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الجزيل إلى المنظمة الع بية لألجهزة العليا لل قابة المالية  أود في بداية هذا البحث أن أتقدم بالشكككككككككككككك  

إدا ة و ذلك  ، والمحاسككبةالمالية في مجال ال قابة  الحادية عشكك ة للبحث العلميمسككابقة والمحاسككبة لتنظيمهم ال

ان و م  ز المعلومات بدي.  ما أود توجيه خالص الشككككككككككك   إلى  بديوان المحاسككككككككككبة التد يب والمنظمات الدولية

ث وش   خاص لكل من ساهم في إث اء البحالمحاسكبة لتوفي  الماكاد  وابدبيات المتعلقة بموعوا البحث ، 

المناقشات وال د على االستفسا ات التي تمت عن ط يق اج اء المقابالت الشخاية مع بالمعلومات من خالل 

   بالم اجعة البيئية . االختااصذوي 
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 البحثملخص 

هذا البحث عبا ة عن د اسككككككككككككة للتحديات التي تواجه ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسككككككككككككبة في إن 
. حيث ب زت أهمية الم اجعة البيئية بعدما بدأت المشاكل البيئية بالتفاقم وعندها باد ت الدول الم اجعة البيئية 

 ن ثم بدأت ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسكككككككككبةفي عقد المؤتم ات الدولية لمناقشكككككككككة القعكككككككككايا البيئية. وم
 بتبني موعككككككككككككككوا المحككافظككة على البيئككة عن ط يق تنفيككذ الم اجعككة البيئيككة عككككككككككككككمن نطككا  عمليككات الفحص 

 لم اجعككة لالتحككديككات التي قككد تعيق من ممككا سككككككككككككككتهككا والم اجعككة . لكن تواجككه ابجهزة العليككا لل قككابككة الكثي  من 
ك التحديات هو عدم توف  مدققين مؤهلين للقيام بالم اجعة البيئية وند ة الب امج التد يبية البيئية . ومن عمن تل

ما سكككككة الم اجعة البيئية في ظل ال قابة المالية لم لألجهزة ال قابيةعدم وجود اكككككالحيات  افية و بهذا الشككككك ن ، 
ند ة و البيئية والتكاليف البيئية ،  عدم  فاية معايي  الم اجعة والمحاسكككككككككبة الخااكككككككككة بالم اجعةو و قابة ابداء ، 

البيانات المتعلقة بالبيئة وما يااحبها من معلومات بش ن اب اعي الملوثة أو بش ن الميزانيات المقد ة للتنمية 
 البيئية ، وغي ها من التحديات التي تم اإلشا ة إليها بتوسع عمن محاو  البحث .

الم اجعكككة البيئيكككة ومختلف أنواعهكككا واالطالا على من أهكككداف إعكككداد البحكككث هو التع ف على مفهوم 
بحث ئية . أيعاا من أهداف هذا المعايي  الم اجعة والمحاسبة والسياسات المحاسبية ذات الالة بالم اجعة البي

اجعة البيئية ، ل قابة في الم  لى التحديات التي تواجه ابجهزة العليا للتغلب عمشككككا  ة في اقت اح الحلول لو اله
 منظمة اب بوساي .افة إلى المشا  ة في المسابقة الحادية عش ة للبحث العلمي التي تنظمها باإلع

ومن أجككل تعزيز البحككث بمعلومككات تخص الجهككاز ابعلى لل قكابككة الككذي أنتمي إليكه ، تم التع ف على 
عند تنفيذ الم اجعة  نيواتج بة ديوان المحاسبة الكويتي في الم اجعة البيئية واستقااء التحديات التي تواجه الد

وذلك عن ط يق اسكتخدام المنهج الواكفي ) مقابالت شكخاية ( والمنهج الوثائقي )  تب ، د اسات ،  البيئية
حث تنطبق تلكك المناهج المتبعة في البو ،  مقكاالت الكت ونيكة ، مجالت  قكابيكة ، مواد علميكة لب امج تكد يبيكة (

 الفاول ومحاو ها .على  افة 

تم التواككككككككككككككل إلى عكدة نتكائج أهمهكا هو عكدم إعطككاء المالحظكات ذات ابث  البيئي  من خالل البحكث
على المالحظات ذات ابث  المالي وذلك بسكككككككككككبب قلة الوعي البيئي لدى  ةيال قابأهمية وت  يز بعض ابجهزة 
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اد   المحافظة على الموا بشكككككككككككككك ن.  كذلكك ال يوجكد اهتمكام  كافي من قبكل الجهكات الخاعككككككككككككككعة لل قابة  المكدققين
دم قد ة تبين ع أيعكككككككككككككاا المعككككككككككككك ة على البيئة .  أعمال الجهة ناتجة عنالتلوثات الالطبيعية وحماية البيئة من 

بعض الجهات الخاعكككككعة لل قابة من تحديد تكاليفهم البيئية واالفاكككككاح عنها عكككككمن بياناتهم المالية .  ما أن 
 قابة سككككككيقلل من المسككككككاهمة في حل المشككككككاكل عدم وجود عمليات م اجعة بيئية مشكككككت  ة بين ابجهزة العليا لل

البيئية المتشككككابهه بين الدول . هناك نتائج أخ ى تختص بتج بة ديوان المحاسككككبة الكويتي في الم اجعة البيئية 
ت  افية خب ة ومها اتوف   عكدم وجود تعكاون  كافي بين اإلدا ات الكداخليكة عنكد القيكام بكالم اجعكة البيئيكة ، عكدم 

بش ن وحدة  يوانالدما يتعلق بالم اجعة البيئية ، وب نه ال يوجد نص ا يح عمن قانون إنشاء لدى المدققين في
 نتائج وتوايات الديوان .لخاععة لل قابة لال قابة على ابداء مما قد يؤدي إلى عدم تقبل الجهات ا

 :  ئيسيةفاول ثالثة على  يحتوي البحث

 ، أهمية  ، فرضـــــيات البحث ، مشـــــللة البحث مةمنهجية البحث ) المقد يتكون من:  الفصـــــل األول -
 . ، منهج البحث ( ، حدود البحث ، أهداف البحث البحث

 أدبيات البحث : عبارة عنالفصل الثاني :  -

  مفهوم الم اجعة البيئية وأنواعها وتانيفها من حيث أهدافها .: ل المحو  ابو 
  سياسات المحاسبية المتعلقة بها .معايي  الم اجعة البيئية وابساليب وال: المحو  الثاني 
  التحديات التي تواجه ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسككككككككككككككبة في الم اجعة البيئية : المحو  الثكالث

 ومقت حات التغلب عليها .
  تج بة ديوان المحاسبة الكويتي في الم اجعة البيئية وتجا ب دول أخ ى : المحو  ال ابع . 

) المقابالت الشـــــخصـــــية ( ، بااضـــــافة  لى النتائج على الدراســـــة الميدانية : اشـــــتمل الفصـــــل الثالث -
  والتوصيات التي تم التوصل  ليها من خالل البحث .
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 الفصل األول

 منهجية البحث

 : المقدمـــــــة  -

تسكككككككككككتمد الم اجعة البيئية أهميتها من خالل مخاط  التلوث البيئي وانع اسكككككككككككه السكككككككككككلبي على مختلف 

القتاكككككككادية واالجتماعية ونتيجة لعدم القد ة على تحقيق التنمية المسكككككككتدامة. فليي من العدل أن يتم النواحي ا

الح ذلك اككحملة بخسكائ  مالية إلاسكتنزاف الموا د الطبيعية وح مان ابجيال القادمة منها وت ك بيئة ملوثة وم

جهزة العليككا لل قككابككة المككاليككة العكككككككككككككك   البيئي دون تحمككل أدنى مسككككككككككككككئوليككة اتجككا  ذلككك. ومن هنككا يب ز دو  اب

الجهات الخاعكككعة  مإلتزاوالمحاسكككبة لتنفيذ ال قابة البيئية وتسكككليء العكككوء على مسكككببات المشككك لة البيئية ومدى 

لل قابة بالمعايي  البيئية الدولية أو االشكككككككككت اطات المحلية التي تعكككككككككعها ابجهزة الح ومية المختاكككككككككة بالبيئة، 

  . احة تقدي  وافااح تلك الجهات عن التكاليف واب باح البيئية باإلعافة إلى التحقق من مدى

تواجه ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسككككككككككككبة عدة تحديات تعيقها من القيام بعملية الم اجعة البيئية 

االح شك ة إلتكلفة العك   البيئي أو التكلفة المباعكعة لل قابة للتكاليف البيئية )  اكعوبة تحديد الجهات الخا

العك   البيئي ( مما يشك ل اكعوبة في تقييم البيانات المالية للجهات الخاعككعة لل قابة.  ذلك فمن عدم تواف  

مكدققين مؤهلين وذو خب ة في مجكال الم اجعكة البيئيكة وعكدم وعيهم بك هميكة ال قكابكة البيئية يعككككككككككككككعف من جودة 

لل قابة بخب اء واسككككتشككككا ات خا جية. أيعككككا ، ال  ابعمال ال قابية ، وقد يؤدي ذلك إلى اسككككتعانة الجهاز ابعلى

يوجكد هنكاك تعكاون ملحوي بين ابجهزة العليكا لل قكابكة على مسككككككككككككككتوى دول التعاون الخليجي فيما يتعلق بالقيام 

 ة. يع والمشككككككككاكل البيئية المشككككككككت  بعمليات م اجعة مشككككككككت  ة على ال غم من وجود توجه للقيام بتبني المواعكككككككك

حدى ب  إاجعة البيئية بش ل ا يح " تعتابجهزة العليا لل قابة في مجال الم  ية لبعض الاكالحيات غي  الكاف"
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الاكعوبات التي تواجه ابجهزة ال قابية عند القيام بالم اجعة البيئية ) اللقاء التد يبي أساليب وتقنيات الم اجعة 

معلومككات  ككافيككة عن حككدى أدبيككات البحككث إلى أن عككدم تواف  .  مككا تشككككككككككككككي  إ( 25، ص  2115البيئيككة ، 

اب اعككككككككي الملوثة وعدم تواف  نظم شككككككككاملة ومتكاملة للمعلومات البيئية لدى بعض الدول يشكككككككك ل تحدي على 

 ( . 11-11، ص  2111ابجهزة ال قابية ) الغبا ي ، 

في هذا البحث سكككككككيتم التط   للعديد من المواعكككككككيع المتعلقة بالم اجعة البيئية وبشككككككك ل خاص سكككككككيتم 

التي تواجكه ابجهزة ال قكابيكة مع ذ   التحكديكات التي تواجكه ديوان المحكاسككككككككككككككبة الكويتي لنقل ع ض التحكديكات 

 تج بة الجهاز ال قابي الذي أنتمي إليه ومحاولة اقت اح الحلول للتغلب على تحديات تنفيذ الم اجعة البيئية .

اككة االلكت ونية المخت فمن خالل هذا البحث تم االسككتناد على الد اسككات واببحاث والمقاالت والمواقع

بالمجاالت البيئية من أجل اسككككتخالص نتائج وتواككككيات البحث واسككككتكمال محتويات محاو   .  ذلك تم اج اء 

مقابالت شككككخاككككية مع مختاككككين من ديوان المحاسككككبة الكويتي من أجل التواككككل إلى المشكككك الت التي تواجه 

 تغلب عليها .ديوان المحاسبة في الم اجعة البيئية واستخالص مقت حات ال

 : مشللة البحث  -

تفاقم مشك لة التلوث البيئي وت ثي ها السلبي على اقتااد الدول معافاا إلى ذلك قلة الوعي البيئي أدى 

إلى جكذب انتبكا  الكدول والح ومكات ، وبكذلكك زاد االهتمكام بك هميكة تنفيكذ الم اجعكة البيئيكة وايعكداد التقا ي  البيئية 

يجاد الحلول لمعالجتها . ونتيجة لذلك أابح لألجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسبة واي للحد من تفاقم التلوثات 

دو  مهم للمسككككككككككككككاهمكة في حمكايكة البيئكة عن ط يق الم اجعكة البيئيكة ، إال أن هنكاك عكدة عوامل تعيق ابجهزة 

ن عككككمن الت البحث . فمالعليا لل قابة من أداء دو ها ال قابي بفعالية في هذا المجال ، وذلك يعتب  أهم مشكككك 

تلك المعوقات : غياب السكككياسكككات والمعايي  الواعكككحة المتعلقة بالم اجعة والمحاسكككبة البيئية مما ينع ي سكككلباا 
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ابة قعلى ابداء ال قابي والمخ جات ال قابية ، عدم وجود اككالحيات بشكك ل مباشكك  وواعككح للجهاز ابعلى لل  

العديد من التحديات ابخ ى والتي سكككككككيتم سككككككك دها في محاو  البحث ، باإلعكككككككافة إلى للقيام بالم اجعة البيئية 

الالحقة . حيث تم اسكككتنتاش مشككك لة البحث من خالل االطالا على الد اسكككات والبحوث وغي ها من الماكككاد  

لمقابالت الد اسكككة الميدانية ) ا ناتجة عنالمتعلقة بالم اجعة البيئية ، باإلعكككافة إلى االسكككتنتاجات الشكككخاكككية ال

 خاية ( .الش

 : فرضيات البحث -

نشاء مشا يع  - 1 الوعي البيئي لدى الجهات الخاععة لل قابة والمؤسسات والهيئات التي تما ي أنشطة واي

لها ت ثي  مباش  أو غي  مباش  على البيئة ، و ذلك مدى وجود وعي  افي لدى ابجهزة العليا لل قابة 

  من التلوث البيئي ومعالجته .المالية والمحاسبة ب همية الم اجعة البيئية للحد 

وجود أدلة  قابية ومعايي  وسكياسات واعحة و افية يتبعها مدققي ابجهزة ال قابية عند تنفيذ الم اجعة  - 2

البيئية ، وتواف  سكككياسكككات وقواعد محاسكككبية واعكككحة تهسكككهل على الجهات الخاعكككعة لل قابة من تحديد 

  تكاليفها البيئية .

  . ز ابعلى لل قابة تخوله من القيام بالم اجعة البيئيةتواف  االحيات  افية للجها - 3

 يوجد تعاون بين ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسبة فيما يخص الم اجعة البيئية .  - 4

وجود موا د بشكك ية  افية ومؤهلة لدى ابجهزة العليا لل قابة لتنفيذ الم اجعة البيئية ، وتوفي  العديد من  - 5

 ة فيما يخص الم اجعة البيئية .يج التد يبية لمدققي ابجهزة ال قابو ش العمل والب ام

مع  تعاون اإلدا ات الداخلية في الجهاز ال قابي عند إعداد التقا ي  البيئية )  تعاون إدا ة  قابة ابداء - 6

 بقية إدا ات ال قابة المالية ( .



 
 

- 6 -  
 

مع  وان المحاسبة الكويتي بش ل خاص (تعاون واسكتفادة ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسكبة ) دي - 7

ابجهزة الح ومية المختاكة بحماية البيئة .  ذلك مدى دقة القياسكات والمعلومات البيئية الااد ة من 

قبل ابجهزة الح ومية المختاكككة بالبيئة فيما يتعلق بتحديد أماكن وماكككاد  التلوث البيئي وغي ها من 

 البيانات البيئية الموثقة .

بحماية البيئة السككككككككلطة القعككككككككائية التي تخولها من تطبيق  االختاككككككككاصزة الح ومية ذات لدى ابجه - 8

 الغ امات والعقوبات على المخالفين  .

 : أهمية البحث -

يسكككككككتمد البحث أهميته من عككككككك و ة الحد من التلوث البيئي لما له من ت ثي  سكككككككلبي  بي  على الموا د 

إلى جكانكب دو  ابجهزة العليكا لل قكابكة المالية  ،واالقتاككككككككككككككاد  اشاإلنتكالطبيعيكة وانع كاي اثكا   السككككككككككككككلبيكة على 

فحماية البيئة أاككككككككبحت من االهتمامات الحديثة لألجهزة  .والمحاسككككككككبة الفعال في المحافظة على المال العام 

يجاد االتحكديكات التي تواجكه ابجهزة العليكا لل قكابكة في مجكال الم اجعكة البيئية و  إب ازلكذلكك من المهم  ،ال قكابيكة 

 الحلول للتغلب عليها .

 : أهداف البحث -

المشككككككككككا  ة في المسككككككككككابقة الحادية عشكككككككككك ة للبحث العلمي التي تنظمها المنظمة الع بية لألجهزة العليا  - 1

 لل قابة المالية والمحاسبة .

التع ف على وسائل وسياسات وأنواا الم اجعة البيئية ، والتع ف على تجا ب ابجهزة ال قابية ابخ ى  - 2

يمكا يخص تنفيكذ الم اجعكة البيئية ،  ذلك التع ف على دو  ديوان المحاسككككككككككككككبة الكويتي في الم اجعة ف

 البيئية .
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تحديات الم اجعة البيئية التي تواجه ابجهزة العليا لل قابة المالية بشكككككككككككك ن يجاد حلول المشككككككككككككا  ة في إ - 3

 والمحاسبة .

ئية سكككات المحاسكككبية المتعلقة بالمسكككائل البيمحاولة حاكك  معايي  الم اجعة البيئية والتع ف على السكككيا - 4

 و يفية احتساب التكاليف البيئية وم اجعتها .

التع ف على أنواا الم اجعة البيئية من حيث أهدافها بن ذلك يساعد في تحديد إطا  الم اجعة البيئية  - 5

 وتحديد مجال الفحص .

 :  حدود البحث -

لى تج بة ديوان وأمثلة ع، العليا لل قابة المالية والمحاسكككبة بالنسككبة لألجهزة وتحدياتها الم اجعة البيئية 

جمهو ية ماكككك  مثل  تنفيذ الم اجعة البيئيةابخ ى في  تجا ب الدولالمحاسككككبة الكويتي في الم اجعة البيئية و 

 الع بية ، جمهو ية السودان ، توني ، المملكة المتحدة ، الب ازيل ،  وسيا ، والن ويج .

 : منهج البحث -

والمادة  ، ب امج تد يبية ، مجالت  قابية الكت ونية ، مقاالت /أبحاثالمنهج الوثائقي )  تب ، د اسات 

 ( والمنهج الوافي ) المقابلة الشخاية ( . العلمية المتعلقة بها
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 الفصل الثاني

 المحور األول

 مفهوم المراجعة البيئية وأنواعها وتصنيفها من حيث أهدافها

سككككيتم اإلشككككا ة إلى مفاهيم الم اجعة البيئية المتعددة مع ذ   نبذة مختاكككك ة عن حو  في بداية هذا الم

 بداية تطو  الم اجعة البيئية وأسباب الحاجة إليها، ومن ثم التط   إلى أنواا الم اجعة البيئية وتانيفاتها .

