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 مقدمة
برقابة ومراجعة االلتزامات البيئية التي اعتمدتها حكوماتها، وبذلك تلعب دورًا تقوم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

ى االستبيانات، قامت األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بإجراء ، واستنادًا إل١٩٨٩منذ سنة . هامًا في اإلدارة البيئية
إضافة .  عملية رقابة ومراجعة على مواضيع عدیدة مثل إدارة النفایات، وتلوث الماء، وتلوث الهواء، والتنوع البيولوجي٢٠٠٠

عندما صادقت ة لاللتزامات التي اتخذتها حكوماتها إلى ذلك، تقوم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بإجراء رقابة ومراجع
الخطرة عبر الحدود  اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حرآة النفایاتعلى االتفاقيات البيئية الدولية، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي و

 .والتخلص منها

ألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على یستند هذا الملخص الذي یعرض وضع الرقابة والمراجعة البيئية في دول منظمة ا
وسيستفيد المسؤولون . ٢٠٠٦ة البيئية التابع لمنظمة إنتوساي في سنة  فریق العمل المعني بالرقابة والمراجعآخر استبيان أجراه

رقابة المالية والمحاسبة التي أما بالنسبة لألجهزة العليا لل. على إجراء الرقابات البيئية من مقارنة أعمالهم بأعمال الدول األخرى
فإن هذه الورقة تبين هي حدیثة العهد بالرقابة والمراجعة البيئية، أو األجهزة التي هي غير معتادة على إجراء مثل هذه الرقابة، 

مهمًا في أن مواضيع الرقابة والمراجعة البيئية هي مهمة وأن هذه األجهزة یمكنها أن تتعلم من زميالتها التي أحدثت تغييرًا 
آما تبين هذه الورقة أن المجتمع الدولي البيئي قلق بشأن القضایا البيئية واالستدامة البيئية وأن األجهزة العليا للرقابة . بلدانها

   . المالية والمحاسبة تعلب دورًا هامًا في الرقابة والمراجعة البيئية

 خلفية

 جعة البيئية التابع إلنتوسايمنظمة إنتوساي وفريق العمل المعني بالرقابة والمرا

 وهي المنظمة المهنية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التابعة – )org.intosai.www://http/(تملك منظمة إنتوساي 
العمل إلعداد جوانب مختلفة من الممارسة  العدید من فرق –للدول األعضاء في منظمة األمم والمتحدة ووآالتها المختصة 

   .الرقابية

ویقوم هذا الفریق بتعزیز إعداد تقنيات الرقابة والمراجعة . ١٩٩٢ سنة البيئيةتم إنشاء فریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة 
الفریق بإعداد العدید من المبادئ وقد قام . البيئية وتطبيق هذه التقنيات على نطاق أوسع داخل أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة

 بالرقابة والمراجعة البيئيةالتوجيهية التي یمكن االطالع عليها في الموقع اإللكتروني لفریق العمل المعني 
)/org.auditing-environmental.www://http(. 
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  :ثل المنظمات الفرعية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المناطق السبع التاليةداخل منظمة إنتوساي، تم

 )أفروساي(أفریقيا  •
 )أرابوساي(الدول العربية  •
 )أسوساي(آسيا  •
  )آاروساي(آارایبي  •
 )أروساي(أوروبا  •
 )أوالسيف(أمریكا الالتينية والكارایبي  •
 )سباساي(جنوب المحيط الهادي  •

يمية بشأن المراجعة البيئية في تم إنشاء فرق عمل إقل
آل منطقة إقليمية من المناطق اإلقليمية لمنظمة 

لمعرفة ) ١(إنتوساي ماعدا آاروساي؛ انظر جدول 
عدد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في آل 

ویتعاون فریق العمل المعني بالرقابة البيئية . منطقة
 .عنية بالرقابة والمراجعة البيئيةبشكل وثيق مع فرق العمل اإلقليمية الم

  االستبيانات المتعلقة بالرقابة والمراجعة البيئية

 ٢٠٠٠ و١٩٩٦ و١٩٩٣في سنة (لحد اآلن خمسة استبيانات   البيئية فریق العمل المعني بالرقابة والمراجعةمنذ إنشائه، أجرى
ریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئة على  وتعتبر هذه االستبيانات أدوات مهمة ومفيدة لمساعدة ف).٢٠٠٦ و٢٠٠٣و

التعرف على أنشطة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في ميدان الرقابة والمراجعة البيئية وتحدید أفضل السبل لدعم 
یضا لجمع تقاریر الرقابة وتستخدم االستبيانات أ. احتياجات األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتطویر منتجات وأنشطة

في الموقع اإللكتروني لفریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية البيئية والتي یمكن االطالع عليها 
)org.auditing-environmental.www://http( آما تعرض ". ة في جميع أنحاء العالمتقاریر الرقابات البيئي"، تحت عنوان

 WGEA“نتائج االستبيانات والمسوح في الموقع اإللكتروني لفریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية تحت عنوان 
Business/Surveys”.  

وقد تم إرسال . بيئية، أجرى فریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية استبيانه الخامس بشأن الرقابة ال٢٠٠٦في سنة 
أجابت على االستبيان  دول ٨  بما فيهم– عضوًا بملء االستبيان ١١٩وقد قام .  عضوًا في منظمة إنتوساي١٨٧االستبيان إلى 

الموقع انظر الملحق لمعرفة الدول التي أجابت على االستبيان وانظر .  في المائة٦٤ حيث آان معدل اإلجابة –ألول مرة 
، تحت عنوان  )org.auditing-environmental.www://http(ق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية اإللكتروني لفری

“WGEA Business/Surveys”  بلغات منظمة إنتوساي الخمس(لالطالع على أسئلة االستبيان.(  

   

 مناطق إنتوساي وعدد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة) ١(جدول 

 

ليست جميع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أعضاء في منظمة إقليمية، آما : مالحظة
زة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هي أعضاء في أآثر من منظمة إقليمية أن بعض األجه

