أمام النساء والفتيات يف احلصول 
على التعليم، والرعاية والتمثيل يف العمليات السياسية 

 تلالقتصادياسيكون مبثابة وقود  واالقتصادية
 .املستدامة 

تكافؤ يف معدالت االلتحاق بني البنات 
يف أفريقيا جنوب الصحراء  و.والبنني

وغرب آسيا، ال تزال الفتيات  الكربى،
يواجهن حواجز تعوق التحاقهن بالتعليم 

 .االبتدائي والثانوي

 بلدا على 46ل النساء اآلن يف صتح. 
 من مقاعد % 30نسبة تزيد على 

الربملانات الوطنية، على األقل يف جملس 
 .واحد من جملسْي الربملان

 وضع سياسات احلماية االجتماعية وتعزيز تقاسم املسؤولية .
  .داخل األسرة املعيشية

 ، وتكافؤ الفرص املتاحة هلا للقيادة الكاملة للمرأة شاركةامل . ضمان
حصول  ، وصنع القرار يف احلياة السياسية واالقتصادية والعامةو

اجلميع على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وفقا لربنامج عمل 
 .املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 

، وتفعيل   التشريعات  للتطبيقاعتماد سياسات وتشريعات قابلة . 
 .ملساواة بني اجلنسني احلالية و اليت تدعم ا
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الهدف 
"6" 

ضمان توافر 
املياه 

وخدمات 
الصرف 
الصحي 
للجميع 

جلميع احلصول عليها هو لإن توافر مياه نقية يسهل 
. وتوجد مياه عذبة كافية عاملناجزء أساسي من 

 سنويًا لضعف البنية التحتية ميوت ونظرًا. لذلك
ماليني من البشر، معظمهم أطفال من جراء  أمراض 

سوء ، وتؤثر قصور إمدادات املياه والصرف الصحي ل
على األمن    وقصور الصرف الصحي سلباً ة املياهنوعي

الغذائي و سبل املعيشة لألسر الفقرية. ويعاين أشد 
 اجلوع وسوء  وبلدان العامل فقراً من اجلفاف، 

من املرجح أن يعيش  2050وحبلول سنة  .التغذية
شخص  واحد على األقل من كل أربعة أشخاص يف 
 .بلد يعاين من نقص مزمن أو متكرر يف املياه العذبة

 

 بليون شخص على 1.7حصل حنو .
و . 1990مياه شرب مأمونة منذ سنة 

 العامل ال يف   مليون شخص 884مازال 
 و .حيصلون على مياه شرب مأمونة

بليون شخص إىل  2.6يفتقر حنو 
 .خدمات الصرف الصحي األساسية

 طفل نتيجة 5000ميوت كل يوم .
ألمراض مرتبطة باملياه والصرف الصحي 

 الفيضانات وتعد. ميكن  الوقاية منها
 من الوفيات املرتبطة % 15 عن مسئولة

 .بالكوارث الطبيعية

 من جمموع % 19الطاقة املائية متثل . 
ُيستخدم يف  و. العامليفإنتاج الكهرباء 
 من املياه % 70 حنوأغراض الري 

 .املتاحة

حصول اجلميع بشكل منصف على مياه شرب  حتقيق هدف. 
على خدمات الصرف الصحي  ، ويسورة التكلفةمأمونة وم

 اهتمام خاص الحتياجات النساء منح والنظافة الصحية ، و
 .2030والفتيات ومن يعيشون يف ظل أوضاع هشة، حبلول عام 

حتسني نوعية املياه عن طريق احلد من التلوث ووقف إلقاء املواد . 
الكيميائية اخلطرة ، وخفض نسبة مياه اجملاري غري املعاجلة إىل 
النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام املأمونة على 

 .الصعيد العاملي

زيادة كفاءة استخدام املياه وضمان سحب املياه العذبة . 
وإمداداهتا على حنو مستدام ، واحلد من عدد األشخاص الذين 

 .2030يعانون من ندرة املياه، حبلول عام 

  وودعم بناء قدرات البلدان النامية ، تعزيز نطاق التعاون الدويل.
مشاركة اجملتمعات احمللية يف حتسني إدارة املياه والصرف الصحي 

 .2030حبلول عام 

الهدف 
"7" 

ضمان 
حصول 

اجلميع على 
خدمات 

الطاقة 

 من يجوهرأمر  إمكانية حصول اجلميع على الطاقة 
أجل فرص العمل أو األمن أو تغري املناخ أو  إنتاج 

لزم طاقة مستدامة من و ياألغذية أو زيادة الدخل. 
ومحاية النظم  اإليكولوجية،  ،تاالقتصادياأجل تعزيز 

ويتوىل األمني العام لألمم املتحدة قيادة مبادرة طاقة 

 أشخاص 5ال يزال واحد من كل . 
يفتقر إىل احلصول على الكهرباء 

 بليون شخص 3يعتمد حنو ، و احلديثة
على اخلشب أو الفحم أو نفايات 

ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة . 
 .2030احلديثة حبلول عام 

قيق زيادة كبرية يف حصة الطاقة املتجددة يف جمموعة مصادر .تح
مضاعفة املعدل العاملي للتحسن يف كفاءة ، و الطاقة العاملية 
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احلديثة 
واملستدامة 

بتكلفة 
 .ميسورة

حصول اجلميع على لضمان  مستدامة للجميع 
وزيادة ،  هتاخدمات طاقة حديثة، وحتسني كفاء

 استخدام مصادر الطاقة املتجددة 

 .طهي والتدفئة للاحليوانات

 واستخدامها املساهم  بالطاقة اإلمداد. 
املهيمن يف تغري املناخ،  حبيث متثل حوايل 

 من انبعاثات غازات االحتباس % 60
 .العاملية احلراري

 .2030استخدام الطاقة حبلول عام 

تقدمي ل التحتية وحتسني مستوى التكنولوجيا البنيةتوسيع نطاق . 
أقل البلدان  " خدمات الطاقة احلديثة واملستدامة يف البلدان النامية

 " منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية
 .2030حبلول عام 

الهدف 
"8" 

تعزيز النمو 
االقتصادي 

املطرد 
والشامل 
للجميع 

واملستدام 

بنحو  يعيشون سكان العامل 1/2ال يزال حنو 
 الفرار من  ال يضمن االلتحاق بوظيفةفدوالر. 2

سياسات ال يف يقتضي التفكري وهذاالفقر. 
 إزاء القضاء على واالجتماعية االقتصادية

االقتصادي املستدام أن  الفقر.وسوف يقتضي النمو
تعمل اجملتمعات على هتيئة الظروف اليت تتيح للناس 

 من هم يف سن لكلاحلصول على فرص عمل جيد 
 دون اإلضرار بالبيئة.   العمل من السكان

مليون  170البطالة يف العامل من زادت  .
 مليون 202 حنو إىل 2007عاطل عام 
مليون  75، منهم 2012عاطل عام 

 .شابات والشباب

 1عامل (مليون عامل  900 حنويعيش . 
دون مستوى )    عمال3من بني كل 

 وميكندوالر يوميا، 2حد الفقر وهو 
 دائم عمل ةفرصبالقضاء على الفقر 

 .بأجر جيد

 مليون فرصة عمل عامليا 470اجة إىل احل
لصاحل الداخلني حديثا إىل سوق العمل 

 .2030 و 2016يف الفرتة بني عامي 

 %علي األقل 7حلفاظ على منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة .ا
 .سنويا يف أقل البلدان منوا

 الرمسية إضفاء ، واألنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق. دعم 
 .الصغر والصغرية واملتوسطة ية تناهمعلى املشاريع 

حتسني الكفاءة يف استخدام املوارد العاملية يف جمال االستهالك . 
 .2030واإلنتاج حىت عام 

الرق واالجتار بالبشر  وإ�اء عمل األطفال ولقضاء على السخرة .ا
 .2025حبلول عام 

نظمة مليثاق م تنفيًذا عاملية لتشغيل الشباب إسرتاتيجيةتفعيل . 
 .2020العمل الدولية لتوفري فرص العمل حبلول 
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 الهدف

"9" 

  بنية إقامة
أساسية 
وحتفيز 

التصنيع 
و الشامل 
االبتكار 
للجميع، 

 النقل، والري،ك االستثمار يف البنية األساسية يعد
والطاقة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عنصر 
حيوي من عناصر حتقيق التنمية املستدامة والتمكني 

النمو يف اإلنتاجية فللمجتمعات يف كثري من البلدان. 
والدخل وحتسني النتائج الصحية والتعليمية يقتضيان 

اليت ستساعد املدن  االستثمار يف البنية األساسية
 .على التكيف بقدر أكرب مع تغري املناخ

 وصول سهولةمع وتطويرها  حتتية جيدة ومستدامة يةإقامة بن.  
اجلميع إليها بتكلفة ميسورة يف البلدان النامية من خالل حتسني 

تعزيز التصنيع الشامل للجميع .و الدعم املايل والتكنولوجي
 القدرات التكنولوجية يف القطاعات ولبحث العلمي واواملستدام 

 زيادة فرص احلصول و النامية خاصة  والصناعية يف مجيع البلدان، 
 الوصول الشامل وامليسور إىل شبكة  وعلى تكنولوجيا املعلومات

 .2030اإلنرتنت يف أقل البلدان منوا حبلول عام 

الهدف 
"10" 

من  احلد
التباين داخل 
البلدان وفيما 

 .بينها

رغم احتمال حدوث خفض يف التباين يف الدخل . 
  آخذ يف االرتفاع.لكن مازال التباينبني البلدان، 

 كاف خلفض حدة الفقر غري النمو االقتصادي ويعد
األبعاد  يتضمن إذا كان غري شامل للجميع،وال
وسعيا إىل  للتنمية ، االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 سياسات شاملة من بإتباعخفض التباين مت التوصية 
حيث املبدأ، على أن تويل االهتمام يف الوقت ذاته 

 .باحتياجات الفئات السكانية املستضعفة

يف أدىن يف البلدان النامية األطفال  .
شرحية من شرائح الثروة اخلمسة ال يزال 
يزيد احتمال وفاهتم قبل بلوغ اخلامسة 
من العمر ثالث مرات عن األطفال يف 

 .أغىن شرحية 

 مبعظمرغم هبوط وفيات األمهات 
 يف البلدان النامية، يزيد احتمال وفاهتن

أثناء الوالدة ثالث مرات عن الريف 
حدثت زيادة . .الاليت يعشن يف احلضر 

 % 11 بنسبة  الدخل يف متوسط تباين 
و 1990بالبلدان النامية بني عامي 

2010. 

 

 من %40من حتقيق منو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدىن . 
السكان مبعدل أعلى من املعدل املتوسط الوطين حبلول 

 .2030عام 

، و واالقتصادي والسياسي للجميع  اإلدماج االجتماعي. تعزيز
إزالة القوانني بضمان تكافؤ الفرص واحلد من انعدام املساواة  

 . يف هذا الصدد منهاالتمييزية، وتعزيز املالئم

االجتماعية، وحتقيق قدر أكرب  اعتماد سياسات األجور واحلماية. 
 .من املساواة 

ضمان تعزيز متثيل البلدان النامية يف عملية صنع القرار يف .
حتقيق الفعالية لاملؤسسات االقتصادية واملالية الدولية العاملية 

 .واملصداقية 
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الهدف 
"11" 

جْعل املدن 
واملستوطنات 
البشرية شاملة 
للجميع وآمنة 

وقادرة على 
الصمود 

ومستدامة 

 املدن هي مراكز األفكار والتجارة والثقافة والعلم تعد
مثة حتديات  كثرية تقف يف ، ولكن واإلنتاجية والتنمية

االكتظاظ ، وعدم توافر أموال  لتقدمي :  هتاطريق صيان
اخلدمات األساسية، ونقص اإلسكان الالئق، وتدهور 

ستخدام املوارد با وميكن  التغلب عليها  .البنية التحتية
يتاح فيها مدن  مبا يضمنومع ختفيضها للتلوث والفقر. 

احلصول على اخلدمات األساسية والطاقة واإلسكان 
 .والنقل للجميع

 باليني 3.5يعيش نصف البشرية ــ . 
حبلول سنة  و.شخص ــ يف مدن اآلن

 من % 60 سيعيش ما يقرب من 2030
 .سكان العامل يف  مناطق حضرية

 من التوسع احلضري % 95سيحدث حنو و
 .يف العقود املقبلة يف العامل النامي

 من % 2نسبة حنو تشغل مدن العامل .
 عن نسبة مسئولةمساحة األرض ولكنها  

 من استهالك % يف 80إىل  60ترتاوح من 
  من انبعاثات % 75الطاقة وعن 

 .الكربون

ضمان حصول اجلميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة . 
 .2030 وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء الفقرية، حبلول عام

نسبة عدد املدن واملستوطنات البشرية اليت تعتمد وتنفذ . زيادة 
سياسات وخطط متكاملة وحتقيق الكفاءة يف استخدام املوارد، 
والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه، والقدرة على مواجهة 

 حبلول عام اطر الكوارث على مجيع املستوياتإدارة مخ والكوارث، 
2030. 

يف إقامة املباين   املساعدة املالية والتقنيةبتوفريدعم أقل البلدان منوا، . 
 .املستدامة 

الهدف 
"12" 

ضمان وجود 
أمناط استهالك 

وإنتاج 
 .مستدامة

يساعد تطبيق أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة على 
إجناز خطط التنمية وخفض التكاليف ، وخفض حدة 

”إنتاج املزيد بشكل أفضل وبتكلفة من خالل .الفقر
خبفض استعمال املوارد وتقليل تدهورها وما ينشأ  و أقل“،

عنها من تلوث، مع زيادة جودة احلياة. بدءا من املنتج 
وحىت املستهلك األخري. وتشمل إشراك املستهلكني من 

   .خالل التوعية بأمناط االستهالك واحلياة املستدامة

 سنويًا تؤول  مجيع األغذية املنتجة1/3حنو . 
إىل التعفن بسبب سوء النقل وعدم سالمة 

 .عمليات احلصاد
 120طاقة سيوفر املوفرة للاستعمال املصابيح .

 .بليون دوالر سنويا
 بليون 9.6 عدد السكان يف العامل . وصول

ما أمثال  3يتطلب ، 2050نسمة عام 
وارد طبيعية م منكوكب األرض حيتاجه 
 . أمناط احلياة الراهنةلضمان 

 للموارد الطبيعية حبلول الكفءقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام تح. 
ختفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية مبقدار ، و 2030عام 

،  للمواد الكيميائية والنفايات احتقيق اإلدارة السليمة بيئيً  و النصف
ترشيد إعانات الوقود األحفوري غري املتسمة بالكفاءة واليت تشجع على و

دعم البلدان النامية لتعزيز قدراهتا العلمية ، واالستهالك املسرف، 
والتكنولوجية للمضي قدما حنو حتقيق أمناط االستهالك واإلنتاج األكثر 

  .استدامة

  



الهدف اإلنمائي للتنمية 
 2030المستدامة 

 غايات الهدف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة توصيف الهدف اإلنمائي

 الهدف

"13" 

اختاذ 
إجراءات 

عاجلة 
للتصدي 

 لتغّري املناخ
 وآثاره

يف ضوء ما حيدثه تغري املناخ من تأثريات يف التنمية 
وحالة الفقر، أصبحت  االقتصادية، واملوارد الطبيعية،

معاجلته تشكل عنصرا معقدا يف إطار إجناز التنمية 
املستدامة. وسوف يضمن التوصل إىل حلول لتغري 

املناخ بصورة غري مكلفة عدم تعثر التقدم احملرز على 
مدار العقود السابقة بسبب تلك الظاهرة، ومتتع 

 . البلدان بالصحة والقدرة على التكيفتاقتصاديا

حمصول الذرة والقمح هبوط شديد  شهد
مليون  40على الصعيد العاملي مبقدار 

) 1981/2002(طن سنويا يف الفرتة 
ارتفع متوسط مستوى سطح البحر و

وانكمش   سنتيمرت19بنحو عامليا 
مسطح البحر اجلليدي بالقارة القطبية 

 1.07جليدي مساحته  بفقدان مسطح
  .حرتار املناخال مربع كل عقد كممليون 

 يف مواجهة األخطار  والتكيفتعزيز املرونة والقدرة على الصمود
إدماج التدابري .و املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية يف مجيع البلدان

، املتعلقة بتغري املناخ يف السياسات والتخطيط على الصعيد الوطين
تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان املتقدمة يف اتفاقية األمم و

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من التزام هبدف التعبئة املشرتكة 
 يف سياق 2020 بليون دوالر سنويا حبلول عام 100ملبلغ قدره 

تعزيز آليات حتسني مستوى قدرات .و إجراءات التخفيف اجملدية 
التخطيط واإلدارة الفعالني املتعلقني بتغري املناخ يف أقل البلدان منوا، 

 .والدول اجلزرية الصغرية النامية

 الهدف

"14" 

م و استخدا
فظ ح

احمليطات 
والبحار 
واملوارد 

 على البحرية
حنو مستدام 

لتحقيق 
التنمية 

املستدامة 

ن حميطات العامل ــ درجة حرارهتا والكيمياء اخلاصة إ
هبا وتياراهتا واحلياة فيها ــ تقف وراء  النظم العاملية اليت 

 .جتعل كوكب األرض صاحلاً للسكىن بالنسبة للبشرية

ناخ وقدر املو طقسال  والشربمياه أمطارنا ومياه ك
ومتثل إدارة هذا  . توفرها البحارالغذاء..اليت كبري من 

املورد العاملي اجلوهري بعناية مسة أساسية من مسات 
 مستقبل  مستدام

سطح من  1/3تغطي احمليطات . 
 من املياه % 97، وحتتوي على األرض

 99 املوجودة على سطح األرض، ومتثل 

، الكوكب على  من حيز العيش %
 ‘متضررة بشدة’ ها من% 40تُعترب نسبة و

 2.6 حنويعتمد و .من األنشطة البشرية

بليون شخص على  احمليطات كمصدر 
 3حنو يعتمد ، كما رئيسي للربوتني 

باليني شخص على التنوع البيولوجي 
 .البحري والساحلي 

دارة النظم اإليكولوجية ‘ وإ منع التلوث البحري جبميع أنواعه. 
نظيم الصيد على  و تالبحرية والساحلية على حنو مستدام ومحايتها،

حفظ  ، وحنو فعال، وإ�اء الصيد املفرط والصيد غري القانوين
 من املناطق الساحلية والبحرية، مبا يتسق مع القانون الوطين % 10

عزيز حفظ احمليطات ومواردها واستخدامها استخداما  وتوالدويل
 الفوائد االقتصادية اليت تتحقق للدول اجلزرية ، زيادةمستداما

الصغرية النامية وأقل البلدان منوا من االستخدام املستدام للموارد 
 .2030 وذلك حبلول عام البحري

  



الهدف اإلنمائي للتنمية 
 2030المستدامة 

 غايات الهدف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة توصيف الهدف اإلنمائي