( .  1993 لمبسء ،تع ف البيئة ب نها " ما يحيء بالف د أو المجتمع ويؤث  فيهما " ) المعجم الوجيز ا

فقد أحاط هللا تعالى االنسان ب افة النعم  الت بة والماء والهواء ، والذي بدو هم يعتب ون من العناا  ابساسية 

للبيئة اب عية . تتع ض البيئة لعدة  وا ث طبيعية ليي لالنسان دو  بها مثل الب اكين ، الزالزل ، االنهيا ات 

أو الكوا ث المائية . " فالعكككككككك   الذي تحدثه الطبيعة نفسككككككككها فهو عكككككككك    الثلجية ، الجفاف ، ابعااككككككككي  ،

ن  ان ذلك يحتاش أحياناا إلى بعككككككعة أجيال . ولكن الدما  ابدهى  تعالجه الطبيعة بنفسككككككها بم و  الزمن ، واي

هو الذي يحدثه االنسككككان بسككككبب الطمع في م اسككككب قاككككي ة ابمد ، أو حتى لمج د االفتقا  إلى المسككككئولية " 

 ( . 1151، ص  1995) موسوعة الزاد للعلوم والتكنولوجيا ، 

ومع تزايد الد اسكات المتعلقة باثثا  البيئية السلبية وما يااحبها من مخاط  احية ومخاط  متعلقة 

بخلككل توازن الطبيعككة ونككد ة الموا د الطبيعيككة ، نشككككككككككككككك ت جمعيككات هككدفهككا الككدفككاا عن البيئككة ومحككاولككة  شككككككككككككككف 

والتجا ية العكككككككككككا ة بالبيئة . ومن ثم بدأت المؤتم ات الدولية واالقليمية بمناقشكككككككككككة تلك  المخالفات الاكككككككككككناعية

الذي تم تنظيمه في  يو دي جاني و في  1992القعككككككككككككككايا البيئية ، من أهمها هو اجتماا قمة البيئة في عام 

ة التلوث البيئي م اقبالب ازيل . أيعككككككاا فمن تزايد نفقات حماية البيئة ونفقات ااككككككالح العكككككك   البيئي وتكاليف 

 على  ل من القطاا الخاص والعام جعل للم اجعة البيئية أهمية أكب .
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نشكككككككك  الوعي البيئي لدى المؤسككككككككسككككككككات المالية وابف اد مهم ولكن ال ي في ذلك دون وجود تشكككككككك يعات 

بو ا  ا وقوانين اككككككككككا مة عككككككككككد المخالفين . وبذلك تطلبت  ل من و الة حماية البيئة ابم ي ية ولجنة تداول

المالية بالبو اة من الش  ات المسجلة بالبو اة ب ن تعلن اجبا ياا عن المعلومات المتعلقة بالبيئة وذلك  ون 

أن المسككككككككككككككتثم ين يطككالبون بتلككك المعلومككات لتم نهم من اتخككاذ الق ا ات االسككككككككككككككتثمككا يككة المؤث ة على التكككاليف 

القية أو االسككتثما ات الخعكك اء وهي تعتب  اسككتثما ات واب باح . أيعككاا قد ظه  ما يسككمى باالسككتثما ات ابخ

ذات عوائد غي  ماكككاحبة لألعككك ا  البيئية . ومن ناحية أخ ى زاد االهتمام باالفاكككاح عن المعلومات البيئية 

من قبل ابشكخاص والهيئات التي تدفع الع ائب و ذلك من قبل البنوك ومؤسسات االق اض من أجل محاولة 

البنوك  ت عكككككة منية  تلوث العقا ات أو ما يؤث  على قد ة المدينين من سكككككداد ابموال المقتوقع المخاط  البيئ

 تقا ي  الم اجعة البيئية .ب  بعض أسباب تزايد الحاجة إلى ف ل ما سبق يعت .ومؤسسات االق اض 

في إاكككككدا  تقا ي  سككككككنوية عن  - Konica Minolta الشككككك  ة اليابانية  -باد ت بعض الشككككك  ات 

بحيكككث يحتوي على النقكككاط اثتيكككة ،  Annual Environmental Performance Reportالبيئي  ابداء

وذلك بناء على ما تمت اإلشكككككككككككككا   إليه في اللقاء التد يبي المنعقد بالقاه ة بشككككككككككككك ن ابسكككككككككككككي العلمية والعملية 

 : "(  19، ص  2114) ف غلي ، للمحاسبة والم اجعة البيئية 

 للش  ة في عوء القوانين المحلية ومعايي  ابداء البيئي الدولية . خطة اإللتزام البيئي  – 1

الشكككهادات التي حاكككلت عليها الشككك  ة خالل السكككنة المالية الماعكككية لت كيد جودة نظام اإلدا ة   – 2

 . ISO 14000البيئية بها مثل شهادة 

   فا  بيان بعنااككككككاباككككككول البيئية التي قامت بشكككككك ائها خالل السككككككنة المالية الماعككككككية مع ا  – 3

 اباول البيئية حتى نهاية السنة المالية .
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 اإللتزامات البيئية للش  ة .  – 4

 مثل ماكككككككككككككك وفات حماية البيئة  –الماكككككككككككككك وفات الجا ية البيئية مبوبة حسككككككككككككككب الهدف منها   – 5

 الهوائية ، وما وفات حماية البيئة المائية ، وما وفات معالجة المخلفات الالبة .

ئد اإلقتاككككككككادي البيئي الذي حققته الشكككككككك  ة ، وبيان بالعائد اإلجتماعي البيئي الذي حققته العا  – 6

 للمجمتع المحيء بها مثل المساحات الخع اء ، وقيمتها اإلجتماعية . " 

محتويات المادة العلمية الخااكككككة بكككككككككككككككككككاللقاء  فيتتعدد تعا يف الم اجعة البيئية ومن عكككككمنها ما جاء 

ف الم اجعككة البيئيككة من منظو  الجهككاز الم  زي وتقنيككات الم اجعككة البيئيككة والككذي ع   التككد يبي عن أسكككككككككككككككاليككب 

للمحاسككككككبات بجمهو ية ماكككككك  الع بية خالل المؤتم  الدولي الخامي عشكككككك  لهنتوسككككككاي ب نها " منهج خاص 

قتاكككككاد ابم اجعة السكككككياسكككككات والب امج وابنشكككككطة البيئية بحيث تشكككككتمل على الم اجعة المالية وم اجعة  فاءة و 

اللوائح الفعلي بتطبيق القوانين و  لتزاموفعالية هذ  السككككككياسككككككات والب امج وابنشككككككطة وذلك بهدف فحص مدى اإل

بداء  التي تح م ابنشككككككككطة والب امج البيئية بالجهة التي يتم م اجعتها والت كد من سككككككككالمة التاكككككككك فات المالية واي

 واالقتاكككاد والفعالية في تحقيق السكككياسكككات والب امج ال أي في اكككحة ودقة البيانات الخااكككة بها ومدى الكفاءة

 ( . 3، ص  2115طة البيئية وايعداد تق ي  بذلك " ) ديوان الم اقبة العام ، وابنش

بشككككككك ن توجيهات بخاكككككككوص تنفيذ العمليات ال قابية على  ISSAI 5110 ما أشكككككككا  المعيا  الدولي 

لبيئية هو عالمة مناسبة تستعمل عموماا لواف واحد النشكاطات ذات المنظو  البيئي ب ن " ماكطلح ال قابة ا

ج اءاتمثل عمليات ال قابة على التاككككككككك يف ، وتاكككككككككديق المنت –من النشكككككككككاطات العديدة  بة الم اق وجات ، واي

والتي لها عالقة عككككئيلة أو ليسكككككت لها عالقة البتة بال قابة الخا جية .  –الح ومية ، ونشككككاطات عديدة أخ ى 

ابية ولكنها ، اكككككفات العمليات ال ق اا ة أيعكككككاا غالباا بنشكككككاطات ال تنطبق عليها ، تع يفي قاب ما تقوم ابجهزة ال
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. أي أن الم اجعة (  5، ص  ISSAI 5110  ،2111) المعيا  الدولي تسكككككككككهم في تحقيق إدا ة أفعكككككككككل " 

لمحاسكككككككبية يات االبيئية ال تقتاككككككك  فقء على الم اجعة الداخلية ، إنما للم اجعة الخا جية دو  في فحص العمل

 والمالية والتجاوزات المتعلقة بالبيئة .

ي نتوساي بش ن م اجعة البيئة ، تفعل ابنتوسااالبعد وعكع مختلف التع يفات التى قدمها أععاء " 

 : اعتماد النهج اإلطا ي لمس لة التع يف على النحو الذى اقت حه ف يق العمل ويشمل هذا النهج ما يلى

 ة و قابة المطابقة و قابة ابداء في تع يف م اجعة البيئةإد اش ال قابة المالي . 

 و ب نامج من سككياسككة أ  جزء من التع يف بالقد  الذى يشكك ل فيه جزءاا  إد اش مفهوم التنمية المسككتديمة

 .(  8، ص  2116" ) هاللي ،  الح ومة المق   م اجعته

 قابة ابداء . ، و  لتزاملمالية ، م اجعة اإلتاككنف الم اجعة البيئية إلى ثالثة أنواا  ئيسككية هي ال قابة ا

ات لتزامالجهة الخاعككككعة لل قابة بتحديد وتقييم النفقات واإل إلتزامالم اجعة المالية يتم عن ط يقها م اجعة مدى 

واباول البيئية والت كد من احة تلك البيانات واالفااح عنها  امالا .  ما تشمل الم اجعة البيئية على عدة 

اعد مدققي الجهاز ال قابي على إعداد تق ي  عن العمليات البيئية للجهات الخاعكككككككعة ل قابته ، وذلك نقاط تسكككككك

 ( :  14-13، ص  2111 ما جاء في المادة العلمية للب نامج التد يبي بش ن الم اجعة البيئية ) الغبا ي ، 

 . الت كد من انجاز ب امج حماية البيئة بناء على االعتمادات المالية 

   الجهة الخاعككككككككككعة لل قابة بالمعايي  المحاسككككككككككبية المتعلقة بتبويب وتحليل العمليات  إلتزاماجعة مدى م

 المالية والما وفات واالي ادات ذات الالة بابنشطة البيئية .

 . التدقيق على الغ امات الم خوذة من المخالفين 
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 ي سككككككككبيل حماية البيئة من التدقيق على ما تسككككككككتلمه الجهة الخاعككككككككعة لل قابة من مسككككككككاعدات مالية ف

 التلوث .

  التدقيق على البيانات المالية من عكككككمنها النفقات البيئية وتدا ي ما اذا  انت تعب  تعبي  حقيقي عن

 نشاطات الجهة وم  زها المالي .

  التككدقيق على العقود المتعلقككة بنشكككككككككككككككاطككات الجهككة البيئيككة وبكك نككه تم أخككذ الموافقككات الالزمككة بنككاء على

في الميزانيككات التقككدي يككة والتكك كككد من أنككه تم تنفيككذ بنود العقككد وفت ة انتهككاء العقككد والغ امككات االعتمككادات 

 ات تعاقدية .إلتزاموما إلى ذلك من 

 التي  مل على ال قابة اإلدا يةتالتدقيق على نظم ال قابة الداخلية للجهة الخاعكككككككككككعة لل قابة والتي تشككككككككككك

ء الموعوعة ، ال قابة المحاسبية ، والعبء الداخلي تؤ د على تطبيق السياسات اإلدا ية حسب الخط

الذي يسككككككككاعد على حفل أاككككككككول الجهة من سككككككككوء االسككككككككتعمال والذي عن ط يقه يتم تحديد وفاككككككككل 

 والمسئوليات . االختاااات

ة بابعمال بالقوانين والقواعد المطبقة والمتعلق لتزامفيقاد بها م اقبة مدى اإل لتزاموبالنسبة لم اجعة اإل

ج اءاتئية . حيث يتم فيها م اجعة السكككككككككياسكككككككككات ابمنية و البي ادا ة المخاط  واالطالا على اللوائح والقوانين  اي

ووعككككككع أح ام مناسككككككبة ، وفي حال انتهاك  الفحصنطا   توسككككككيعالبيئية المطبقة في الدول ابخ ى من أجل 

بل . من االنح افات في المسكككككتقتسككككاعد على تجنب هذا النوا  يقت ح وسككككائلالقوانين يحدد المدقق ابسككككباب و 

مادة ، وذلك  ما جاء في ال لتزاميقوم الجهاز ابعلى لل قابة بتغطية عدة مواعككككككككككككككيع في حال تنفيذ م اجعة اإل

 (  اثتي : " 14، ص  2111العلمية للب نامج التد يبي بش ن الم اجعة البيئية ) الغبا ي ، 
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 ن و  المتعلقكة بككالبيئكة من حيكث مكدى مطككابقتهكا للقوانيمفيككة التي تم بهككا منح الت اخيص لألم اجعكة الكي

 واللوائح النافذة .

 أو حماية  لهواء الجوي بالقوانين السا ية في ش ن حماية البيئة ، سواء الم تبطة با لتزامم اجعة مدى اإل

 .لب يةاالتانيع أو حماية الحياة  نها  والث وة البح ية أو حماية المنتجات الغذائية وعملياتالبحا  واب

 بالمعايي  القياسية الوطنية والعالمية السا ية . لتزامم اجعة مدى اإل 

 باالتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حماية البيئة . لتزامم اجعة مدى اإل 

 بالقوانين الاكككككككاد ة في شككككككك ن تنظيم اسكككككككتعمال االشكككككككعاعات المؤينة والوقاية من  لتزامم اجعة مدى اإل

 اخطا ها ."

  قابة ابداء يتم ابخذ باالعتبا  عدة أساليب  قابية ، منها ما يلي :أما في 

   تقككدي   فككاءة خطككة العمككل والنظم المتعبككة ، ويم ن أن يتم ذلككك عن ط يق االسككككككككككككككتعككانككة بعككدة معككايي

  معيا  المطابقة و معيا  القبول وغي ها من المعايي  ذات الالة بمعايي  التقييم .

 بعه الح ومة فيما يخص البيئة والذي يتم من خالل اسكككككككككككككتيعاب المخططات تقييم  فاءة النهج الذي تت

الح وميكة والغكايكة من الب امج البيئية الح ومية ، باإلعككككككككككككككافة للت كد من أن الح ومة قامت بتنفيذ تلك 

 الب امج استناداا على ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات دولية متعلقة بحماية البيئة .

 مشكككككككا يع الح ومية ابخ ى المتعلقة بالبيئة ، حيث يقوم المدقق بفحص ابعمال فحص وتقييم نتائج ال

الح ومية التي قد تكون قيمت بيانات مشك وا ما والتي ي ى المدقق خالل فحاكه للمستندات ب ن ذاك 

المشككككك وا له اثا  بيئية سكككككلبية .  ما أنه في حال عدم  فاية البيانات يسكككككتعين المدقق باالحاكككككائيات 

 في ب امج بيئية مناظ ة . المطبقة
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  تقييم نظم اإلدا ة البيئية والتي تعتب  ب نها الهي ل الذي يفاككل ما بين السككلطات والمسككئوليات ، والذي

من خالله يتم التع ف على سككياسككات الجهة والخطوات المتبعة لحماية البيئة وما ياككاحبها من نفقات 

ق بالت كد من أن الجهة تزاول أنشككككككككككطتها البيئية في بيئية . عالوة على ذلك ، من المهم أن يقوم المدق

حدود ما توافق عليها السككلطات المختاككة والت اخيص الممنوحة لها . ويم ن أيعككاا للمدقق االسككتعانة 

 ببالغات وتقا ي  الجهات القانونية التي تبدي  أيها بش ن سلوك الجهة البيئي .

 نحو  ات الاككلة يسككتلزم ب ن ي ون للمدقق مها ات علىتقييم الب امج المواككى بتنفيذها وابث  البيئي ذ

واسكككككككع فيما يتعلق بمواعكككككككيع البحث البيئية ، ولذلك قد يتطلب من الجهاز ابعلى لل قابة االسكككككككتعانة 

 بالخب اء والمتخااين بمجاالت البيئة .

ن حيث م بعد التع ف على أنواا الم اجعة البيئية ، سككككككككككككككيتم التع ف على بعض أنواا الم اجعة البيئية

، وذلككك  مككا تم تحككديككدهككا من قبككل الككد تو  أبو ب   البنككا في بحثككه بشكككككككككككككك ن دو  الم اجعككة البيئيككة نحو  أهككدافهككا

( و ذلك  ما جاء في الد اسكككة الميدانية بشككك ن دو   331-329ص ،  2112البنا ، تحسكككين ابداء البيئي ) 

 ( : 53-48، ص  2119الم اجعة الداخلية في تقييم ابداء البيئي ) د يباتي ، 

:  جزء من عمليككة الم اجعككة البيئيككة، يقوم المككدقق بككاختبككا  مككدى إذعككان الجهككة  لتزامم اجعككة مككدى اإل  -1

الخاعكككككعة لل قابة بالتشككككك يعات وابنظمة البيئية .  ما أن انتهاك تلك التشككككك يعات وابنظمة يؤدي إلى 

 ة .التلوث البيئي والذي بدو   ي ون له ت ثي  على البيانات المالي

م اجعة نظم اإلدا ة البيئية : ت تبء م اجعة نظم اإلدا ة البيئية بالتدقيق على نظم اإلدا ة البيئية للجهة   -2

الخكاعككككككككككككككعكة لل قكابكة وهي كل ال قكابكة الكداخليكة للجهكة ، إلى جكانب التع ف على  افة جهود الجهة فيما 

لى ي ععوعات التدقيق البيئيخص تحسين ابداء البيئي والحد من مستويات التلوث . وهنا تشمل مو 
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نظمة البيئية ، مدى امتثالها للسكياسات والمما سات الخااة بها فيما الت كد من مدى اذعان الجهة لأل

يتعلق بالمحافظة على البيئة ، تحديد الت ثي ات الجانبية الناجمة عن مما سة الجهة لمشا يعها والبحث 

 عن ط   ااالحية للحفاي على البيئة .

انتقال اباكككككول : يعتب  هذا النوا من الم اجعة   داة تسكككككتخدم إلدا ة المخاط  وتلقى اهتمام م اجعة   -3

عدة أط اف  البنوك ، مؤسكككسكككات االق اض ، أو ال اغبين بشككك اء اباكككول بن ذلك يسككككاعد في تقدي  

تعلقة مالمخاط  الم تبطة بمتاج ة ابال الثابت ) أ ض أو عقا  ( مع ابخذ باالعتبا  المديونيات ال

باباككككككل الثابت ذاته . ولتعزيز الشككككككعو  بالمسككككككئولية من قبل أاككككككحاب اباككككككول الثابتة فمن معظم 

ابنظمة والقواعد البيئية تلزم مالك اباككل الحالي بتحمل مسككئولية التسكككبب بالتلوث بغض النظ  عما 

 في تلك ابع ا  البيئية .  ان المتسببإذا  ان ااحب ابال السابق قد 

 : وهي تسككككككككككككككمى أيعككككككككككككككاا بم اجعة  والتخزين والتاككككككككككككك ف في مسككككككككككككككتلزمات اإلنتاشالمعالجة م اجعة   -4

إدا ة المخلفات  ، حيث أن التخلص من المواد الاككككككككناعية العككككككككا ة ي ون من مسككككككككئولية مالك المواد 

قا ي  والتاكككنيع واالهتمام بحيازة ت اإلنتاشواباككول . وفي حال ت  يز المالك على  يفية تطوي  خء 

ن بقايا المواد العككككككا ة ومسككككككالكها سككككككيسككككككاعد في الحد من المسككككككائالت المتعلقة بالبيئة وما مفاككككككلة ع

 ات بيئية .إلتزاميااحبها من 

ن الكشف عن بداية أسباب التلوث البيئي والم احل التي أدت إلى تفاقم م اجعة الوقاية من التلوث : إ  -5

تتفاقم في  ب التكاليف المت اكمة التي قدالمشكك لة البيئية سككيسككاعد في السككيط ة عليها و ذلك سككيتم تجن

 حال الكشف المت خ  على المش لة البيئية خااة فيما يتعلق بالمشا يع الاناعية .
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" بككال غم من أن م اجعككة البيئككة قككد بككدأت  كك داة لهدا ة الككداخليككة فككمن الح ومككات وال أي العككام قككد أبككدت 

الم اجعة البيئية ( . ف 3، ص  2116) هاللي ،    خا جي "اهتماما متزايدا بمتاحة نتائج م اجعة البيئة لعنا

كد ة البيئة من خالل الت ب نواعها المختلفة ) م اجعة داخلية ، م اجعة خا جية ( تعلب دو   ئيسككككككككككككككي في حماي

ن  انت هناك  من مكدى إلتزام المنشككككككككككككككلت بكالقوانين البيئيكة المفعلة . هذا النوا من التدقيق يعتب  معقد حتى واي

ن بيئية متعددة وواعحة وذلك بن المواعيع البيئية يتسم جزء منها بافة علمية بحتة . ومثال على ذلك قواني

 ن غازات مع ة ومواد  يميائية قد ال ي ون للمدقق مع فة  افيةية قد تكون ناتجة مهو أن بعض التلوثات البيئ

  قت اح الحلول لمعالجتها .ب ع ا ها وت  يباتها المختلفة ، وبذلك سياعب استنتاش المسببات وا
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 المحور الثاني

 معايير المراجعة البيئية واألساليب والسياسات المحاسبية المتعلقة بها

حككدى التحككديككات التي تواجككه المككدقق في الم اجعككة البيئيككة هي عككدم وجود معككايي  بيئيككة  ككافيككة وذات إ

بعلى لل قكابكة من تطبيق القواعد هي كل تككاملي بحيكث يسككككككككككككككهكل على الجهكة الخكاعككككككككككككككعكة لل قكابكة أو الجهكاز ا

عداد تق ي  الم اجعة البيئية . ذلك التحدي سككككككتتم مناقشككككككته بشكككككك ل سككككككياسككككككات الواجب اتباعها عند فحص واي وال

موسع في المحو  التالي ، إال أن في هذا المحو  سيتم الت  يز على ع ض مجموعة من المعايي  والسياسات 

 بيئية .المهمة المتعلقة بالبيئة والم اجعة ال

تتعككدد المعككايي  الككدوليككة المتعلقككة بككالبيئككة ، فمنهككا مككا يخص نظم اإلدا ة البيئيككة ، والبعض اثخ  ينظم 

أسككككاليب و سككككياسككككات الم اجعة البيئية بالنسككككبة لألجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسككككبة . و ذلك هناك معايي  

معايي  ابخ ى ذات الاككككككككككككككلة بالم اجعة البيئية أو متعلقكة بكالنشككككككككككككككاطكات ذات المنظو  البيئي ، والعكديد من ال

 المتعلقة بتدقيق البيانات المالية بط يقة تع ي الجوانب البيئية .