 .واحدة
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آما هو الشأن في االستبيانات السابقة، آانت أعلى نسبة اإلجابة على االستبيان الخامس في منطقة أوروساي وأسوساي 
. وأفروساي أفضل من معدل اإلجابة في االستبيان الرابعوآان معدل اإلجابة في منطقة أرابوساي ). ٢انظر جدول (وأوالسيف 

رغم ذلك فإن معدل اإلجابة في هاتين المنطقتين و
مازال متدنيا، خاصة بالنسبة لمنطقة أفروساي 

آما أن تمثيل . مقارنة مع المناطق الثالث األخرى
أعضاء منطقة آاروساي وسباساي ليس في 

 لم یصل معدل اإلجابة في آال –المستوى الكافي 
  . في المائة٥٠المنطقتين 

لدول ذات الدخل المرتفع آان معدل اإلجابة من ا
)  في المائة٦٩(والدخل المتوسط )  في المائة٨٣(

جيدًا جدا وآان أقل في الدول ذات الدخل المنخفض 
  )حسب تصنيف البنك الدولي) ( في المائة٣٩(

تم الحصول على األرقام والنسب الواردة في هذه الوثيقة 
 تم وسيتم تحدید  أیة أرقام. من االستبيان الخامسأساسًا 

ویمكن الحصول . الحصول عليها من االستبيانات السابقة
الموقع اإللكتروني على نتائج االستبيان المفصلة من 

لفریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية 
)org.auditing-environmental.www://http(ان ،  تحت عنو”Surveys/WGEA Business“.  

 ما هي الرقابة والمراجعة البيئية؟

ُیستخدم مصطلح الرقابة والمراجعة البيئية في سياق عمليات الرقابة الخارجية المستقلة، المعروفة أیضا باسم الرقابة التشریعية 
 وهي المالية – ات في رقابة القطاع العامعمومًا، تستخدم ثالثة أنواع واسعة من الرقابات والمراجع. أو رقابة القطاع العام

من حيث المبدأ ال تختلف الرقابة والمراجعة البيئية عن أنواع الرقابات األخرى التي تجریها األجهزة العليا . وااللتزام واألداء
 . ستدامةللرقابة المالية والمحاسبة، والتي قد تعالج آلها قضایا تتعلق بالبيئة والموارد الطبيعية والتنمية الم

االلتزام وتستخدم رقابات . تعكس تكاليفها البيئية وخصومها المالية للحكومة القوائم تتستخدم الرقابات المالية لتحدید ما إذا آان
  .  بالسلطات المنفقة والقوانين واالتفاقيات والسياسات البيئية االلتزاملتقييم مدى

 نت الحكومة وأخيرًا، تستخدم رقابات األداء لمعرفة ما إذا آا

 تحقق أهدافها البيئية •
 فعالة في الوصول إلى نتائج بيئية، و •
 .تعمل بصورة فعالة واقتصادیة •

ومن غير المألوف أن تقوم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برقابات بيئية تجمع بين جميع جوانب الرقابات المالية 
 . وااللتزام واألداء أو بعضها

  على االستبيان الخامس حسب المنطقةمعدل اإلجابة) ٢(جدول 
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 الصورة الكبيرة
ة والمحاسبة أن تلعب دورًا آبيرًا في حمایة البيئة وذلك عن طریق مساعدة المشرعين یمكن لألجهزة العليا للرقابة المالي

والبرلمانيين على مساءلة حكومات بلدانهم فيما یخص االلتزامات البيئية التي اتخذتها من خالل االتفاقيات البيئة الدولية وآذلك 
 رقابة ٢٠٠٠ت األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بإجراء واستنادًا إلى االستبيانات، قام. التشریعات والبرامج الوطنية

 . بشأن مواضيع مختلفة مثل إدارة النفایات والمناطق المحمية وتلوث الماء١٩٨٩ومراجعة بيئية منذ سنة 

في االستبيان الخامس، ُسئلت األجهزة العليا للرقابة 
سبق وأن قام جهازآم األعلى هل "المالية والمحاسبة 

أجاب ". رقابة والمحاسبة بأي عملية رقابية بيئية؟لل
 جهازا أعلى للرقابة ٨٨( في المائة من المجيبين ٧٤

أنهم قاموا على األقل بعملية رقابية ) المالية المحاسبة
 في المائة أآثر من ١٠ تقریبا –بيئية واحدة 

ولدى بعض . ٢٠٠٣االستبيان الرابع في سنة 
لية والمحاسبة في بعض األجهزة العليا للرقابة الما

وأوروساي )  في المائة٩٣(، مثل أوالسيف المناطق
 أنشطة مكثفة في الرقابة ، ) في المائة٩٠(

تقوم أجهزة أخرى في في حين والمراجعة البيئية 
)  في المائة١٧(مناطق أخرى مثل آاروساي 

  ).٣جدول (بأنشطة أقل 

یقوم المجيبون على االستبيان من األجهزة العليا 
لتابعة للدول ذات الدخل المنخفض برقابات بيئية أقل ا
مقارنة مع الدول ذات الدخل المرتفع )  في المائة٥٨(
 ). في المائة٧٩(والدول ذات الدخل المتوسط )  في المائة٧٦(

 توجهات الرقابة والمراجعة البيئية
، من المالحظ أن األجهزة العليا للرقابة المالية عموما

والمحاسبة التي قامت برقابات ومراجعات بيئية في 
 ٢٠٠٣ما بين سنة . الماضي استمرت في فعل ذلك

 جهازا ٨١( في المائة من المجيبين ٦٨، قام ٢٠٠٥و
بعملية رقابية بيئية ) أعلى للرقابة المالية والمحاسبة

تم ( وهي أعلى نسبة لحد اآلن –واحدة على األقل 
) ٤(یبين جدول ). طرح نفس السؤال في آل استبيان

نموا مطردا في الرقابات البيئية خالل السنوات 
  .الخمس عشرة الماضية

  

  

 

نسبة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي أجابت على االستبيان ) ٣(جدول 
 حسب المناطق اإلقليمية والتي أجرت رقابة بيئية واحدة على األقل

 

  في المائة من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة قامت برقابات بيئية٧٤

قامت برقابات نسبة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي ) ٤(جدول 
 ن فترات االستبيانومراجعات بيئية خالل آل فترة م