الهدف 
"15" 

استخدام 
النظم 

إيكولوجية 
ومكافحة 

، التصحر
وع والنت

 البيولوجي
علي حنو 
مستدام  

 

 من مسطح األرض، % 30تغطي الغابات مساحة 
 هامعنصر وهي  توفر األمن الغذائي واملأوى، و
كافحة تغري املناخ، ومحاية التنوع اإليكولوجي ويُفقد مل

 أدي كما مليون هكتار من الغابات، 13سنويا 
بليون  3.6التدهور يف األراضي اجلافة إىل تصحر 

 .هكتار

 البشرالناشئني عن  إزالة الغابات والتصحرويشكال 
  .وتغري املناخ حتديني رئيسيني أمام التنمية املستدامة

 شخص بليون 1.6 عاملًيتا حنو يعتمد
 بليون على الزراعة 2.6  وعلى الغابات

ثر ي مصدر رزقهم كما يتأيف احلصول عل
 من الفقراء بتدهور % 74مباشرة 
 %8 لالنقراض نسبة ، وتعرض األراضي

من السالالت احليوانية املعروفة، البالغ 
  . ساللة8 300عددها 

 تنفيذ اإلدارة املستدامة جلميع أنواع الغابات، ووقف إزالة . تعزيز
ختاذ وا  مكافحة التصحر وترميم األراضي والرتبة املتدهورةت والغابا

 و فقدان التنوع إجراءات عاجلة للحد من تدهور املوائل الطبيعية
 إدخال ومنعوقف الصيد غري املشروع لألنواع احملمية البيولوجي، 

عزيز  وتاألنواع الغريبة الغازية إىل النظم اإليكولوجية لألراضي واملياه
التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد 

  .اجلينية

الهدف 
"16" 

إقامة 
جمتمعات 

مؤسسات و
خاضعة 

للمساءلة  

أمهية إدراج علي ، 2012 عام 20مؤمتر ريو+أكد 
السالم واألمن واحرتام حقوق اإلنسان يف إطار 

هداف اإلمنائية لأللفية لتشجيع حتقيًقا لألالتنمية 
متعات سلمية شاملة للجميع حتقيقا للتنمية مجوجود 

 .املستدامة 
 

 إساءة املعاملة واالجتار بالبشر ومجيع أشكال العنف ضد  إ�اء 
تعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ فرص وصول اجلميع ، واألطفال

وتعزيز اسرتداد  احلد من التدفقات غري املشروعة لألموالللعدالة ، و
إنشاء مؤسسات ، ومن الفساد والرشوة ، واحلد األصول املسروقة 

تعزيز القوانني والسياسات ، وومحاية احلريات ، خاضعة للمساءلة 
 2030غري التمييزية لتحقيق التنمية املستدامة حبلول عام 
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 غايات الهدف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة توصيف الهدف اإلنمائي

 الهدف

"17" 

تنشيط 
الشراكة 

العاملية من 
أجل حتقيق 

التنمية 
املستدامة 

 شراكات بني حيتطلب جدول تنمية مستدامة ناج
احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين تُبىن على 

القلب من يف قيم ورؤية وأهداف مشرتكة تضع الناس 
حتقيق أهداف كافة األصعدة لهذه اجلهود على 
مثال وينبغي تقوية الرقابة الوطنية ، التنمية املستدامة

األجهزة العليا للرقابة واملهام الرقابية للسلطة 
 .التشريعية

 بليون 134.8غت املساعدة اإلمنائية بل
 خدمي، تضاعف مست2013دوالر عام 

 السنوات 4يف الاإلنرتنت يف أفريقيا 
من شباب العامل %30 .املاضية
ال   و.سنوات 5 منذ خدمهايست

 % 90 شخص باليني  4يستخدمها 
 .منهم عامل نامي

 الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة، جلمع تعزيز
 الشراكات العامة وبني القطاع واملعارف والتكنولوجيا وتقامسها، 

عزيز نظام جتاري متعدد األطراف و تاجملتمع املدين والعام واخلاص 
التعاون وبناء القدرات يف البلدان النامية لالدعم الدويل و عاملي 

التكنولوجيا واالبتكار بشأن اإلقليمي والدويل بني الشمال واجلنوب 
 ة . الناميخاصةحتقيق أهداف التنمية املستدامة يف مجيع البلدان، ل

 

 

 

 

 

اجلدول من إعداد الباحث وفًقا للبيانات املنشور ة علي موقع التنمية املستدامة علي شبكة اإلنرتنت )  ˺(
3TUhttp://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/U3T
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 المبحث األول  استنتاجات

تقتضي التنمية املستدامة وضع االعتبارات البيئية يف خطط التنمية ، وتعين استمرار حتقيق حياة أكثر جودة للبشر اآلن 
تعتمد على األجل تنمية طويلة ولألجيال القادمة ، واستخدام املوارد مبعدل يسمح للطبيعة أن جتدد هذه املوارد .فهي 

 تراعي حق األجيال القادمة يف املوارد الطبيعية ، ألطول فرتة زمنية مستقبلية وختطيطها املتوفرةتقدير إمكانات احلاضر 
احلفاظ و املوارد الطبيعية أو تلويثها فتشرتط عدم استنزا، تضع تلبية االحتياجات األساسية للفرد يف املقام األولاملوجودة، 

لبدائل  املوارد ، واجتاهات االستثمارات ، وا استخدام تقوم على التنسيق بني سياساتللبيئة ، وعلى احمليط احليوي 
 وبشكل جعلها متتاز بعالقة متالزمة ومرتابطة مع البيئة  داخل املنظومة البيئيةبانسجاممبا جيعلها مجيعا تعمل ة التكنولوجي

لتصبح محاية البيئة وحتسينها قضية تنموية، وتصبح احملافظة على البيئة إحدى أبعاد التنمية املستدامة. وهى بذلك تشتمل 
على أبعاد متعددة اقتصادية و اجتماعية و بيئية و تكنولوجية ، أي تنمية رباعية األبعاد مرتابطة ومتداخلة يف إطار تفاعل 
يتسم بالضبط والرتشيد للموارد .  ملا كانت التنمية املستدامة ضرورة حتمية يفرضها الواقع ملا فيها من دمج االحتياجات 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف مفهوم واحد ، و استخدام أمثل للموارد االقتصادية، وختفيض التلوث البيئي وتقليل 

لذا امجع  الفاقد، وتوفري املوارد الالزمة ألجيال املستقبل بشكل يضمن حق اإلنسان يف املعيشة يف بيئة صحية سليمة ،
 سبتمرب 27-25 (ألمم املتحدة يف الفرتةايف قمة  )  األعضاء يف األمم املتحدة دولة193 ( ممثلة يف ال قادة العاملرمسًيا

 للتنمية 2030عنوان "حتويل عاملنا: أجندة عام   حتمل واليت2030 أجندة التنمية املستدامة لعام ) علي2015
وستعمل البلدان خالل السنوات اخلمس  2016يناير ها اعتبارًا من رمسيا نفاذويبدأ  169 هدفاً و17 حتوي و" ةاملستدام

 ولقضاء على الفقر  اواضعة نصب أعينها هذه األهداف اجلديدة اليت تنطبق عامليا على اجلميع – على عشرة املقبلة –
وتوفري مصادر الطاقة اآلمنة، وإجياد فرص عمل، و  دعم التعليم والصحة، واملساواة بني اجلنسني ومعاجلة تغري املناخ، 

  ر.محاية موارد البحاو  التحتية، البنيةوتأهيل 

  يف :املستدامةة  للتنمي2030 ألجندة األمم املتحدة 17 الاألهداف اإلمنائية   ومتثلت تلك  

 
 .القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي- 2 .     – القضاء على الفقر اهلدف1

 ه.ضمان التعليم اجليد وتعزيز فرص  – 4 . – ضمان متّتع اجلميع بأمناط عيش صحية3

 .لنساء ل – حتقيق املساواة بني اجلنسني والتمكني5

  بتكلفة ميسرة.صول على الطاقة احلديثة احل –7

 .توافر املياه وخدمات الصرف الصحي   –6

– تعزيز النمو االقتصادي واملستدام، العمل الالئق 8

 وفيما بينها.احلد من التباين داخل البلدان - 10 .االبتكارو أساسية وحتفيز التصنيع بنية – إقامة  9

  



 .ضمان أمناط استهالك وإنتاج مستدامة- 12 . شاملة وآمنة ومستدامةن جْعل املد-11

 . – حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية 14 .اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّري املناخ - 13

 .خاضعة للمساءلةومساملة  بناء مؤسسات- 16 البيولوجي التنوع ت واحلفاظ علىإدارة الغابا- 15

 املستدامة.التنمية  حتقيق لتنشيط الشراكة العاملية- 17

الرشيدة وساي وأجهزهتا العليا للرقابة تلعب دوراً مركزياً في تعزيز اإلدارة راب      هذا وملا كانت األ
العليا للرقابة األعضاء باملنظمة  العربية  النظر في قيام األجهزةإعادةوالمساءلة، األمر الذي بات معه لزاًما 

البيئة بدورها عند مراجعة العمليات احلكومية والموضوعات اخلاصة بالقضايا المحددة التي تؤثر على 
 االحتباس احلراري ، ونفاذ طبقة األوزون، واألمطار احلمضية ، واحنسار طبقة تغري المناخ،: ظاهرة مثل ( 

وسيكون  األعضاء وسيتيح ذلك االستفادة الكاملة من نقاط القوة في األجهزة العليا للرقابة)  اجلليد
أن تؤديه - بمثابة النهج البناء لتغيري الواقع الذي مينع التنمية وذلك من خالل الدور املرتقب واملزمع 

تنفيذ األهداف اإلمنائية ألجندة األعضاء باملنظمة العربية - يف جمال الرقابة علي األجهزة العليا للرقابة 
 الثاين واألخري.وهو موضوع املبحث   ؛ للتنمية املستدامة2030األمم املتحدة 

 
 

 
 
 
 

  



تنفيذ المبحث الثاني : الدور المرتقب لألجهزة العربية العليا للرقابة في مجال الرقابة علي 
  . للتنمية المستدامة2030األهداف اإلنمائية ألجندة األمم المتحدة 

 مقدمة :

 شهر خالل يكية المتحدة األمربالواليات نيويوركلألمم المتحدة في السبعني اجتمع قادة العالم في الدورة        
 مرتبطة غاية ١٦٩وهدفاً  ١٧ والتي تتضمن ٢٠٣٠ المستدامة لعام التنميةإرساء خطة هلا ، وتم خال٢٠١٥سبتمبر 

المستدامة، وقد راعت تلك الخطة للتنمية  لبيئية واية واالجتماعية األبعاد الثالثة االقتصادبني، وتحقق التوازن هبا
 األولويات ولسياسات مع احترام ا،اختالف قدرات البلدان ومستويات تنميتها و  كل بلد يعيشهاختالف الواقع الذي 

 األمد للشعوب وبعيدة  المستدامة بأهدافها إلى توفري خطة عمل طموحة للتنمية ٢٠٣٠خطة  وتسعى الوطنية.
 عالمنا: خطة يل "تحوعليها أطلق حيث على إحداث التحول رؤيتها الدول وتقوم جلميع والرخاء بالنسبة للسالم
   . المستدامةالتنميةمن أجل العاملية الشراكة تنشيط "، وتعتمد على ٢٠٣٠ المستدامة التنمية

 العليا للرقابة دوراً مركزياً في أجهزهتاو - وسايرابتلعب اإلنتوساي ومجموعاهتا اإلقليمية - بما فيها األ        هذا و
حتقيق أهداف  لعامة جيعل فرصا أن عدم وجود نظام فعال لنظام المالية خاصة وتعزيز اإلدارة الرشيدة والمساءلة، 

 للرقابة العليا ألجهزةاقيام  في لنظرا دةإلعا فرصة مةالمستداأهداف التنمية  متقدوعرضه للخطر،  مةالمستدا لتنميةا
 خ،لمنااتغري  مثل: البيئة على تؤثر لتيا دةلمحدا لقضاياااخلاصة ب تلموضوعاواالعمليات احلكومية  جعةامر بدورها عند

 لكاملةا دةالستفاا لكذ سيتيحو )  واالحتباس احلراري ، ونفاذ طبقة األوزون، واألمطار احلمضية ، واحنسار طبقة اجلليد
مينع التنمية. يف ضوء ما  يلذا قعالوا لتغيري ءلبنااالنهج  سيكون بمثابةو للرقابة لعلياااألجهزة العربية  في ةلقوا طنقا من

في مجال  الدور المرتقب والمزمع أن تؤديه األجهزة العربية العليا للرقابة األعضاء بالمنظمةتقدم ميكن توصيف 
 من خالل مناقشة ما يلي : للتنمية المستدامة 2030الرقابة على األهداف اإلنمائية ألجندة األمم المتحدة 

   التنمية المستدامةالرقابة علىعند األجهزة العربية العليا للرقابة األعضاء باملنظمة التحديات التي تواجه :   أوًال 
 أجندة األمم ف خارطة طريق األجهزة العربية العليا للرقابة األعضاء باملنظمة حنو الرقابة علي أهدا   ثانًيا:
 . للتنمية املستدامة 2030املتحدة 
  جتارب األجهزة العربية العليا للرقابة املالية واحملاسبة يف جمال الرقابة علي أهداف التنمية املستدامة .   ثالثًا :
الرقابة على أهداف التنمية املستدامة . جتربة اجلهاز املركزي للمحاسبات يف جمال :    رابًعا

 
 
 
 

 

  



  

 الرقابة علىعند األجهزة العربية العليا للرقابة األعضاء بالمنظمة التحديات التي تواجه أوًال : 
        .التنمية المستدامة

  مبجموعة منأهداف التنمية المستدامةبالوطن العريب يف جمال الرقابة علي تواجه األجهزة العليا للرقابة 
 :)1( منهاالتحديات

 التحدي األول :

 تنفيذ أهداف في ملتقدا جعةامرو لمتابعة تلحكوماا عاتق على تقع لرئيسيةا لمسئوليةا أن حيث •
يتمثل  للرقابة لعلياا ألجهزةاتواجهه  يلذا ولألا يلتحدا نفإ ،٢٠٣٠ ةجندأ في مةالمستدا التنمية

 يتبعها من ماواألهداف  تلك تنفيذ لمتابعة هبا قموثوو قوية نظمةأ بوضع تلحكوماا قيام ىمدفي 
 للرقابة. العليا األجهزة عليها ترتكز لتيا التقارير ادعدإوآلية  جعةالمرا نظم فعالية

 اليتهاو - بحسب هلا نيف مواجهة هذا التحدي ، عندما تكو للرقابة ألجهزة العلياا  ويتحقق نجاح
 على حتفيزهمو لتقريروا لرصدا نظمةأ ضعو في عملية لمصلحةا بصحاأمجيع  اكشرإمكانية إلتشريعية-ا

 لعليا للرقابة هوابه األجهزة  تتمتع يلذا الستقالليةا ىمستو أن كما،لعملية ا تلك تسهم في رفكاأتقدمي 
 ألخذا وهنا جيب ،قية تقاريرها امصد تعزيز في نشأ من له لما كذلكو جعةالمرا عملية لتنفيذ وريضر مرأ

 الوطن العريب . خلدا خرآ لىإ نمكا األجهزة من رتطوو راتقد ىمستو رالعتباا في

 قوية متابعة نظم لوضع تكافح تلحكوماا نفإ ،الدول العربية  مستوى  اإلشارة إيل أنه على وتجدر       
 ئماًدا عنها إلحصائية الينتجاألجهزة ا أن خاصة و ،البيانات جمع في لبالغةا لصعوبةانتيجة   هباقموثوو

 لمصلحةا بصحاأ اكشروإ لحديثةالتكنولوجيا ا إمكانيات لستغالا فضًال عن عدم ،هبا قموثو بيانات
 تلمعلوماا تكنولوجيا املحديثة الستخدا قلطرا عن لبحثامما يدعو إيل . البيانات فيجمع جينيرلخاا
 نني .اطلموا مع صلالتوا كذلكو

 األعضاء عن طريق :  األجهزة العليا للرقابة ونتعا أن لألربواساي       ويمكن 

 اتلخبرا توفري وتنمية ريقط عن لكوذ تلحكوماا تستخدمها لتيا البياناتو لنظما سالمة ى مدتقييم -
 كيفية فهم لحو ثبحاأتقدمي وشادية إر لةأد ضعوطريق  عن أو البيانات جمع لألجهزة عن مةزلالا

 ،كما التقارير ادعدوإ لوطنيةا لمتابعةا نظمةأجعة المر لسبلا فضلأ لحوو الوطنية ألنظمةا سالمة ىمد
 بصفة عرضهاو مةالمستداالتنمية  أهداف متابعة لحو ءألعضااألجهزة ا من تلمعلومااجتميع  ميكنها

األفروساي تساند األجهزة العليا للرقابة يف متابعة تنفيذ أهاف  "أروساي " ، املنظمة األوربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )1(
 الفرص والتحديات لألجهزة العليا للرقابة " 2030) " أجندة 22 ، عدد خاص (جملة أروساي) ، 2030التنمية املستدامة أجندة (
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 التقييم  تجميع نتائجو لتوثيق  أولتقرير وا لمتابعةا لنظم لحاليا لوضعا لحبثية حو ةقاعد ادعدإ أو دورية 
 العليا للرقابة األعضاء . ألجهزةا ىمستو على يجرأ يلذا
 الوطنية ألنظمةا جعةامر لحو لمعرفةا تقاسمو ونلتعااتيسري و راتلقدا ءلبنا لمتاحةا صلفرا تحديد -

إلقليمى ا ىلمستوا على لمعرفةا تقاسم طريق عن لكوذ ،مةالمستدا التنمية عن أهداف يررلتقاا ادعدوإ
 .يإلنتوساا ىمستو على لنتائجا نقل ثم

 األعضاء  كبر لألجهزة العليا للرقابةأ باستقاللية للمطالبة جينيرلخاا لمصلحةا بصحاأ مع التعاون -
 لمقدمة.ا اتلخبروا لبحثا نتائج على ءبنا ةمعد تكاربتوفري مشاو

ديناميكية  من دةالستفاا نيطلوا ىلمستواعلى  فيمكنها ،لألجهزة العليا للرقابة األعضاء  بالنسبة أما
 تلك وإدراج تعريف األولويات دةعاوإ التنمية الوطنية ، مجابر في هلا نإلجياد مكا مةالمستدا أهداف التنمية

  املراجعة. خطط في األهداف

 :التحدي الثاني 

 داءألا جعةاتطبيق مر يتمثل في تحديًا ثانيتواجه األجهزة العربية العليا للرقابة األعضاء باملنظمة  •
أهداف التنمية  من دةمحد نباجو في حتقيق تسهم لتيا تالرئيسية للحكوما مجالبرا على