لكن قبل البدء في اسكتع اض معايي  الم اجعة البيئية يجب التع ف على بعض ابساليب المهمة التي 

تطلب عليا لل قابة المالية والمحاسكككبة . حيث تتسكككاهم في تحسكككين جودة المهمات ال قابية التي تنفذها ابجهزة ال

الم اجعة البيئية أن يعطلع مدققي الجهاز ابعلى لل قابة ب افة ابساليب والمفاهيم البيئية من الناحية اإلدا ية 

عالجة من أجل القد ة على تقييم وم اإلحاكككككائيةالزمة في الد اسكككككات التحليلية و والمحاسكككككبية مع تواف  الكفاءة ال

والمسككككككككككككككتويككات في  أن ي ون هنككاك تنوا في مجككاالت االختاككككككككككككككاص القعككككككككككككككايككا البيئيككة . ومن المهم مختلف

المجموعات وف   التدقيق داخل الجهاز ال قابي . أيعككككككككككاا ، ال بد للمدقق أن ي ون قاد  على اياككككككككككال وجهة 

 الكتابية . د ةنظ   بوعوح للجهة الخاععة لل قابة وابط اف ابخ ى عن ط يق ب اعة التواال اللفظي والق
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 : المعايير الدولية الخاصة بالمراجعة البيئية -

 : ISO 14000معايي  متعلقة باإلدا ة البيئية   -1

يم ن أن يتم اتبككاعهككا من قبككل  ككل من القطككاا الح ومي أو  ISOمعككايي  المنظمككة الككدوليككة للمقككاييي 

لجهات الخاعككككككككككعة لل قابة تتاككككككككككف القطاا الخاص ، وهي معايي  تعككككككككككمن للجهاز أو الم تب ال قابي ب ن ا

 أعمالها بالجودة ، السالمة ، الدقة ، االقتااد ، الماداقية ، الكفاءة ، والفعالية .

بمادا  معايي  تساعد الجهات على اتباا نهج يم ن تطبيقه في اإلدا ة  ISOقامت المنظمة الدولية للمقاييي 

ي على الموا د الطبيعية والحد من التلوثات . ومن البيئية من أجل التواكككككككل إلى أفعكككككككل الط   العملية للحفا

 الخااة بنظم اإلدا ة البيئية . ISO 14000هذا المنطلق وععت المنظمة الدولية للمقاييي سلسلة المعايي  

- ISO 14001  " بشكك ن نظم اإلدا ة البيئيةEnvironmental Management System  حيث : "

تحسين ابداء يئية و مامم ليساعد المؤسسات في إدا ة ت ثي اتها البأن نظام اإلدا ة البيئية يعتب  نظام 

عن منتجاتها وخدماتها وأنشككككككككككطتها . يوف  نظام إدا ة البيئة هي ل لهدا ة البيئية ويغطي  البيئي الناتج

عكككدة مجكككاالت مثكككل التكككد يكككب ، إدا ة السككككككككككككككجالت وعمليكككات التفتيش ، وابهكككداف والسككككككككككككككيكككاسككككككككككككككككات 

(-an-is-http://www.environmentalmanagementsystem.com.au/what

system.html-management-environmental  ولهذا السبب يعتب  هذا المعيا  من أب ز ، )

بشككككك ن نظم   ونه يوف  توجيهات وتوعكككككيحات إعكككككافية ISO 14000  المعايي  المتف عة من المعيا

 اإلدا ة البيئية .

http://www.environmentalmanagementsystem.com.au/what-is-an-environmental-management-system.html
http://www.environmentalmanagementsystem.com.au/what-is-an-environmental-management-system.html
http://www.environmentalmanagementsystem.com.au/what-is-an-environmental-management-system.html
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- ISO 14004   تتماشكككككككى مبادا المعيا :ISO 14004   مع المعياISO 14001   ون أنه يوف 

ي شككد المؤسككسككات  ISO 14004بشكك ن نظم اإلدا ة البيئية . فالمعيا   إعككافيةتوجيهات وتوعككيحات 

 لبيئية بالتنسيق مع أنظمة اإلدا ة ابخ ى .في تطوي  نظم اإلدا ة ا

- ISO 14010  يزود هككذا المعيككا  المككدققين بككالقواعككد العككامككة للتككدقيق على نظم اإلدا ة البيئيككة والتي :

تنطبق على جميع أنواا الم اجعات البيئية،  ما من المم ن للد اسككككات المتعلقة بابث  البيئي ب ن تتبع 

توجيهات عامة للم اجعة من عككككمنها اسككككتقاللية  ISO 14010عيا  وتطبق هذا المعيا  . يعككككع الم

وموعوعية و فاءة المدقق ، المهنية والس ية ، وعع القواعد ابساسية للم اجعة قبل البدء بالفحص ، 

تعككككمين النتائج على مسككككتوى المخاط  وتقديم تق ي  خطي إلى الجهة الخاعككككعة لل قابة بشكككك ن نتائج 

 ( . http://www.intelex.info/public/eqhs_tools/ems/14010.aspالم اجعة ) 

- ISO 14011  التوسكككككككع في نطا  التجا ة العالمية وفي االتفاقيات العامة على التجا ة الدولية جعل :

 تشككابه الوعككع البيئي بينها ومشككا  ة تلك المعلوماتعن الشك  ات تبحث عن وسككيلة مشككت  ة للكشككف 

، حيث أنه  ISO 14011. وبذلك ب زت أهمية المعيا  الدولي  إلى الحشككود في مختلف أنحاء العالم

 المعني بنظم اإلدا ة البيئية .  ISO 14001التدقيق الخااة بالمعيا  الدولي  إج اءاتيوعح 

- ISO 14012  يختص هذا المعيا  بوعككككككع المعايي  ابسككككككاسككككككية لتحديد  فاءة م اجعي البيئة ومن :

لمدقق على شككككككهادة جامعية وخب ة سككككككنتين في العمل في عككككككمن بعض تلك العككككككوابء هو أن يمتلك ا

مجاالت ذات اككككككككلة بابمو  البيئية ، التد ب على أسككككككككاليب الم اجعة البيئية وابنظمة البيئية واثثا  

البيئية ، المشككككككككككا  ة  متد ب في ما ال يقل عن أ بعة عمليات م اجعة وليي ب قل من عشكككككككككك ون يوم 

ف  ئيي ف يق التدقيق ، اثبات الكفاءة في التدقيق ، وأن يتاككف  مدة اجمالية وب ن ي ون تحت اشكك ا
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 بككككككمككككككهكككككككا ات اتاكككككككككككككككككككككال قككككككويكككككككة ومككككككهكككككككا ات الككككككتككككككعكككككككامكككككككل مككككككع اثخكككككك يككككككن والككككككمككككككوعكككككككككككككككككككوعككككككيكككككككة 

 (http://www.intelex.info/public/eqhs_tools/ems/14010.asp  عالوة على ذلكككك . )

م اجعة  ام ثالثة عملياتتميتبعها  ئيي ف يق التدقيق  وجوب إيجب أن  إعككككككككككافيةفمن هناك مقاييي 

 يوم لكي ياككككككبح مؤهل وإلب از 15بمجمالي باإلعككككككافة إلى العمليات اب بعة المشككككككا  إليها بابعلى و 

 المها ات القيادية .

، والم فق  قم  ISO 14000هنالك العديد من المعايي  الدولية ابخ ى ذات الاككككلة بالمعيا  الدولي 

 ( يحدد بعض تلك المعايي  . 1) 

 : IAPS 1010معيا  دولي متعلق باعتبا ات ابمو  البيئية عند تدقيق البيانات المالية   -2

 Internationalمن قبل  1998والماادقة عليه في عام  IAPS 1010تم اادا  المعيا  الدولي 

Federation of Accountants “ FAC “  والذي يهدف إلى توجيه المدققين نحو  يفية االسككككككككككت شككككككككككاد ،

ي  الدولية للتدقيق وتطبيقها عندما ي ون للمسائل البيئية ت ثي  على البيانات المالية . االعت اف والقياي بالمعاي

والكشككف عن المسكككائل البيئية المتعلقة بالبيانات المالية هي من مسككئولية اإلدا ة التابعة للمنشككك ة ، مع العلم أن 

الية لشكككككككككككككك  ات الت مين بالنسككككككككككككككبة للمطالبات المتكبدة هكذا المعيكا  ال يوف  توجيهكات عن م اجعكة البيكانات الم

 البيئية التي لها ت ثي  على حاملي وثائق الت مين .  قعايابموجب وثائق الت مين المتعلقة بال

ية عن ط يق البيئ قعككككككككاياالبيئية عادة ما تكون معقدة ، لذلك يوف  هذا المعيا  تعليمات لتبسككككككككيء ال قعككككككككاياال

 توعيح النقاط التالية :

المسككككككككائل الجوه ية المتعلقة بالقعككككككككايا البيئية الواجب أخذها باالعتبا  من قبل المدقق في حال تنفيذ   -أ 

 الم اجعة المالية .
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 نماذش على نتائج اثثا  البيئية المنع سة على التقا ي  المالية .  -ب 

ا  أجل تحديد طبيعة ونط التوجيه الذي ي اعيه المدقق عند مما سككة الح م المهني في هذا السككيا  من -ش 

 عملية الم اجعة فيما يتعلق بك :

  ذات الاككككككككككككككلة بمدى مع فة المدقق ب عمال الجهة الخاعككككككككككككككعة  311المعيكا  الدولي للتدقيق  قم

 لل قابة .

  بش ن تقييم المخاط  وال قابة الداخلية . 411المعيا  الدولي للتدقيق  قم 

  نظ  في القوانين وابنظمة .فيما يخص ال 251المعيا  الدولي للتدقيق  قم 

  الموعككككككككككككككوعية  ج اءاتوبعض المعايي  ابخ ى وهو يتعلق باإل 621المعيكا  الدولي للتدقيق  قم

 ابخ ى .

توجيهات بخاكككككككككككوص تنفيذ العمليات ال قابية على النشكككككككككككاطات ذات  ISSAI 5110المعيا  الدولي   -3

 : المنظو  البيئي

في مؤتم  االن وساي ، فهو يعتب   2111بعام  ISSAI 5110تمت الماادقة على المعيا  الدولي 

هزة العليا لل قابة ذها ابجفمن أب ز المعايي  الدولية التي توف  إ شادات بش ن عملية ال قابة على البيئة التي تن

المالية والمحاسككككبة  ل على حسككككب اطا  اككككالحياته . وعلى ال غم من أهمية هذا المعيا  في توجيه المدققين 

نه يعتب  دليل وال يمثل معيا   قابي خاص باالنتوسككككككككككككككاي .  ما أن دولة لم اجعكة البيئية ، إال أعمليكة ا خالل

 الكويت هي أحد أععككككككككككاء مجموعة عمل االنتوسككككككككككاي لل قابة البيئية إلى جانب المملكة اب دنية الهاشككككككككككمية ، 

 ليبيا ، المملكة الع بية السعودية ، والعديد من الدول ابخ ى .
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 من ثالثة محتويات  ئيسية : ISAAI 5110ن المعيا  يتكو 

تطبيق المعايي  ال قابية لالنتوساي : البنود التالية هي بعض ما جاء من نقاط في المحتوى ابول من  -أ 

الاككاد  من منظمة االنتوسككاي ) توجيهات بخاككوص تنفيذ العمليات  ISSAI 5110المعيا  الدولي 

 "  ( : 18، ص  7، ص  2111نظو  البيئي ، ال قابية على النشاطات ذات الم

 بالمعايي  ال قابية لالنتوسكككككككككاي في  ل المسكككككككككائل التي تم  لتزامينبغي أن يد ي الجهاز ال قابي اإل

 تع يفها ب ونها هامة .

  ينبغي أن يطبق الجهكاز ال قابي ح مه الخاص على الحاالت المختلفة التي تجد في أثناء ال قابة

 الح ومية .

 طات المناسككككككككبة أن تعككككككككمن اككككككككدو  المعايي  المحاسككككككككبية المقبولة المتعلقة بالتقا ي  على السككككككككل

 والكشوف المالية ذات العالقة بحاجة الح ومة ، وعلى الجهات الخاععة لل قابة أن تطو  أهدافاا 

 لألداء . مميزة وقابلة للقياي وأهدافاا 

 مالي إلى ع ض مناككف للوعككع ال ينبغي أن يؤدي التطبيق المالئم للمعايي  المحاسككبية المقبولة

 ولنتائج العمليات .

 . وجود نظام م اقبة داخلية  اف يقلل من خط  حدوث ابخطاء والمخالفات 

  سكككككككن التشككككككك يعات من شككككككك نه أن يسكككككككهل تعاون الهيئات الخاعكككككككعة لل قابة في الحفاي على  افة

 ات .لى هذ  البيانالبيانات المناسبة والع و ية لتقييم النشاطات موعع ال قابة والواول إ

 . ينبغي أن تتم  ل النشاطات ال قابية في نطا  االحيات الجهاز ال قابي 

 . على الجهاز ال قابي أن يتفادى تعا ب الماالح بين المدقق والهيئة الخاععة لل قابة 
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 . على المدقق والجهاز ال قابي أن ي ونا مستقلين 

  بمعكككايي   لتزامواالهتمكككام الالزمين عنكككد اإلعلى المكككدقق والجهكككاز ال قكككابي أن يمكككا سككككككككككككككككا العنكككايكككة

االنتوسككككككككككككاي ال قابية ويشككككككككككككمل ذلك العناية الالزمة في تحديد ابدلة وجمعها وتقييمها وفي إعداد 

 التقا ي  حول النتائج والتوايات .

   ينبغي االشككككك اف بالط يقة المناسكككككبة على عمل موظفي ال قابة في  ل مسكككككتويات العملية ال قابية

 حلها ، وينبغي م اجعة العمل الموثق من قبل أحد  با  الموظفين ال قابيين .وفي  ل م ا

 غي أن بككالقوانين والنظم المالئمككة ، وينب لتزامعنككد تنفيككذ العمليككات ال قككابيككة ينبغي اختيككا  مككدى اإل

ال قابية العككككمان المعقول للكشككككف عن ابخطاء والمخلفات وابعمال  ج اءاتتوف  الخطوات واإل

 ية والتي يم ن أن تؤث  باو ة جوه ية ومباش ة على البيانات المالية . "غي  الش ع

تطوي  الط ائق والممككا سكككككككككككككككات : البنود التككاليككة هي بعض مككا جككاء من نقككاط في المحتوى الثككاني من   -ب 

الاككاد  من منظمة االنتوسككاي ) توجيهات بخاككوص تنفيذ العمليات  ISSAI 5110المعيا  الدولي 

 "  ( : 21، ص  19، ص  2111نشاطات ذات المنظو  البيئي ، ال قابية على ال

  مثل تكلفة  –تعت ف الح ومات أكث  ف كث  ب ن التكاليف الناجمة عن السككككياسككككات والديون البيئية

يم ن أن تكون مهمكة . ما يم ن  –أجهزة الحكد من التلوث أو تكلفكة تنظيف اب ض من العكدوى 

ديوناا جوه ية أو ديون طا ئة حيث تكون التكاليف  هينة ات لتزامأن تدخل هذ  السكككككككياسككككككككات واإل

حكدوث محتمكل لحدث مسككككككككككككككتقبلي ،  ما يم ن أن تؤث  اثثا  البيئية باككككككككككككككو ة با زة على تقييم 

 اب ض والبناءات والمعامل والتجهيزات .
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 على و  ن هذ  التكاليف والديون البيئية واثا ها على قيم اباول تؤث  على إعداد البيانات الماليةإ

ات محددة بخاككككككككككككككوص بياناتها ملتزام قابتها معاا ، وسككككككككككككككوف تكون بعض الح ومات قد قامت ب

ويم ن أن تكمن الاككككعوبة في أن الهيئة الخاعككككعة لل قابة قد ال تميز بين التكاليف البيئية وبين 

 النفقات الم تبطة بنشاطاتها المستم ة .

 ب حسككككككككككككككابكات معقكدة جداا مثل التكاليف  ثي  من القيم التي وعككككككككككككككعكت على اثثكا  البيئيكة تتطلك

المسكتقبلية المحتملة إلزالة تلوث المواقع النووية . وقد يسكعى الجهاز ال قابي لالعتماد على عمل 

اككو ة نه يحتاش إلى أن يت كد بح ام ال قابية . في هذ  الحالة فمجهات ثالثة للتواككل إلى هذ  اب

 لهم .خااة من مؤهالت الخب اء المشا  ين ومن استقال

  غالباا ما يجوز تاكككككنيف ال قابة على ابداء الم  زة على البيئة باعتبا ها واحد من خمسكككككة أنماط

داء بككالقوانين البيئيككة ر ال قككابككة على أ لتزام قككابيككة مميزة هي ال قككابككة على المتككابعككة الح وميككة له

لبيئكككة ر ابخ ى على الب امج الح وميكككة المتعلقكككة بكككالبيئكككة ر ال قكككابكككة على أث  الب امج الح وميكككة ا

 دا ية البيئية ر تقييم السياسات والب امج البيئية المقت حة .ال قابة على ابنظمة اإل

  ويم ن لككافكة التقنيكات ال قكابيكة المتوف ة مثكل المقكابالت وتفتيش الوثكائق/الملفكات وغي ها أن ، ...