 

 استبيانات فریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئة: المصدر
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بيان الخامس، واستنادا إلى االست.  االستبيان أن هناك اختالفات واضحة في مستوى الرقابة البيئية من منطقة إلى أخرىآشف
فإن األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في منطقة أوالسيف هي األآثر نشاطًا مقارنة مع المناطق األخرى لمنظمة إنتوساي 

 في المائة ٨٢بينما قام  -٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٣ في المائة من المجيبين من منطقة أوالسيف بإجراء رقابة بيئية من سنة ٩٣ قام –
لعليا للرقابة المالية والمحاسبة في من األجهزة ا

 ).٥جدول (أوروساي برقابات بيئية 

مع ) ٢٠٠٦(تمت مقارنة نتائج االستبيان الخامس 
لمعرفة ما إذا آانت ) ٢٠٠٣(نتائج االستبيان الرابع 

. هناك أجهز عليا جدیدة قامت برقابة بيئية ألول مرة
 في بة المالية التي ذآرتمن بين األجهزة العليا للرقا

 ١١االستبيان الرابع أنها لم تقم قط برقابات بيئية، 
 ٢٠٠٣منها قامت برقابة بيئية ألول مرة من سنة 

وتنتمي هذه األجهزة العليا للرقابة . ٢٠٠٥إلى 
 ٤(المالية والمحاسبة أساسا إلى منطقة أفروساي 

  ). أجهزة٣(ومنطقة أسوساي ) أجهزة

العليا ، قامت األجهزة ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٣من سنة 
 عملية رقابية بيئية ٣٦٣للرقابة المالية والمحاسبة بـ 

ورغم أن نسبة . رقابات األداء وااللتزام أساسا –
األجهزة العليا للرقابة المالية التي تقوم برقابات قد 

  ).٦جدول (، فإن عدد التقاریر الرقابية، مقارنة مع االستبيانات السابقة، قد انخفض )٤جدول (ارتفعت 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 نسبة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي أجابت على االستبيان ) ٥(جدول 
 .٢٠٠٥ و٢٠٠٣حسب المناطق اإلقليمية والتي أجرت رقابات بيئية ما بين سنة 

 

 

تها األجهزة العليا للرقابة المالية  عدد تقاریر الرقابة البيئية التي أنتج) ٦(جدول 
 والمحاسبة أثناء آل فترة استبيان

 

 استبيانات فریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئة: المصدر

من الصعب تحدید مغزى هذا اإلنخفاض ألننا 
نعتمد على الدول إلبالغ مجموعة العمل 

ر المعنية بالرقابة البيئية طواعية بجميع التقاری
ولعل هذا اإلنخفاض . الرقابية البيئية المعدة

راجع إلى أن الدول قد سئمت من إبالغ 
مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية أو أنه 
. حصل فعال انخفاض في تقاریر الرقابة البيئية

إضافة إلى ذلك، لم تجب بعض األجهزة العليا 
للرقابة المالية والمحاسبة التي لدیها أنشطة في 

 . جال الرقابة البيئية على االستبيانم
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 ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٣ –القضايا البيئية التي تمت رقابتها ومراجعتها 
إن نتائج . تقوم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بإجراء عمليات رقابية على قضایا بيئية مختلفةآما سبق الذآر، 

 .االستبيان مهمة لمعرفة ما هي المواضيع البيئية التي حظيت باهتمام ورقابة أآبر

ُطلب من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذآر المواضيع البيئية التي قاموا برقابتها خالل السنوات الثالث الماضية، 
االستبيان الموجود في الموقع اإللكتروني لفریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة انظر  (٢٠٠٥ إلى سنة ٢٠٠٣ابتداء من سنة 

لالطالع على الئحة بالمواضيع الرئيسية وعدد التقاریر الرقابية التي تم إنتاجها بخصوص آل ) ٧(انظر جدول ). البيئية
 .موضوع

 ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٣المواضيع البيئية في التقاریر الرقابية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من سنة ) ٧(جدول 

  الرقابية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالبيئية في التقاريرمواضيع ال *عدد التقارير الرقابية
 المناطق المحمية والمنتزهات الطبيعية ٦٤
 ) من جراء الصناعة والزراعةمثال( مساحات المياه تلوث ٥٩
 التنوع البيولوجي  ٥٦
 األموال المحلية والمعونات ٥٦
 نظام اإلدارة البيئية ٥١
 معالجة مياه الصرف الصحي ٤٨
 قييم التأثير البيئيت ٤٥
 الزراعة ٤٢
 إدارة النظام اإلیكولوجي والنظام اإلیكولوجي ٤١
 البنية التحتية ٤٠

  قد یتضمن أحد التقاریر الرقابية العدید من المواضيع البيئية *

 ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٣ –أهداف الرقابات 
ف بناء على األسئلة التي من المتوقع أن تجيب عليها العملية في آل رقابة، تحدد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة األهدا

  .في نهایة العملية الرقابية، یبني المراجعون الماليون استنتاجاتهم بناء على أهداف الرقابة. الرقابية بشأن أداء نشاط معين

مالية والمحاسبة على أهدافها ، حصلت األجهزة العليا للرقابة ال٢٠٠٣فمنذ سنة . األهداف الرقابية من عدة مصادروتأتي 
 الرقابية الرئيسية من 

 ) في المائة٨٦(االلتزام بالتشریعات البيئية المحلية  •
 ) في المائة٧٧(االلتزام بالسياسات البيئية المحلية  •
 ) في المائة٧٢(أداء البرامج البيئية الحكومية  •
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 ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٣من سنة للرقابات والمراجعات البيئة األهداف الرقابية الرئيسية  ٨جدول 

نسبة األجهزة العليا 
*للرقابة  

 األهداف الرقابية الرئيسية للرقابات والمراجعات البيئة **)٨١=عدد(
اللتزام بالتشریعات البيئية المحليةا ٨٦  