 لعامةا تلخدمااتوفري  لحكومةا من تتطلب لعامةا الألموا إدارة في مة؛ فاالجتاهات احلديثةالمستدا
األجهزة العربية العليا للرقابة األعضاء باملنظمة  متقو أنبشكل كان لزاًما معه  ،فعالية و ءةبكفا
 ،األهداف تلك حتقيق في تسهم لتيا احلكومية مجالبرا دقتصاوا ءةكفاولتقييم فعالية  أداء تجعاابمر

 بعضها ىلد حيث أن يساوباألراب ءألعضاا بني األجهزة العربية العليا للرقابة ةفجو يكون هناك قدو
األمر الذي  أداء، جعةامر تنفيذ عمليات في بعد غريها أتبد لم ، بينماداءألا جعةامر ويلة فيط ةخبر

اإلقليمي  لمستوينيا على يتطلب معه ضرورة إجراء مراجعات أداء تعاونية ؛ وهو ما  حدث بالفعل
 أوالتنسيقية  أو نيةولتعاا داءألا تجعاامر بعض اءجرإ لفرعي مبنظمة األفروساي حيث مت ا واإلقليمي

 ،اإلستخراجية تلصناعاا جعةامرو دتشا حبرية بنضو لنية حوولتعاا جعةالمرا مثال : ،املتوازية
 لةوأد اءخبر للرقابة األعضاء لألجهزة العربية العليا توفر أن إقليمها في لألرابوساي ميكن بالتاليو
 على دةلجوا نضما بأنشطة عالضطالاميكنها  أنه كما،نية وتعا تجعاابمر للقيام ملساندهتا يةدشاإر

 .)1(التنسيقية أونية ولتعاا داءألا جعةامر عمليات

 تخطيط إعداد عملية   األعضاء من خالل العليا للرقابة األجهزة العربية  ونتعا أن لألرابوساي ويمكن
 في مةالمستداتغطي أهداف التنمية  أن للدولة ميكن ىمد أي لىإ اجملموعة العربية هبدف معرفة نية علىوتعا
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 لتجميع نتائج تسعى كما ،ويتعني تغطيته كثر أمهيةأ األهداف يكون تلك من أي حتديد أو دةمحد ةفتر
 بصحاأ ىلد أو ينشرها باإلنتوسا تقارير علي مستوى اجملموعة العربية  هبدف ادعدوإ داءألا تجعاامر
 لمانحة .ا اجلهاتو ةلمتحدا ألمما:  املعنيني مثل لمصالحا

 التحدى الثالث:

 خاضعةو فعالةو شفافة تمؤسسا ءنشاإ مةالمستدا التنمية من أهداف ١٦اهلدف  غايات تضمنت •
الغاية   تطبيق هذه ىبتقييم مد العليا للرقابة تقوم األجهزة عندماواملستويات  جميع  على لةءللمسا

حيث   منجية يحتذي بهاذنمو اًطنماأ نفسها عن متقد أنعليها  ؛ إذتحدى ثالث فهي تواجه 
ير رتقا فعور تلحساباا جعةامر لكذ في بما لعماأ من به مفيما تقو لةءلمساوا لفعاليةواالشفافية 

لفعالية من واالشفافية  ىمستو لىإللوصول  تسعى العربية وللدا غالبية أن لمالحظا منو لرقابةا
 . )1(لةءلمساوالرشيدة ا دارةإلا لخال

اهلدف  تطبيق ىلمد تقييمها  عندءألعضااأجهزهتا  العربية  ةمساند في تسهم أن يساولألراب ويمكن 
 الألموا إدارةلتحسني  ةبالدعو اهتمامها في للرقابة لعلياا األجهزة عمدهي:  ثمستويات ثال لخال من ١٦

األجهزة العليا  تجعاامر نتائج امستخدا؛ داءألا تمعلوما جعةاليشمل مر داءألا جعةامر قنطا لعامة؛ توسيعا
املالية  دارةإلاتواجه  لتيا لمشتركةا يسمح بتحديد التحديات مستوى اجملموعة العربية حتليل على لتوفري للرقابة

 .لرشيدةا دارةإلا و

 من يه متقو فيما لةءلمساوا لشفافية ا حيث  منبها يحتذي مثلةأ لعليا للرقابةا األجهزة تصبح لكيو
قيمتها ومنافعها في حياة  إظهار لخال من لكوذ ارلرشيدة باستمرا دارةإلا ظهارإتنفيذ  فعليها لعماأ
لة تطبيًقا ملعيار األنتوساي ءلمساوا لشفافيةا دئبمبا اماللتزا و ،) 12نني تطبيًقا ملعيار األنتوساي رقم (اطلموا

 تحديًا راطإلا ميثل تطبيق هذا قد لكنو ة،مفيد أداةللرقابة هو  العليا األجهزة أداء قياس راإط  إن.)20رقم (
 كثرية  ارديلتهم مو أو ،لتكلفةا مرتفع أو ،مضيعة  للوقت ينظر للتقييم على أنه أن منها دةمتعد بألسبا كبيًرا

 ير هذا التقييم .رتقا نشر لصعبا يكون من قد بالتاليو سنويًا ارهتكر لصعبا من أو
 للتطبيق قابل للرقابة العليا ألجهزةا أداء لقياس راإط دجوو تدعم ياألرابوسا نفإ م،تقد ما على ءبناو
و االختالفات بني األجهزة  لخصائصا هاراعتبا في داةألا تلك تأخذ أنيتعني  لكنو لعالما ىمستو على

 التقييم عمود تشجيع في نماوإأعضائها  أداء قياس في لمنظمةا دوريتمثل  الو ،األعضاء باجملموعة العربية 
 اإلقليم خلدا منه دةالستفاا يتم ك،تقرير مشتر التقييم في نتائجو تلمعلومااجتميع و اءلنظرا جعةامرو تيالذا
 جه.رخاو
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 أجندة ف ثانًيا : خارطة طريق األجهزة العربية العليا للرقابة األعضاء بالمنظمة نحو الرقابة علي أهدا
 . للتنمية المستدامة 2030األمم المتحدة 

      تشكل الرقابة على التنمية املستدامة حتديات منهجية ومفاهيمية جديدة أمام األجهزة العليا للرقابة ملا 
تقتضيه من التوجه بشكل موسع حنو قضايا تتعدى احلدود التنظيمية أو التعمق بشكل أكرب للروابط بني 

 والبيئية واالجتماعية، لذلك بات لزاماً على األجهزة العليا للرقابة بصفة عامة واألجهزة ةالقضايا االقتصادي
 جمموعة من العوامل جتمع بني التهيئة ( تضمرطة طريق اتبين خالرقابية األعضاء باملنظمة العربية بصفة خاصة 

)  حكوماهتا اليت تتبناها واألهداف ت السياساالرقابية األعضاء يف املنظمة العربية وتفعل لألجهزةالداخلية 
 إليها اليت تستند لتلك األجهزة األساسية الرقاباتمن  تفعيل الرقابة على عمليات التنمية املستدامة، وجعلهال

 : (1)؛ تعتمد مقوماهتا علي األيت السلطة التشريعية للرقابة عليها 
 القضايا الرقابية المرتبطة بالتنمية المستدامة : تحديد  -١

هي تكوين فهم واضح للتنمية يف املنظمة العربية نقطة البداية بالنسبة ملعظم األجهزة العليا للرقابة 
 حيث توفر أهداف السياسة اليت وضعتها احلكومة للتنمية ا؛ بشأنهتومراجعة موقف احلكوما املستدامة

لتحديد القضايا الرقابية املرتبطة بالتنمية املستدامة،  ؛ و املستدامة القاعدة اليت يتم على أساسها تقييم األداء
  : على األسئلة التاليةاإلجابةوموقف احلكومات منها، البد من 

 . تصف أهدافها بشكل واضح ؟إسرتاتيجيةهل يوجد للحكومة خطة أو  -
 . هل حتدد بوضوح أدوات السياسة اليت يتعني استخدامها لتحقيق األهداف؟ -
حقيقي، ومبا يعكس التفاعل بني   بشكل اإلسرتاتيجيةعناصرلحتقيق التكامل   هل يتم -

 .؟ السياسات، والتوازن الذي جيب إحداثه بني االقتصاد واجملتمع والبيئة
 .؟  أية عوائق أمام تنفيذها، داخلية كانت أم خارجيةاإلسرتاتيجية هل حددت  -
 .؟ها  " املوضوعات اخلضراء" من نصيبهي امليزانية اإلمجالية املخصصة للتنمية املستدامة وما  ما -
هل قامت احلكومة بإجياد طريقة إلعالم مواطنيها باسرتاتيجيات التنمية املستدامة، والتقدم الذي  -

 .حترزه تلك االسرتاتيجيات؟
احلكومة أي نظام لرصد أنشطة املنظمات غري احلكومية العاملة يف القضايا البيئية؟ طورت  هل  -

 التنمية المستدامة. ألهداف تقييم السياسات المحققة  -٢

 مبراجعة أهداف ومؤشرات التنمية املستدامة من خالل ما يلي: الرقابيةتقوم حاليا بعض األجهزة          

 ، جمموعة )5130معيار رقم (ملنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة ، التنمية املستدامة : دور األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة ،ا )1(
  .18- 11 ، ص2004العمل املعنية بالرقابة البيئية التابعة لألنتوساي ،

                                           



  

قائمة على فهم جيد ؛ وما إذا كانت للتنفيذهتا  قابلمدىتأكد من  لل مراجعة األهداف -
 . لإلشكاليات املطروحة وعلى البيانات واملعلومات الصحيحة

  مراجعة مدى حتقيق األهداف من خالل املقارنة بني املؤشرات واألهداف املرتبطة هبا. -
 التحقق إذا ما كانت أهداف التنمية املستدامة تعكس االلتزامات الدولية املطلوبة، وترتبط مباشرة  -

 بأهداف ومؤشرات التنمية املستدامة للحكومة ، ومبنية على أسس واضحة وكافية.
يف هذا اجملال البد من الرتكيز على السياسات  األعضاء يف املنظمة العربية  األجهزة العليا للرقابة أداءولتطوير   

االستفادة منها عند القيام الرقابية  لألجهزة ميكن واليتالتنمية املستدامة   لتحقيق أهدافإتباعهاالواجب 
: )1(  أمهها فيما يليومن الفحص والتقييم ، بأعمال

 مث التقييم ؛ويستلزم ذلك تطبيق نظم التقييم البيئي اإلسرتاتيجي؛ تطبيق مبدأ "التخطيط االستراتيجي •
 .مت إقرارهالبيئي الرتاكمي عند حتديد األهداف، مث تقييم األثر البيئي لكل مشروع 

للوضع الراهن واالجتاهات اجليد على التحليل الفين  إستراتيجية التنمية المستدامة؛اعتماد إعداد    •
 املستقبلية واملخاطر املتوقعة، مع حتديد الروابط بني التحديات احمللية والوطنية والعاملية.

تعترب األهداف اليت يصاحبها احلوافز من أدوات تنفيذ  ؛  وضع أهداف واقعية ومرنة للسياسة •
 السياسة األكثر فاعلية وستستخدم عندما تتاح القدرة على ذلك .

 اإلسرتاتيجية يف عملية ختطيط امليزانية وذلك بإدراج ؛ الربط بين الميزانية وأولويات اإلستراتيجية •
 لضمان توفري املوارد املالية ملكونات اإلسرتاتيجية حىت حتقق أهدافها.

االجتماعي يف مجيع  محاية البيئة والرتابطإلدراج وذلك  ؛السياسة المتكاملة بين القطاعات المختلفة •
 . السياسات القطاعية لتعكس احتياجات القطاعات املختلفة لتحقيق التنمية املستدامة

لتحقيق التنمية املستدامة جيب أن يقوم احلكم على مجيع املستويات  ؛ مبدأ الحكم الرشيدإتباع   •
الوطنية على الشفافية يف صنع القرار ومشاركة املواطنني واجملتمع املدين يف صنع القرار واملسئولية 

 ختصيص املوارد واستخدام األموال العامة بشأن أسس واضحة مع وجود التنفيذ. يفواملساءلة واحملاسبة 
 وخفض التكلفة وترشيد اإلنفاق واالنتباه إىل القضايا االجتماعية. 

من الضروري أن تتحقق تدرجيًيا المركزية القرار إىل أقل مستوى ؛مبدأ المركزية السلطة والتفويض   •
 .حتقيق أهدافها ل الالزمة والقوانني وضع السياسات يف يكون للحكومة اليد علي أنممكن  

قضايا التنمية املستدامة وزيادة االهتمام العام هبذه لستيعاب املواطنني ال ؛ رفع الوعي بين المواطنين •
 القضايا و لن تتحقق التنمية املستدامة دون التعاون الفعال بني كافة فئات اجملتمع.

 الفرص لتلبية احتياجاهتا مثل اجليل احلايل. نفس  لألجيال القادمة؛ ليتوافر   العدالة بين األجيال •
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 املوارد املتجددة  مبا ال ، واحلفاظ على التنوع البيولوجيلضمان ؛ الحفاظ على الموارد الطبيعية •
 . لضمان التنمية املستدامة يتجاوز قدرهتا على التجدد

 التكلفة بالكامل لدرء املخاطر البيئية وعالج  وذلك بتحملها؛تغريم الجهة المتسببة في التلوث   •
 اإلضرار اليت وقعت .

 منتفعني جتاه احلد من ضغوط التنمية على البيئة واملوارد الطبيعية واجملتمع.لل ؛المسئولية المشتركة  •
ع األخذ يف االعتبار تأمني الفاعلية  م؛األراضي التخطيط والتنمية العمرانية واستخدامات  •

 االقتصادية واالجتماعية وصحة ورفاهية اجملتمعات.

 للتدقيق على التنمية المستدامة:   العليا للرقابةاألجهزةبناء قدرات   -٣

ملا الرقابة على التنمية املستدامة حتديات منهجية جديدة أمام األجهزة العليا للرقابة ، عملية شكل ت
  لذلك كان لزاًما علي األجهزةالربط بشكل أكرب بني القضايا االقتصادية والبيئية واالجتماعية.تقتضيه من 
 منهج تدرجيي يف  األعضاء باملنظمة العربية بصفة خاصة إتباع العليا للرقابة بصفة عامة واألجهزةالعليا للرقابة

 لتنفيذ أعمال رقابية عالية اجلودة يف جمال التنمية الالزمةللمهنية ًال بناء قدراهتا من خالل خطط حمددة وصو
من خالل جمموعة من اخلطوات  احلالية واملستقبلية ألجيالنا ألمهيتهاية ا بالرعاألجدراملستدامة باعتبارها الرقابة 

 : (1)التالية 

الخطوة األولى: تحديد الصالحية: 
    حيتاج اجلهاز األعلى للرقابة باملنظمة العربية  إىل مراجعة صالحياته اخلاصة من أجل حتديد ما إذا كان ميلك 

صالحية تنفيذ أعمال رقابية يف حقل التنمية املستدامة. ويف معظم احلاالت، فإن األجهزة العليا للرقابة اليت 
متلك الصالحيات لدراسة االقتصاد والفعالية والكفاءة سوف يكون لديها صالحيات كافية لفحص جوانب 

 التنمية املستدامة.

 الخطوة الثانية: وضع اإلستراتيجية:
      ويف هذه املرحلة يتم دراسة ما إذا كانت إسرتاتيجية األجهزة الرقابية األعضاء باملنظمة العربية تستجيب 

 لربامج التنمية املستدامة، واألسئلة اليت من شأن تلك األجهزة الرقابية أن تسأهلا هي : 

 ما هي أهداف الرقابة على التنمية املستدامة؟. -
 ما هي أهم جماالت التنمية املستدامة اليت ينبغي أن ختضع لعملية الرقابة؟. -
 ما هي القضايا املتعلقة بأعمال الرقابة على التنمية املستدامة؟. -
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 ما هو النهج الذي جيب أن تتبعه عملية الرقابة خبصوص كل قضية من هذه القضايا ؟. -
 هل هناك حاجة إىل التغيري التنظيمي ضمن اجلهاز األعلى للرقابة؟. -
 األعلى للرقابة خربة مالئمة أم أنه حيتاج إىل التفكري يف طلب االستعانة خبربات زهل يوجد للجها -

 خارجية أو التفكري يف تطوير خربة داخلية خاصة به ؟.
 ما هي العالقات اليت يتعني بناءها مع املراقبني التشريعيني اآلخرين ؟. -

   إن إيالء االهتمام للتنمية املستدامة يكاد يتباين إىل حد كبري بني األجهزة الرقابية األعضاء باملنظمة العربية 
، وسوف تعتمد اإلسرتاتيجيات اليت قد يتبناها كل جهاز رقايب على عدد من العوامل، مبا يف ذلك األمهية 

 املمنوحة للموضوع ضمن مستوى احلكومة والتشريع، خربة اجلهاز ، واملوارد املتاحة هلذه من العمل. 

 الخطوة الثالثة: بناء القدرة والخبرة ضمن الجهاز األعلى للرقابة:
      يتعني على األجهزة الرقابية األعضاء باملنظمة العربية تتبين املنهج الرقايب الذي يتالءم وإسرتاتيجياهتم 

وخرباهتم، واملوارد املتاحة هلم، وكلما أصبحت األجهزة الرقابية أكثر ثقة يف التعامل مع القضايا األكثر تعقيداً، 
كلما ازداد احتمال بذل املزيد من اجلهود لفحص مدى فعالية األعمال احلكومية، ويف مثل تلك احلاالت  

جيب علي األجهزة الرقابية االستفسار بشأن ما إذا كانت املنهجيات املستخدمة يف تنفيذ أعمال رقابة األداء 
تعترب مالئمة. وتوفري الفريق املختص عن طريق تعيني متخصصني أو استخدام مستشارين خارجيني يعتمد ذلك 

على الظروف احمللية، باإلضافة إيل ذلك فقد حيتاج اجلهاز الرقايب إىل مراجعة براجمه التدريبية، وإقامة عالقات 
متبادلة مع مراقبني قانونيني آخرين سواء على املستوى احمللي أو الدويل مما يساعد يف حتسني قدرة اجلهاز 

 األعلى للرقابة باجملموعة العربية على تنفيذ أعمال رقابية أكثر حتدياً يف جمال الرقابة املستدامة.

 الخطوة الرابعة: تنفيذ األعمال الرقابية:
 جيب أال ختتلف  املعايري املطبقة من أجل تنفيذ أعمال رقابية تتعلق بالتنمية املستدامة عن أية أعمال         

رقابية أخرى، وحتتاج أعمال الرقابة على قضايا التنمية املستدامة إىل املراحل األربعة االعتيادية ألي رقابة 
"ختطيط- إطار عمل- إعداد تقارير ومراجعة رقابية" واألهداف الرئيسية ( مثل إحداث التأثري ؛ تعزيز املساءلة؛ 

 واستخدام أفضل املمارسات )  بقيت كما هي مل تتغري.