ن في اسككككتعمال بعض م تكون جزءاا عكككك و ياا من هذ  المنهجية ، ويم ن للجهاز أيعككككاا أن يف  

 . ، االستبيان المقنن ، والعينة اإلحاائيةالتقنيات التالية أو  لها : الزيا ة الميدانية 

وعككككككككككككككع المقاييي التقنية : البنود التالية هي بعض ما جاء من نقاط في المحتوى الثالث من المعيا    -ش 

وص تنفيذ العمليات ال قابية الاككاد  من منظمة االنتوسككاي ) توجيهات بخاكك ISSAI 5110الدولي 

 "  ( : 41، ص  35، ص  2111على النشاطات ذات المنظو  البيئي ، 



 
 

- 25 -  
 

  من االهتمامات ال ئيسككية لألجهزة ال قابية عند قيامها بعمليات  قابية تحديد المقاييي التقنية التي

ابي خط اا قيتم في عكككككوئها تقييم  شكككككوف الهيئة الخاعكككككعة لل قابة وأدائها حيث يواجه الجهاز ال  

 ن على الجهاز ال قابي أن يت كد منأو تعتب  متحيزة ، لذلك فمل مقاييي خاطئة اهاماا هو استعم

 أن المقاييي التي يختا ها سوف تكون مقبولة عموماا باعتبا ها مناسبة و املة وقابلة للفهم .

  ن إقككامككة ين المككدقق متهككدف المقككاييي المتعلقككة بككالجوانككب البيئيككة لعمليككة ال قككابككة المككاليككة إلى تم

يئية ) بما ات البلتزامالدليل بخاكككوص ما إذا قامت الهيئة الخاعكككعة لل قابة بتحديد التكاليف واإل

 فيها الديون الطا ئة ( واباول البيئية وبتقييمها واالبالغ عنها باو ة مناسبة .

  دليل على من إقامة التهكدف المقكاييي المتعلقكة بكال قكابكة على المطكابقكة البيئية إلى تم ين المدقق

 ها .ات المعمول بلتزامما إذا قامت الهيئة الخاععة لل قابة بتنفيذ النشاط البيئي طبقاا له

  تهككدف المقككاييي المتعلقككة ب قككابككة ابداء إلى تم ين المككدقق من تكوين  أي بخاككككككككككككككوص إحككدى

لهيئة بل ااكككككد  مؤشككككك ات ابداء المسكككككتعملة من ق :ئلتين التاليتين أو بخاكككككوص  لتيهما المسككككك

ئة أنجزت ن  انت الهيائها في انجازها للنشاط البيئي ، إالخاعكعة لل قابة عندما تبل  علناا عن أد

 النشاط البيئي باو ة فعالة وب فاءة واقتااد . 

 ن أفعكككككككككل  د على االنتقادات الاكككككككككاد ة عن الهيئة الخاعكككككككككعة لل قابة يتمثل بطبيعة الحال في إ

على المقاييي قبل الشككككككككككككك وا في عملية ال قابة ، لكن عندما  الحاكككككككككككككول على موافقة هذ  الهيئة

قالله نه ال يعكككع اسكككتى الحاكككول على الموافقة فمن عليه أن يت كد من أيسكككعى الجهاز ال قابي إل

 تعا ض مع ما يعتب   مناسككككككباا . فمن  فعككككككتجة إغفال أو تعديل للمقاييي بما يموعككككككع  يبة نتي
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ى أي من المقاييي فمن على الجهاز ال قابي أن ي ون مت كداا الهيئة الخاعككعة لل قابة الموافقة عل

 بالخاوص من ام انية الدفاا عن المقاييي التي يستعملها . "

هنكاك العديد من المعايي  الدولية ابخ ى التي تسككككككككككككككهل على المدقق عملية الم اجعة البيئية  المعيا  

ة العليا لل قابة المالية والمحاسبة والذي بدو   يقدم بش ن التنمية المستدامة ودو  ابجهز  ISSAI 5130الدولي 

توجيهات يم ن أن تطبقها ابجهزة العليا لل قابة عند ابخذ بعين االعتبا  التنمية المسككككككككككتدامة في تقا ي ها من 

يوف   ISSAI 5120أجكل التوحيكد بين ابهكداف االجتمكاعيكة واالقتاككككككككككككككاديكة والبيئيكة .  كذلك المعيا  الدولي 

لألجهزة العليا لل قابة فيما يتعلق بط   تنفيذ ال قابة البيئية عن ط يق مما سككككككات ال قابة النظامية .  ا شككككككادات

يعتب  أحد المعايي  المهمة لألجهزة العليا لل قابة المالية  ISSAI 5140باإلعككككككككككافة لذلك فمن المعيا  الدولي 

ن بهككا ابجهزة العليككا لل قككابككة في  قككابككة وهو عبككا ة عن دليككل حول الكيفيككة التي يم ن أن تتعككاو والمحككاسككككككككككككككبككة 

االتفاقيات البيئية الدولية ، والذي بدو   أيعككاا يسكككاهم في حث ابجهزة العليا لل قابة على القيام بعمليات  قابية 

  مشت  ة وذلك بهدف حل القعايا البيئية المتشابهه .
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 المحور الثالث

 لمالية والمحاسبة في المراجعة البيئية التحديات التي تواجه األجهزة العليا للرقابية ا

  ومقترحات التغلب عليها

 تحكديكات الم اجعكة البيئيكة التي تواجكه ابجهزة العليكا لل قكابكة المكاليكة والمحكاسككككككككككككككبة تعتب  أسككككككككككككككاي هذا 

البحث ، حيث أن التع ف على التحديات سكككككيسكككككاعد على التواكككككل إلى الحلول للتغلب عليها . تلك التحديات 

لة إلى أخ ى ومن جهاز  قابي إلى اخ  على حسككككككككب تنوا المشككككككككاكل البيئية وعلى مدى توفي  تختلف من دو 

اكككككدا  القوانين واالشككككككت اطات واللوائح المتعلقة بالبيئة . في هذا المحو  سككككككيتم ع ض التحديات التي تواجه  واي

تي بشكككك ل المحاسككككبة الكويابجهزة العليا لل قابة بشكككك ل عام ومن ثم التط   إلى التحديات التي يواجهها ديوان 

 خاص واقت اح الحلول للتغلب عليها .

 : التحديات التي تواجه ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسبة ومقت حات التغلب عليها أوالا : 

أحد التحديات هو متعلق بعكككككعف خب ة مدققي ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسكككككبة في ما يخص   – 1

يئيككة بسككككككككككككككبككب تعقيككد هككذا النوا من ال قككابككة  ونككه يتطلككب  فككاءة عككاليككة عنككد القيككام بفحص الم اجعككة الب

محاسكككككككبي م تبء بحقائق علمية عن البيئة ، حيث أن توف  الكفاءات للقيام بعملية الم اجعة البيئية له 

ب يت ثي  على مدى ماككككككككككككداقية وجودة تقا ي  ابجهزة ال قابية .  ما أن قلة مع فة المدققين بابسككككككككككككال

الحديثة المتبعة في الم اجعة البيئية سككككيؤدي إلى اسككككتعانة ابجهزة العليا لل قابة بمتخاككككاككككين وخب اء 

ات ملتزام  –لعديد من المخاط   قابي ، والذي بدو   ي ون ماككككككككككككككاحب لمن غي  العكاملين بالجهاز ال

خلفية  الخب اء ، مدى توف الخب اء االيكديولوجيكة ،  فكاءة الخب اء للقيكام بكابعمال المنوطة بهم ، نزاهة 

جهزة العليا وبذلك يقع على عاتق اب –تعليمية مناسككبة للخب اء وتجا بهم السككابقة في المجاالت البيئية 
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لل قابة تقليص نقاط عككعف المدققين من حيث الم اجعة البيئية وتوفي  أفعككل ط   التد يب لتحسككين 

ب ة ابة مسئولة عن وعع أساليب  قابية تتوافق مع خمها اتهم . باإلعافة لذلك فمن ابجهزة العليا لل ق

 تمام مهمة الم اجعةمن أجل إ –سككواء موا د بشكك ية أو موا د مادية  –المدققين وتوفي  الموا د الكافية 

 البيئية . 

باإلعكككافة لما سكككبق فمن أحد التحديات التي قد تواجه ابجهزة العليا لل قابة هو افتقا  المدققين للنزاهة 

داقية فيما فقدان الما إلىب خالقيات المهنة وقبولهم لل شاوي ، مما قد يع ض المخ جات ال قابة  لتزاماإلوعدم 

يخص ا اء المكدققين ونتكائج الفحص . ولتجنكب ذلكك يجب على الجهاز ال قابي توفي  حوافز  افية للمدققين ، 

مثل على العمل و غبته فيه . وتتحيث " يعتمد أداء الموظف و فائته على عناككككككك ين أسكككككككاسكككككككيين وهما قد ته 

مقد ته على العمل فيما يمتلكه الموظف من قد ات ومها ات ومعا ف ي تسكككبها بالتعلم والتد يب خالل سكككنوات 

العمل ، أما ال غبة في العمل فتعتمد على الحوافز التي تدفع سكككككككككككلو ه في االتجا  الذي يحقق أهداف المنظمة 

 ( .، "التحفيز وال عا الوظيفي"  2113) الناا  ، التي يعمل بها " 

 ويم ن تلخيص مقت حات التغلب على هذا التحدي  اثتي :

  وعكع اسكت اتيجيات واعحة وذات الة بابهداف ال قابية ووعع منهج  قابي يتوافق مع خب ات

 المدققين .

  د اتوفي  موا د بشككككككككككككك ية وموا د مادية  افية من أجل مباشككككككككككككك ة المدققين بعمالهم بناء على المو 

المتوف ة في الجهاز ابعلى لل قابة وتوفي  حوافز  افية ومناسبة للمدققين من أجل تقليص ف اة 

 قبولهم لل شاوي .
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 لى لل قككابككة وتوزيعككه على  ككافككة موظفي إاكككككككككككككككدا  دليككل أخالقيككات المهنككة الخككاص بككالجهككاز ابع

 الجهاز .

 يق واستشا ات خا جية أو عن ط توفي  المها ات الفنية المناسبة إما عن ط يق االستعانة بخب اء 

توظيف مدققين لديهم موااكككككككككككفات ومؤهالت فنية معينة  حاكككككككككككولهم على شكككككككككككهادات مهنية في 

الم اجعة ، حاولهم على تعليم جامعي مناسب ، لديهم خب ة سابقة في مجال الم اجعة البيئية ، 

ن نحو ا يجب دفع المدققياجتيكاز و ش العمكل و الب امج التكد يبيكة المعلقكة بكالم اجعكة البيئيكة .  مك

التعليم المستم  عن ط يق الحث على االستم ا  في االطالا على اخ  التطو ات في المجاالت 

ال قابية ال سكيما ال قابة البيئية وحعكو  المؤتم ات والندوات المتعلقة بالمواعكيع البيئية واالطالا 

 على المجالت ال قابية .

   ين المسكككككتعان بهم في الم اجعة البيئية ، والتحقق من مدى التحقق من خلفية الخب اء والمسكككككتشكككككا

 .منهم التقا ي  البيئية المطلوبة توافق أعمالهم مع أهداف عملية الم اجعة وموعوعيتهم في تقديم

  إنشككاء وحدة خااكككة في الجهاز تكون ماكككممة لتنسكككيق ابنشكككطة وتقديم المشكككو ة المتخاكككاكككة "

 ( . 378، ص  2112بيئة " ) البنا ، وتولي العمل ابساسي في تكنولوجيا ال

  يجب أن ي ون الجهاز ال قابي ومدققيه مسككككككتقلين بحيث يم نهم ذلك من إبداء ا ائهم بماكككككككداقية

 وموعوعية . 

التحدي الثاني يتعلق باككككككككككالحيات ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسككككككككككبة وأنواا ال قابة التي تدخل   – 2

وجود تشكككك يع قانوني اكككك يح يتعككككمن اككككالحية الجهاز في تنفيذ عككككمن اككككالحيات الجهاز . عدوم 

الم اجعكة البيئيكة من خالل  قكابكة ابداء أو ال قكابكة المكاليكة قكد يعيق عمليكة ال قكابكة ويؤدي إلى مواجهة 
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اكككككككعوبات عند التعامل مع الجهات الخاعكككككككعة لل قابة . عالوة على ذلك ، فمن بعض ابجهزة العليا 

لفحص فيها على نوا واحد من الم اجعة وهو الم اجعة المالية، وعدم إعداد لل قابة تقتاككككككك  مجاالت ا

 التقا ي  البيئية من خالل  قابة ابداء . 

 ما أن عدم االق ا  بالتنمية المسككككتدامة من عككككمن نطا  ابعمال ال قابية سككككيؤدي إلى تقليص نطا  

ة بنها مسكككتدامة جزء مهم في الم اجعة البيئيالفحص خااكككة فيما يتعلق بالم اجعة البيئية ، حيث أن التنمية ال

تعتب  " تنمية اقتاككككادية واجتماعية متوازنة ومتناغمة تعني بتحسككككين نوعية الحياة مع حماية النظام الحيوي ، 

وهي التنمية التي تقوم أسكاساا على وعع حوافز تقلل من حجم النفايات والمخلفات وتقلل من حجم االستهالك 

،  2114ع عكككك ائب تحد من االسكككك اف في اسككككتهالك الماء والموا د الحيوية " ) الغبا ي ، ال اهن للطاقة وتعكككك

( . قد تواجه ابجهزة العليا لل قابة تحدي عند تقييم ابداء البيئي للجهات الخاععة لل قابة في حال  148ص 

 بة ابداء .عليها تهنفذ  قاغياب قاعدة واعحة للسياسات وابهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة ، والتي بناءا 

 ويم ن تلخيص مقت حات التغلب على هذا التحدي  اثتي :

  إعطاء ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسكككبة اكككالحيات  افية لمباشكككك ة أعمال الم اجعة البيئية

 من خالل مختلف أنواا ال قابة ) ال قابة المالية ،  قابة ابداء ( .

 ت وقواعد واعككحة بشكك ن التنمية المسككتدامة وذلك ليتم االسككتناد عليها أن تاككد  الح ومة سككياسككا

عند القيام بفحص وم اجعة أنشطة وخدمات الجهات الخاععة لل قابة والتي ي ون لها ت ثي  على 

 البيئة .

 . التاديق على التنمية المستدامة لتكون عمن است اتيجية ونطا  عمل ابجهزة العليا لل قابة 
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معايي  وافية مختاة بالم اجعة البيئية وعدم مواكبة ابنظمة المحاسبية مع التطو ات التي  عدم وجود  – 3

تط أ على مختلف الماككككككككككككككاد  الطبيعية وابعكككككككككككككك ا  البيئية الم تبطة بها ،  ما  ال يوجد  فاية في " 

( .  316، ص  2112معايي  ال بء بين التكاليف والفاعلية بالنسكبة الختيا  المش وعات " ) البنا ، 

باإلعككككككافة لما سككككككبق فمن المحتمل أن ال تتقبل السككككككلطات التشكككككك يعية المقاييي والمعايي  الذي اختا  

الجهاز ال قابي اتباعها ، وقد تكون تلك المقاييي غي  مناسككككككككككككككبة أو منحازة . فالجهاز ابعلى لل قابة 

يم أداء عككة البيئيككة عنككد تقييتحمككل مسككككككككككككككئوليككة تحككديككد المعككايي  والمقككاييي المتبعككة والمعتمككدة في الم اج

 الجهات الخاععة لل قابة .

التغي ات المسكككتم ة التي تط أ على الطبيعة والكوا ث البيئية الماكككاحبة لها تشككك ل تحدي على  ل من 

ابجهزة العليا لل قابة على الجهات الخاعككككككككعة لل قابة وذلك بنه ليي من السككككككككهل للجهات الخاعككككككككعة لل قابة 

 باح البيئية بش ل  مي دقيق ، مما يهاعب على الجهاز ال قابي من فحاها .  ما أن تقدي  الما وفات واب

التحدي ي ون ناتج من عدم قد ة الجهات الخاعكككككعة لل قابة من تقييم المشككككك وعات وتاكككككحيح أدائها ، بما في 

البيئية   ا ذلك أداء المسككككتويات اإلدا ية . عالوة على ذلك فمنه ياككككعب تحديد الدين الم تبء بااككككالح ابعكككك

التلوثات البيئية بشككككككك ل  مي دقيق مما ياكككككككعب االعتماد على البيانات المالية للجهة الخاعكككككككعة  ناتجة عنال

لل قكابة . هناك اككككككككككككككعوبة أيعككككككككككككككاا في تحديد الجهاز ال قابي للنفقات على عدة فت ات زمنية والتي تهدف إلى 

، وبالتالي ياككككككككعب على الجهاز ال قابي من تقليص التلوثات الناشككككككككئة من أعمال الجهات الخاعككككككككعة لل قابة 

 االعتماد  لياا على تقدي ات الجهة من الناحية البيئية .
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 ويم ن تلخيص مقت حات التغلب على هذا التحدي  اثتي :

  يجب أن تكون هناك معايي  دولية  افية ومفاككلة وواعككحة بشكك ن الم اجعة البيئية بحيث تسككاعد

من اتبكاعها خالل عملية الم اجعة ، و ذلك فمن اتباا تلك المعايي   مكدققي ابجهزة العليكا لل قكابكة

 سيساعد الجهات الخاععة لل قابة من التح م في  قابتها الداخلية بش ل أفعل .

  أهمية تطوي  القواعد وابنظمة المحاسبية المتعلقة بقياي التكاليف واإلي ادات البيئية وما إلى ذلك

المشككككككككا يع البيئية وما ياككككككككاحبها من نفقات التلوث البيئي . من معايي  محاسككككككككبية ذات اككككككككلة ب

( يوعككح بعض النماذش المقت حة لتحسككين مما سككة المحاسككبة وم اجعة حسككابات  2الم فق  قم ) 

المنشلت االقتاادية بعد م اعاتها المسئولية االجتماعية الملقا  على عاتقها وابداء البيئي فيها ، 

ال افدين بعنوان " مدى ت ثي  ابداء البيئي على مما سككككة وم اجعة وذلك  ما جاء في مجلة تنمية 

 .(  28-27، ص  2116) ج بوا ، الحسابات في المنشلت االقتاادية " 

  مشككككككككا  ة ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسككككككككبة فيما يخص تطوي  المعايي  المحاسككككككككبية التي

ابجهزة ال قابية في تحديد أهداف بيئية  إلى مشكككككا  ة باإلعكككككافةتاكككككد  من المنظمات الدولية ، 

واعكككككككحة بحيث تكون قابلة للقياي . لكن يجب أيعكككككككاا على الجهاز ابعلى لل قابة الحفاي على 

استقالله واالبتعاد عن تعا ض الماالح ، مع عدم استغالل مشا  ته في تطوي  المعايي  مقا نة 

 فحص . أي أنه يجب أن ي ون هناك فاككككككلبنتائج الم اجعة البيئية وح مه المهني على نتائج ال

 اختاكككككككااكككككككاتابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسكككككككبة وبين  اختاكككككككااكككككككاتوعدم تداخل بين 

 المنظمات الدولية التي تعع معايي  ومقاييي التدقيق والمحاسبة .
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ككاليف المقككد ة ث التال يوجكد بيكانكات بيئيككة وافيكة من حيكث الميزانيككات المقكد ة للتنميكة البيئيكة أو من حيك  – 4

للتخلص من التلوثكات البيئيكة ومعكالجتهكا .  مكا أن بعض الكدول ال تنشكككككككككككككك  معلومكات  كافيكة بشكككككككككككككك ن 

المعطيات البيئية فبالتالي سككيؤث  ذلك على تخطيء وتنفيذ السككياسككات والب امج البيئية . ويمتد التحدي 

ومات المتعلقة بتلك اب اعككككككككككككي ليشككككككككككككمل عدم القد ة على تحديد اب اعككككككككككككي الملوثة نتيجة لند ة المعل

ك اب اعكككككككككي المخالفة للشككككككككك وط البيئية والممتلكات ، وبالتالي عدم القد ة على إح ام ال قابة على مال  

 والاحة العامة .