 االلتزام بالسياسات البيئية المحلية ٧٧

 أداء البرامج البيئية الحكومية ٧٢

عاهدات البيئية الدوليةااللتزام باالتفاقيات والم ٤٦  

 التقدیم النزیه للقوائم المالية والنفقات ٣٨

 التأثيرات البيئية للبرامج الحكومية غير البيئية ٢٨

 تقييمات التأثيرات الببيئية للسياسات والبرامج البيئية المقترحة ٢٨

 أخرى ٤
 . ا للرقابة المالية والمحاسبة باختيار أآثر من خيار واحد في المائة ألنه تم السماح لألجهزة  العلي١٠٠النسب ال تصل إلى   *

 .مجموع عدد المجيبين بخصوص هذا السؤال  **

 القضايا البيئية في الرقابات والمراجعات غير البيئية
لرقابات  بعبارة أخرى ا–یجوز لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إدراج قضایا بيئية في رقابات ومراجعات غير بيئية 

) مواضيع فرعية(عادة ما یتم تقسيم رقابة أو مراجعة إلى سطور استفسارات . والمراجعات التي ال ترآز على المواضيع البيئية
 جهازا أعلى للمراقبة والمراجعة المالية بإدراج المواضيع البيئية في ٥٤قام . وقد تشمل سطر استفسار خاص بالقضایا البيئة

مثال، قامت األجهزة العليا للرقابة المالية ). ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٣من سنة ( خالل السنوات الثالث الماضية الرقابات غير البيئية
والمحاسبة بمراجعة مدى احترام حكوماتها إلجراءات تخفيف الضرر البيئي عندما تقوم هذه الحكومات ببناء البنى التحتية، مثل 

 .   أو عندما تقوم بأنشطة دفاعيةسترادطرق األوتو

 رقابة ومراجعة تطبيق االتفاقيات الدولية
تعالج األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، خصوصا في الدول المتقدمة، قضایا تعتبر في الواجهة، مثل رقابة ومراجعة 

  .االلتزامات الحكومية المتعلقة بالعدید من االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها

لمعایير  في المائة من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة االتفاقيات الدولية آمصدر ٣٦استخدمت نسبة ، ٢٠٠٣منذ سنة 
 :وقد تطرقت الرقابات التي نتجت عن ذلك إلى العدید من القضایا البيئية. الرقابة

 :التنوع البيولوجي •
 .التنوع البيولوجياتفاقية  •
 .ةاتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطب •
   .)سایتس(اتفاقية التجارة الدولية باألنواع المهددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البریة  •

 .الخطرة عبر الحدود والتخلص منها اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حرآة النفایات: النفایات •
 ).ماربول(االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن : التلوث البحري •
 .بروتوآول مونتریال بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوزون: ة األوزونحمای •
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 .بروتوآول آيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ: المناختغير  •

، )والمحاسبة جهازا أعلى للرقابة المالية ١٩(بأآثر الرقابات والمراجعات المتعلقة باالتفاقيات الدولية تقوم منطقة أوروساي 
 ).  أجهزة أعلى للرقابة المالية والمحاسبة٥(بينما تحتل منطقة أوالسيف المرتبة الثانية 

 مراقبة ومراجعة التنمية المستدامة
خالل العقدین األخيرین، حظي مفهوم التنمية المستدام بالقبول والتفهم؛ فقد أصبح اآلن من الجوانب األساسية التي تأخذها 

التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر "إن تعریف هذا المصطلح . عتبار عند وضع الخطط واتخاذ القراراتالحكومات في اال
 .هو مقبول اآلن لدى القطاعي العام والخاص" بقدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتهادون المساس 

اسبة أو شرعت في عملية رقابة ومراجعة لهذا  في المائة من األجهزة العليا للرقابة المالية والمح٢٥لحد اآلن، أآملت 
، بمثل هذه وقد قامت األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من جميع مناطق إنتوساي، ماعدا منطقة آاروساي. الموضوع

ا للرقابة  أجهزة علي٥(أسوساي  و،) أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة١٠(الرقابات والمراجعات، مثال منطقة أوروساي 
وقد شملت مواضيع  الرقابة استراتيجيات التنمية ).  أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة٤(، وأوالسيف )المالية والمحاسبة

 .المستدامة، مصادر المياه العذبة وخدمات الماء وآثارها االجتماعية والتزامات القمة العالمية بشأن التنمية المستدامة

 تعاونيةبات رقا: العمل الجماعي
مهام فریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية تشجيع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على القيام برقابات من بين 
ود للحد البيئية للقضایا العابرة إن الرقابات التعاونية مفيدة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسة، خصوصا للرقابات. تعاونية

 من خالل الرقابات التعاونية، تستطيع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن. والقضایا المتعلقة باالتفاقيات الدولية

 ،تتبادل المعلومات •
 ،تدرب بعضها البعض •
 ،تبني القدرة •
 .تقيم روابط وشبكات •

التي قد ) وضع مستویات األداء(ت الرقابية مع دول أخرى یمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسة أن تقارن نتائج العمليا
إن وضع مستویات األداء مهم خاصة بالنسبة للبرلمانيين الذین یریدون أن یقارنوا . التقریر الرقابيتضفي المزید من القوة على 
 .أداءهم بأداءات الدول األخرى

 أجابوا على االستبيان برقابات تعاونية تتعلق ن جهاز أعلى للرقابة المالية الذی١٠٨ في المائة من بين ١٩، قام ٢٠٠٣منذ سنة 
باستثناء رقابة تعاونية واحدة . اإلقليمية بشأن بحر البلطيقباالتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية  التنوع البيولوجي أو اتفاقية هلسينكي 

لم تقم سوى األجهزة العليا للرقابة المالية في أوروساي بالتبليغ بقيامها  أعلى للرقابة المالية في منطقة أسوساي، قام بها جهاز
 .برقابات تعاونية تتعلق باالتفاقيات الدولية

تعاونية ال  جهاز أعلى للرقابة المالية الذین أجابوا على االستبينان برقابات ١١١ في المائة من بين ٢٢، قام ٢٠٠٣منذ سنة 
تم إجراء معظم الرقابات التعاونية بشأن المواضيع التي ال تتعلق باالتفاقيات الدولية في منطقة أوروساي . تتعلق باتفاق دولي