  الخطوة الخامسة: التعلم من الخبرة الخاصة بالجهاز األعلى للرقابة ومن آخرين:
        من املمكن أن يسهم تبادل اخلربات مع أجهزة عليا أخرى للرقابة يف تبادل األفكار واملضي جنباً إىل 

جنب يف جمال الرقابة على التنمية املستدامة ويف كثري من مناطق العامل قام أعضاء األنتوساي بتشكيل 
جمموعات إقليمية بشأن الرقابة البيئية للمسامهة يف العملية التعليمية، وقد تقوم تلك اجملموعات ببحث قضايا 

التنمية املستدامة، وأينما كان ذلك جمدياً، فال بد من تنفيذ الربامج التدريبية املشرتكة، ورمبا كان باإلمكان أيضاً 

  



  

تطوير قاعدة بيانات للمسامهة يف حتديد وتبادل اخلربة املتخصصة، واستخدام املوقع اإللكرتوين جملموعة العمل 
 من املمكن أن يساعد األجهزة العليا للرقابة يف تبادل املعلومات. 

 الخطوة السادسة: إحداث التأثير:
        كما هو الشأن يف رقابات األداء األخرى، ينبغي لألجهزة العليا للرقابة األعضاء باملنظمة العربية أن 
يتوافر لديها ترتيبات ملتابعة التوصيات وتدوين التأثريات ؛ فال تصبح رقابة األداء أو الرقابة الشاملة فعالة إال 
عندما توضع نتائجها يف متناول الشعب، واالتصال السليم واإلسرتاتيجية السليمة يعتربان أمران حامسان يف 
حتقيق النجاح، وحيتاج اجلهاز الرقايب إىل تعزيز عالقاته مع وسائل اإلعالم، واللجان التشريعية، واحلكومة، 

واجملتمع بشكل عام. ومثلما هو احلال دائماً، فإنه حيتاج أيضاً إىل أن يدرس بعناية ما إذا كانت الصيغ 
املستخدمة إلعداد التقرير تساعد أو تعيق نقل الرسالة. 

 )EPI واألداء البيئي( (ESI ) مؤشر االستدامة البيئية؛ستخدام مؤشري  ا  -٤
 واستخدام معايري ومقاييس للحكم على املسئوليات املرتبطة بالبيئة وعالقتها بالتنمية دأن وجو

واملقاييس هي أساس تقييم أدلة إثبات املراجعة  املستدامة  عنصر أساسي يف مراجعة البيئة ، فهذه املعايري
 ، وليست هلا مالئمة لواقع التطبيق العمليو املعايري متسقة منطقيا علي أن تكون هذهواستنتاج نتائج األداء ، 

 البيئي يف قياس واألداء وميكن االرتكاز على مؤشري االستدامة البيئية ؛صفة الثبات أو عمومية االستخدام
. (1)  البيئي والتقدم يف عمليات التنمية املستدامةاألداء

أداة صنع سياسة بيئية قوية لتعقب هذا املؤشر ويوفر ؛  2005 لعام ESI مؤشر االستدامة البيئية •
 األداء البيئي الوطين وتسهيل التحليل املقارن للسياسة، وهو يدعم املزيد من املقاربة املوجهة

 حيدد قدرة األمم على محاية البيئة خالل العقود القادمة، .فهوباملعطيات والتجريبية يف صناعة القرار
احلفاظ على املوارد الطبيعية، ومستويات التلوث السابقة واحلالية، ك مسارا (76من خالل تراكب 

 مؤشرا حول االستدامة 21وجهود اإلدارة البيئية، وقدرة اجملتمع على حتسني أدائه البيئي) مع 
: منها مكونات أساسية لالستدامة عدةيسمح هذا املؤشر أيضا بإجراء املقارنة من خالل كما البيئية. 

املقدرة االجتماعية على االستجابة للتحديات البيئية، واملشاركة  البيئية، النظم البيئية، اإلجهادات
 العاملية. 

هو مؤشر جديد يركز على األداء بشكل خاص. وهو   2010 لعام  EPI مؤشر األداء البيئي •
 . ويعد داعماً قوياً لألهداف البيئية 2006مكمال ملؤشر األداء البيئي التجرييب الذي نشر يف عام 

املنصوص عليها يف أهداف األمم املتحدة للتنمية األلفية. وتدعم مقاييس مؤشر األداء البيئي التقدم 
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يف اجتاه جمموعة من األهداف اليت ترمي إىل حتقيق نتائج بيئية مرغوب فيها ، مع األخذ يف االعتبار 
 السياسات الراهنة للدولة، 

، فإن مؤشر األداء البيئي يسمح بالقيام باملراجعات (ESI)مثلما هو احلال يف مؤشر االستدامة البيئية   و
 يرصد التغيريات يف األداء على مر الزمن فيما يتعلق فهوالنظرية مع الدول األخرى لتحديد أفضل املمارسات ، 

وحتديدها بوضوح لتكون قابلة للتحقيق. وتستند هذه األهداف على االتفاقات الدولية القائمة ،  باألهداف
واألدلة العلمية على اآلثار الضارة للتلوث على البشر والنظم اإليكولوجية واسرتاتيجيات محاية البيئة اجملدية 

 يف دافوس ، يف سويسرا ، خالل اجتماع املنتدى 2010اقتصاديا. وقد صدر مؤشر األداء البيئي رمسيا يف عام 
. وقد صنف مؤشر األداء البيئي 2010  والذي عقد يف شهر يناير 2010االقتصادي العاملي السنوي لعام  

 حمددة عرب عشر فئات من تصنيفات السياسة اليت تشمل كال من 25 دولة من ضمن مؤشرات األداء الـ 163
. هذه املؤشرات متثل مقياس على نطاق وحكومة  سياسة الصحة البيئية العامة وحيوية النظام اإليكولوجي

 وطنية تبني مدى قرب الدول إىل وضع أهداف السياسة البيئية.

  األعضاء بالمنظمة العربية . الرقابيةواألجهزة قوية بين المنظمات الدولية شراكة   إيجاد -٥

 بالتوقيع على الكثري من االتفاقيات الدولية ذات العالقة ل الوطن العريب قيام العديد من دوإطار  يف         
جيب الوفاء هبا، المتداد تأثرياهتا عرب الدول ي تلك الدول التنمية املستدامة، أصبحت هناك التزامات علب

 األسباب الرقابية االهتمام الكايف لتلك االلتزامات نتيجة العديد من األجهزةاملختلفة، ويف ظل عدم أعطاء 
 جمموعة العمل حول الرقابة البيئية األرابوساي، و على منظمة ا لزامً باتمنها نقص اخلربة واملعلومات، 

 )WGEAوخاصة فيما األعضاء يف املنظمة  األجهزةها على م ) رصد املمارسات املهنية السليمة وتعمي
ة املتعددة األطراف وإتاحة تلك املعلومات للمنظمات الدولية للعمل يف ييتعلق باالتفاقيات البيئية الرئيس

 شراكة قوية مع العديد من اجلهات لبناء القدرات وتوفري املعلومات والدراسات  إجياد، كذلك التنسيق واضوئه
عن الفرتة من االهتمام واملؤشرات، وخاصة برنامج األمم املتحدة للبيئة حيث يتبين ستة من اجملاالت ذات 

يف تغري املناخ ؛ الكوارث والنزاعات ؛ إدارة النظم اإليكولوجية ؛ اإلدارة البيئية ؛ املواد  ، تتمثل2013- 2010
الضارة والنفايات اخلطرة ؛ كفاءة استخدام املوارد - االستهالك واإلنتاج املستدامة ، وهي جماالت مهمة 

 العليا عند ممارستها الرقابة على التنمية املستدامة. لألجهزة
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العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال الرقابة علي أهداف العربية تجارب األجهزة ثالثًا: 
  :التنمية المستدامة

 
 من خالل  دوراً مركزياً في تعزيز اإلدارة الرشيدة والمساءلةللرقابة العربية العليا ألجهزةاتلعب     

البيئية بصفة عامة والتنمية  لقضاياااخلاصة ب تلموضوعاواالعمليات احلكومية  جعةامر دورها يف
املستدامة بصفة خاصة ويظهر ذلك جلياً من خالل استعراض الباحث لتجارب بعض األجهزة العربية 
 العليا للرقابة املالية واحملاسبة يف جمال الرقابة علي أهداف التنمية املستدامة ، وذلك على النحو التايل :

 
 تجربة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية . •

     ارتأى للباحث أن تكون احلالة العملية املعروضة كتجربة اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة 
باجلمهورية اليمنية يف جمال الرقابة علي أهداف التنمية املستدامة هو" مراجعة حسابات الشركة 

- مأرب اجلوف" باعتبارها رقابة بيئية علي آثار استخدام الطاقة 18املشغل للقطاع النفطي" 
 " 2030 ) للتنمية املستدامة7ومشروعات التعدين " كتطبيق للرقابة علي اهلدف اإلمنائي رقم (

" . فقد قام  حصول اجلميع على خدمات الطاقة احلديثة واملستدامة بتكلفة ميسورةواخلاص بضمان
- مأرب اجلوف " وذلك للتحقق 18اجلهاز بفحص  "حسابات الشركة املشغل للقطاع النفطي  

من التزام الشركة بالتدابري الواجب اختاذها حلماية البيئة يف مناطق االستخراج واإلنتاج للنفط اخلام ، 
 )1(حيث وقف اجلهاز أثناء املراجعة علي األيت:

 تقوم الشركة املشغل للقطاع بضخ املياه املعاجلة واملصاحبة إلنتاج النفط اخلام يف عدة أحواض  -
مت إنشائها يف أطراف حقول اإلنتاج يرتاوح عمقها من نصف مرت إيل أكثر من مرتين ومبساحة 

 أحواض يف حقلي اإلنتاج ( سعد الكامل ، أ ) 9 مرت مكعب منها 300إيل 150تقدر ما بني 
وذلك كبديل لعملية ضخ هذه املياه لآلبار املخصصة للمياه املعاجلة املصاحبة إلنتاج النفط 

اخلام املوجودة ضمن الضخ يف املوقع. وداومت الشركة املستغلة علي إتباع هذا األسلوب منذ 
فرتة طويلة قامت خالهلا بدفن أحواض ممتلئة باملياه املعاجلة .كما أن بقاء املياه املعاجلة 

اجلهاز ورقة حبثية ضمن خطة فريق عمل البيئة مقدمة من  املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة " األرابوساي: )1(
عن موضوع "الرقابة البيئية علي آثار استخدام الطاقة يف الدول العربية " لالجتماع  املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهورية اليمنية

 .  2015 ابريل  30-27الثامن لفريق عمل البيئة للمنظمة املنعقد بدولة الكويت خالل الفرتة من 

                                            



واملصاحبة إلنتاج النفط يف هذه األحواض ينجم عنه جمموعة من األضرار اليت هتدد احمليط البيئي 
 وخماطرها علي الصحة العامة وتلوث املياه اجلوفية.

- 18قصور وخلل مضمون اتفاقية الشراكة يف إنتاج واستكشاف النفط لقطاع امتياز الشركة (  -
مأرب اجلوف ) املربمة بني احلكومة اليمنية وهذه الشركة بشأن إلزام الشركة؛ حيث تبني إمهال 

اجلهة املختصة يف املطالبة مبراجعة بنود االتفاقية لتضمينها إلزام الشركة باختاذ التدابري تضمن 
 محاية البيئة أسوة باالتفاقيات املماثلة املربمة مع الشركات األخرى.

تقصري اجلهات املعنية مبتابعة وتقييم أعمال الشركة يف ممارسة مسئولياهتا القانونية واملهنية املتمثلة  -
 بإلزام الشركة املشغل للقطاع بإتباع التدابري املتعارف عليها يف الصناعات النفطية.

 لمتضمنةا محاية البيئة نبشأ م1995 لسنة )26( قمر نلقانوا من بعةالرا دةلماا لىإ داستناوا    
لعامة واخلاصة الوطنية واألجنبية واألفراد عند ممارسة أية ا تلمؤسساواالرمسية  لةولدا تسلطا املتزا

أنشطة أو تصرفات أياً كانت طبيعتها مبنح األولوية ملبدأ وقاية البيئة ورفع التلوث وليس جمرد إزالة الضرر 
 اجلهات على توجب لتيااجلهاز و  نقانو ) من14 (دةاــلما بنص عمالً وبعد حدوثها أو التعرض. 

متبع يرى  إجراء أي تنفيذ قفو اجلهاز فيما خيص داتشاوإر تنفيذ توصيات اجلهاز لرقابة لخاضعةا
 المعنية زارةلوا متقو نبأ لرقابيا صى الجهاز في تقريرهأو فقد ،لعامةا اجلهاز أنه يضر بالمصلحة

  :فيها بمسئولياتها القانونية المتمثلة في األتي لمختصةا اتلوحدوا
إلزام الشركة املشغل للقطاع النفطي املشار إليه بوقف عمليات الضخ للمياه املعاجلة واملصاحبة  -

إلنتاج النفط وإعادة ضخها ألبار القطاع املخصصة لذلك والعمل برتتيبات خاصة تضمن 
 احلفاظ على البيئة احمليطة .

قيام املختصني يف اإلدارة بسرعة دراسة األثر البيئي الذي أحلقه تصرف الشركة املشتغلة للقطاع  -
 يف تصريف املياه املعاجلة واملصاحبة إلنتاج النفط اخلام علي الوجه املبني سابقاً .

 تجربة ديوان المحاسبة بدولة الكويت . •
   ارتأى للباحث أن تكون احلالة العملية املعروضة كتجربة ديوان احملاسبة بدولة الكويت يف جمال 

الرقابة علي أهداف التنمية املستدامة هو" تقييم كفاءة عمليات التخلص من النفايات الطبية 
واخلاص" 2030) للتنمية املستدامة12بوزارة الصحة " كتطبيق للرقابة علي اهلدف اإلمنائي رقم (

 "، فقد قام الديوان  بتقييم مدى االلتزام بالقوانني  وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامةبضمان
والنظم يف شأن التخلص من النفايات الطبية اخلطرة ، وكفاءة وفاعلية عمليات التخلص من 
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النفايات واختاذ اإلجراءات املناسبة للحد من خماطرها البيئية، حيث وقف الديوان أثناء املراجعة 
 :)1(علي األيت

عدم وجود دليل إجرائي موحد ومعايري واضحة بشأن التخلص من النفايات الطبية اخلطرة ينظم  -
 آلية التعامل معها.

عدم التزام أغلب املستشفيات بتشكيل فريق متخصص إلدارة النفايات يشرف ويتابع  -
 اإلجراءات والسياسات ذات الصلة ويتعامل مع مجيع املشاكل اخلاصة بالعاملني.

 عدم الفرز الصحيح للنفايات الطبية االعتيادية عن تلك النفايات الطبية اخلطرة. -
عدم ختصيص موقع مغلق ومهيأ ومربد يف اغلب املستشفيات لتخزين النفايات غري املعاجلة قبل  -

 نقلها .
عدم تدريب عمال النظافة على أمهية الفرز بني النفايات الطبية االعتيادية و النفايات الطبية  -

 اخلطرة عند التجميع .
 ال يوجد جهاز لقياس االنبعاثات الغازية الصادرة من حمرقة الطب النفسي . -
عدم وجود خطة توعية بيئية منهجية بشأن التخلص األمن من النفايات الطبية ضمن اخلطة  -

 السنوية لوزارة الصحة .
غياب دور اهليئة العامة للبيئة يف عمليات املتابعة واملراقبة للمستشفيات واحملارق والقصور يف  -

اإلعالم البيئي بشأن توعية اجملتمع باملخاطر الناجتة عن التخلص من النفايات اخلطرة، وكيفية 
 التخلص من النفايات الطبية املنزلية .

 تجربة ديوان المحاسبة بالمملكة األردنية الهاشمية : •
    ارتأى للباحث أن تكون احلالة العملية املعروضة كتجربة ديوان احملاسبة باململكة األردنية 

اهلامشية يف جمال الرقابة علي أهداف التنمية املستدامة هو" تقييم إدارة املياه العادمة الصناعية 

 املياه العادمة مبديرية املختربات" كتطبيق ءواملنزلية املعاجلة يف سلطة املياه- تقييم قسم كيميا

 " اجلميع بأمناط عيش صحية) واخلاص "بتمتع 3للرقابة علي كل من اهلدف اإلمنائي رقم (

ورقة عمل مقدمة   دولة الكويت . ديوان احملاسبة . تقييم كفاءة التخلص من النفايات الطبية بوزارة الصحة ، )1(
" موضوع حتليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية " بالتعاون  مع يف اللقاء التدرييب  املنعقد باململكة العربية املغربية حول

 .2016 ديسمرب 23- 19املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة واجلهاز األعلى للحسابات باململكة املغربية  خالل الفرتة من 
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 " ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع"ب ) واخلاص7واهلدف اإلمنائي رقم (

 ؛ فقد قام الديوان بإجراء تدقيق نظامي وأداء ملعاجلة املياه الصناعية 2030للتنمية املستدامة

واملنزلية هبدف حتديد درجة االلتزام باملعايري البيئية للنشاط اخلاضعة للتدقيق، و بإجراءات 

وأنظمة اإلدارة ؛ وحتديد ووصف األثر الذي خيلفه النشاط علي العناصر البيئية ( املاء ، الرتبة ، 

  :)Î (عن األيت الغطاء النبايت )، فقد أسفر التقييم

 عدم قياس تركيز مادة الفينول من قبل السلطة يف عينات املياه العادمة وخاصة الصناعية.  -
اعتماد إدخال نتائج الفحوص املختربية علي األسلوب اليدوي بدًال من نظام الكرتوين مما يزيد  -

 من احتمالية وجود أخطاء وتأخر يف إدخال تلك النتائج .
 وكان هلذا أثر بيئي يتمثل يف : -
 وجود خطورة عالية لتأثري مادة الفينول علي اخلصائص الكيمائية للرتبة والنباتات املرورية باملياه  -

 العادمة املعاجلة  .
تزايد احتمالية وجود قرارات وإجراءات تصويبيه غري صحيحة نتيجة لوجود احتمالية خطأ يف  -

 . إدخال نتائج الفحوص املخربية
 وفي ذلك الشأن أوصي الديوان بما يلي :

مراعاة إضافة إجراء فحوص خمربيه ملادة الفينول ضمن الفحوصات املخربية املنفذة يف خمتربات  -
 سلطة املياه  .