 ويم ن تلخيص مقت حات التغلب على هذا التحدي  اثتي :

 تم تحديثها الموثقة وأن يالمعلومات والبيانات البيئية جهزة الح ومية المختاككككة بالبيئة أن توف  اب

، لبيئيةالملوثة و افة التلوثات ا من إح ام ال قابة على اب اعكي لل قابةلكي تتم ن ابجهزة العليا 

ولتم ينها من ابداء ال أي في المشككا يع والتقدي ات المالية التي تعكككعها الجهات الخاعكككعة لل قابة 

 بش ن الب امج البيئية .

   قابة بالتعاون من ابجهزة الح ومية المختاكككككككككة بالبيئة عن ط يق ع ض مباد ة ابجهزة العليا لل

ال قككابي على تلككك ابجهزة من أجككل ابخككذ بككاالعتبككا   الجهككازنتككائج التقككا ي  البيئيككة التي أعككدهككا 

 من ا اء المختاككككين بتلك ابجهزة وما يتم إاككككدا   سككككتفادةبالمخالفات البيئية ، و ذلك أن يتم اال

ت بيئية موثقة ومعتمدة من أجل االسكككتناد إليها عند تحديد االنح افات البيئية من قياسكككات و بيانا

 للجهات الخاععة لل قابة .

  وعع ب امج تد يبية مشت  ة وايعداد قاعدة بيانات الكت ونية يتم تحديثها أوالا ب ول من أجل تسهيل

 الواول إلى المعلومات والبيانات البيئية .
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ياككككككككككككككاحبها من تعقيدات بيئية تشكككككككككككككك ل تحدي على ابجهزة العليا لل قابة المالية التغي ات البيئية وما   – 5

والمحاسككككبة وذلك بسكككككبب ت ثي  تلك التغي ات البيئية على التنمية المسكككككتدامة ، والتي بدو ها تؤث  على 

تخطيء السككككككياسككككككات العامة من قبل الح ومات لتحقيق أهداف التنمية المسككككككتدامة . أي أن عدم القد ة 

حقيق أهداف التنمية المسكككككككككتدامة سكككككككككيؤث  على دو  ابجهزة العليا لل قابة في حال مقا نة مدى على ت

قد ة ابجهزة الخاعكككككككعة لل قابة في تطبيق السكككككككياسكككككككات العامة للتنمية المسكككككككتدامة التي تحددها الدولة 

 به فعالا من قبل الجهة الخاععة لل قابة . لتزامومقا نته مع ما تم اإل

ال يم ن اقت اح حلول قاطعة بش ن التغي ات البيئية وذلك لعدم ام انية السيط ة والتح م في هذ  الحالة 

 بككككككالطبيعككككككة ، ولكن بككككككالمقككككككابككككككل من المم ن الحككككككد من التلوثككككككات التي تتسككككككككككككككبككككككب في التغي ات البيئيككككككة . 

تشكككمل  ثباإلعكككافة ، يجب أن تسكككعى الح ومات إلى تفعيل التنمية المسكككتدامة وتحديد أهدافها وسكككياسكككاتها بحي

  افة الجوانب االقتاادية والطبيعية واالجتماعية . 

 : التحديات التي تواجه ديوان المحاسبة الكويتي ومقت حات التغلب عليها ثانياا : 

إعككككككككككككككافةا إلى التحديات السككككككككككككككابقة التي تواجهها ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسككككككككككككككبة عند القيام 

الد اسكة الميدانية ) المقابالت الشخاية ( وجود تحديات تواجه ديوان المحاسبة بالم اجعة البيئية فقد تبين من 

 الكويتي بش ل خاص ، وسيتم ع عها  اثتي :

 قابة ابداء لها دو  با ز في الم اجعة البيئية ، إال أنها ال تما ي بشكككككككككك ل واعككككككككككح من خالل قانون   – 1

 إنشاء ديوان المحاسبة .

 ين اإلدا ات المختلفة داخل ديوان المحاسبة في مجال الفحص البيئي .ال يوجد تعاون  افي ب  – 2
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ال يتم ابخذ بتقا ي  ديوان المحاسككككبة البيئية بشكككك ل جدي من قبل بعض الجهات الخاعككككعة لل قابة ،   – 3

يئية لم اجعة البللقيام باالجهكات ليي لكديهكا إد اك  كافي بك ن للكديوان اككككككككككككككالحيات تلكك  مكا أن بعض 

ادا   . واي

 تحديد  - تحديد التكاليف البيئية بيئي أو عن  يفيةبعض الجهات الخاعككعة لل قابة ليي لديها وعي   – 4

 ما أن بعض الجهات الخاعككككككككعة لل قابة ال تفاككككككككح في بياناتها المالية عن  –تكلفة العكككككككك   البيئي 

 خل .الع   البيئي وما يعادله من انفاقات بيئية وت ثي  ذلك على اب باح في قائمة الد

ة المالية ابجهزة ابخ ى لل قابما بين ديوان المحاسككككككككككبة الكويتي و ال يتم تنفيذ م اجعة بيئية مشكككككككككت  ة   – 5

 والمحاسبة وال يوجد تبني لمواعيع المشاكل البيئية المتشابهه .

دم ع ليي هناك موا د بشككككككككك ية وخب ات  افية لدى ديوان المحاسكككككككككبة  للقيام بالم اجعة البيئية ، و ذلك  – 6

 . توف  ب امج تد يبية وو شات عمل  افية

تدا ش وعكككككعف البيانات البيئية واختالف القياسكككككات الاكككككاد ة من ابجهزة الح ومية المختاكككككة بالبيئة   – 7

نتيجة عكككعف الكفاءات لديهم وعدم الح ص على أخذ العينات باكككو ة اكككحيحة مما يؤدي إلى تباين 

 نتائج تلك العينات البيئية .

 بة تحديد التكلفة ) الع   البيئي ( وقياسها مالياا بش ل دقيق .اعو   – 8

وبناء على المناقشكككككككات التي تمت في المقابالت الشكككككككخاكككككككية ، يم ن تلخيص مقت حات التغلب على 

 التحديات التي تواجه ديوان المحاسبة الكويتي  اثتي :

الديوان الوا دة في قانون  تفعيل دو   قابة ابداء من خالل تشكككككككك يع واعككككككككح من عككككككككمن اككككككككالحيات  – 1

 إنشاء  .
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أن ي ون هناك المزيد من التعاون في مجال البيئة بين اإلدا ات الداخلية للديوان ،  تعاون وحدة  قابة   – 2

ابداء مع بقيكة إدا ات الككديوان الكداخليككة ) قطكاا ال قككابكة على الجهككات الملحقكة واالسككككككككككككككتثمككا  ، قطككاا 

 ل قابة على الش  ات ... الخ ( .ال قابة على الوزا ات ، قطاا ا

أن يقوم ف يق العمل المعني بالم اجعة البيئية بعقد اجتماا تمهيدي مع الجهة الخاعكككككعة لل قابة وذلك   – 3

لتوعككككيح دو  الديوان في الم اجعة البيئية . للحد من التحدي المتعلق بعدم تعاون الجهات الخاعككككعة 

بناء على المادة  قم  –في ش ن حماية البيئة والذي يهدف  2114لسنة  42اد  القانون  قم لل قابة 

،  ةوالتدهو  البيئي ب شككككككك اله المختلف إلى حماية البيئة وماكككككككاد ها ، م افحة التلوث –من القانون  3

 تنمية الموا د الطبيعية ، حماية المجتمع واككككككككككككككحة االنسككككككككككككككان والكائنات الحية من جميع ابنشككككككككككككككطة 

ما شكك ل   الت ثي  العككا  لألنشككطة وابعمال التي تتم خا ش إقليم الدولة .العككا ة ، وحماية البيئة من 

أهمها هو م اجعة واعتماد  اختاككككككككككااككككككككككاتالقانون المذ و  أعال  مجلي أعلى للبيئة لمما سككككككككككة عدة 

التق ي  السككككنوي لألداء البيئي لمؤسككككسككككات الدولة ومتابعة تاككككحيح قاككككو  تلك المؤسككككسككككات ، وف ض 

 ى الش  ات والجهات المخالفة بح ام هذا القانون واالشت اطات والمعايي  البيئيةالجزاءات القانونية عل

الوا دة في الئحته التنفيذية .  ما أعطى هذا القانون المزيد من الاككككككككككالحيات للهيئة العامة للبيئة من 

ئي لدى الجهات سككككيزيد من الوعي البي 2114لسككككنة  42عككككمنها العككككبطية القعككككائية . فالقانون  قم 

لتجنب التع ض للمسككائلة والعقوبات من بجدية مالحظات الديوان أخذ سككيؤدي إلى لخاعككعة لل قابة و ا

 الجهات المختاة بالدولة .

أهمية افاككككاح الجهات الخاعككككعة لل قابة عن العكككك   البيئي وتحديد التكاليف البيئية المباشكككك ة  التي   – 4

لما لها من جهة للبيانات المالية البيئي عككككمن تتعلق بماككككالح البيئة ، وأيعككككاا تحديد تكلفة العكككك   ال

 ت ثي  على قائمة الدخل .
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البدء في التطبيق الفعلي للتوجه المتعلق بالتعاون المشككككت ك بين ابجهزة العليا لل قابة بشكككك ن الم اجعة   – 5

اككل إلى ة المتشككابهة بين الدول المجاو ة للتو البيئية المشككت  ة ، وأيعككاا تبني مواعككيع المشككاكل البيئي

 نتائج أفعل بش ن الحلول المقت حة للحفاي على البيئة والحد من التلوث البيئي .

توفي  موا د بش ية مؤهلة وموا د مادية  افية وعقد العديد من الب امج التد يبية ذات الالة بالمواعيع   – 6

مهم اشكككككككككككككك اك المدققين بب امج تد يبية خا جية وو ش عمل من البيئيكة والم اجعكة البيئيكة .  ذلك من ال

توف  م عدبخب اء واسككككتشكككككا ات خا جية في حال  أجل تحسككككين وتنويع الخب ات .  ما يم ن االسككككتعانة

 مما سة الم اجعة البيئية وايعداد التقا ي  .المها ات الالزمة للمدقين ل

 اككككككة بتوفي  البيانات والقياسككككككات المتعلقة بالمعلوماتأن تقوم ابجهزة المسككككككئولة بدولة الكويت والمخت  – 7

البيئيكة بالح ص على ف ض العناية الالزمة من قبل موظفيها عند أخذ العينات والقياسككككككككككككككات من أجل 

 تجنب تباين البيانات .

اككككككككككككككعوب تحكديكد التككاليف البيئيكة هي أحكد التحكديكات المشككككككككككككككت  كة بين ابجهزة العليكا لل قكابكة المكالية   – 8

 اسكككككككككبة ، ولذلك من المهم أن ي ون هناك تعاون ما بين ابجهزة العليا لل قابة والمنظمات الدوليةوالمح

من أجل المشككككككا  ة في تطوي  المعايي  المحاسككككككبية المتعلقة بالبيئة ، و ب ن يتم توفي  وسككككككائل علمية 

فها البيئية اليومحاسكككككبية يسكككككهل اتباعها واالسكككككت شكككككاد بها من قبل الجهات الخاعكككككعة لل قابة لتحديد تك

 وابع ا  المااحبة لها بش ل  مي مفال ودقيق .

 لالحلو و العليكا لل قكابكة المكاليكة والمحاسككككككككككككككبة فيمكا سككككككككككككككبق ع ض بب ز التحكديكات التي تواجكه ابجهزة 

نه من غي   ما أ ب أيي أنه إليجاد حل للمشكككك لة البد أوالا االعت اف بوجودها .و المقت حة لتجنبها والحد منها ، 

ن محاسكككككبة ط ف واحد فقء من ابط اف المسكككككببة للتلوث البيئي ، وال يم ن أن تتم محاسكككككبة المخالفين المم 
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من قبل جهاز ح ومي واحد فقء . أي أنه ال يجب االعتماد على ابجهزة العليا لل قابة وحدها للقيام بالم اجعة 

ئية ، بل يجب للمعايي  واالشككت اطات البي البيئية وايعداد تقا ي  عن نتائج الفحص البيئي على الهيئات المخالفة

توقيع و بكالبيئكة القيام بواجبها في م اقبة التجاوزات البيئية  االختاككككككككككككككاصعلى ابجهزة الح وميكة ابخ ى ذات 

.  ذلك يجب على ابجهزة الح ومية المختاككككة بالبيئة أن تما ي دو  أسككككاسككككي في  العقوبات على المخالفين

مسببات و ابط اف المتسببة بذلك  في الدولة واالفاكاح عنها ب ل شكفافية مع ذ  المشكاكل البيئية  البحث عن

 ، مما يسهل على ابجهزة ال قابية في تحديد الع   البيئي . التلوث 

مسكئولية حماية البيئة ال تقع على عاتق جهة أو شخص معين ، بل يجب أن تكون حماية البيئة عن 

لمجتمع   ل والح ومة بمدا اتها المختلفة باإلعكككافة لتفعيل دو  ابجهزة ط يق تعاون مشكككت ك ما بين ابف اد وا

 العليا لل قابة في الم اجعة البيئية .
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 رابعالمحور ال

 تجربة ديوان المحاسبة الكويتي في المراجعة البيئية وتجارب دول أخرى 

 فيمككا يتعلق اسككككككككككككككبككةيتلخص هككذا المحو  بمجموعككة من تجككا ب ابجهزة العليككا لل قككابككة المككاليككة والمحكك

بالم اجعة البيئية ، ويتكون المحو  من جزئيين أسككككاسككككيين هما : تج بة ديوان المحاسككككبة الكويتي في الم اجعة 

 البيئية ، و أمثلة على تجا ب ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسبة في الم اجعة البيئية .

 : البيئيةتج بة ديوان المحاسبة الكويتي في الم اجعة  أوالا : 

في بداية هذا الجزء سكككككككيتم التع ف أوالا على أنواا المشكككككككاكل والملوثات البيئية بدولة الكويت وتلخيص 

 دو  هيئات وجمعيات حماية البيئة في الكويت ، ومن ثم ع ض أمثلة على دو  الديوان في الم اجعة البيئية .

الث وة يعيكة  كالنفء والغاز والميا  الجوفية و أنعم هللا تعكالى على دولكة الكويكت بكالعكديكد من الث وات الطب

 تع ض  –موا د الز اعية . لكن تلك الماككككاد  الطبيعية بععككككها مع ض للتلوث الالسككككم ية والحيوانية و ذلك 

والبعض اثخ  قد ي ون هو المسكككككككبب للتلوث البيئي بسكككككككبب سكككككككوء  –ابسكككككككماك للنفو  نتيجة التلوث البح ي 

 االستغالل  تس بات الغازات .

 المشاكل البيئية في دولة الكويت تنقسم إلى ثالثة أقسام  ئيسية  اثتي :

تلوث الغالف الجوي والتي تكون أحكد مسككككككككككككككببكاتكه هي الاككككككككككككككناعات المحلية وما ينتج عنها من مواد   – 1

 يميائية )  ثاني أكسكككككيد الك بون ،وابمونيا ،وغاز  ب يتيد الهيد وجين وغي ها من المواد العكككككا ة ( . 

ك نوا اخ  من التلوث الجوي ي ون ناتج من " ا تفاا مسككككككككككككككتوى التلوث السككككككككككككككمعي نتيجة لح  ة هنكا

 الم و  الشكككككككككككككككككديككككد بككككالق ب من الط   السكككككككككككككك يعككككة والمنككككاطق الق يبككككة من مطككككا  الكويككككت الككككدولي " 
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) بلدية الكويت ، موجز و قة العمل بشككككككككككك ن تطوي  وتحديث المخطء الهي لي الثالث لدولة الكويت ، 

 . ( 1 ، ص 2114

  والحيوانات و ذي ي ون ناتج عن اختالل التوازن البيئي ذات الاككلة ب عداد الطيتلوث البيئة الب ية وال  – 2

نق اض . باإلعكككافة إلى المشككك الت المتعلقة بالمنطقة الحعككك ية وت ثي  " التيا ات الب ية المع عكككة له

قة العمل بشككككك ن تطوي  وتحديث المخطء الهوائية المحملة بال مال عليها " ) بلدية الكويت ، موجز و  

 ( . 2، ص  2114الهي لي الثالث لدولة الكويت ، 

د لتشكمل نفو  ابسماك والحياة البح ية بش ل عام ، باإلعافة لموت الشعب دتعتلوث البيئة البح ية ي  – 3

 ما أن   خلفات البالسككككككككككككككتي ية .لقاء النفايات والمسككككككككككككككبب إلقاء م اسككككككككككككككي الم اكب عليها واي الم جكانية ب

ح ام ال قابة على الاكككككك ف الاككككككحي ونظافة الشككككككواطد ي ون له دو  في تدهو  البيئة البح ية عدم إ

 الكويتية .

إن أب ز التلوثكات في دولكة الكويكت تكون نتيجكة لح   ابكا  النفء التي سككككككككككككككببتها ح ب الخليج الثانية 

 727ثبا  التي تم ح قها بل  نحو وامتدت اثا  التلوث لتاككككككككككككككل إلى بعض الدول المجاو ة ، حيث أن عدد ا

بئ  نفطي والذي نتج منه انبعاثات للغازات والم  بات الكيميائية السامة . فسبب اعتبا ها أحد أب ز المش الت 

عض تلوث البيئة البح ية وتلوث الت بة وتدهو  بالبيئية في الكويت هو بن اثا ها السككككككككككككلبية شككككككككككككملت  ل من 

واحل تسككككك ب النفء قبالة السككككك ناتجة من. عالوة على ذلك فمن البقع الزيتية الالحاالت الم عكككككية لدى السككككك ان 

 شكككككككككككككك لت أكب  حادثة انسكككككككككككككك اب نفطي في العالم قد  –بقعة زيت  128قا بت نحو  –الكويتية والسككككككككككككككعودية 

 (www.wikipedia.org . ) ح ائق ابا  النفء الكويتية ، 
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بيئة بهدف " العمل على حماية البيئة وم افحة تم ت سككككيي الجمعية الكويتية لحماية ال 1974في عام 

أسكككككككباب التلوث ، العمل على إيجاد تف ي  علمي وتشككككككك يعات قانونية وتنظيمات إدا ية تحقق سكككككككالمة البيئة ، 

الوقائية والعالجية المم نة عكككككككككككد التلوث ، حماية ماكككككككككككاد  الث وة الطبيعية ، االهتمام  ج اءاتاتخاذ  افة اإل

اإلعالمية واالجتماعية والثقافية المتعلقة بالبيئة ، والسكككعي إلى تحقيق المسكككاهمة الفعالة في بالنواحي الت بوية و 

 ، أهداف الجمعية keps.org.kwتوعية المواطن و فع مسكككتوا  العلمي والثقافي في ابمو  المتعلقة ببيئته " ) 

ذي ألحق بوزا ة الاكككحة ، وبعد ذلك تم إنشكككاء مجلي حماية البيئة وال 1981( . وبعام الكويتية لحماية البيئة 

من أجل العمل بابمو  ذات الالة بالتقدم  1983تم إنشاء الهيئة العامة لشئون الز اعة والث وة السم ية بعام 

 والتطو  الز اعي والمحافظة على الث وة السم ية . 