 في ١٧(وأفروساي )  في المائة١٣(، واسوساي ) في المائة٢١(لكن المناطق األخرى، بما فيها أوالسيف ).  في المائة٣٧(
 .قابات تعاونية أیضا برتقوم) المائة



 

 ٩ أهم استنتاجات االستبيان الخامس بشأن الرقابة والمراجعة البيئية: وضع الرقابة والمراجعة البيئية في دول المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

من المألوف تبادل المعلومات المتعلقة مثال، . تتعاون األجهزة العليا للرقابة المالية من خالل وسائل أخرىإلى ذلك، إضافة 
 ). في المائة٥٢(بالرقابة أو تجارب الرقابة البيئية بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

 ةمواجهة تحديات الرقابات التعاوني
ليس من المألوف لحد اآلن لدى دول منظمة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة القيام برقابات تعاونية ألن األجهزة العليا 

 أعلى للرقابة  جهازا١١٩فمن بين . للرقابة المالية والمحاسبة تواجه تحدیات مختلفة عندما تنظر في القيام بمثل هذه الرقابات
أما بالنسبة . عراقيل في إجراء رقابات تعاونيةأنهم ال یواجهون  جهازا ٢٤قط ذآر فقط  على االستبيان، فبالذي أجاالمالية 

 لآلخرین، فإن أهم التحدیات آانت

 ،) في المائة٤٥(نقص الموارد  •
 ،) في المائة٣٥(نقص المهارات والخبرة داخل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  •
 ،) في المائة٢٢( لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة صالحية غير آافية •
 ). في المائة١٩(نقص الشرآاء  •

 قياس تأثير الرقابات
تبين نتائج االستبيان الخامس أن األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تستخدم مناهج مختلفة لقياس تأثير عملها الرقابي، بما 

 في ذلك

 ) في المائة٧٣(صياتهم استجابات الحكومة لتو •
 ) في المائة٦٦(رقابات المتابعة  •
 ) في المائة٤٣(عدد الجلسات البرلمانية  •
 ) في المائة٣٦(مقدار التغطية اإلعالمية  •

 صالحية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومواردها
 ومعایير وأنواع رقابات ومناهجك أدوار ووظائف في الدول األعضاء لمنظمة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، هنا

 .  هناك بعض االختالفات فيما یخص الصالحيات والنطاقات والممارسات الخاصةلكن. متشابهة

 الصالحية العامة

 :استنادا إلى االستبيان الخامس، تقوم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالعدید من أنواع الرقابات

 ؛) في المائة٩٣) (المالية وااللتزام( صالحية نظامية جهزة األلدى معظم •
 ؛) في المائة٨٩( صالحية رقابة األداء  األجهزةولدى العدید من •
 .، قبل النفقات) في المائة٣٣( بالرقابات السابقة صالحيات للقيام بعضهاولدى  •

 في ٩٧(م الوصول الكامل ليس فقط للحكومة الوطنية لدى العدید من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة صالحيات تعطيه
 وآذلك المجالس الحكومية المحلية والبلدیة ) في المائة٧٥(بل حتى للحكومات اإلقليمية وحكومة المحافظات والوالیات ) المائة
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ید من األجهزة العليا للرقابة وعادة ما یتم رقابة القضایا البيئية على مستویات متعددة، وبما أن للعد).  في المائة٦٥(والجماعية 
 .المالية والمحاسبة صالحيات رقابية واسعة، فإن لدیها فرصة تقييم أنشطة جميع مستویات الحكومة المتعلقة بحمایة البيئة

صالحية )  الدخل المنخفض والمتوسطذاتخصوصا (إضافة إلى الرقابات، لدى بعض األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
أو صياغة تشریعات وبرامج )  في المائة٢٤(دة حكوماتهم على تقييم قدرتهم على وضع وتنفيذ سياساتهم وبرامجهم البيئية مساع
 ). في المائة١٩(بيئية 

 صالحية الرقابة والمراجعة البيئية

ة من أجل القيام هناك نقاش یدور بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بشأن ضرورة الحصول على صالحية خاص
إن الموقف الرسمي . هناك وجهات نظر مختلفة، وفي بعض األحيان متضاربة، حول هذا الموضوع. بالرقابة والمراجعة البيئية

یمكن القيام .  الضروري الحصول على صالحية خاصةلفریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية هو أنه ليس من
لكن بعض األجهزة . أو رقابة األداء) المالية وااللتزام(ية داخل إطار صالحيات الرقابة النظامية بالرقابات والمراجعات البيئ

العليا للرقابة المالية والمحاسبة ترى أن الصالحية الخاصة قد تساعد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على مخاطبة 
  .بأن الرقابات والمراجعات البيئية هي مهمةالوزارات وإعطاء رسالة واضحة إلى الحكومة القائمة 

 ١٧(استنادا إلى االستبيان الخامس، لدى بعض األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  أحكام خاصة للرقابة والمراجعة البيئية 
والسياسات البيئية والتأثير وقد تشمل التشریعات الحمایة البيئية . في صالحياتها التشریعية، وقد تأخذ أشكاال مختلفة) في المائة

 .البيئي والتنمية المستدامة

 في المائة من ٧٤وتبين نتائج االستبيان الخامس أنه ليس من الضروري الحصول على صالحية خاصة للرقابة البيئية ألن 
قابات ومراجعات بيئية رغم برفقد سبق وأن قامت العدید من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة . األجهزة العليا ذآرت ذلك

  .أنها ال تملك صالحية خاصة للقيام برقابة بيئية

وتجدر المالحظة هنا إلى أنه یمكن لألجهزة العليا للرقابة والمراجعة البيئية أن تلعب أدوارا بيئية إضافية ليس لها عالقة 
 أو مراجعة استراتيجيات الحكومة المتعلقة بالتنمية عملية تقدیم مطالبتشمل مثال، قد تملك األجهزة العليا صالحيات . بالرقابة

  .المستدامة

 الموارد المستخدمة في إجراء الرقابات والمراجعات البيئية

غالبا ما تتساءل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي ترید الشروع في إجراء رقابات بيئية عن الموارد التي سيحتاجون 
یثة العهد بالرقابة وهذا یبين لألجهزة العليا الحد. أن ذلك األمر یختلف من جهاز إلى آخر المحصل عليها وبينت النتائج. إليها