 تطوير نظام إدخال نتائج الفحوص املخربية احلايل بشكل يكون أكثر دقة . -

 تجربة محكمة الحسابات بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية: •
      ارتأى للباحث أن تكون احلالة العملية املعروضة كتجربة حمكمة احلسابات باجلمهورية 

اإلسالمية املوريتانية يف جمال الرقابة علي أهداف التنمية املستدامة هو" مهمة رقابة مشروع مكافحة 

ورقة عمل اململكة األردنية اهلامشية . ديوان احملاسبة  .تقييم إدارة املياه العادمة الصناعية واملنزلية املعاجلة يف سلطة املياه  )١(
 املنعقد باململكة العربية املغربية حول موضوع "مكافحة الغش والفساد يف القضايا البيئية مقدمة يف اللقاء التدرييب

املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة  واجمللس األعلى للحسابات باململكة املغربية خالل بالتعاون مع "

 . 2015 ديسمرب 18- 14الفرتة من 
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 النظم اإليكولوجية ) واخلاص " حبماية15زحف الرمال " كتطبيق للرقابة علي اهلدف اإلمنائي رقم (
 "  ، ووقف فقدان التنوع البيولوجييوإدارة الغابات ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراض،الربّية 

؛ فقد قامت حمكمة احلسابات بإجراء تدقيق علي هذه املهمة - علي اعتبار 2030للتنمية املستدامة 
وقد أسفرت عملية التدقيق عن بعض أن مكافحة التصحر هدفاً رئيسياً يف السياسة الوطنية للبيئة- 

 :)1(المالحظات  المرتبطة بتيسير هذا المشروع منها

غياب أو ضعف محاية مناطق التشجري من هتديدات البشر واملواشي بسبب عدم رصد مبالغ  -

خمصصة القتناء سياج احلماية يف امليزانية، وهذا األمر كان له أثر مدمر حيث أن معظم عمليات 

التشجري كانت عبارة عن أحزمة خضراء حتيط بالقرى وجتمعات مأهولة مما جعلها عرضة لإلتالف 

كما أن الغالبية العظمى من األشجار املغروسة مت إتالفها بسبب رعى  من طرف احليوانات املنزلية.

احليوانات بالرغم من اكتتاب بعض احلراس ، فضالً عن زحف املدن وتوسعها العمراين علي 

   حساب هذه األحزمة اخلضراء .

الضعف أو النقص احلاد يف تأطري السكان املستهدفني باملشروع من طرف املندوبيات اجلهوية  -

للتنمية الريفية والبيئة رغم الوسائل املادية املعتربة اليت وضعها املشروع حتت تصرف هذه املندوبيات 

 هلذا الغرض .

النتائج احملققة يف جمال التنمية الشاملة للمناطق املستهدفة باملشروع ال تكاد تلمس بالرغم من  -

 كو�ا تشكل إحدى األهداف الرئيسية للمشروع .

ال يوجد أي إجراء لضمان مواصلة ومتابعة تيسري املناطق اليت استفادت من عملية التشجري رغم  -
أنه من املفرتض نظرياً أنه مت حتويل تسيريها للبلديات أو للجان تيسري معينة من طرف السكان 

 ورقة عمل مقدمة من يف اللقاء اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية . حمكمة احلسابات . مشروع مكافحة زحف الرمال.   )1(

املنظمة العربية بالتعاون مع   املنعقد باململكة العربية املغربية حول موضوع "مكافحة الغش والفساد يف القضايا البيئية "التدرييب
 .2015 ديسمرب 18- 14لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة  واجمللس األعلى للحسابات باململكة املغربية  خالل الفرتة من 
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رغم عدم وجود إطار تنظيمي أو تعاقدي حيكم تيسري املناطق اليت مشلتها عملية التشجري، مما 
 جعلها عرضة لإلمهال والتلف والتدمري بعد انتهاء املشروع وختليه عن التزاماته .

 تجربة دائرة المحاسبات بالجمهورية التونسية  •
ارتأى للباحث أن تكون احلالة العملية املعروضة كتجربة حمكمة احملاسبات باجلمهورية 
التونسية يف جمال الرقابة علي أهداف التنمية املستدامة هو" برنامج معاجلة املياه املستعملة 

ضمان توافر املياه ب ) واخلاص6واستغالهلا " كتطبيق للرقابة علي اهلدف اإلمنائي رقم (
 ؛ فقد قامت حمكمة احملاسبات بإجراء 2030" للتنمية املستدامة وخدمات الصرف الصحي 

 :)1(وقد أسفرت عملية التدقيق عن بعض المالحظات منهاعملية تدقيق أداء 

  الكفاءة / الوسائل: -

 منطقة 51يف إطار الربنامج الوطين لتطهري املناطق الريفية تضمنت اخلطة التدخل لفائدة  •
 مليون دينار. غري أن املشاريع 58.9 حمطات تطهري بكلفة مجلية ناهزت 7وإحداث 

% من املياه املستعملة يف املناطق 10املربجمة ضمن هذه اخلطة ال متكن من معاجلة سوى 
  .الريفية. فاملخرجات معرب عنها بالنتائج احملققة كانت دون حجم املدخالت

يعزى تدىن املياه املعاجلة إيل إتباع طرق معاجلة تقليدية، تقادم حمطات املعاجلة، شدة تلوث  •
 املياه الصناعية ، غياب إطار تشريعي الستعمال املياه املستعملة يف ري املناطق اخلضراء .

  :النجاعة  -

 بلدية 269 بلدية من مجلة 99بلغ عدد البلديات غري املربوطة بشبكات التطهري  •
وبالتايل ال تتمتع هذه البلديات خبدمات التصريف الصحي يف حني كان اهلدف هو 

 تعميم الربط لكافة البلديات.

ورقة عمل مقدمة يف اللقاء التدرييب املنعقد اجلمهورية التونسية . دائرة احملاسبات . برنامج معاجلة املياه املستعملة واستغالهلا .  )1(
حول موضوع " مكافحة الغش والفساد يف القضايا البيئية" بالتعاون مع املنظمة العربية لألجهزة العليا يف اململكة العربية املغربية 

 2015 ديسمرب،18-14للرقابة واحملاسبة  " األرابوساي" واجمللس األعلى للحسابات باململكة العربية املغربية ، خالل الفرتة من 
. 

                                            



 حمطة ملعاجلة املياه املستعملة باملناطق احلضرية غري أن 31يرمى اهلدف إيل أحداث  •

 %  مما هو مستهدف .45 حمطة أي ما يقرب 14اإلجنازات مل تتعد 

 أي ما 3 م 57 حمطة حبوايل 33تقدر كمية املياه املعاجلة املعاد استعماهلا واملتأنية من  •

% من جمموع املياه املعاجلة . وتعترب هذه النسبة دون اهلدف املرسوم واحملدد 24ميثل 

 % .50بنسبة 

 مليون 28.7بيئة : ناهزت كميات املياه املستعملة غري املعاجلة هبذه البلديات حوايل  •

مرت مكعب يتم سكبها مباشرة بالوسط الطبيعي مما من شأنه أن يضر بصحة املواطن 

 ومبحيط عيشه .

 تدىن نوعية املياه املعاجلة من الناحية اجلرثومية حيث جتاوزت نسبة عدم املطابقة  •

 مرة القيمة القصوى .100% وفاقت يف العديد من األحيان 77للمواصفات 

ارتفاع درجة التلوث العديد من األودية وفق تقرير أجنزته الوكالة الوطنية حلماية احمليط  •

 حمطات تطهري 7حول شبكة مراقبة التلوث املائي. وشكلت املياه املعاجلة املتأنية من 

 سنوياً إحدى أهم مصادر تلوث وادي جمرة الذي 3 مليون م25واليت تعادل كمياهتا 

يعترب أحد املصادر الرئيسية لري مساحات شاسعة من األراضي الفالحية ولتزويد عدد 

 من السدود املوفرة للماء الصاحل للشراب.

أثار سلبية علي الوسط واحمليط حتد من توفر بيئة سليمة يف إطار التنمية املستدامة ذلك أن  األثر: -

تصريف املياه املعاجلة غري املطابقة للمواصفات بالوسط الطبيعي من شأنه أن ينجز عنه أضرار 

  .جسيمة علي البيئة وعلي صحة اإلنسان
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 الرقابة على أهداف التنمية المستدامة :تجربة الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال رابًعا : 

 بإنشاء 1915مرت الرقابة على املال العام جبمهورية مصر العربية بعدة مراحل ، فقد بدأت يف سنة 
 52إدارة بوزارة املالية حتت مسمى إدارة مراجعة إيرادات ومصروفات احلكومة وصدر بعد ذلك القانون رقم 

 بإنشاء أول جهاز مستقل للرقابة على املال العام حتت 1946 لسنة 11 واملعدل بالقانون رقم 1942لسنة 
مسمى "ديوان احملاسبة" لتكون مهمته الرقابة املالية على إيرادات الدولة ومصروفاهتا ، مث تتابعت القوانني 

املنظمة لعمل هذا اجلهاز ، كما تتابع تغيري االسم وتوسيع االختصاصات إىل أن اختذ اسم "اجلهاز املركزي 
) وأصبح اجلهاز يعمل حالياً حتت مظلة القانون رقم 1964 لسنة 129للمحاسبات" (مبوجب القانون رقم 

. 1998 لسنة 157 املعدل بالقانون رقم 1988 لسنة 144

هذا ويقوم اجلهاز املركزي للمحاسبات بدور فعال يف جمال الرقابة (بصفة عامة) وذلك باعتباره هيئة 
مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس اجلمهورية وهتدف أساساً إىل الرقابة على أموال الدولة واألموال العامة 

الرقابة باعتباره الرئيس احلايل للمنظمة األفريقية لألجهزة العليا للرقابة؛ فهو يقوم بدور فعال يف جمال و. األخرى
جتربة اجلهاز املركزي للمحاسبات يف جمال ميكن توصيف يف ضوء ما تقدم أهداف التنمية املستدامة.  على 

  الرقابة علي أهداف التنمية املستدامة ؛ وذلك علي النحو التايل :

 : .الرقابة علي التنمية المستدامةاختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال  •

 وتعديله بشأن إصدار قانون اجلهاز 1988 لسنة 144حددت مواد الباب األول من القانون رقم 
. )1(املركزي للمحاسبات أهداف واختصاصات اجلهاز واجلهات اخلاضعة لرقابته بصفة عامة

 على أن اجلهاز هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة.. هتدف أساساً إىل حتقيق "..فقد نصت املادة األوىل
 ..."الرقابة على أموال الدولة ، وعلى أموال األشخاص العامة األخرى وغريها من األشخاص

الرقابة املالية بشقيها احملاسيب الرقابة:  على أن اجلهاز ميارس عدة أنواع من "...كما نصت املادة الثانية    
 "املالية.ات القرارات الصادرة يف شأن املخالفعلى والرقابة ، والقانوين، والرقابة على األداء ومتابعة تنفيذ اخلطة

يف حني تضمنت املادة الثالثة اختصاصات اجلهاز يف مباشرة رقابته على وحدات اجلهاز اإلداري 
ووحدات قطاع األعمال العام ،ووحدات اإلدارة احمللية واهليئات العامة اخلدمية واملعاونة واالقتصادية ، للدولة

والشركات اليت ال تعترب من شركات القطاع العام واليت يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع 
 % من رأمساهلا. 25العام أو بنك من بنوك القطاع العام مبا ال يقل عن 

اهليئة العامة للمطابع األمريية ،  ، 1998 لسنة 157بشأن إصدار قانون اجلهاز املركزي للمحاسبات املعدل بالقانون رقم  1988 لسنة 144القانون رقم  )1(
  صفحات متفرقة ..1999(الطبعة األوىل ، القاهرة) ، 

                                           



  

كما أتاحت املادة الرابعة أيضاً للجهاز فحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يعهد إليه 
مبراجعتها أو فحصها من قبل رئيس اجلمهورية أو جملس الشعب أو رئيس الوزراء. 

د ) : "..  على إيضاح ما قد وقع أثناء السنة املالية من / 2 أوًال – 5كما نصت املادة ( رقم 
 أو أرباحها  املايل مركزها وخمالفات إلحكام القوانني والنظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة حمل املراجعة أ

 شأن ذلك وما إذا كانت هذه املخالفات ال تزال قائمة عند إعداد امليزانية " يفمع بيان ما قد يكون قد أختذ 

 157املعدل بالقانون رقم 1988 لسنة 144 مواد الباب األول من القانون رقم في ضوء نصوص
 و الصالحيات و االختصاصات قد ُمنح السلطاتأن اجلهاز املركزي للمحاسبات يتضح  1998لسنة 

سليمة ة والتحقق من قيام ممارسات إدارية بيئيالتنمية املستدامة الكافية اليت متكنه من تنفيذ مسئوليته يف مراجعة 
.  املستدامة  صريح ملراجعة البيئةعدم وجود تفويضوااللتزام بالقوانني واللوائح اخلاصة هبا مع 

 يف بعض ى أهداف التنمية املستدامة اجلهاز املركزي للمحاسبات يف الرقابة عل دورويتلخص
 االختصاصات واملسئوليات واليت توكل إليه ، وذلك وفقاً ملا يقتضيه القانون أو التفويض املمنوح له باملراجعة

 :)1(وتتمثل يف
مع املتطلبات الدولية.  والتنمية املستدامة مدى تطابق وتوافق السياسات واألنشطة والربامج البيئية القومية -
 قياس مدى إتباع الوزارات واألجهزة احلكومية لقوانني ونظم البيئة القومية وكذلك املستجدات الدولية. -
 . القومية للتنمية املستدامةنشطةاألامج والربحتديد وتقييم اآلثار املرتتبة على  -
أهداف التنمية  حتقيق في تسهم لتيا احلكومية مجالبرا"  دقتصاوا ءةكفاومراجعة أداء " تقييم فعالية  -

 املستدامة.
 

 - األجهزة العليا للرقابة  تشهدها بيئة عملاليتلتدهور البيئي وممارسات التنمية غري املستدامة  ونظًرا ل
حتدياً كبرياً  يشكال- واللذان  األعضاء باملنظمة العربية بصفة عامة، واجلهاز املركزي للمحاسبات بصفة خاصة 

علي برامج التنمية  احلكومي معدالت املخاطر الناجتة عن ذلك وتزايد اإلنفاق الرتفاعنظراً  األجهزةتلك أمام 
 األعضاء على األجهزة العليا للرقابةلزاًما كان  البلدان ، قد تتعرض هلااليتواحلد من األضرار البيئية املستدامة 
 من يف هذا اجملال؛ واهتماماأن تعمل على ضمان ختصيص األموال و إنفاقها على النحو الصحيح باملنظمة 

 بعض األنشطة بشأن بدأ منذ عدة سنوات بتنفيذ والتنمية املستدامة ، اجلهاز املركزي للمحاسبات بقضايا البيئة
برامج  جمال يف القروض واملنح استخدام متابعة وتقومي أداء ، ومن أمثلة ذلك الرقابة علي برامج التنمية املستدامة

 يفالقيام بعدد من الدراسات والتقارير عن دور وزارة الصحة ، و عن طريق جهاز شئون البيئة التنمية املستدامة

، كلية التجارة ، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة  حتدي جديد للجهاز املركزي للمحاسبات"، –علي إبراهيم طلبه: "دور األجهزة العليا للرقابة يف الرقابة على البيئة  )1(
  .208 ،ص1998جامعة عني مشس ، 

                                           



  

، الصناعي ختفيض التلوث مشروعات مراجعة الصحي منهامحاية البيئة من تلوث اهلواء واملياه والرتبة والصرف 
 جملموعة عمل األفروساى الثاين االجتماعخالل دعوة الجهاز فضًال عن إدارة معاجلة خملفات املستشفيات..

 يوليو عام 6 – 2 ياوندى – الكامريون ( يف اللجنة احملفزة للمجموعة اللذين عقدا واجتماعملراجعة البيئة 
 والتنسيق مع األجهزة العليا باالشرتاك للمبادرة بإجراء عملية مراجعة بيئية مشتركة لنهر النيل ) 2012

للرقابة بكل من (أثيوبيا ، جنوب السودان ، السودان ، أوغندا ، كينيا ، وتنزانيا ) وتأتى أمهية مشاركة اجلهاز 
 تتعلق بنهر النيل اليت األنشطة اإلقليمية يف عملية املراجعة املشار إليها ملا متثله من فرصة لعودة مشاركة مصر يف

 السنوات األخرية بشان يف متت اليت واالتفاقيات املفاوضات يفولتالىف اآلثار السلبية الناجتة عن عدم مشاركتها 
. )1(تقاسم املياه بني دول حوض النيل

الجهود الدولية واإلقليمية للجهاز المركزي للمحاسبات في مجال الرقابة على البيئة  •
 والتنمية المستدامة: 

 شارك اجلهاز يف عديد من األنشطة الدولية واإلقليمية حتقيًقا لدوره الريادي يف جمال الرقابة على 
 :)2(البيئة والتنمية املستدامة منها علي سبيل املثال

عن الرئيسي  موضوعه كان  الذي  و1995" عام15 مؤتمر اإلنتوساى ال "اجلهازنظم  -
للمجموعة البيئية  لشئون المراجعة الفرعية اإلقليمية ، كما رأس اللجنة البيئيةالمراجعة 

 مؤتمر يفوشارك  ، 1999عام  والمحاسبة منذ املالية  للرقابة العليا لألجهزة العربية
 بيئي . على األنشطة من منظور رقابته  عن إنجاز 2001 عامبكوريا" 17األنتوساى ال "

والدورة البيئة  عشر لمجموعة عمل األنتوساى لمراجعة الثاين اإلجتماع يف  اجلهازشارك -
 .2009يف يناير  فى الدوحة بدولة قطر البيولوجى الخاصة بمراجعة التنوع التدريبية

 التابعة لمجموعة عمل  )SCB(  فى اإلجتماع الثامن للجنة المحفزة اجلهاز شارك  -
 .2009 أغسطس يف بإندونيسيافى بالى البيئة األنتوساى لمراجعة 

 فى أكتوبر  البيئة اإلجتماع األول لمجموعة عمل األفروساى لمراجعة اجلهاز يفشارك  -
 تنزانيا . بأروشا – 2011

 املالية للرقابة العليا لألجهزة العربية للمنظمة البيئة عمل لفريق اإلجتماع الرابع اجلهازرأس  -
 ، وتم 2012 ابريل يف الكويت األعلى للرقابة بدولة اجلهاز استضافه الذيوالمحاسبة 

اإلرشادى الدليل  البيئة (  فى أنشطة مجموعة األنتوساى  لمراجعة الفريق مناقشة خالله

)1( INTOSAI , Working Group Environment Auditing. Countries : Egypt, (2012), pp.2-5 
 3/9/2017    تاريخ الدخول http://asa.gov.eg/page.aspx موقع اجلهاز املركزي للمحاسبات علي شبكة اإلنرتنت    )2(
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 الدليل– السياحية والربية احلياة – الحفاظ على البيئة مراجعة يفعن الغش والفساد 
 املياه ).االرشادى عن موضوعات 

 اللجنة واجتماع البيئة لمجموعة عمل األفروساى لمراجعة الثاين اإلجتماع يف اجلهازشارك  -
ما أهم  ، وكان 2012يف يوليو  الكامريون  –يف ياوندى عقد والذيالمحفزة للمجموعة 

 عملية للمبادرة بإجراء العربية  مصر جبمهورية للمحاسبات املركزي اجلهاز : دعوة بهجاء 
 للرقابة بكل من ) األجهزة العليا مع والتنسيق باإلشتراك النيل لنهر مشتركة بيئيةمراجعة 