جلي الوز اء إلنشكككككككاء الهيئة العامة للبيئة بحيث تكون ملحقة بم 1995لسكككككككنة  21اكككككككد  الق ا   قم 

بالقيام ب افة ابعمال ص الهيئة العامة لحماية البيئة "، حيث تخت 96/16واد ت التعديالت عليه تحت  قم 

( . قامت 3هيئة العامة للبيئة ، مادة  قم بمنشكككاء ال 1995لسكككنة  21قانون  قم والمهام الكفيلة بحماية البيئة ")

بهدف ال فع  " emiskومات لل قابة البيئية تحت مسككككككككمى " بيئتنا/الهيئة العامة لحماية البيئة بتكوين نظام معل

من مسككككككككتوى قد ات الهيئة عند القيام في أعمال م اقبة المواقع وابنشككككككككطة البيئية عن ط يق االسكككككككككتعانة بنظم 

 " وغي ها من التقنيات . GISالمعلومات الجغ افية " 

  قم  ولة الكويت بشكككككككككككككك ن حماية البيئة فالم فقوبكالنسككككككككككككككبكة لالتفكاقيكات الدولية واإلقليمية التي وقعتها د

  مجلككككككة البيئككككككة االلكت ونيككككككة  ككككككل من ( يحاكككككككككككككك  بعض تلككككككك االتفككككككاقيككككككات ، وذلككككككك  مككككككا جككككككاء في 3) 

، (  2111) والبوابة االلكت ونية لل ئاسككككككة العامة لأل اككككككاد وحماية البيئة ،  ( 2111-2119) البهبهاني ، 
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بشكككككك ن االتفاقيات والب وتو والت الدولية واإلقليمية  2112عام ب –الفتوى والتشكككككك يع –وااككككككدا  مجلي الوز اء 

 .(  433، ص  391، ص  17) ص التي أب متها دولة الكويت في مجال البيئة 

 : تلخيص دو  ديوان المحاسبة الكويتي في الم اجعة البيئية  -

بقانون  منه على أن " ينشككك  151وناكككت المادة  11/11/1962اكككد  دسكككتو  دولة الكويت بتا يخ 

ي فديوان للم اقبة المالية ي فل بقانون اسككككككتقالله وي ون ملحقاا بمجلي ابمة ، ويعاون الح ومة ومجلي ابمة 

نفا  ماكك وفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الح ومة ومجلي  قابة تحاككيل إي ادات الدولة واي 

بمنشكككككككاء ديوان  1964لسكككككككنة  31لتالي اكككككككد  القانون  قم ابمة تق ي اا سكككككككنوياا عن أعماله ومالحظاته " . وبا

المحاسكبة بدولة الكويت بحيث تشمل  قابته  افة الوزا ات واإلدا ات والماالح العامة التي يت لف منها الجهاز 

اإلدا ي للدولة ، البلديات وسككائ  الهيئات المحلية ذات الشككخاككية المعنوية ، الهيئات والمؤسككسككات الشككخاككية 

العامة ، والشككككككك  ات أو المؤسكككككككسكككككككات التي ي ون للدولة أو أحد ابشكككككككخاص المعنوية العامة ابخ ى المعنوية 

من قانون  5منه أو تعككككككمن لها حد أدنى من اب باح ) المادة  قم  %51ناككككككيب في  أي مالها ال يقل عن 

 ( . 1964لسنة  31إنشاء ديوان المحاسبة  قم 

لمحاسككككبة اككككالحيات للقيام ب عمال الم اجعة البيئية وذلك  ون لديوان اوبالنسككككبة للم اجعة البيئية فمن 

أن هكذا النوا من الم اجعكة ال يختلف  ثي اا عن ال قكابكة المكالية أو  قابة ابداء ويتم مما سككككككككككككككته من خالل تلك 

 قابتهالجهة الخاعككككككعة ل      في المحو  السككككككابق قد يواجه الديوان اككككككعوبة في اقنااابنواا ال قابية . و ما ذه 

لديوان اكككككككككالحيات للقيام بالم اجعة البيئية . وي جع السكككككككككبب في ذلك إلى أن وحدة  قابة ابداء في ب ن لدى ا

، ولهذا السكككككبب ال تتعاون بعض الجهات   الديوان ليي لها تشككككك يع قانوني اككككك يح عكككككمن مواد قانون إنشكككككاء

 ية الفحص . الخاععة لل قابة فيما يخص العمل بتوايات الديوان الم تبطة بنتائج عمل
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تدعم الم اجعة  2115-2111عالوة على ذلك فمن الخطة االسككككت اتيجية لديوان المحاسككككبة عن الفت ة 

البيئيككة وتحككث على التعككاون مع المنظمككات الككدوليككة فيمككا يخص اقت اح وف ض أط  حككازمككة لعمليككات الم اجعككة 

اتيجية يات السككامة . الهدف الثالث من اسككت  ومعالجة النفاالبيئية والت  يز على أهمية اسككتخدام الطاقات البديلة 

 الديوان يختص بتبادل الخب ات وتقاسم المع فة ويقعي على اثتي : "

  االسككككككتم ا  في تبادل التجا ب والمع فة وتنفيذ بعض المهام ال قابية المشككككككت  ة مع ابجهزة العليا

 لل قابة الزميلة وخااة في مجال م اجعة البيئة .

  الموقعة مع ابجهزة العليا لل قابة ، من خالل  ؤية واعكككككككككككككحة لقاسكككككككككككككم المع فة تفعيل االتفاقيات

وخااككككككككككة في المجاالت ذات االهتمام الدولي ، مثل م افحة الفسككككككككككاد ، وتفعيل الحو مة وال قابة 

 البيئية " .

و ما جاء في المقابالت الشكككككخاكككككية فمن مشكككككا  ة الديوان بتطوي  المعايي  المحاسكككككبية التي تعكككككعها 

مات الدولية بشكككككككك ن الم اجعة البيئية تكون عن ط يق منهجية معينة ، وهي ب ن تقوم المنظمات بتسككككككككليم المنظ

نسكككككككخة أولية لع عكككككككها على الديوان ويقوم الديوان بمبداء  أيه بها ووعكككككككع مقت حاته للتحسكككككككين منها . ويناقش 

اي أو المنظمات ابخ ى ، و ذلك الديوان اقت احاته من خالل االجتماعات الدو ية التي تعدها منظمة اال بوسككك

من خالل المؤتم ات الدو ية التي يتم فيها مناقشكككككككككككة مواعكككككككككككيع التلوث المشكككككككككككت  ة بين الدول المجاو ة وتقديم 

تواكككككككككككيات إليجاد الحلول المناسكككككككككككبة من أجل تقليل مخاط  البيئة وتقليص العقبات التي تواجه المدققين عند 

 تنفيذ الم اجعة البيئية .

الد اسككككككة الميدانية و ذلك اسككككككتناداا على المقاالت والمجالت ال قابية ، تم التع ف على أنواا بناءا على 

ال قابة التي يما سكككها ديوان المحاسكككبة الكويتي في الم اجعة البيئية ، وتبين أن الم اجعة البيئية في الديوان تتم 
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( ، financial auditالم اجعة المالية  ،compliance لتزامعن ط يق نوعين من ال قابة: ال قابة المالية )اإل

و  قكابكة ابداء . في ال قكابكة المكاليكة يتم التك ككد من مكدى اككككككككككككككحكة تطبيق الجهكة الخكاعككككككككككككككعكة لل قابة للمبادا 

عا ف ات البيئية وتقييمها طبقاا للقواعد المحاسككككككككبية المتلتزامالمحاسككككككككبية و يفية تحديد اباككككككككول والتكاليف واإل

ت المالية معب ة .  ذلك يتم الت كد من سكككككككككككالمة تنفيذ الجهة الخاعكككككككككككعة لل قابة للعقود عليها وب ن تكون البيانا

 فهي تتم عن ط يق الت كد من عدم تجاوز الجهة للمعايي  والقوانين واللوائح لتزامالبيئية . وبالنسكككبة لم اجعة اإل

ن ديوان أما في  قابة ابداء فمالبيئية والحاككككككول على الت اخيص البيئية الالزمة لمزاولة أنشككككككطتها وخدماتها . 

المحاسكككككككبة يقوم بمعداد تقا ي  عن أعمال الجهة الخاعكككككككعة لل قابة بحيث تشكككككككمل تلك التقا ي  بحد أدنى على 

 لتزاممدى اقتاادية و فاءة وفعالية ب امج الجهة البيئية ، ومدى اتفا  تلك الب امج مع السياسات الح ومية واإل

الاككاد ة من الدولة .  ما يحتوي تق ي   قابة ابداء على نتائج تتعلق بمدى توافق  بالقواعد والتشكك يعات البيئية

 مع مؤش ات ومعايي  ابداء البيئية . ابهداف التي تععها الجهة

التعكاون بين ديوان المحككاسككككككككككككككبكة الكويتي وابجهزة العليكا لل قكابككة في الم اجعكة البيئيكة ي ون عن ط يق 

 ات منظمة اال بوساي تقوم بعقد مؤتم .  ما أن من الم اجعة البيئيةبية الخااة إعداد وحعو  الب امج التد يب

سككككنوية تسككككهم في نقل الخب ات بين ابجهزة ال قابية ، حيث يقوم  ل جهاز أعلى لل قابة بشكككك ح التحديات التي 

م اال بوسككككككككاي تواجهته وابعمال التي تم إنجازها وغي ها من ابمو  ذات الاككككككككلة بالبيئة . وفي إطا  منظمة 

لكويت خالل الفت ة بدولة اعقد لقاء تد يبي بعنوان" التحديات التي تواجه ابجهزة ال قابية في الم اجعة البيئية " 

متد باا من مختلف ابجهزة ال قابية العليا أععككككككككككككاء  36والذي شككككككككككككا ك فيه نحو "  2114نوفمب   13-9من 

ئية المعااكك ة وأهمية التاككدي لها  قابياا ومدى اهتمام ابجهزة منظمة اال بوسككاي ، وتناول اللقاء للمشككاكل البي

العليا لل قابة بالم اجعة البيئية ، إلى جانب المسككككككككككككتجدات ال قابية البيئية والمعايي  ذات العالقة وال قابة البيئية 
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( .  28ص ،  2115وعالقتها بالتغي  المناخي والتنمية المسككككككككككككتدامة والطاقة المسككككككككككككتجدة " ) مجلة ال قابة ، 

باإلعككككككككككككافة لذلك ، ع ض ديوان المحاسككككككككككككبة خالل اللقاء التد يبي أمثلة على تجا به في الم اجعة البيئية من 

 عمنها موعوا تا يف المخلفات السائلة في ميا  البح  .

وت  ز موعوا الفحص على التدقيق  2112أاد  ديوان المحاسبة أول تق ي  لل قابة البيئية في عام 

التككدقيق البيئي   م اثثككا  المحتملككة على البيئككة الكويتيككة ، يلي ذلككك عككدة تقككا ي  بيئيككة أخ ى  تق يالبيئي لتقيي

،  2115، والتدقيق البيئي على إدا ة النفايات الاككككككككككاد  بعام  2114على النفايات الاككككككككككلبة الاككككككككككاد  بعام 

 ج اءاتالبيئي على اإل ، والتدقيق 2116الم الاكككككككككاد  بعام والتدقيق على الوعكككككككككع البيئي لمنطقة علي السككككككككك

) الفعلي ، ج يدة القبي ،   2116الخااكة بسكالمة الدواجن المحلية من مي  وب السكالمونيال الااد  بعام 

 ( ، باإلعافة للعديد من التقا ي  البيئية ابخ ى . 2118

 وسيتم ع ض أمثلة لبعض التقا ي  البيئية الااد ة من ديوان المحاسبة الكويتي :

ق ي  التدقيق على تاككككك يف المخلفات السكككككائلة في ميا  البح  الاكككككاد  عن  قابة ابداء في ملخص ت  – 1

اشككتمل مجال الفحص على المعايي  واالشككت اطات التي وعككعتها الهيئة العامة للبيئة : "  2118مايو 

 جعن المخلفات السككككككككككككائلة ومقا نة نتائج القياسككككككككككككات التي أعدتها الهيئة بالمعايي  الموعككككككككككككوعة ، نتائ

االختبكا ات الكدو يكة التي تقوم بها الهيئة العامة للبيئة ، الزيا ات الموقعية للمختب ات الموجودة بمنطقة 

شكككت اطات بتطبيق المعايي  واال لتزامالشكككعيبة . وبالنسكككبة بهداف الفحص فت  زت على التحقق من اإل

ابقة ، والوقوف على مدى مط وعكككككككككعتها الهيئة العامة للبيئة عن المخلفات السكككككككككائلة بميا  البح  التي

ابجهزة المتوف ة للمعاي ة الدولية ومدى  فاءة ابجهزة في القياي وال اكككككككككككككد البيئي ، التحقق من مدى 

 فاءة ال قابة البيئية للهيئة العامة للبيئة على تاكك يف المخلفات السككائلة في عككوء تبعية م  ز حماية 

بداء بديوان المحاسككككبة على تاكككك يف المخلفات السككككائلة ) تق ي   قابة ا"  2111البيئة لها منذ يونيو 
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. وتواككككككل ف يق التدقيق المعني بعملية فحص تاكككككك يف المخلفات (  6، ص  2118بميا  البح  ، 

ي تلوث بمنطقة الشككعيبة والبءء ف السككائلة في ميا  البح  إلى عدة اسككتنتاجات أهمها هو وجود حاالت

 ة على تحديد قياسككككككات  اكككككككد تلوث ميا  البح  بشككككككك ل دقيق حيال ذلك ، وعدم القد ج اءاتتخاذ اإلإ

نتيجة لتقادم المعدات وابجهزة المسكتخدمة في عمليات ال اد والم اقبة. باإلعافة إلى ا تفاا د جات 

والملوحة والع ا ة ونسككككبة ابي الهيد وجين عن المعايي  الموعككككوعة ، وانخفاض نسكككككبة  ت  يز الزيت

   المحدد مما أدى إلى ا تفاا د جة تلوث ميا  البح  .ابكسجين المذاب عن المعيا

ملخص تقييم ابث  البيئي للبحي ات النفطية في شككككك  ة نفء الكويت على التنمية المسكككككتدامة الاكككككاد    – 2

: " يتكون مجككال الفحص على الجهود المبككذولككة بشكككككككككككككك  ككة نفء  2112عن  قككابككة ابداء في أكتوب  

 KNFPللبحي ات النفطيكة ، و ذا جهود نقطة اال تباط الوطنية الكويتية الكويكت لتحكديكد اثثكا  البيئيكة 

، باإلعكافة إلى المشا يع الم تبء بمعادة ت هيل البيئة " ) تق ي   2111حتى  2111خالل الفت ة من 

 قابة ابداء بديوان المحاسككككبة بشكككك ن تقييم ابث  البيئي للبحي ات النفطية في شكككك  ة نفء الكويت على 

( . وبالنسبة بهداف الفحص فت  زت على " تقييم اثثا  البيئية  8، ص  2112المستدامة ،  التنمية

للبحي ات النفطية وفق المعايي  والمتطلبات القياسكككككككككية للجنة تعويعكككككككككات ابمم المتحدة ، والتحقق من 

ء بديوان المحاسبة افاعلية تنفيذ مشا يع إعادة الت هيل الم تبطة بالبحي ات النفطية " ) تق ي   قابة ابد

،  2112بشككك ن تقييم ابث  البيئي للبحي ات النفطية في شككك  ة نفء الكويت على التنمية المسكككتدامة ، 

. وتواكككككككككككككككل ف يق التككدقيق المعني بعمليككة تقييم ابث  البيئي للبحي ات النفطيككة إلى عككدة  ( 8-7ص 

تشكك ل  ات النفطية حتى تا يخه بحيثالبحي   ناتجة مناسككتنتاجات أهمها هو اسككتم ا  اثثا  السككلبية ال

الجة  افة االنتهاء من مع ، ولم يتم حتى اثنللس ان سلبياا على الاحة العامة تمتد اثا   خط  بيئي 

 ما لم يتبين االسكككتعانة بخب ات وقد ات شككك  ة نفء الكويت من أجل  ابمو  المتعلقة بتلك البحي ات .

متدت نتائج الفحص إلى عدم االنتفاا من وف ة ميا  ابمطا  معالجة ذلك النوا من التلوث البيئي . وا
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السككككككككككككككاقطكة فو  الت بكة الملوثة والتي امتزجت بها نظي  تكدي النفء الخام . أيعككككككككككككككاا تبين البءء في 

تحاككككككككككككككيكل البيكانكات الفنيكة والمكاليكة وعدم االنتهاء من الم اقبة البيئية في المواعيد المحددة ، وال يوجد 

لتوجيهية لب نامج ابمم المتحدة والذي قد يتسككككككبب بميقاف العمل نتيجة إيقاف اكككككك ف بالمبادا ا إلتزام

 اعتمادات التعويعات لدولة الكويت .

 : تجا ب دول أخ ى في مجال الم اجعة البيئية ثانياا : 

 ل جهاز أعلى لل قابة المالية والمحاسككبة يقوم بالم اجعة البيئية على حسككب أهمية المشككاكل والظواه  

بيئية والتلوثات التي تتع ض لها  ل الدول . التلوث البيئي تتعدد أنواعه و ذا ابسكككككككباب المؤدية له ، فبعض ال

وء سكككككككككككك ا في دول أخ ى قد تكون مسككككككككككككبباته نتيجةالدول ي ون التلوث البيئي فيها ناتج من الاككككككككككككناعات ، أم

لعنااكككككك  ة ) الحيوانات والنباتات ( أو ااسككككككتغالل الموا د الطبيعية والت ثي  على التوازن البيئي للعنااكككككك  الحي

 غي  الحية ) الت بة والهواء والماء ( .

اثتي يع ض بعض أمثلككة تجككا ب الككدول ابخ ى في الم اجعككة البيئيككة ، وذلككك  مككا جككاء في الجككدول و 

،  24-23، ص  19، ص  2111الب نامج التد يبي في ديوان المحاسبة بش ن الم اجعة البيئية ) الغبا ي ، 

، ص  257-255، ص  2112( ، الد اسككة التطبيقية على منطقة حلوان الاكككناعية ) البنا ،  28-26 ص

مقالة بعنوان " الم اجع العام ي شكككف عن اسكككتخدام مواد مسككك طنة في تقنية ميا  الشككك ب بالخ طوم " ( ،  375

 مقككالككة بعنوان  و ( ، sudantribune.net  ،2113)   الموقع االلكت وني ابخبككا ي سككككككككككككككودان ت بيون من 

لحوادث بيئية واكككككككككحية واهدا  متوااكككككككككل للمال العام " من الموقع  2111" تق ي  دائ ة المحاسكككككككككبات لسكككككككككنة 

 ( :  assabah.com.tn  ،2114 عبداللطيف ، االلكت وني لج يدة الاباح االسبوعي )
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 السنة  الدولة
موضوع التقرير 

 البيئي
 نتائج التقرير البيئي

جكككككككمكككككككهكككككككو يكككككككة 

 بيةما  الع  

بدأت المشكككككككك لة في 

وحتى  1967سككككنة 

سككككككككككككككنككة الككد اسكككككككككككككككة 

الكككتكككطكككبكككيكككقكككيكككككككة فكككي 

2112 

وعع البيئة في منطقة 

 حلوان الاناعية

الزيككككادة في التلوث البيئي للمنطقككككة نتيجككككة التوسككككككككككككككع في  -
ة وقائي إج اءاتالنشاط الاناعي والخدمي دون اتخاذ أي 

 للسيط ة على مااد  الملوثات .
ثي  على الاككككككككككحة العامة االاكككككككككابة بالتحج  ال ئوي والت  -

نتيجكة لوجود ملوثكات أخ ى بجكانكب ابت بكة المتسككككككككككككككاقطكة 
غبا   يت و الكب وأكاسككككككككيد والعالقة من أكسككككككككيد النيت وجين

 السيلكا .
نقص د جككة ال ؤيكككة وا تفككاا حوادث الط يق نتيجككة تكون  -

 العباب التي تسببه ابت بة العالقة والدخان .
ة مسكككككككتوى التنمي اسككككككتنزاف الموا د االقتاكككككككادية وانخفاض -

المسككككككتدامة نتيجة االسكككككك اف في اسككككككتخدام الكه باء داخل 
 المنطقة .