ورغم ذلك، تستثمر بعض األجهزة العليا للرقابة . الشروع في الرقابات البيئية دون استخدام موارد آثيرةالبيئية بأنه یمكنها 
 . المراجعة البيئيةالمالية والمحاسبة موارد آبيرة في الرقابة و

في االستبيان الخامس، ُطلب من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تعطي تقييما للحصة المالية من الميزانية السنویة 
 من بين األجهزة العليا الست والستين التي أجابت على السؤال. المخصصة للرقابة البيئية

 المائة في ٤ في المائة خصصت حصة أآثر من ٢٤ •
  في المائة٤ إلى ١ في المائة خصصت حصة ما بين ٢٨ •
  في المائة أو أقل،١ في المائة خصصت حصة ٢٧ •
 . في المائة أنها ال تخصص أي مبلغ للرقابة البيئية٢١وذآرت  •
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وإجابة على السؤال .  داخل آل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبةالمكلفون بالرقابات البيئيةشخاص آما یختلف أیضا عدد األ
، قالت ٢٠٠٣الذي یستفسر عن عدد الموظفين حسب الدوام الكامل الذین یعملون في الرقابة البيئية في معدل سنة منذ سنة 

 األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بأن لدیها

أقل من شخصين یعمالن في الرقابات  •
 ) في المائة١٤(البيئية 

 أشخاص یعملون في ١٠ و٢ما بين  •
 ؛ أو) في المائة٤١(الرقابات البيئية 

 أشخاص أو أآثر یعملون في الرقابات ١٠ •
 ).٩جدول ) ( في المائة٢٧(البيئية 

الرقابة البيئية یتكلف بورغم أن امتالك قسم خاص 
م بالرقابات البيئية، فإن ذلك ليس شرطا أساسيا للقيا

قد یساعد الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة 
على بناء خبرته وقد قررت بعض األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن یكون لدیها قسم أو وحدة خاصة مكلفة بالرقابة 

 ). في المائة٣٥(البيئية 

 المراجعة البيئيةالتغلب على العراقيل المتعلقة بالرقابة و
في االستبيان الخامس، حددت األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عددا من العراقيل المحتملة التي قد تواجهها أثناء إجراء 

. وتشمل أهم هذه العراقيل نقص المهارات والخبرة داخل الجهاز وعدم وجود البيانات الكافية بشأن وضع البيئة. رقابة بيئية
 .بعض العراقيل األخرى) ١٠( جدول ویبين

  ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٣العراقيل التي واجهتها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عند القيام برقابات بيئية من سنة  ١٠جدول 

 ١١٩ = رقم  

 

 ٩٨من بين . لعراقيلُسئلت األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي واجهت عراقيل آيف استطاعت التغلب على هذه ا
  في المائة أن التعاون مع٣٤وذآر  آان أهم حل، تدریب الموظفينن  في المائة أ٤٧جهاز الذین أجابوا على هذا السؤال، ذآر 

  .فریق العمل اإلقليمي المعني بالرقابة البيئية آان حال أیضا

عدد األشخاص الذین یعملون في الرقابة البيئية في معدل سنة منذ سنة ) ٩(جدول 
٢٠٠٣ 
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 ، فإن األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةفي بعض الحاالت، إذا آان هناك نقص في المعلومات المقدمة من الحكومة

 تقوم بجمع البيانات البيئية مباشرة في الميدان على الطبيعة •
 ، و) في المائة١٩(تقوم بإعداد مؤشرات األداء  •
 .تتعاون مع معاهد البحث والجامعات •

ية والمحاسبة المعایير البيئية التي تستخدمها عندما ال یملك بلد قواعد ومعایير آافية، استخدمت األجهزة العليا للرقابة المال
في الحاالت األخرى، تم تغيير صالحية الجهاز األعلى للرقابة المالية ).  في المائة٢٩(المنظمات الدولية آمعایير توجيهية 

 ). في المائة٧(والمحاسبة 

نها ذآرت أن أهم عائق یواجهها هو نقص المهارات  م٦٥بالنسبة لألجهزة العليا اإلحدى والثالثين التي لم تقم قط برقابة بيئية، 
 في المائة أن أهم عائق هو عدم وجود ٣٥ وذآرت نسبة – وحددت التدریب آأفضل وسيلة للتغلب على هذا العائق –والخبرة 

 .الصالحية الكافية للجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة

 التخطيط لرقابات ومراجعات بيئية جديدة
ومن المهم معرفة أهم المواضيع الرقابية . بلألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إجراء رقابات بيئية في المستقستستمر ا

 .التي ستحظى باألولویة وهل تتوقع األجهزة العليا للرقابة المالية أیة تغييرات آبيرة في الرقابة والمراجعة البيئية

 إلى ٢٠٠٦ من المجيبين یخططون إلجراء رقابات بيئية من سنة ٧٦ستبيان الخامس أن وبينت النتائج المحصل عليها في اال
إن أهم المواضيع التي تخطط األجهزة العليا إجراء رقابة .  في المائة منذ االستبيان الرابع١٠ وهو زیادة بنسبة -٢٠٠٨

 ).١١جدول (ومراجعة بيئية عليها تتعلق بالمناطق المحمية والماء والنفایات 

 ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٦أهم المواضيع البيئية المخطط إجراء رقابة ومراجعة بيئية عليها من سنة  ١١جدول 

 *نسبة األجهزة العليا
 القضایا البيئية )**١١٩= عدد(

 المناطق المحمية والمنتزهات الطبيعية ٢٨

 المياه الصالحة للشرب والمخزون ٢٨

 تلوث مساحات المياه ٢٧

 الغابات ٢٦

 ات البلدیاتنفای ٢٤

 معالجة مياه الصرف الصحي ٢٤

 نظام اإلدارة البيئية ٢٢

 النفایات ٢١
 .  في المائة ألنه تم السماح لألجهزة  العليا للرقابة المالية والمحاسبة باختيار أآثر من خيار واحد١٠٠النسب ال تصل إلى   *