 وتنزانيا .، كينيا ، جنوب السودان ، السودان ، أوغندا ، أثيوبيا

العربية لألجهزة  للمنظمة البيئة عمل لفريق اإلجتماع الخامس " اإلستثنائى " اجلهاز يفشارك  -
 والعراق وتونس فلسطني األردن و  مصر وويضم كال من  والمحاسبة ، العليا للرقابة املالية

 يف العربية  للرقابة بالدول األجهزة العليا دور تفعيل وسلطنة عمان ( وناقش الكويتو
التنمية املستدامة  وبرامج السياسات البيئية فعاليات للتحقق من البيئيةممارسة الرقابة 

 بالقاهرة . للمحاسبات املركزي اجلهاز بمقر 2012 سبتمبر  وذلك يف ومالءمتها

فى العربية  للمجموعة العربية البيئة فريق رئيس بوصفه للمحاسبات املركزي اجلهازشارك  -
 البئية والذياإلجتماع الثالث عشر  للجنة المحفزة لمجموعة عمل األنتوساى لمراجعة 

 .2014ابريل  2-6خالل الفترة منبإندونيسيا  لومبوك يفعقد 

 العامة اجلمعية و48 ال التنفيذي  للمحاسبات إلجتماعات المجلس اجلهاز املركزيستضافة ا -
، الشيخ  بشرم 2014  أكتوبر 24-29الثالثة عشر لألفروساى والمنعقدة خالل الفترة من

 املركزي اجلهاز األعلى للرقابة بالجابون إلى اجلهازوتم نقل رئاسة منظمة األفروساى من 
 .  سنوات3 لفترة سيشغلها والذي املصريللمحاسبات 

 الثامن لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية االجتماع يفشارك اجلهاز  -
.  2015 أبريل 30 إىل 27 عقد بدولة الكويت خالل الفرتة من والذيواحملاسبة 

 السابع للرقابة البيئية التعاونية اخلاصة بنضوب حبرية تشاد وذلك االجتماع يفشارك اجلهاز  -
 . بنجامينا – تشاد2015 مايو 31 إىل 28خالل الفرتة من 

 يتم بالتنسيق مع الذي للمراجعة التعاونية لنهر النيل التخطيطياالجتماع  اجلهاز استضافة -
 يرأسها رئيس اجلهاز األعلى للرقابة واألمني واليتجمموعة عمل األفروساى للمراجعة البيئية 

 والذي بالقاهرة 2015 أكتوبر 4 ، 3 يوميالعام ملنظمة األفروساى بالكامريون وذلك 
 .سيكون نقطة البداية النطالق املراجعة التعاونية لنهر النيل

  



 السنوي اخلامس جملموعة عمل األفروساي للمراجعة البيئية والذي االجتماعشارك اجلهاز يف  -
 .2015 نوفمرب 21 حىت 16انعقد يف داكار - السنغال خالل الفرتة من 

 حول "التعاون بني األجهزة العليا للرقابة ضرورة حلماية لالجتماع املوضوع الرئيسي وكان
 .البيئة"

 اجمللس األعلى للحسابات باململكة املغربية حول نظمه الذي التدرييب اللقاء يفشارك اجلهاز  -
 ديسمرب 18 إىل 14 القضايا البيئية" خالل الفرتة من يفموضوع "مكافحة الغش والفساد 

2015.  

 اجمللس األعلى للحسابات باململكة املغربية حول نظمه الذي التدرييب اللقاء يفشارك اجلهاز  -
 ديسمرب 18 إىل 14 القضايا البيئية" خالل الفرتة من يفموضوع "مكافحة الغش والفساد 

2015.  

تقييم حول موضوع "ديوان احملاسبة بدولة الكويت  نظمها ورشة العمل اليت يفشارك اجلهاز  -
 سبتمرب 13 إىل 11" خالل الفرتة من كفاءة عمليات التخلص من النفايات الطبية 

2017.  

 :للرقابة على أهداف التنمية المستدامة  ةذج تطبيقيانم •

يستعرض الباحث اثنني من  احلاالت العملية للجهاز املركزي للمحاسبات يف جمال الرقابة على أهداف 
التنمية املستدامة منها : 

  :" أراضى طرح النهر ومنافع النيل  "الحالة العملية األولي : بشأن موضوع  -١

    توضح هذه احلالة العملية دور اجلهاز املركزي للمحاسبات يف حتقيق الرقابة علي اهلدفني اإلمنائيني 

) واخلاص 14"، (ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع) واخلاص "ب6رقما (

" حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة على فظ احمليطات والبحار واملوارد البحريةم وحاستخدا"ب

 وذلك من املستدامةة  للتنمي2030 ألجندة األمم املتحدة هدف إمنائي17كأهداف إمنائية ضمن ال

  



  

خالل استعراض جانب من تقرير متابعة وتقومي أداء بشأن " أراضى النهر ومنافع النيل" على النحو 

   :)1(التايل 

 مقدمة : 
يعد �ر النيل أهم و  كيلو مرت داخل مجهورية مصر العربية .، 1500يبلغ طول �ر النيل أكثر من  •

شريان احلياة جبمهورية مصر العربية مما يستوجب احلفاظ علي سالمة تدفقه واحليلة  مورد مائي بل
وتتميز األراضي الواقعة علي ضفاف النيل مبوقع ذي قيمة استثمارية كبرية . هذا دون التعدي عليه 

الواقعة  تساهم يف حتقيق �وض اقتصادى واجتماعى هائل إذا أحسن استخدامه ومتتد لتشمل اجلزر
 .وكذا مساحات كبرية من األراضي الىت تبتعد حالَيا عن ضفافه وهي أرض ملك للدولة ، يف جمراه 

والري د املائية  وكذا أمالك وزارة الموارالنهر بأرض طرح  واإلستفادة اإلنتفاعأوجه وقد تعددت هذا •
 ، والنوادي ، وقاعات األفراح ، السياحية تضمنت الفنادق ، والمطاعم  �ر النيل حيثمنافع  من

 ، ومباني ، ومحطات وقود ، فضال عن وفيالتوالمصانع ، والمخازن ، ومراسي ومشاتل ، 
 الزراعية.المساحات 

 اإلدارة واإلستغالل والتصرف فى أراضى التعمري والتنمية الزراعية العامة لمشروعات للهيئةوقد أسند  •
لسنة ) 7( والرى بموجب المادة الثالثة من القانون رقم املائية مع وزارة الموارد بالتنسيق النهرطرح 

 من الثانية بشأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة ، كما تضمنت المادة 1991
اإلدارة واإلستغالل والتصرف فى تلك األراضى تعد حصيلة  أن 1997 لسنة )86(القانون رقم 
 فى  منه الصرفويتم املصري املركزي حساب خاص بالبنك يف اهليئة من ما يرد وجينبأمواالً عامة 

 ملا يقدره للموازنة العامة للدولة وذلك وفقاً احلتميةوالمتطلبات اهليئة األغراض المرتبطة بنشاط 
) �ر النيل  المسئولة عن إدارة منافع اجلهة والري املائية ، كما تعد وزارة الموارد الوزراء مجلس رئيس

 على واإلشغاالتاألعمال جبميع  الرتاخيصوكذا إصدار )  ومياه �ر النيل ، هلااألمالك التابعة (
 العليا لرتاخيص النيل . وصوره وذلك من خالل اللجنة بفرعيه �ر النيل مجرى 

ورقة عمل مقدمة يف مجهورية مصر العربية . اجلهاز املركزي للمحاسبات . أراضى طرح النهر ومنافع النيل جبمهورية مصر العربية  .  )1(

 حول موضوع  "  مكافحة الغش والفساد يف القضايا البيئية " بالتعاون بني املنظمة اللقاء التدرييب املنعقد ىف اململكة العربية املغربية

 12 /18-14العربية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة ، واجمللس األعلى للحسابات باململكة العربية املغربية ، خالل الفرتة من 

 . 2015.  املغرب ،2015/

 

                                           



هذا وقدت أسفرت المتابعة والفحص عما يلي : 
  والجزر المتواجدة النيل ومنافع النهرحصر وإثبات مساحات أراضى طرح  عدم وجود •

 تلك هبا،وإمساك سجالت منتظمة مثبتاً اجلمهورية  على مستوى محافظات �ر النيل بمجرى 
 المتراكمة ، واملديونيات ومقابل حق اإلنتفاع والمتحصالت املنتفعني هباالمساحات، وأسماء 

، املالية بسجالت اإلدارة النهر طرح بأراضىخاصة مالية  أى تعامالت تسجيل فضالً عن عدم 
 ، ومخالفا 1991 لسنة ) 7( للمادة الثالثة من القانون رقم تفعيل  بمثابة عدم مبا يعد 

  يرتتب، وما1995 لسنة 2906مجلس الوزراء رقم رئيس من قرار ) 87) ، (77( للمادتني 
 إيرادات سيادية للدولة . ضياععلى ذلك من 

 ، مما أدى إلى النيل بحصر عدد ومساحة الجزر بمجرى اجلهات املعنية التنسيق بني عدم  •
 للجهاز  جهة  من كل بالبيانات الواردةالتضارب واإلختالف فى عدد ومساحة تك الجزر 

 مقابل حق اإلنتفاع يف على الدولة تتمثل ضياع إيرادات ذلك وميثل للمحاسبات، املركزي
 االستثمارية . تعد من موارد الدولة اليت تلك  الجزر بأراضي

 ضآلة حيث تبني  ، �ر النيلاإلشغاالت على مجرى  عدم إحكام الرقابة على األعمال و •
% فقط من طول 1,5 مثلت حيث  ومحاية �ر النيل تطوير بقطاع استغالهلاالمساحة المثبت 

 % من عدد 61,9باإلضافة إلى أن  هذا  ،طويل متر كيلو 1500 البالغ نحو �ر النيل 
 هلم الصادر املنتفعني مرخصة، فضالً عن أن غري المسافة المستغلة يف والمشاتل المنشأة املراسي

ستغالل ا املنتفعني استمرارولم تجدد مع معظمها  صالحية انتهاء تبني ملفات هلموتراخيص 
املديونيات غري كما أن تلك معظمها  مستحقة السداد على مديونياتتلك المساحات وتراكم 

 اهليئة . مثبتة بدفاتر مثبتة 

 التنفيذية وتعديالهتا الئحته و1998 لسنة )89( رقم املزايداتقانون المناقصات و مخالفة •
في بعض  ،1995 لسنة )2906( مجلس الوزراء رقم رئيس من قرار ) 89(بالمخالفة للمادة 

 النهر.أراضى طرح العليا لتثمني  اللجنة تقديراتاإلعتماد على مل يتم كما التأجري،  عمليات 

 التعمري  العامة لمشروعات اهليئة والمتمثلة في النهر المتعاملة علي أراضي طرح اجلهاتتعدد  •
 التنمية الزراعية: و

 . والرياملائية وزارة الموارد  -

 .العامة لألصالحللهيئة  التابعة باحملافظاتإدارات األمالك  -

  



 . العامة للمساحاتاملصرية اهليئة -

 القاهرة. ومحافظة فرعيه والنيل �ر محاية وقطاع تطوير  -

. اإلختصاصات  وتضارب في السلطات والمسئولية  شيوعمما أدي إلي       

  : الشأن هذا فيتوصيات الجهازوقد كانت بعض    

والجزر النيل ومنافع النهر ستغالل أراضي طرح ا إدارة ومسئولية تتولي جهة لتحديد لية آإجياد •
تلك واستغالل من إدارة متكنها سلطة هلا  تكون حبيث ، النيل �رالمتواجدة بمجري 

 استغالهلا أوجه و اجلمهوريةالمساحات من خالل حصر تلك األراضي علي مستوي محافظات 
 من السياحية وطرح المنشآت التشغيل هلا تراخيص إصدار توليها ، مع هبا املنتفعنيوأسماء 

 أراضي الدولة لتثمني العليااللجنة تقديرات  ، مع اإلعتماد علي العلنيةخالل إجراء المزادات 
 أو ربط المبالغ المستحقة عن حق املزايدات  سواء عند إجراء عليه اإلعتماد  يتمكحد أدني

 .اإلنتفاع

 حاالت التعدي علي جترمي تشريع يشدد  ، وسن النهر بالبناء علي أراضي طرح التعدياتإزالة  •
 احليوية .وكذا األراضي حفاظا علي تلك الموارد �ر النيل مجري 

  علي ال يتم التأثري حىت مجلس الوزراء  لرئيسراضي الدولة لتثمني  العليا اللجنة تبعية ضرورة  •
 .اقراراته

 

  " .الرقابة التعاونية حول حوض نهر النيل"الحالة العملية الثانية : بشأن  موضوع     -٢

ارتأى للباحث أن تكون من احلاالت العملية املعروضة كتجربة اجلهاز املركزي للمحاسبات يف 
 " على اعتبار الرقابة التعاونية حول حوض نهر النيلجمال الرقابة علي أهداف التنمية املستدامة هو "

أن الرقابة التعاونية تعد من أهم املستجدات اليت طرأت على البيئة الرقابية اإلقليمية والدولية هبدف جتنب 
والمتمثل عند القيام مبراجعة أهداف التنمية املستدامة   اليت  تواجه األجهزة العليا للرقابةأهم التحديات

أهداف  في حتقيق تسهم لتيا تالرئيسية للحكوما مجالبرا على داءألا جعةا"ضرورة  تطبيق مر في
 حيث رابوسايلعليا للرقابة األعضاء باألبني األجهزة ا ةفجو يكون هناك مة " ولكن قدالمستداالتنمية 

أن لدى بعضها خبرة طويلة في مراجعة األداء بينما لم تبدأ غريها بعد في تنفيذ عمليات مراجعة أداء، 
بشكل حدا حنو إجراء بعض مراجعات األداء التعاونية أو التنسيقية أو املتوازية . 

  



  

 :)1(هذا وقد أوضحت ورقة العمل المقدمة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات ما يلي 
مقدمة :  

 " رقابة 2014 – 2013تضمنت خطة جمموعة عمل املراجعة البيئية التابعة لإلنتوساى "   
تعاونية بني األجهزة العليا للرقابة لدولة حوض �ر النيل. وهدف هذا التعاون هو محاية �ر النيل والتغلب 
على التحديات البيئية املختلفة اليت تواجه أطول �ر يف العامل ، وهذه التحديات هي : التلوث ـ فقد املياه 

وهتدف هذه املراجعة أيضا إىل إجياد حلول للمشاكل البيئية األخرى املرتبطة بنهر النيل . . 
 المطلة على نهر النيللدول ل من جانب األجهزة العليا فرق المراجعة هذا املشروع  يتضمنسوف

وهى : 

  السودان،، جنوب السودان،ارواند، مصر، إريرتيا، أثيوبيا، كينيا،  الدميقراطيةنغووهورية الكجم،  (بروندى
تنزانيا، أوغندا..). 

وقد اتفق على أن يتوىل اجلهاز املركزي للمحاسبات يف مجهورية مصر العربية تنسيق عملية 
مشروع �ر النيل ، ويعد اخلوض يف موضوع املياه يف أفريقيا واحد من أكثر األمور احلرجة لبقاء اجلنس 

البشرى . 

 أن حوايل ثلث إمجايل سكان أفريقيا احلاليني ينقصهما الوصول إىل املستوى وتجدر اإلشارة إلى
اآلمن من املياه، وبناًء عليه، تعطى األجهزة العليا للرقابة يف بعض الدول اإلفريقية هذه املراجعة البيئية 

التعاونية مساحة  كبرية من االهتمام، واليت سوف حتد من فقد املياه وحتد من التعديالت املطلوبة لربامج 
جودة املياه لنهر النيل  

هذا ومتتلك األجهزة الرقابية العليا خربات خمتلفة يف مراجعة برامج احلكومة البيئية املرتبطة بنهر النيل ، 
لذلك يوجد احتياج شديد خللق إطار عمل مشرتك خيدم اهلدف األساسي هلذا املشروع . 

إطار عمل المراجعة :   

جيب أن تتفق األجهزة العليا للرقابة التعاونية على إطار عمل حيتوى على أغراض املراجعة و 
نطاقها ومدخلها ومنهجيتها.و تدار املراجعة على املستوى الدوىل بواسطة كل جهاز رقايب طبقاً ألولوياته 

و صالحياته. 

 جملموعة عمل املراجعة البيئية  السادس عشراالجتماع يفورقة عمل مقدمة  للمحاسبات ، الرقابة التعاونية حول حوض �ر النيل ، املركزيمجهورية مصر العربية ، اجلهاز  )1(
 .2014 /2/10 – 29/9عن الفرتة من  الفلبني يفلألنتوساى املنعقد 

                                           



األغراض :  

أغراض المراجعة ربما تتضمن : 
 ختفيض / احلد من فاقد مياه �ر النيل ، حتسني جودة املياه . -
احلد من صرف املياه الصناعية يف �ر النيل ( فرع النيل – مياه الصرف الصحي – املياه الضائعة  -

 احمللية)، حىت لو مت معاجلتها قبل الصرف ( يف موقع املعاجلة ).
 

 ( طبقاً ملسئولياهتا ) رمبا تتضمن  : أغراض األجهزة الرقابية العليا 

 تقييم كفاءة وفعالية الربامج احلكومية إلدارة املياه. -
 تأكيد مدى إلتزام احلكومة بالتعليمات والتشريعات القانونية . -

 

األغراض الرئيسية للتعاون بين األجهزة العليا للرقابة: 

 دعم األجهزة العليا للرقابة يف تنقية أدراك املشاكل احملددة املرتبطة باملراجعة البيئية . -
 تسهيل تبادل املعلومات و اخلربات يف هذا اجملال . -
نشر دالئل و إشارات منهجية و معلومات أخرى مفيدة لألجهزة العليا للرقابة ( على سبيل املثال :  -

 توصيات بشأن نطاق و أساليب املراجعات البيئية ).
 

نطاق المراجعة : 

على الرغم من وجود عدد كبري من موضوعات املراجعة مرتبطة بنهر النيل واليت منها ميكن حتديد 
نطاق املراجعة ، غال أ�ا حتد نطاق املراجعة إىل املدى املناسب. 

بدايًة، يساعد نطاق املراجعة الضيق املدققني يف جتميع املعرفة ، وحتديد موضوعات مراجعة أكثر 
تعقيداً للمراجعات التالية. 

 : الخطوات األساسية للبدء في المراجعة التعاونية

  ، و البيئة . االقتصاد القضايا البيئية املشرتكة و تأثريها على اجملتمع ، و فهم -
 (مصادر املياه – الغرض من املياه – استهالك املياه و وفورات املياه – كفاءة املياه ) .

 االستجابة احلكومية للقضايا .فهم  -

  



(االتفاقيات الدولية – التشريعات على املستوى القومي – سياسات و برامج املياه – إمكانيات 
  موضوعات املراجعة املعتمدة على معيار االختيار .اختيارإدارهتا ) 

(أمهية ، األمهية النسبية املالية، املخاطرة جتاه اإلدارة اجليدة، القابلية للمراجعة ، ....). 