الجهات المعنية بوعككع الخطء والب امج البيئية واالشكك اف  -
على تنفيككذهككا وال قككابككة عليهككا ال تمككا ي دو هككا في مجككال 

 حماية البيئة ، وععف التنسيق بين تلك الجهات .
مككات الككدوليككة قاككككككككككككككو  في توجيككه الككدعم المقككدم من المنظ -

 لتحقيق أهداف حماية البيئة .
غيككاب ب امج التوعيككة البيئيككة الكككافيككة ممككا أدى إلى تككدني  -

 مستوى الوعي البيئي لدى الجمهو  .
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 السنة  الدولة
موضوع التقرير 

 البيئي
 نتائج التقرير البيئي

تدقيق مشكككككت ك 
بين  وسككككككككككككككيككككا 
)غككككككككككككككككككك فكككككككككككككككككككة 
الحسكككككابات في 
االتكككككككككككككككككحكككككككككككككككككاد 
الكككككك وسككككككككككككككككككككي( 
والككككككككككنكككككككككك ويككككككككككج 
)مكككككككككككك ككككككككككككتككككككككككككب 
الم اجع العككككككام 

 للن ويج(

إدا ة و قابة ماككككككككككككاد   2116-2117
في بح   ابسككككككككككككككمكككككاك

بككا نتي وبح  الن ويج 
وذلكككككككك لكككلكككتكككحكككقكككق مكككن 

ذ تنفيكككك  فككككاءة وفعككككاليككككة
ي االتفاقيات الثنائية الت

تسككككككككككككككتهكدف المحكافظة 
واالسكككككككككككتخدام ال شكككككككككككيد 
للث وة السم ية والموا د 

 البح ية الحية .

ى ث  علايد ابسماك غي  القانوني مما يؤ  ف اط فياإل -

 استدامة الث وة السم ية .

نظم إدا ة ماايد ابسماك في هناك اختالف  بي  في  -

 الدولتين .

تفو  مجموا   مية ابسماك التي يتم ااطيادها -

 الحاص المتفق عليها .

الكككككككمكككككككمكككككككلكككككككككككككككة 

الككككككككمككككككككتككككككككحككككككككدة 

)الكككككككمككككككك كككككككتكككككككب 

الوطني لل قابة 

NAO) 

بنككاء عمليككات الحمككايككة  18-2117

عكد فيعانات ابنها  

والسككككككككككواحل في انجلت ا 

 والمحافظة عليها

 هدفها بش ن المحافظة علىعدم استيفاء الجهة البيئية ل -

أنظمة الدفاا عد الفيعانات على ال غم من قيامها بعدد 

 . 2111من التطوي ات في المملكة المتحدة منذ 

ال يوجد تطو   بي  للحالة العامة لألاول وذلك بسبب  -

الزيادة في عدد اباول التي تتعامل معها الو الة ، 

تشمل  وب ن العديد من أنظمة الدفاا عد الفيعانات

 أاول تعتب  الو الة غي  مسئولة عن المحافظة عليها .

ععف في أنظمة المعلومات التي تستخدمها الو الة  -

 للمحافظة على الحماية من الفيعانات .
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 السنة  الدولة
موضوع التقرير 

 البيئي
 نتائج التقرير البيئي

الكككككككككككبككككككككككك ازيكككككككككككل 

)مكككككككككككك ككككككككككككتككككككككككككب 

الم اجع العككككككام 

 الخا جي(

ال توجد د اسكككككككككككات متاحة عن المنطقة شكككككككككككبه القاحلة في  - التغي  المناخي 2118-2111

تخككذة من قبككل الح ومككة ال تكك خككذ الم ج اءات، واإل الب ازيككل

 عتبا  اثثا  المحتملة الناجمة من تغي  المناخ .باإل

امل مع ال توجد لدى وزا ة الز اعة سككككككككككككياسككككككككككككة محددة للتع -

 تغي  المناخ .المخاط  المحتملة في حال 

ال يوجككد اهتمككام  ككافي لككدى الو ككالككة الوطنيككة إلدا ة الميككا   -

 لة لتغي  المناخ .بش ن المخاط  المحتم

ال توجككد د اسكككككككككككككككات على المسككككككككككككككتوى الوطني عن اثثككا   -

المحتملة لتغي  المناخ على السكككاحل الب ازيلي ، واقتاكككا  

 تلك الجهود على المستوى المحلي .

تكككونكككي )دائككك ة 

 المحاسبات(

التق ي  العكككككككام لكككككككدائ ة  2111

المحكاسككككككككككككككبات  الثامن 

 2111والعش ين لسنة 

)حوادث بيئية واحية 

دا  متوااككككل للمال واه

 العام(

اهدا  المال العام وسكككككككوء التاككككككك ف فيه والتالعب به إلى  -

جكككانكككب التجكككاوزات في الاكككككككككككككك ف اإلدا ي ممكككا أدى إلى 

حدوث مخاط  اكككككككحية وبيئية بسكككككككبب نقص الم اقبة في 

 المجال البيئي .

عكككككعف نسكككككبة التغطية بخدمات التطهي  وسككككك ب  ميات  -

م الطبيعي ، وعد  بي ة من الميا  غي  المعالجة بالوسكككككككككككء

مطابقة الميا  المعالجة للموااكككككككككككفات التونسكككككككككككية بنسكككككككككككبة 

  بي ة .
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 السنة  الدولة
موضوع التقرير 

 البيئي
 نتائج التقرير البيئي

جكككككككمكككككككهكككككككو يكككككككة 

السككككككككككككككككككككككككككككككودان 

)ديككككككككككككككككككككككككككككككككككككوان 

الكككككككككككمككككككككككك اجكككككككككككع 

 القومي(

اسكتخدام مواد مس طنة  2113

في تنقية ميا  الشككككككك ب 

بكككالخ طوم )هيئكككة ميكككا  

 الخ طوم(

اسكتخدام هيئة ميا  الخ طوم لمواد عكا ة ومسك طنة تشمل  -

 ة والكلو  .البلم  الالب والبود  

تو يككد الهيئككة مواد غي  مطككابقككة للموااككككككككككككككفككات والمقككاييي  -

 وف تبجكانكب تع عككككككككككككككها لخط  تبديد االموال نتيجة لعدم 

 عمانات  افية وش وط جزائية بعقود التو يد .

عكككدم امتالك الهيئككككة لمخكككازن مجهزة للحفكككاي على المواد  -

المسككككككككتخدمة في تنقية الميا  التي تتع ض للمواد السككككككككامه 

شكككككككككككككك ككككل خط  على العككككاملين بككككالهيئككككة والمنككككاطق ممككككا ي

 المجاو ة .

العكاملين باسككككككككككككككتخدام أدوات السككككككككككككككالمة  لبي  إلتزامعكدم  -

القفازات والكمامات عند فتح اسككككككككككككككطوانات غاز الكلو  أو 

 عند تشغيل المحطة وايانتها .
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 الفصل الثالث

 الدراسة الميدانية والنتائج والتوصيات

 ، يليه ع ض مقابالت الشكككخاكككيةالالاكككة المناقشكككات التي تمت خالل خ منيتكون المحو  الخامي 

لمشكككككا  اللنتائج والتواكككككيات التي تم التواكككككل إليها من خالل ابدبيات والكتب والمقاالت ومختلف الماكككككدا  

إليهكا في المحكاو  السككككككككككككككابقكة . وتم الح ص على أن ي ون هنكاك تطابق بين ف عككككككككككككككيات البحث وبين النتائج 

 . قت حة للتغلب على تحديات الم اجعة البيئيةوالتوايات الم

 : الد اسة الميدانية ) المقابالت الشخاية ( أوالا : 

الد اسة الميدانية في هذا البحث تتكون من المقابالت الشخاية مع مختاين وذو خب ة في الم اجعة 

شككك الت خاص على الم البيئية في ديوان المحاسككبة . الهدف من تلك المقابالت الشككخاككية هو التع ف بشكك ل

التي تواجه ديوان المحاسبة الكويتي وتج بته في الم اجعة البيئية ، حيث أن المااد  المتعلقة بالتحديات التي 

تواجه ابجهزة ال قابية في الم اجعة البيئية متعددة بخالف الماكككككككاد  عن ديوان المحاسكككككككبة . وبذلك تم تحديد 

بالمعلومات المطلوبة بهذا الشككككككككككك ن ، وي ون ملخص المقابالت أسكككككككككككئلة المقابلة الشكككككككككككخاكككككككككككية لتعزيز البحث 

 الشخاية  اثتي :

 : ( 1المقابلة الشخاية )  -

بوحدة ال قابة على ابداء بديوان المحاسبة الكويتي ،  د/ أيمن الغبا ي المستشا  الماليمقابلة مع السي

ليا لل قابة التحديات التي تواجه ابجهزة العوهو أحد أععككاء الهيئة التد يبية في اللقاء التد يبي بشكك ن موعككوا 

 . 2114نوفمب   13-9في الم اجعة البيئية والمنعقد باستعافة ديوان المحاسبة الكويتي خالل الفت ة من 
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ما هي ابدلة والمعايي  ال قابية والمحاسبية التي يتبعها ديوان المحاسبة الكويتي فيما يتعلق بالم اجعة   - 1

 البيئية ؟

نتوسككاي . والمعايي  الاككاد ة من منظمة اإل ISO 14000 يوان المحاسككبة عدة معايي   معيا د يتبع

ذلك البيئية .   ادا ات بش ن الم اجعةعتب  من أهم اللجان التي تنش  اإلت WGEA ما أن لجنة ال 

دقيق ت بوسككاي . أيعككاا فمن دليل اليتبع الديوان اإلاككدا ات الاككاد ة من قبل منظمتي اثسككوسككاي واب

 على ابداء يحتوي على جزء مهم فيما يخص ال قابة البيئية .

 هل لديوان المحاسبة الاالحيات الكافية للقيام بعملية الم اجعة البيئية ؟   - 2

بالت كيد لديوان المحاسككككبة الاككككالحيات للقيام بالم اجعة البيئية وذلك بنه عند تع يف الم اجعة البيئية 

ف عن الم اجعات التي تقوم بها ابجهزة العليا لل قابة سككككككككككككواء ال قابة المالية أو يتبين من أنها ال تختل

 قككابككة ابداء ، وبككالتككالي تهمككا ي الم اجعككة البيئيككة  بككالككديوان من خالل  ككل من ال قككابككة المككاليككة و قككابككة 

 ابداء .

 ؟   اجعة البيئيةما هي أب ز التقا ي  ال قابية التي أاد ها ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالم  - 3

اكككككككككككدا  العديد من التقا ي  البيئية والتي يم ن االطالا عليها من خالل بوابة الديوان االلكت ونية تم إ 

 بلدية  ذات العالقة)الد وازة( الخااكككة بموظفي ديوان المحاسكككبة . ومن ثم ت فع تلك التقا ي  للجهات 

 عة والث وة السم ية ، والهيئة العامة للبيئة .الكويت ، وزا ة ابشغال ، الهيئة العامة لشئون الز ا 

هل يتم ابخذ بمالحظات الديوان بشككككك ن نتائج أعمال الم اجعة البيئية للجهات الخاعكككككعة ل قابته وهل   - 4

 يتم ف ض الغ امات ومحاسبة المخالفين من قبل السلطات المختاة بالدولة ؟
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م إعطاء الجهة الخاعكككككعة لل قابة مدة بحدود ثالثة اكككككدا  تقا ي   ، يتبعد أن يقوم ديوان المحاسكككككبة بم 

سكنوات للعمل بتواكيات الديوان . أما بالنسكبة لمحاسبة المسئولين عن التجاوزات البيئية فهي م تبطة 

فحص نتائج العن بالجهة ذاتها ، حيث أن دو  ديوان المحاسككبة هو الكشككف للجهة الخاعككعة ل قابته 

التي تقوم بها وحدة ال قابة على ابداء هو عقد اجتماا  ج اءاتعطاء التواكككككككيات .  ما أن أحد اإلواي 

جب أن تفا  مع الجهة بما يواككككل إلى إأولي مع الجهة الخاعككككعة لل قابة لمناقشككككة التق ي  البيئي والت

ي ون على حسككككككككككككككب موعككككككككككككككوا الفحص . ميزة التقا ي  التي تعدها وحدة ال قابة على ابداء هو ب ن 

عد سكككنوياا فقء بل تهعد على حسكككب الموعكككوا وعلى حسكككب ظهو  المشككك لة ال ته التقا ي  الاكككاد ة منها 

 هاء السنة المالية .نتية التي تنتهي تقا ي ها بمالبيئية ومن ثم متابعتها ، وذلك على ع ي ال قابة المال

 ة ؟يهل هناك تعاون ما بين ديوان المحاسبة وابجهزة ال قابية ابخ ى فيما يتعلق بالم اجعة البيئ  - 5

التعاون ما بين ديوان المحاسككككبة الكويتي وابجهزة العليا لل قابة الزميلة ي ون في اككككو ة ب امج تد يبية  

وذلك من خالل عمل زيا ات دو ية يتم عن ط يقها مناقشكككككككة التحديات التي تواجه الجهاز ال قابي في 

ه من السككككككككككككككلبيككات التي تواجككالم اجعككة البيئيككة وع ض تج بككة الجهككاز في الم اجعككة البيئيككة . حيككث أن 

الديوان في الم اجعة البيئية هي عدم تنفيذ م اجعة بيئية مشت  ة مع ابجهزة العليا لل قابة وعدم وجود 

تبني للمواعككككككككيع البيئية المشككككككككت  ة ، إال أن هناك توجه من قبل ابجهزة العليا لل قابة للسككككككككعي بتنفيذ 

 عمليات  قابية مشت  ة .

 المحاسبة فيما يتعلق بتطوي  المعايي  المحاسبية التي تععها المنظمات الدولية ؟  ما هو دو  ديوان  - 6
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اككدا  مسككودة المعيا  من المنظمات الدولية التي يشككا ك ديوان المحاسككبة في ععككويتها بعد أن يتم إ 

ء اتقوم المنظمات الدولية بد اسككككة جميع ا   تهع ض المسكككودة على الديوان لكي يبدي  أيه بها ، ومن ثم

                                                                                             المقت حات . نسبابجهزة العليا لل قابة والتعديل على المعيا  بناءا على أ

 ثة بحمككايككة البيئككة من التلو هككل هنككاك تعككاون مككا بين ديوان المحككاسككككككككككككككبككة والجمعيككات المهنيككة المتعلقكك  - 7

لك بحماية البيئة ، وذ ختاكككككككككككاصاإل( أو مع ابجهزة الح ومية ذات ) الجمعية الكويتية لحماية البيئة

دا ية يمات اإلت القانونية والتنظمن أجل االسككتفادة من خب اتهم فيما يتعلق بالمشككاكل البيئية والتشكك يعا

 ؟ذات الالة بالبيئة 

ة من إادا اتهم في حال  انت البيانات موثقة من ال يوجد تعاون م توب أو موثق ولكن يتم االسكتفاد 

ح ومية الاالسككككككككككككككتعانة ببعض ابجهزة بيئكة في دولكة الكويت .  ذلك يتم قبكل ابجهزة المختاككككككككككككككة بكال

لبيئة علمية والهيئة العامة لبالمواعكككيع البيئية مثل معهد الكويت لألبحاث ال االختاكككاصابخ ى ذات 

، بن تلك ابجهزة هي التي تاككككككككككد  عن الكويت ووزا ة الاككككككككككحة دا ات البيئية في  ل من بلدية واإل

 ط يقها االشت اطات البيئية والتي تقاي عليها مؤش ات التلوث البيئي .

 هل يتم االستعانة بخب اء أو استشا ات خا جية أخ ى عمن أعمال الم اجعة البيئية بالديوان ؟  - 8

ابم  ذلك . اخ  موعكككوا بيئي تم  عندما يسكككتدعينعم ، يتم االسكككتعانة بخب اء واسكككتشكككا ات خا جية  

يين خا ش الديوان هو ما يتعلق بموعكككككككككوا التحقق من المختب ات الطبية اختاككككككككااككككككككاالسككككككككتعانة به ب

ومعاي ة ابجهزة الطبية ، حيث تم االسككككككككتعانة بد تو  التحاليل لتقديم االسككككككككتشككككككككا ة بهذا الموعككككككككوا . 

د الكويت لألبحاث العلمية من أجل موعكككوا التحقق من باإلعككافة لذلك تم االسككتعانة بخب اء من معه

 البحي ات النفطية .



 
 

- 56 -  
 

 هل الم اجعة البيئية في الديوان مقتا ة على ال قابة المالية أو  قابة ابداء ؟  - 9

في ديوان المحاسككككككككككككككبة يتم مما سككككككككككككككة الم اجعة البيئية عن ط يق ال قابة المالية و قابة ابداء . تق ي   

و التككدقيق المككالي  compliance لتزاميتكون من عناكككككككككككككك ين أسكككككككككككككككاسككككككككككككككيين همككا اإل ال قككابككة المككاليككة

financial audit  الجهكة الخكاعككككككككككككككعة لل قابة بالقوانين  إلتزام، حيكث يقوم المكدقق بكالتحقق من مكدى

ن  كانكت بيكانكاتهكا المكاليكة معب ة . أمكا تق ي   قكابة ابداء فيتكون من ثالث سككككككككككككككية : ة أجزاء  ئيوالنظم واي

الفعالية وهي م تبطة بخطء الجهة ، والمخ جات للجهة الخاعككعة لل قابة( ، المدخالت بداء ) فاءة ا

ن عالجهة بالقواعد والتشكككك يعات والمعايي  الم تبطة بالبيئة والاككككاد ة  إلتزاموالجزء الثالث يتعلق بمدى 

ذا تبين وجود مخككالفككات مككاليككة عنككد الفحص من خالل  قككابككة ابداء ،  فيتم التط    دولككة الكويككت . واي

  اطات البيئية .واتباا الجهة لالشت لتزامللبعد المالي في التق ي  مع الت  يز على الجزئية المتعلقة باإل

ما هي التحديات التي تواجه ديوان المحاسككككككككككبة الكويتي في الم اجعة البيئية وما هي مقت حات التغلب  -11 

 عليها من وجهة نظ ك ؟

ن المحاسكككبة في الم اجعة البيئية تتشكككابه مع التحديات التي تواجه ابجهزة التحديات التي يواجهها ديوا

العليكا لل قابة ، فبعض تلك التحديات هي عدم وجود  فاءات وعنااكككككككككككككك  للقيام بالم اجعة البيئية ، ال 

يوجد موا د بشكككككك ية  افية ومؤهلة ، تدا ش وعككككككعف البيانات المتوف ة بشكككككك ن البيئة ويوجد اختالف في 

ت الاككاد ة من ابجهزة المختاككة بالدولة نتيجة عككعف الكفاءات وعدم بذل االهتمام عند أخذ القياسككا

 موعوا التلوث البيئي .ب، وعدم اهتمام الجهات العينات مما يؤدي إلى عدم دقتها 

هككل هنككاك خب ات  ككافيككة لككدى مككدققي الككديوان فيمككا يخص الم اجعككة البيئيككة و هككل هنككاك ب امج تككد يبيككة   -11

 نشاء وحدة خااة بديوان المحاسبة تختص بالم اجعة البيئية ؟ بهذا الش ن؟ وهل تؤيد/تؤيدين إية  اف
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يوجد ب امج تد يبية تعقد سكككككككنوياا لكل قطاعات الديوان فيما يتعلق بالم اجعة البيئية ، ولكن يعتمد ذلك 

تاكككككككة اء وحدة مخعلى مدى اهتمام المدققين بالمشكككككككا  ة في تلك الب امج التد يبية . وبالنسكككككككبة إلنشككككككك

 بالم اجعة البيئية بالديوان ، فمن لدى ديوان المحاسبة لجنة للبيئة تما ي تلك ابعمال .