 .مجموع عدد المجيبين بخصوص هذا السؤال  **

ليا للرقابة المالية والمحاسبة ما إذا آانت تتوقع تغييرات في حجم الرقابة البيئية المقررة خالل السنوات الخمس ُسئلت األجهزة الع
وتتوقع األجهزة التي أجابت على هذا السؤال أن حجم الرقابات والمراجعات البيئية على المواضيع التالية سيرتفع خالل . المقبلة

 السنوات الخمس القادمة
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 ) في المائة٥٠(مستدامة التنمية ال •
 ) في المائة٥٠(رقابات األداء الخاصة بالمواضيع الرقابية  •
 ) في المائة٤٢(رقابات االلتزام المتعلقة باالتفاقيات البيئية الدولية  •
 ) في المائة٤١(االلتزام بالتشریعات البيئية  •
 ) في المائة٣٠(الرقابات المالية على المواضيع البيئية  •

وتشير . حدوث العدید من التطورات في ميدان الرقابة البيئية خالل السنوات الخمس المقبلة العليا للرقابة المالية وتتوقع األجهزة
 : والتسعين أن العدید منها تخطط لما یليالبيانات التي تم جمعها من األجهزة العليا الثمانية

 )ئة في الما٧١(لزیادة في تبادل المعرفة مع األجهزة العليا األخرى ا •
 ) في المائة٧٠(إدراج المواضيع البيئية في الرقابات األخرى  •
 ) في المائة٦٦(تقدیم المزید من التدریب في مجال الرقابات البيئية  •
 ) في المائة٤٠(استخدام النصح والمشورة من الخبراء الخارجيين  •
 ، و) في المائة٣١(تشكيل مجموعة من المراجعين البيئيين  •
 اخل أجهزتها العليا للرقابة المالية والمحاسبةإنشاء وحدات بيئية د •

ما هي نوع المساعدة التي يمكن أن يقدمها فريق العمل المعني بالرقابة والمراجعة 
 البيئية

-٢٠٠٨آانت نتائج االستبيان الخامس ضروریة عندما تم إعداد خطة عمل فریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية لفترة 
آما . ٢٠١٠-٢٠٠٨ا إلى نتائج االستبيان، تبنى فریق العمل موضوع تغير المناخ آموضوع خطة العمل لفترة واستناد. ٢٠١٠

آموضوع هام یجب تناوله، لذلك قرر فریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة تم تصنيف موضوع الموارد الطبيعية والطاقة 
 .البيئية إعداد مبادئ توجيهية في هذا المجال

جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عما إذا آانت تهتم في الحصول على مواد توجيهية جدیدة وطلب منها تقدیم ُسئلت األ
وقد قام فریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية بتحليل االقتراحات التي أبدتها األجهزة العليا . المواضيع التي تهمها

-٢٠٠٨في خطة عمل لفترة ) تغير المناخ والموارد الطبيعية(إدراج العدید من تلك االقتراحات للرقابة المالية والمحاسبة وقام ب
 ١٠٠(، خصوصا بالنسبة للدول والمناطق ذات الدخل الضعيف ) في المائة٨٦(إن إعداد مواد توجيهية یبقى مهما جدا . ٢٠١٠

التي هي حاليا أقل نشاطا في مجال )  في المائة١٠٠(وسباساي ) ١٠٠(، مثل أفروساي ) في المائة٩٠(والمتوسط ) في المائة
آما أن التدریب والحلقات الدراسية أثناء اجتماعات فریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية . الرقابة والمراجعة البيئية

 .تبقى مهمة بالنسبة لألجهزة العليا المجيبة

جعة البيئية واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة االستفادة من فريق العمل المعني بالرقابة والمرا
 األخرى

آما یمكنها أن تجد وثائق توجيهية على . یمكن لألجهزة العليا للمراقبة المالية والمحاسبة أن تتعلم من تجارب بعضها البعض
ليها في اللغات المعتمدة في منظمة موقع االنترنت لفریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية، والتي یمكن االطالع ع

توجيهات بخصوص تنفيذ العمليات الرقابية على النشاطات ذات المنظور " وقد تكون الوثيقة التي تحمل عنوان . إنتوساي
أآثر واستنادا إلى االستبيان، آانت هذه الوثيقة . مفيدة جدا لألجهزة العليا الحدیثة العهد بالرقابة والمراجعة البيئية" البيئي

من قبل األجهزة العليا للرقابة المالية )  في المائة٧٦(وتم اعتبارها أآثر إفادة من غيرها )  في المائة٥٦(استعماال من غيرها 
الكيفية التي یمكن أن تتعاون بها األجهزة العليا " في المائة من المجيبين أن الوثيقة التي تحمل عنوان ٦٩وقد أحس . والمحاسبة
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القيام برقابات مفيدة لألجهزة العليا التي ترید قد تكون آانت مفيدة؛ هذه الوثيقة " ابة االتفاقيات البيئية الدوليةللرقابة في رق
 .تعاونية

التي تنتج مرتين في السنة وتنشر على موقع اإلنترنت لفریق العمل المعني بالرقابة  Greenlinesتحتوى النشرة اإلخباریة 
 News Briefs from Around the SAI“ الذي یحمل عنوان مات مفيدة، خصوصا في قسمهاوالمراجعة البيئية على معلو

World” . ستون في المائة من المجيبين الذین قرؤوا نشرةGreenlines إضافة إلى ذلك، تعطي العضویة في . وجدوها مفيدة
لألجهزة العليا لعقد روابط لعمل فرص جيدة فریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية والمشارآة في اجتماعات فریق ا

  .الذین یستعملون مواد االجتماعات أنها مفيدة في المائة من المجيبين ٧٠فقد وجد . وشبكات وتقاسم الممارسات الرقابية البيئية

 من خالل االستبيانات،  التي تقدمها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةعناوین الرقابات البيئية جميع یمكن االطالع على
  ، تحت قسم)org.auditing-environmental.www://http/(في موقع االنترنت لفریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية 