 من مرحلة التخطيط ، لألجهزة العليا للرقابة هو الوصول لقرار بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ والهدف
 مراجعة ىف منطقة معينة وكيفية إعداد إجراءات مراجعة تفصيلية .

  إعداد التقرير :وتنفيذ املراجعة  -
 من مرحلة تنفيذ املراجعة هو أداء مراجعة متطابقة مع النطاق املعتمد و األغراض و والهدف

إجراءات املراجعة املعتمدة . 

القضايا الجوهرية و إعادة حلها : 

 التعاون بني األجهزة العليا سوف يوضح أن املراجعة البيئية متثل حتدى كبري لدول حوض �ر النيل . -
 االختيار من بشكل يصعبوجود تنوع واسع ملوضوعات املراجعة البيئية يف دول حوض �ر النيل  -

 بينها.
االهتمامات البيئية كاحلد من فقد مياه �ر النيل رمبا تكون يف مناسبة ولكن ال تعطى الدعم  -

 املناسب.
التعارض بني أهداف وبرامج التنمية املختلفة داخل نفس الدولة أو يف دول حوض النيل املختلفة  -

 رمبا تعرتض عملية املراجعة .
 تقييم وإدارة املخاطر املرتبطة بفقد املياه رمبا يكون يف مرحلة مبكرة يف بعض الدول. -
 ضعف التنسيق و االتصال وتدفق املعلومات بني األجهزة العليا للرقابة الشركاء . -

 : تحديات المراجعة

  ببعض االتفاقيات الدولية رمبا يتطلب خربة فنية معينة .االلتزامتقييم مدى  -
من الصعوبة مبكان احلفاظ على الظروف الدولية ، املقاييس، التشريعات ، اإلسرتاتيجيات وبرامج  -

 التنفيذ، بينما أداء املراجعات عرب احلدود رمبا يقتضى نظم خمتلفة متاماً .
 بعض األجهزة العليا للرقابة رمبا ال متلك مصادر كافية للتمويل . -

 

  



عملية المراجعة التعاونية البيئية : 

 : الوصول إىل فهم مشرتك بشأن :  هدفها

 معىن املراجعة التعاونية البيئية .   •  أنواع خمتلفة. •
 منافع ، حتديات ، عوامل جناح .   •  موضوعات مناسبة . •

تعريف املراجعة التعاونية البيئية : تؤدى بواسطة اثنني من األجهزة الرقابية أو أكثر يف جمال املراجعة  -١
البيئية. 

أنواع املراجعة التعاونية :  متوازية ( متزامنة ) / مشرتكة / متناسقة.  -٢
منافع،حتديات، عوامل جناح، إقناع اإلدارة العليا يف األجهزة العليا للرقابة املختلفة   -٣

 ملاذا تقوم األجهزة العليا للرقابة بتنفيذ مهمة املراجعة التعاونية البيئية . •
 )• (شبكة االتصال، مقاييس مرجعية، ممارسات جيدة، تنفيذ األجهزة العليا، تأثري املراجعة، الطاقة 

 •  نظم خمتلفة على املستوى القومي        ما هي عوامل النجاح احلرجة .   •
 •  ملاذا حنن حذرين .          بناء اهتمامات عرب احلدود .  •
 وقت أطول ، موارد أكثر ، حدود لغة ، اختالف الصالحية ، واملنهجية . •
السرية   الشديد / االتصال اجليد ، الرتتيب الرمسي/االلتزامعوامل النجاح ( العالقات اجليدة /  •

 التامة / الوقت الدائم الكايف / نفس فريق املراجعة / منهجية مشرتكة).
 :  إدارة �ر النيل ، احلد من فقد املياه . الموضوعات المحتملة

 الرئيسية : هاخطوات
 زيادة الوعي بأمهية ومنافع املراجعة التعاونية ، إلقناع اإلدارة العليا يف األجهزة الرقابية. -١
  أشخاص) جيب أن يكون لدية رؤية بشأن املراجعة التعاونية.4–3(  حتديد فريق العمل -٢
ترتيبات  جيدة/ اتصاالت  الشديد/ االلتزامتعريف عوامل النجاح لكل جهاز رقايب (العالقات اجليدة/ -٣

 منهجية مشرتكة). /سرية تامة/ وقت دائم وكايف/ نفس فريق العمل/ رمسية
تعريف عوامل النجاح احلرجة لكل جهاز ( الوقت، املوارد، حدود اللغة، نظم خمتلفة على املستوى  -٤

 القومي).
تعريف املراحل الرئيسية، املرحلة املرتبطة باملخرجات، قائمة فحص التعاون، احملتويات، حمتويات  -٥

 التعاونية. االتفاقيات
 

 

  



المخرجات المتوقعة المراحل الرئيسية 
توثيق صياغة القرار .  •اختاذ قرار بالتعاون.  •
اتفاق تعاوين مؤرخ وموقع .  •اعتماد رؤساء األجهزة   •
أمساء فريق املراجعة وحملة شخصية  عنهم متضمناً رئيس الفريق .  • فريق املراجعة. اختيار •

املقابلة املبدئية لفريق  •
املراجعة . 

 تعارف فريق املراجعة مع بعضهم البعض. •
فهم كل دولة وبيئة األجهزة الرقابية، وكذلك فهم مشرتك ملوضوعات  •

 املراجعة.
 . ... الوقت و بروتوكوالت االتصالك فيما بينهم بشأن فهم مشرت •

الدراسة األولية.  •
 إرشادات الدراسة األولية . •
تقارير الدراسة األولية من فريق األجهزة العليا للرقابة .  •

مقابلة ختطيط املراجعة.  •
مصفوفة  مشرتكة متضمنة تصميم الدراسة/ خطط مراجعة مماثلة/ •

النتائج. 

إدارة املراجعة /  •
املراجعات. 

مصفوفة نتائج متكاملة لكل فريق عمل أجهزة الرقابة تتضمن نتائج  •
املراجعة،األساليب،النتائج/عواقب،املمارسات اجليدة/توصيات 

حمتملة. 
مقابلة إعداد تقرير  •

املراجعة 
إعداد مسودة لتقارير املراجعة.  •

تقارير معتمدة مت تسليمها إىل أصحاب املصاحل املناسبة .  •إعداد التقرير النهائي.  •

مقابلة الدروس املستفادة.  •
تقرير الدروس املستفادة عن املراجعة التعاونية و يتضمن توصيات  •

لالجتاه حنو األمام ( طريق املستقبل ). 
متابعة تقرير / تقارير املراجعة .  •متابعة املراجعة.  •

 تعريف نوع / أنواع المراجعة البيئية :  -٦
  من وجهة النظر البيئيةااللتزام•  مراجعة          املراجعة املالية من وجهة النظر البيئية .   •         
 مراجعة األداء من وجهة النظر البيئية . •         

 مراجعة متابعة احلكومة لاللتزام بالتشريعات و القوانني البيئية . •
  • تقييم الربامج و السياسات املقرتحة . مراجعة أداء الربامج البيئية احلكومية .  •

 • مراجعة نظم اإلدارة البيئية . •مراجعة اآلثار البيئية للربامج احلكومية األخرى. 
 

  



 التحسين المستمر :  -٧
من خالل التدريب، املقابالت، املؤمترات املسجلة تليفونياً، جيب أن يتضمن اتفاقنا التعاوين األيت: 

 خمرجات متوقعة.    • موضوع مراجعة . •       املوقعني على االتفاقية . •
 األنشطة واملخرجات واملدى الزمين.   •        خلفية . •        نوع املراجعة التعاونية   •
 أعضاء فريق املراجعة و رئيس الفريق.  مشاركة املعلومات      • •    املصادر الرئيسية للمعيار . •
  .قواعد مسئوليات كل جهاز رقايب    •   مدخل ومعايري املراجعة، أغراض و نطاق املراجعة . •

 استنتاجات المبحث الثاني 

نظًرا دوراً مركزياً في تعزيز اإلدارة الرشيدة والمساءلة، و-  العليا للرقابة أجهزهتاواألرابوساي - تلعب  -١
عرضه  مةالمستدا لتنميةاحتقيق أهداف  جيعل فرص لعامةا عدم وجود نظام فعال لنظام المالية ألن

العمليات  جعةامر بدورها عند الرقابية األعضاء ألجهزةاقيام  في لنظرا إعادة للخطر، لذا كان لزاًما
 ، خلمناا: تغري  ( مثل البيئة  على تؤثر لتيا دةلمحدا لقضاياااخلاصة ب تلموضوعاوااحلكومية 

( رطة طريق اختلك األجهزة تبين ب االحتباس احلراري ، ونفاذ طبقة األوزون ) ولن يتأتى ذلك إال
الرقابية األعضاء يف املنظمة العربية  لألجهزة جمموعة من العوامل جتمع بني التهيئة الداخلية تضم

تفعيل الرقابة على عمليات التنمية املستدامة، ) ل حكوماهتا اليت تتبناها واألهداف ت السياساوتفعل
ا. ملا   السلطة التشريعية للرقابة عليهإليها اليت تستند لتلك األجهزة األساسية الرقاباتوجعلها من 

 قيام ىمد تفرضه من حتديات منهجية ومفاهيمية جديدة أمام األجهزة العليا للرقابة ؛ منها
 ةأهداف التنمية املستدامة ؛ وجود فجو تنفيذ لمتابعة هبا قموثوو قوية نظمةأ بوضع تلحكوماا

جية حيتذي هبا ذنمو اًطنماأ نفسها عن متقد أنبني األجهزة يف جمال رقابة األداء ؛ حاجة األجهزة 
لة ، واليت يتعني ملنظمة األرابوساي ذاهتا مساعدة األجهزة األعضاء يف ءلمساواحيث الشفافية  من

مواجهتها هلذه التحديات، وىف هذا الشأن قامت األجهزة العربية العليا للرقابة ( بصفة عامة ) و 
اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية ( بصفة خاصة ) بدور فعال يف جمال الرقابة على 

 بعض أنشطة التدقيق؛ ومن أمثلة األنشطة اليت قام هبا اجلهاز يف هذا تنفيذالتنمية املستدامة وذلك ب
أراضى  برامج التنمية املستدامة، وكذا .. جمال يف القروض واملنح استخداممتابعة وتقومي أداء الشأن:

 محاية البيئة من يفالقيام بعدد من الدراسات عن دور وزارة الصحة  و ،" طرح النهر ومنافع النيل
، إدارة الصناعي ختفيض التلوث مشروعات مراجعة الصحي منهاتلوث اهلواء واملياه والرتبة والصرف 

التعاونية مثل :  عملية املراجعة للمشاركة يف اجلهاز فضًال عن دعوةمعاجلة خملفات املستشفيات..
  ".الرقابة التعاونية حول حوض نهر النيل"

 

  



 أهم النتائج والتوصيات 
 أوًال : أهم النتائج : 

 توصل الباحث من خالل هذا البحث  إلي مجموعة من النتائج كان من أهمها :
تعددت التعاريف الواردة بشأن التنمية املستدامة ومعظمها يدور حول هذا املفهوم  التنمية املستدامة هي  -

" التنمية اليت تعمل على إشباع احلاجات األساسية للجيل احلاضر دون أن تضر حبقوق األجيال القادمة 
يف احلصول على حاجاهتم، أي أ�ا تأخذ االعتبارات البيئية ضمن حساباهتا عند استخدامها للموارد 

 املتاحة وعلى وجه اخلصوص املوارد الطبيعية " .
 تراعي حق األجيال القادمة يف املوارد  األجل ، تنمية طويلةتعددت خصائص التنمية املستدامة ؛ فهي  -

 تشرتط عدم ،تضع تلبية االحتياجات األساسية للفرد من البشر يف املقام األول املوجودة ، الطبيعية 
 تقوم على التنسيق بني سياساتللبيئة واحلفاظ على احمليط احليوي و املوارد الطبيعية أو تلويثها فاستنزا

 حيقق التنمية املتواصلة املنشودة. مباة التكنولوجيلبدائل استخدام املوارد، واجتاهات االستثمارات ، وا
تعددت أبعاد التنمية املستدامة؛ فهي تنمية رباعية األبعاد مرتابطة ومتداخلة يف إطار تفاعل يتسم  -

التنمية بالضبط والرتشيد للموارد وهي: أبعاد اقتصادية، و اجتماعية ،وبيئية وتكنولوجية. وهتدف 
والتكامل بني البيئة والتنمية من خالل ثالثة أنظمة هي :  نظام حيوي للموارد  ،  و  املستدامة إىل التوافق

 نظام اجتماعي  ،  و نظام اقتصادي. 
 .األمان الشخصي واالستدامة، والتوزيع،و ةالعدال، والتعاون، والتمكني التنمية يف مؤشراتتتمثل  −
 على ، و القضاء على الفقر  :إمنائي هدف 17 ،2030حددت أجندة األمم املتحدة للتنمية املستدامة  −

ضمان توافر املياه  ، و املساواة بني اجلنسني، والتعليم اجليدبالصحة، وضمان متّتع اجلميع ، واجلوع
 العمل  وزيز النمو االقتصادي واملستدام بتكلفة ميسرة ، وتع الطاقة احلديثة، ووخدمات الصرف الصحي

 ضمان ، وشاملة وآمنة ومستدامة ، وجعلها احلد من التباين داخل البلدان، و أساسية بنية إقامة ، والالئق
،  هاواردمحفظ احمليطات والبحار و، وتصدي لتغّري املناخ وآثارهال ، وأمناط استهالك وإنتاج مستدامة

إقامة جمتمعات  ، وتشجيع ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي
تنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية ، و أخريًا مساملة وبناء مؤسسات خاضعة للمساءلة 

  . املستدامة
دوراً مركزياً في تعزيز اإلدارة الرشيدة  األعضاء -  العليا للرقابة أجهزهتاواألرابوساي - تلعب  −

 لقضاياااخلاصة ب تلموضوعاواالعمليات احلكومية  جعةامر والتنمية املستدامة من خاللوالمساءلة، 
   ، ونفاد طبقة األذون ...خلمناا:  تغري  البيئة مثل على تؤثر لتيا دةلمحدا
حتديات منهجية ومفاهيمية جديدة أمام األجهزة العربية  الرقابة على عمليات التنمية املستدامة، تشكل −

 وذلك على النحو التالي :العليا للرقابة 

 

  



 تنفيذ لمتابعة هبا قموثوو قوية نظمةأ بوضع تلحكوماا قيام ىيتمثل في مد :ولألا يلتحدا •
 عليها ترتكز لتيا التقارير ادعدإوآلية  جعةالمرا نظم فعالية يتبعها من ماواألهداف التنموية 

 للرقابة. العليا األجهزة
 مجالبرا على داءألا جعةامر للرقابة لعليا االعربية ألجهزةاتطبيق  يتمثل في الثاني: يلتحدا •

مة، فقد المستداأهداف التنمية  من دةمحد نباجو في حتقيق تسهم لتيا تالرئيسية للحكوما
 ةخبر بعضها ىلد باألرابوساي حيث أن ءألعضاا بني األجهزة العليا للرقابة ةفجو يكون هناك

 .أداء جعةامر تنفيذ عمليات في بعد غريها أتبد لم ، ىف حني داءألا جعةامر ويلة فيط
تطبيق  ىبتقييم مد العربية العليا للرقابة  يتمثل في أنه عندما تقوم األجهزةالثالث: يلتحدا •

 خاضعةو فعالةو شفافة تمؤسسا ءنشاإ مة وهوالمستدا التنمية من أهداف ١٦اهلدف  غايات
 جية حيتذي هبا منذنمو اًطنماأ نفسها عن متقد أناملستويات؛ عليها  جميع  على لةءللمسا
 .به مفيما تقو لةءلمساوا لفعاليةوالشفافية احيث 

ملا كانت الرقابة على التنمية املستدامة تشكل حتديات منهجية ومفاهيمية جديدة أمام األجهزة العليا  -
للرقابة بات لزاماً على األجهزة العليا للرقابة بصفة عامة واألجهزة الرقابية األعضاء باملنظمة العربية 

 رقاباهتاتفعيل الرقابة على عمليات التنمية املستدامة، وجعلها من  لرطة طريقاتبين خبصفة خاصة 
 . السلطة التشريعية للرقابة عليها إليها اليت تستند األساسية

، و ديد القضايا الرقابية املرتبطة بالتنمية املستدامة تعتمد خارطة الطريق علي عدة مقومات منها : تح -
على   العليا للرقابة للتدقيقاألجهزةبناء قدرات ، و التنمية املستدامةألهدافالسياسات احملققة  تقييم

  األعضاء باملنظمة العربية. الرقابيةواألجهزة قوية بني املنظمات الدولية شراكة  و إجيادالتنمية املستدامة
يقوم اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية بدور فعال يف جمال الرقابة على التنمية  -

 برامج التنمية املستدامة، و جمال يف القروض واملنح استخداممتابعة وتقومي أداء املستدامة من خالل 
إجراء فضًال عن دعوة اجلهاز يف ..الصحي محاية البيئة من تلوث اهلواء واملياه والرتبة والصرف بشأن

وتأتى أمهية مشاركة لدول حوض النيل عملية مراجعة بيئية مشرتكة لنهر النيل مع األجهزة العليا للرقابة 
 تتعلق بنهر النيل ولتالىف اليت األنشطة اإلقليمية يف ملا متثله من فرصة لعودة مشاركة مصر هذهاجلهاز 

 السنوات األخرية يف متت اليت واالتفاقيات املفاوضات يفاآلثار السلبية الناجتة عن عدم مشاركتها 
  . بشان تقاسم املياه بني دول حوض النيل

 

  



 ثانًيا: التوصيات:
 يف ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث يوصي باأليت :

  علي مستوى المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة: -١
       إذ يثىن الباحث علي مبادرات املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة حنو إثراء العمل الرقايب يف كافة 

يوصي البحث بإعطاء األولوية للقضايا املتعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة اجملاالت واستجابة للمطالبة املتزايدة 
بأن تداوم املنظمة علي دعمها للجهود التنفيذية ألجهزهتا الرقابة األعضاء يف جمال الرقابة علي أهداف التنمية 

 وذلك من خالل ما يلي :املستدامة ، 

عن طريق   الوطنية لألجهزة األعضاءتلحكوماا تستخدمها لتيا البياناتو لنظما سالمة ىتقييم مد -
 فضلأ لحوو الوطنية ألنظمةا سالمة ىكيفية فهم مد لحو ثبحاأتقدمي وشادية إر لةأد ضعو
 . التقارير ادعدوإ لوطنيةا لمتابعةا نظمةأجعة المر لسبلا
 مةالمستداالتنمية  ألهداف ءألعضااألجهزة امتابعة  لنظم لحاليا لوضعا لحبثية حو ةقاعد ادعدإ -

 . دورية بصفة عرضهاولتقرير عنها وا التقييم تجميع نتائجو
وخاصة فيما يتعلق باالتفاقيات األعضاء  األجهزةرصد املمارسات املهنية السليمة وتعميها على  -

 . اة املتعددة األطراف وإتاحة تلك املعلومات للمنظمات الدولية للعمل يف ضوئهيالبيئية الرئيس
جياد شراكة قوية مع العديد من اجلهات لبناء القدرات وتوفري املعلومات والدراسات واالتنسيق  -

االت تغري املناخ ؛ الكوارث والنزاعات مج يفواملؤشرات، وخاصة برنامج األمم املتحدة للبيئة 
 العليا عند ممارستها الرقابة على التنمية املستدامة. لألجهزة وهي جماالت مهمة وغريها....

لعامة،  ا الألموا إدارةلتحسني  ةبالدعو اهتمامها في للرقابة األعضاء لعلياا األجهزة العربية عمد -
 مستوى اجملموعة العربية  حتليل على لتوفري اتهجعاامر نتائج امستخداو داءألا جعةامر قنطا وتوسيع
 لرشيدة.ا دارةإلا ولمالية ا دارةإلاتواجه  لتيا لمشتركةا بتحديد التحديات يسمح 

 لحو لمعرفةا تقاسمو ونلتعااتيسري و راتلقدا ءأمام أجهزهتا األعضاء لبنا لمتاحةا صلفرا حتديد -
مستوى اجملموعة  على ،مةالمستدا التنمية عن أهداف يررلتقاا ادعدوإ الوطنية ألنظمةا جعةامر

 .يإلنتوساا ىمستو على لنتائجا نقل ثم العربية
 حث األجهزة الرقابية على االلتزام بإعطاء األولوية للقضايا املتعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة ذات  -

 الصلة ببلدا�م مع الرتكيز على العمليات الرقابية اليت جتري يف مجيع القطاعات احلكومية.
ميكن للدول  ىمد أيملعرفة  إيل  مستوى اجملموعة العربية نية علىوتعا حتقيق عملية تخطيط -

 أو ؟ .  دةمحد ةفتر في مةالمستداتغطي أهداف التنمية  أناألعضاء أجهزهتا ىف املنظمة العربية 
 ويتعني تغطيته . كثر أمهية ؟ .أ األهداف يكون  تلك من أي حتديد 

  



 لعالما ىمستو على للتطبيق األعضاء قابل للرقابة العليا ألجهزةا أداء لقياس راإط دجوودعم  -
 جعةامرو تيالذا التقييم واإلختالفات بني تلك األجهزة  وذلك بدعم لخصائصا رالعتباا في يأخذ

  اجملموعة العربية وخارجها . خلدا منه دةالستفاا يتم ك،تقرير مشتر التقييم في جتميع نتائجو اءلنظرا
بتوفري و كبر لألجهزة العليا للرقابةأ باستقاللية للمطالبة جينيرلخاا لمصلحةا بصحاأ مع التعاون -

 لمقدمة.ا اتلخبروا لبحثا نتائج على ءبنا ةمعد تكارمشا

  علي مستوى األجهزة األعضاء بالمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة: -٢

 مفيما تقو لةءلمساوالفعالية والشفافية احيث  جية حيتذي هبا منذنمو اًطنماأ نفسها عن متقد أن -
حياة  قيمتها ومنافعها في بإظهار لرقابةاير رتقا فعور تلحساباا جعةامر لكذ في بما لعماأ من به
 نني.اطلموا
 بالفعل لتي هيوا ،جعةالمرا عمليات عن لناتجةوا ،تمتلكها لتيا لمعلوماتيةا وةلثرا  مندةالستفاا -

 لمتصلةاللتحديات  يلتصدا في تساعد أنميكن و ،جعةالمرا يررتقا لمن خال للجمهور متاحة
 .مةالمستدا التنمية  أهداف  بتنفيذ 

 خاصة ،لأللفية  اإلمنائية األهداف تحقيق تصعوبا وراء لكامنةا يةرلجذا بلألسبا قيقدالتحليل ال -
 هي لرشيدة ا دارةإلا نبأ ستباقيا نحو على ةلدعووا الرشيدة، دارةإلا في تفيما يتعلق باإلخفاقا

  .مةالمستداأهداف التنمية  حلنجا لحاسما سألساا
ومبشاركة فاعله من يف جمال الرقابة علي التنمية املستدامة  الرقابيني لألعضاءالتهيئة املناسبة  -

  هذا اجملال .اختصاصيني يف 
 للكشف عن غريها  أو جعةالمروا لمحاسبةا مجالي في اءسو ىخرأ مع هيئات تكاالشرا تعزيز -

 . مةالمستدالتحقيق  أهداف  التنمية  ةلمساعدا ملالعووا لتحدياتا
 لألجهزة العليا نوعها متاحة فريدة منومثنيه  فرصة مة هيالمستدالتنمية اأهداف  نبأ افالعترا -

 لعملياتا في لةءلمساوا لشفافيةا نضما لخال دورها من أداء في وةقد نتكو أن متكنها من للرقابة
 لحكومية .الهيئات ا مع جنب لىإ جنباً عملها لخال منو ،هبا لخاصةا

  علي مستوى الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية : -٣

ضرورة االهتمام بالتأهيل العلمي والعملي ألعضاء اجلهاز يف جمال الرقابة البيئية (بصفة عامة ) و   -
الرقابة على التنمية املستدامة ( بصفة خاصة ) من خالل تعيني وتدريب كوادر فنية جديدة مؤهلة 

  



للقيام باملراجعة البيئية املستدامة مبفهومها الشامل ( مالية ، وأداء والتزام ) و ميكن االستعانة باخلرباء 
 الفنيني اخلارجيني لتقدمي املساعدة بشأن اجلوانب الفنية املتخصصة يف املراجعة البيئية.

إمداد مراجعي اجلهاز بصفة دورية بكل ما هو جديد عن جتارب وخربات األجهزة الرقابية األخرى  -
 بشأن مراجعة التنمية املستدامة من خالل تنظيم الربامج التدريبية واللقاءات العلمية املرتبطة.

اختيار املراجعني األكفاء على أساس موضوعي من خمتلف قطاعات اجلهاز الذين تلقوا تدريب  -
 مناسب ليكونوا ضمن فريق الرقابة البيئية وحتديد جهات الدعم الفين هلم .

مراجعة مشروعات  مجابر في هلا نإلجياد مكا مةالمستدا ديناميكية أهداف التنمية من دةالستفاا -
 املراجعة. خطط في األهداف تلك وإدراج تعريف األولويات دةعاوإ التنمية الوطنية،
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-  الندوات والمؤتمرات واألبحاث : 3
 2002الذي عقد يف جنوب أفريقيا عام  مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة   املتحدة ،األمم- 
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 .2،ص 2012ل ،ـيرازلبا ، روانيـج دي ـوير يـاملنعقد ف للتنمية   املستدامة
 .25.ص 2004تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، أيلول، القاهرة  املتحدة، األمم-   

هدفًا لتحويل عاملنا،أجندة األمم املتحدة للتنمية 17أهداف التنمية املستدامة: املتحدة،"- األمم
"، موقع التنمية املستدامة علي شبكة اإلنرتنت 2030املستدامة

3TUhttp://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/U3T، تاريخ الدخول علي 
. 4/5/2017املوقع

جنوب أفريقيا  الدولية لألجهزة العليا للرقابة " األنتوساي " ، " اتفاقية جوهانسربج " اليت عقدت يف - املنظمة
  ..2010 جنوب أفريقيا ،  ، " األنكوساي املؤمتر العشرون   2010 عام

ورقة حبثية ضمن خطة فريق عمل البيئة  العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة " األرابوساي: املنظمة- 
عن موضوع "الرقابة البيئية علي آثار استخدام  اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهورية اليمنيةمقدمة من 

الطاقة يف الدول العربية " لالجتماع الثامن لفريق عمل البيئة للمنظمة املنعقد بدولة الكويت خالل الفرتة 
 .2015 ابريل  30-27من 

ورقة عمل مقدمة يف  اجلمهورية التونسية . دائرة احملاسبات . برنامج معاجلة املياه املستعملة واستغالهلا . - 
 حول موضوع " مكافحة الغش والفساد يف القضايا البيئية" اللقاء التدرييب املنعقد ىف اململكة العربية املغربية

بالتعاون مع املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة  " األرابوساي" واجمللس األعلى للحسابات 
 . 2015 ديسمرب ،18-14باململكة العربية املغربية ، خالل الفرتة من 

ورقة عمل مقدمة من - اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية . حمكمة احلسابات . مشروع مكافحة زحف الرمال.  
 حول موضوع "مكافحة الغش والفساد يف القضايا البيئية يف اللقاء التدرييب املنعقد باململكة العربية املغربية

"بالتعاون مع املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة  واجمللس األعلى للحسابات باململكة املغربية  
 .2015 ديسمرب 18- 14خالل الفرتة من 

 األردنية اهلامشية . ديوان احملاسبة .تقييم إدارة املياه العادمة الصناعية واملنزلية املعاجلة يف سلطة املياه . اململكة- 
 املنعقد باململكة العربية املغربية حول موضوع "مكافحة الغش والفساد ورقة عمل مقدمة يف اللقاء التدرييب

يف القضايا البيئية "بالتعاون مع املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة  واجمللس األعلى للحسابات 
 . 2015 ديسمرب 18- 14باململكة املغربية خالل الفرتة من 
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النظرة املستقبلية للرقابة على عمليات  : 2010ج قراءة يف اتفاقيات جوهانسرب الغباري :"  فتحيأمين - 
 .2016 ،  يونيو ورقة حبثية " ، التنمية املستدامة
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حول موضوع "مكافحة الغش والفساد ورقة عمل مقدمة يف اللقاء التدرييب املنعقد ىف اململكة العربية املغربية 

يف القضايا البيئية" بالتعاون بني املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة ، واجمللس األعلى للحسابات 
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البيئية" بالتعاون  مع املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة واجلهاز األعلى للحسابات باململكة املغربية  
 . 2016 ديسمرب 23- 19خالل الفرتة من 

 يف 2030حنو عمل مجاعي لتحقيق هدف التعليم حبلول - منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ، "
، اليونسكو، املوقع علي 2030  اإلقليمي األول بشأن جدول أعمال التعليماالجتماع "العربيةاملنطقة 

 تاريخ الدخول -3TUhttp://ar.unesco.org/news/ljtm-lqlymy شبكة اإلنرتنت
6/5/2017U3T. 

 

  والتشريعات :القوانين-  4
 157 بشأن إصدار قانون اجلهاز املركزي للمحاسبات املعدل بالقانون رقم 1988 لسنة 144القانون رقم 

  . صفحات متفرقة.1999، اهليئة العامة للمطابع األمريية ، (الطبعة األوىل ، القاهرة) ،  1998لسنة 
  أخري :مصادر-  5

- SEKEM ، "القضاء علي الفقر: اهلدف األول من أهداف التنمية املستدامة: األولوية لإلنسان ،" 
 ، تاريخ الدخول http://www.sekem.com/ar. املوقع علي شبكة اإلنرتنت 2017مارس ،

6/5/2017 . 

معيار املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة ، التنمية املستدامة : دور األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة ، -
  .2004، جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية التابعة لألنتوساي ،) 5130رقم (

) على جدول أعمال 2030 املساواة بني اجلنسني يف خطة التنمية املستدامة (،" شبكة املعرفة الدولية -
 . املوقع علي شبكة 2016 "، ديسمرباإلسكوا وجامعة الدول العربية وهيئة األمم املتحدة للمرأة

 تاريخ الدخول علي  ،http://iknowpolitics.org/ar/news/partner-newsاإلنرتنت
  .6/5/2017املوقع علي شبكة اإلنرتنت
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"، نقًال عن موقع: احلكم الراشد ومستقبل التنمية املستدامة يف اجلزائر ، "عمراين كربوسة -
http://www.univchlef.dz/seminaires/seminaires_2008/dicembre_2

008/com_dic_2008_27 1/5/2017 تاريخ الدخول على املوفع. 

ورقة عمل  للمحاسبات ، الرقابة التعاونية حول حوض �ر النيل ، املركزي مصر العربية ، اجلهاز مجهورية -
 الفلبني عن الفرتة من يفاملنعقد  السادس عشر جملموعة عمل املراجعة البيئية لألنتوساى االجتماع يفمقدمة 

29/9–2/10/2014. 
 

  األجنبية :المراجعثانًيا : 
Books 
- Calvert, Peter & Calvert, Susan, Third edition, Politics and Society 
in the Developing World, British Library Cataloguing-in-Publication 
Data ,2007.pp.404-405 
- Kerster et alKersten, & Gar-On Yeh Anthony, ,Decision support 
systems for sustainable development, Kluwer Academic Publishers, 
New York. 2002.p.15 

 
- Schmandt, Jurgen &Ward C.H &Hastings, Marilu, Sustainable 
Development  Challenge of Transition, First published Cataloging, 
New York 2000 .p.2. 

Others: 
- INTOSAI , Working Group Environment Auditing. Countries, 

Egypt.2012 . 
 ثالثًا : مواقع الكترونية علي شبكة  المعلومات الدولية " اإلنترنت"  :

- www.safr.gir.com 
- http://ar.unesco.org/news/ljtm-lqlymy - .2017/ 6/5 تاریخ الدخول   
- http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar ، تاریخ الدخول علي / 

.4/5/2017الموقع  
- http://www.sekem.com/ar .  6/5/2017 ، تاریخ الدخول   
- http://iknowpolitics.org/ar/news/partner-news تاریخ الدخول علي الموقع ، 

6/5/2017.   
- http://www.univchlef.dz/seminaires/seminaires_2008/dicembre_200

8/com_dic_2008_27 1/5/2017 ، تاریخ الدخول على الموفع   
- http://asa.gov.eg/page.aspx 3/9/2017  تاریخ الدخول   
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  الرقابة �ىل ٔأهداف التمنیة املس�تدامة""

 :مقدمة  •

مع �اية القرن العشرين، ونتيجة لتفاقم املشكالت والقضايا البيئية وانعكاساهتا اخلطرية على           
صحة وسالمة اإلنسان، وبات القطاع البيئي حيظى يف أغلب البلدان باهتمام السلطات العمومية، حيث 

أصبح يندرج ضمن أولويات التنمية حتقيًقا للمالئمة بني احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية 
، الذي عقد يف  ومقتضيات احلفاظ على البيئة . ويبدو ذلك االهتمام الدويل جلياً منذ املؤمتر الدويل للبيئة

، مث تضافرت اجلهود الدولية وزاد االهتمام يف جمال البيئة وكان من  مثرها 1972استكهومل بالسويد عام 
 أقرت األمم املتحدة خطة " األهداف 2000 حول البيئة، ويف عام 1992انعقاد قمة ريو يف الربازيل عام 

 عام، وعقدت غريها من االتفاقيات واملؤمترات الدولية املتعلقة بالبيئة، واليت 15اإلمنائية لأللفية " ملدة 
 أوصت بضرورة حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة مع احلفاظ على البيئة يف آن واحد.

 مشكلة البحث : •

         ملا كانت التنمية املستدامة ضرورة حتمية يفرضها الواقع ملا تقتضيه من استخدام أمثل للموارد 
 وتقليل الفاقد، وتوفري املوارد الالزمة ألجيال املستقبل بشكل يضمن ياالقتصادية، وختفيض التلوث البيئ

 سبتمرب 27-25الفرتة ( ألمم املتحدة يف اقمة أقرت  حق اإلنسان يف املعيشة يف بيئة صحية سليمة ،
. ويف ذلك الشأن 2016عام  من يبدأ نفاذها هدفاً 17حتوي  و2030أجندة التنمية املستدامة ) 2015

وضع آلية مناسبة للتحقق  علي 2016 املنعقد بأبو ظيب عام 22املؤمتر  يف أكدت " األنتوساي "
  .2030 املستدامةومراجعة تنفيذ األهداف اإلمنائية خلطة التنمية 

 للوقوف علي مسامهات األجهزة ةألهداف التنمية املستدامدراسة حتليلية  يف وهدفهنقطة البحث تتمثل و 
 للتنمية 2030تنفيذ األهداف اإلمنائية ألجندة األمم املتحدة العربية العليا للرقابة يف جمال الرقابة علي 

  .املستدامة

 األهدافاألول : التنمية املستدامة بني اإلطار العام؛ و ملبحثني ؛ خبالف املقدمة واخلامتة قسم البحثو
. و الثاين : الدور املرتقب لألجهزة العربية العليا للرقابة يف جمال 2030األمم املتحدة  ألجندة اإلمنائية

 .  للتنمية املستدامة2030تنفيذ األهداف اإلمنائية ألجندة األمم املتحدة الرقابة علي 



  من أمهها :لعدة نتائج الباحث  و توصل

 من دوراً مركزياً في تعزيز اإلدارة الرشيدة والمساءلةاألعضاء  أجهزهتاواألرابوساي  تلعب -
 تقييم مدى التزام حكومات بلدا�م بتنفيذ األهداف اإلمنائية ألجندة األمم املتحدة خالل

   . للتنمية املستدامة2030
 قموثوو قوية نظمةأ بوضع تلحكوماا قيام ىمد تواجه األجهزة األعضاء حتديات ؛ منها -

بني األجهزة يف جمال رقابة األداء ؛  ةأهداف التنمية املستدامة ؛ وجود فجو تنفيذ لمتابعة هبا
حيث الشفافية  جية حيتذي هبا منذنمو اًطنماأ نفسها عن متقد أنحاجة األجهزة 

 لة .ءلمساوا
 :  توصيات منها و أوصت الدراسة مبجموعة 

  : لألجهزة العليا للرقابةالعربية المنظمة علي
 . والتنمية املستدامة البيئية على االلتزام بإعطاء األولوية للقضايا األعضاءحث األجهزة  -

 علي األجهزة العليا للرقابة األعضاء بالمنظمة :

 به مفيما تقو لةءلمساوالشفافية احيث  جية حيتذي هبا منذنمو اًطنماأ نفسها عن متقد أن -
 نني.اطلمواحياة  منافعها في إلظهار لعماأ من

)  حكوماهتا اليت تتبناها األهداف األعضاء وتفعل لألجهزةهتيئة داخلية (رطة طريق اتبين خ -
  األساسية الرقابات من لتكونتفعيل الرقابة على التنمية املستدامة، ل

لأللفية  اإلمنائية األهداف تحقيق تصعوبا وراء لكامنةا يةرلجذا بلألسبا قيقدإجراء حتليل  -
 علي الجهاز المركزي للمحاسبات:

 تأهيل أعضائه  علمًيا وعملًيا يف جمال الرقابة على التنمية املستدامة . -
مراجعة  مجابر في هلا نإلجياد مكا مةالمستدا ديناميكية أهداف التنمية من دةالستفاا -

 مشروعات التنمية الوطنية.
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