(Environmental Audits Worldwide) . ومات بالنسبة لألجهزة العليا للرقابة المالية هذا الموقع هو مصدر غني للمعل
 في المائة من المجيبين على االستبيان الذین استعملوا هذا ٦٤فقد وجد . والمحاسبة والمجتمع الدولي، الذي یهتم بالقضایا البيئية

رقابات حسب موضوع ُتصنف الرقابات والمراجعات حسب البلدان، لكن أهم من ذلك، ُتصنف ال. الموقع اإللكتروني أنه مفيد
إن المعلومات الموجودة في هذا الموقع اإللكتروني مفيدة جدا ألي جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة الذي . الرقابة البيئية

فبالنسبة للعدید من هذه الرقابات، قد یوجد ملخص أو نص التقریر الرقابي الكامل منشورًا في هذا . یقوم بعملية رقابة ومراجعة
  . وقع اإللكترونيالم

، قد تجد األجهزة العليا روابط البيئيةإذا لم یكن التقریر موجودا في الموقع اإللكتروني لفریق العمل المعني بالرقابة والمراجعة 
واستنادا  . ”SAI Contact and Mandate“تحيلهم إلى الموقع األصلي للجهاز األعلى الذي أعد التقریر تحت عنوان 

في سنة ( في المائة من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مواقع إلكترونية على االنترنت ٨١مس، تملك لالستبيان الخا
 في المائة من األجهزة العليا تنشر تقاریرها الرقابية ٨٩آما أن )  في المائة آانت تملك مواقع إلكترونية٦٨، فقط ٢٠٠٣

ونتيجة لذلك، یكون من السهل نسبيا الوصول إلى المعلومات رغم أن ). نترنت منها في مواقع إلكترونية على اإل٧٥(للجمهور 
  .وقد یستخدم العدید من األطراف المهتمة بالبيئية نتائج هذه التقاریر. اللغة قد تشكل عائقا

 خالصة
آل . قابة المالية والمحاسبة، ارتفع عدد الرقابات البيئية التي تجریها األجهزة العليا للرآوآب األرضمع تزاید القلق بشأن وضع 

إضافية إلى ذلك، ظهرت قضایا بيئية . بلد یشعر بالقلق إزاء المواضيع البيئية مثل جودة الماء الصالح للشرب وإدارة النفایات
 على منطقة التلوث الذي یحدث في منطقة ما في العالم یؤثروقد . طبقة األوزون) أو استنفاد(نضوب وعالمية مثل تغير المناخ 

 .وقد وضع المجتمع الدولي اتفاقيات دولية تعالج هذه القضایا العالمية. أخرى في العالم أو العالم بأسره

 .وتلعب الحكومات دورا آبيرا في حمایة البيئة وذلك من خالل سن تشریعات مناسبة ووضع برامج لحمایة البيئية

واستنادا إلى . را آبيرا في جعل حكوماتها مسؤولة عن التزاماتهاویمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تلعب دو
وشرعت أجهزة عليا أخرى نتائج استبياننا، فإن العدید من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة نشطة جدا في هذا الميدان، 

. لفائدة األجيال القادمةجدیدة في مشوارها لحمایة آوآب األرض



 

 ١٥ أهم استنتاجات االستبيان الخامس بشأن الرقابة والمراجعة البيئية: وضع الرقابة والمراجعة البيئية في دول المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 هزة العليا للرقابة المالية التي أجابت على االستبيان الخامسالئحة باألج –ملحق 
  دولة١١٩ دولة، وقد أجابت عليه ١٨٧تم إرسال االستبيان الخامس إلى 

 السعودیة
  سيراليون
  سلوفاآيا
 سلوفينيا

 جنوب إفریقيا
 إسبانيا

 سریالنكا
 السودان
 سورینام

  سوازیالند
  السوید
  سویسرا

  
  تنزانيا

  )جمهوریة  (
  دتایلن
  تونغا
  تونس
  تورآيا

  جزر ترآس
  *   وآایكوس

  توفالو
  

  أوغندا
  أآرانيا

  اإلمارات العربية
     المتحدة

  المملكة المتحدة
  الوالیات المتحدة

     األمریكية
  أوروغواي

  
  فنزویال
  فيتنام

  
 زامبيا

 زمبابوي
  
  

 ليتوانيا
 لكسمبرغ
  مقدونيا

  جمهوریة   (
     یوغسالفيا

 )   سابقا
  ماليزیا
  مالطا

  وریشيوسم
  المكسيك
  مالدوفا
  مونغوليا
  المغرب
  ميانمار

  
  نيبال
  هولندا

  نيوزیلندا
  النرویج

  
  عمان

  
  باآستان

  باراغواي
  بيرو
  نالفليبي
  بولندا

  البرتغال
  

  رومانيا
  االتحاد

     الروسي
  رواندا

  
  سانت آيتش 

     ونيفس
  سانت لوسيا

 ساموا
  

 مصر
 السلفادور
 إستونيا
  اثيوبيا

  
  فيجي
  فلندا

  
  األماني
  غانا
  غيانا

  
  هوندوراس

  هنغاریا
  

  آیسلندا
  الهند

  اندونيسيا
  الجمهوریة(إیران 

  اإلسالمية
  ایرلندا
  إسرائيل
  إیطاليا

  
  جامایكا
  اليابان
  األردن

  
  آازاخستان
  آيریباس

  )جمهوریة(آوریا 
  الكویت

  
  التفيا
  لبنان

  ليسوتو
 ليختنشتاین

  
  

 ألبانيا
 الجزائر
 أندورا
 أنغوال

 األرجنتين
 أرمينيا

 سترالياأ
  النمسا

 
 الباهاما
 البحرین
 بنغالدیش
 بيالروس
 بلجيكا
  بوتان
  بوليفيا

  بوتسوانا
  البرازیل
  بروني

  دار السالم
  بلغاریا

  بورآينا فاسو
  بوروندي

  
  آاميرون

  آندا
  شيلي
  الصين
  آولومبيا

  جزر آوك
  آوستاریكا
  آرواتيا
  القبرص

  جمهوریة التشيك
  

  الدانمارك
  إآوادور

  

 و عضو في منظمة إنتوساي لكنه عضو في فریق العمل اإلقليمي المعني بالرقابة البيئيةهذا البلد ليس ه  *