 في الكويت من وجهة نظ ك ؟بش ل  ئيسي من يتحمل مسئولية حماية البيئة   -12

ن  ل كبالد جة ابولى تكون مسكككككككككككككئولية حماية البيئة من قبل ابجهزة الح ومية وهيئة حماية البيئة ول 

ف د بكككالمجتمع لكككه دو  في المحكككافظكككة على البيئكككة ، لكككذلكككك فكككمن التوعيكككة البيئيكككة مهمكككة للتح م ب يفيكككة 

 استهالك الموا د الطبيعية والحد من استنزافها .

هل للجهات الخاعكككككككعة ل قابة ديوان المحاسكككككككبة وعي  افي بابمو  المتعلقة بالبيئة و يفية احتسكككككككاب   -13

 التكاليف البيئية ؟

لبيئة عند بعض الجهات الخاعككككككككككككعة ل قابة الديوان . اككككككككككككد  يوجد وعي  افي بابمو  المتعلقة با ال 

بشك ن البيئة الكويتية ، حيث بدأ بمعطاء االحيات للهيئة العامة للبيئة  2114لسكنة  42القانون  قم 

عكككككككائية . قلتما ي دو ها في حماية البيئة والتشككككككديد على العقوبات و ذلك إعطاء الهيئة العكككككككبطية ال

 سيساهم في نش  الوعي البيئي لدى الجهات الحاععة لل قابة . 2114لسنة  42فالقانون  قم 

ا من قبل حدى التحديات نتيجة اكعوبة تحديدهسكاب التكاليف البيئية فهي تعتب  إأما بشك ن  يفية احت 

اككالح البيئة بم تبطةن جزئين : تكلفة مباشكك ة م  الجهات الخاعككعة لل قابة . التكاليف البيئية تتكون م

 –ن الجهات التي ي ون لديها معدل التلوث عالي عككككك   البيئي والذي ياكككككعب تحديد  . إ، وتكلفة ال

تفاكككككككح  امالا عن ما تم انفاقه ولكن ال يتم االفاكككككككاح عن العكككككككك   البيئي  – الاكككككككناعات النفطية 

. لذلك  حة قائمة الدخلفعدم االفاككككككاح عنه قد يؤث  على اككككككوتكاليفه ، وهو يعتب  جزء من التكلفة 
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 ا  ن ابعكككككككككككككالجهات بتحديد تكاليف العككككككككككككك   البيئي وب ن تتحملها من أجل الحد م إلتزاممن المهم 

 . اإلنتاشي  سلبي على المجتمع و البيئية لما لها من ت ث

 : ( 2المقابلة الشخاية )  -

ة الملحقة للخدمات العام امنة الشككككككككككايع  بي  مدققين في إدا ة ال قابة على الجهاتمقابلة مع السكككككككككيد/ 

أحد أععكاء الهيئة التد يبية في اللقاء التد يبي بش ن موعوا التحديات التي  بديوان المحاسكبة الكويتي ، وهي

تواجه ابجهزة العليا لل قابة في الم اجعة البيئية والمنعقد باسككككتعككككافة ديوان المحاسككككبة الكويتي خالل الفت ة من 

 . 2114نوفمب   9-13

هي ابدلة والمعايي  ال قابية والمحاسبية التي يتبعها ديوان المحاسبة الكويتي فيما يتعلق بالم اجعة  ما  - 1

 البيئية ؟

اي ، ومنظمة اثسككككككوسككككككاي ، نتوسكككككك منظمة اإل –يتم اتباا المعايي  التي تاككككككد ها المنظمات الدولية 

ية يعكاح ابسي العملف إلى إا توجيهات اعالن ليما الذي يهدباإلعكافة التبا – بوسكاي ومنظمة اب

 . WGEAحول ال قابة المالية العامة ، و ذلك اتباا ما تاد   لجنة ال 

 هل لديوان المحاسبة الاالحيات الكافية للقيام بعملية الم اجعة البيئية ؟   - 2

ن أن  قابة مللديوان اكككككالحيات ولكن قد يواجه مدققي الديوان اكككككعوبة في اقناا الجهة الخاعكككككعة لل 

ما سكككة دو   ال قابي في الم اجعة البيئية وذلك بن وحدة ال قابة على ابداء ال لديوان الاكككالحيات لمل

 التش يع القانوني إلنشاء الديوان .تهما ي بش ل واعح عمن 

 ما هي أب ز التقا ي  ال قابية التي أاد ها ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالم اجعة البيئية ؟   - 3
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ن م تبة بوابة الد وازة االلكت ونية أو مة والتي يم ن االطالا عليها في ن التقا ي  البيئييوجد العديد م 

. ومن التقكا ي  البيئيكة المهمكة هو تق ي  اثثا  البيئية لظاه ة المد ابحم  وتق ي   ديوان المحكاسككككككككككككككبكة

 المخلفات السائلة في ميا  البح  .

ائج أعمال الم اجعة البيئية للجهات الخاعكككككعة ل قابته وهل هل يتم ابخذ بمالحظات الديوان بشككككك ن نت  - 4

 يتم ف ض الغ امات ومحاسبة المخالفين من قبل السلطات المختاة بالدولة ؟

الهيئة العامة للبيئة لها دو  أسكككاسكككي في محاسكككبة المخالفين ،  ما على الهيئة العامة للبيئة االسكككتفادة  

 ن نتائج عن الفحص البيئي والتجاوزات البيئية .من تقا ي  ديوان المحاسبة وما يتعمنه م

 هل هناك تعاون ما بين ديوان المحاسبة وابجهزة ال قابية ابخ ى فيما يتعلق بالم اجعة البيئية ؟  - 5

لقيام ل اك توجه بهذا الشكككككك ن خااككككككةال يوجد تعاون أو تنفيذ م اجعة مشككككككت  ة حتى تا يخه ، ولكن هن 

 . شابههمواعيع المشاكل البيئية المت بجهزة ال قابية بدول الخليج لتبنيبعملية م اجعة مشت  ة مع ا

 ما هو دو  ديوان المحاسبة فيما يتعلق بتطوي  المعايي  المحاسبية التي تععها المنظمات الدولية ؟   - 6

 ايقدم ديوان المحاسككككككككبة اقت احاته بشكككككككك ن المعايي  الاككككككككاد ة من خالل االجتماعات الدو ية التي تعده 

المنظمككات الككدوليككة ، وأيعكككككككككككككككاا من خالل المؤتم ات والب امج التككد يبيككة عن ط يق تقككديم أو ا  عمككل 

 وتوايات ليتم مناقشتها .

تعلقككة بحمككايككة البيئككة من التلوث هككل هنككاك تعككاون مككا بين ديوان المحككاسككككككككككككككبككة والجمعيككات المهنيككة الم  - 7

لك بحماية البيئة ، وذ االختاكككككككككككاص ومية ذات ( أو مع ابجهزة الحمعية الكويتية لحماية البيئة الج)

دا ية ات اإلتشكك يعات القانونية والتنظيممن أجل االسككتفادة من خب اتهم فيما يتعلق بالمشككاكل البيئية وال

 ذات الالة بالبيئة ؟
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من أمثلة التعاون هو تعاون ديوان المحاسككككككبة مع جمعية الخء ابخعكككككك  عن ط يق  قابة ابداء من  

. و ذلك اسككككككتعانة الديوان يما يتم إاككككككدا   من بيانات موثقة من جمعية حماية  معلوماتأجل تبادل ال

 –البيئة ) بيئتنا ( وقد يقوم الديوان بعقد و ش عمل تعككككككككم ابط اف المختاككككككككة بالبيئة بدول الكويت 

ناقشككككككككككككة لم –حماية البيئة ، الهيئة العامة للبيئة ، وزا ة الاككككككككككككحة ، بلدية الكويت ل الجمعية الكويتية 

 المشاكل البيئية في الكويت عندما يستدعي ابم  ذلك .

 هل يتم االستعانة بخب اء أو استشا ات خا جية أخ ى عمن أعمال الم اجعة البيئية بالديوان ؟  - 8

 من المم ن االستعانة بخب ات خا جية في حال الحاجة إلى ذلك . 

  قابة المالية أو  قابة ابداء ؟هل الم اجعة البيئية في الديوان مقتا ة على ال  - 9

 نفذ الم اجعة البيئية بالديوان عن ط يق  قابة ابداء و بطها بال قابة المالية .ته  

ما هي التحديات التي تواجه ديوان المحاسككككككككككبة الكويتي في الم اجعة البيئية وما هي مقت حات التغلب   -11

 عليها من وجهة نظ ك ؟

ها ة ابداء ، حيث أنشككككاء ديوان المحاسككككبة ليي به تشكككك يع واعككككح ل قابمن التحديات هو أن قانون إن 

اككككككككككككككدا  التقكا ي  البيئيكة ولكذلكك يجكب تفعيكل دو  تقكا ي  الكديوان البيئيكة .  ما ال يوجد جزء مهم في إ

الديوان  دا اتية  تعاون  قابة ابداء مع بقية إتعكاون بكا ز في مجكال البيئكة بين إدا ات الكديوان الكداخل

ية .  ذلك من التحديات هو عدم قد ة الجهات الخاعكعة لل قابة من تحديد تكلفة العك   البيئي الداخل

 وذلك لاعوبة قياسها مالياا .

يككة هككل هنككاك ب امج تككد يبوان فيمككا يخص الم اجعككة البيئيككة و هككل هنككاك خب ات  ككافيككة لككدى مككدققي الككدي  -11

 ؟  ديوان المحاسبة تختص بالم اجعة البيئيةنشاء وحدة خااة بية بهذا الش ن؟ وهل تؤيد/تؤيدين إ اف
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بيئية اجتهاد شككككككككككككخاككككككككككككي من ال يوجد خب ات  افية لدى مدققي الديوان وقد تكون مها ات الم اجعة ال 

حدة خاص و  أما بالنسكككبة إلنشكككاءجعة البيئية .  ما ال توجد ب امج تد يبية  افية بشككك ن الم االمدققين ، 

 خككااككككككككككككككة بكالككديوان للم اجعككة كون هنكاك وحكدةمنكه من الجيكد أن تفكك البيئيككة تختص بككالم اجعكة بكالككديوان

 .البيئية

 من يتحمل مسئولية حماية البيئة بش ل  ئيسي في الكويت من وجهة نظ ك ؟  -12

لهيئة العامة اسككككئولية  ئيسككككية في حماية البيئة )الجهات الح ومية المسككككئولة عن البيئة هي التي لها م 

ذلك فمن ( ،  ة والث وة السكككككككم ية ، وزا ة الاكككككككحةئة العامة لشكككككككئون الز اعللبيئة ، بلدية الكويت ، الهي

والقاو  ، لوزا ة الت بية دو  مهم في نشك  الوعي البيئي . حيث أن ابف اد مسكئولين عن حماية البيئة

في التوعيكة البيئيكة سككككككككككككككيؤث  على وعي ابف اد واهتمكامهم بكالمحكافظكة على البيئكة وتقدي  مدى خطو ة 

لبيئي على المدى البعيد . باإلعككككككككككافة لذلك فمن لديوان المحاسككككككككككبة دو  في حماية البيئة عن التلوث ا

 ط يق تسليء العوء على المشاكل البيئية .

هل للجهات الخاعكككككككعة ل قابة ديوان المحاسكككككككبة وعي  افي بابمو  المتعلقة بالبيئة و يفية احتسكككككككاب   -13

 التكاليف البيئية ؟

 اععة لل قابة وعي  افي بابمو  البيئية و يفية احتساب التكاليف البيئية .ال يوجد لدى الجهات الخ 

 : النتائج والتوايات ثانياه : 

 : النتائج  -

في بعض ابجهزة العليكا لل قكابكة المكاليكة والمحاسككككككككككككككبة يتم إعطاء المالحظات ذات ابث  المالي أهمية   – 1

وجود وعي  افي بابثا  السككلبية التي قد تنتج من أكب  من المالحظات ذات ابث  البيئي نتيجة لعدم 
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التلوث البيئي سككككككككواء على المدى الق يب أو المدى البعيد . باإلعككككككككافة لذلك فمن غياب الوعي البيئي 

يمتد لياكل للجهات الخاعكعة لل قابة أو إلى  ل جهة في الدولة ي ون لديها أنشكطة ذات ت ثي  سلبي 

لقاء على البي -مباشكك  أو غي  مباشكك   – ئة ، ومن ثم قيام تلك الجهات باسكككتنزاف الموا د الطبيعية واي

 لة تلوثات بيئية هائلة ياعب معالجتها .ش   مخلفات اناعاتها مه 

بعكد االطالا على ابدبيكات المتعلقة بالم اجعة البيئية تبين وجود تحديات تواجه ابجهزة العليا لل قابة   – 2

بعدم وجود معايي   افية في الم اجعة البيئية ، واكككعوبة تحديد  المالية والمحاسكككبة خااكككة فيما يتعلق

الجهات الخاعككعة لل قابة للتكاليف البيئية . و ذلك بالنسككبة لاككعوبة تقدي  تلك الجهات لماككك وفاتها 

بشككككككك ل  مي دقيق مما يهاكككككككعب على الجهاز ال قابي من م اجعتها وفحاكككككككها . لكن  البيئيةوأ باحها 

 . بة الكويتي فذلك التحدي لم يمنعه من إادا  التقا ي  البيئيةبالنسبة لديوان المحاس

الحيات واعكككح إلعطائها اكككك ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسكككبة التي ي ون لديها تشكككك يع قانوني  – 3

ال قابة  ال تختلف عنالم اجعة البيئية وذلك بنها مما سة الية و قابة ابداء تكون ما حة لال قابة الم

وبالنسككككككبة لديوان المحاسككككككبة الكويتي  مالية و قابة ابداء ويم ن مما سككككككتها من خالل تلك ال قابات .ال

فقانون إنشكاء  ال ينص ا احةا على تعمين  قابة ابداء عمن االحياته وبذلك  قد يواجه اعوبة 

لى ابداء ة عفي اقناا الجهات الخاعككككككككككعة لل قابة من تقبل التقا ي  البيئية الاككككككككككاد ة من وحدة ال قاب

 وابخذ بالنتائج والتوايات .

ال أنه بة تقوم بالتعاون فيما بينها في المواعكككيع البيئية ، إة العليا لل قابة المالية والمحاسكككبعض ابجهز   – 4

بالنسكككبة لديوان المحاسكككبة الكويتي فال توجد عمليات م اجعة بيئية مشكككت  ة بينه وبين ابجهزة ال قابية 

 يوجد تبني للمشاكل والقعايا البيئية المشت  ة بينهم .المجاو ة ، وال 
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أحكد التحديات التي تواجه ابجهزة العليا لل قابة هي عدم وجود مدققين مؤهلين للقيام بالم اجعة البيئية   – 5

 وعدم وجود ب امج تد يبية  افية ، ويواجه ديوان المحاسبة الكويتي التحدي ذاته .

ا بين وحدة ال قابة على ابداء وبقية اإلدا ات لل قابة المالية بديوان المحاسكككككككككبة ال يوجد تعاون  افي م  – 6

 فيما يخص الم اجعة البيئية .

 ابجهزة الح ومية المختاككككككة بحمايةثق بين ديوان المحاسكككككبة الكويتي و ليي هناك تعاون م توب ومو   – 7

عقد  دة من بياناتهم البيئية الموثقة أو منالبيئة بدولة الكويت ، إال أن ذلك ال يمنع الديوان من االستفا

اجتماعات معهم عندما يسكككككككتدعي ابم  لذلك . لكن أحياناا يواجه الديوان اكككككككعوبة في إعداد التقا ي  

البيئية وذلك عندما ي ون هناك عكككككككعف وتد اش في القياسكككككككات والبيانات البيئية الاكككككككاد ة من ابجهزة 

 الح ومية المختاة بالبيئة .

ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسكككبة غي   افي في حماية البيئة ، حيث أن التقا ي  البيئية ال دو    – 8

ية سككككككككككلطة القعككككككككككائتهشكككككككككك ل أهمية إذا لم ي ن هناك توقيع للعقوبات والغ امات من قبل ابجهزة ذات ال

يئة العامة يعطي اككككالحيات لله 2114لسككككنة  42لمحاسككككبة المخالفين .  ما أن اككككدو  القانون  قم 

للبيئة من أجل ف ض سككككلطتها القعككككائية على المخالفين .  ذلك فمن محاسككككبة المسككككئولين عن التلوث 

ق ئة بل يقع ذلك أيعكككككككككككاا على عاتالبيئي ال ي ون فقء عن ط يق ابجهزة الح ومية المختاكككككككككككة بالبي

 بيئية .دا ات المختاة بالجهة الخاععة لل قابة لمحاسبة المسئولين عن التجاوزات الاإل

 : التوايات -
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لم اجعة البيئية والسعي إلى العمل بالنتائج والتوايات الااد ة من باإعطاء المزيد من االهتمام يجب   – 1

ابجهزة العليا لل قابة المالية والمحاسكككككبة .  ما يجب العمل على نشككككك  ثقافة الوعي البيئي لدى ابف اد 

 .شاطات واناعات وخدمات تؤث  على الموا د الطبيعيةوالمؤسسات و افة الجهات التي ي ون لديها ن

بة المتعلقة بالم اجعة والمحاسكككككككك على ابجهزة العليا لل قابة المشككككككككا  ة في إبداء ا ائهم بشكككككككك ن المعايي   – 2

البيئيكة من أجكل تطوي هكا وتحسككككككككككككككينهكا لكي تخكدم مكدققي ابجهزة ال قابية عند تنفيذ الم اجعة البيئية . 

ى المنظمات الدولية إلى إاككككدا  قواعد محاسككككبية مفاككككلة وواعككككحة بشكككك ن  يفية  ذلك يجب أن تسككككع

تقدي  الجهات للما وفات واب باح المتعلقة بالبيئة ، و يفية تحديد التكاليف الم تبطة بماالح البيئة 

 وتحديد تكاليف الع   البيئي .

 قانوني ينص اككككك احةا على أن من المهم أن ي ون للجهاز ابعلى لل قابة اكككككالحيات  افية وتشككككك يع  – 3

الجهاز ال قابية بمختلف أنواعها )  قابة مالية و قابة  اختاككككااككككاتتكون الم اجعة البيئية من عككككمن 

بالنسككبة لديوان المحاسككبة الكويتي فيجب تفعيل دو  تقا ي   البيئية عن ط يق وعككع تشكك يع  .ابداء ( 

 واعح ل قابة ابداء عمن مواد قانون إنشاء  .

الح ص على تنفيذ عمليات م اجعة بيئية مشككككككت  ة وتبني مواعككككككيع المشككككككاكل البيئية المتشكككككككابهة بين   – 4

الدول المجاو ة ، وعمل نقاشكككككككككات بين ابجهزة ال قابية لع ض تجا بهم في الم اجعة البيئية ومناقشكككككككككة 

 إليجاد الحلول المناسبة وتجنب العقبات مستقبالا . التحديات

تنفيذ الم اجعة البيئية والح ص على التد يب والتعليم المسكككككتم  عن ط يق مؤهلة ل توفي  موا د بشككككك ية  – 5

اشككككككككك اك المدققين في الب امج التد يبية وتحفيزهم على المشكككككككككا  ة في مسكككككككككابقات البحوث التي ينظمها 

 ةالجهاز ال قابي أو التي تنظمها المنظمات الدولية من أجل إث اء معلوماتهم بمختلف المواعيع ال قابي
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وتنميكة مهكا اتهم الكتكابيكة .  مكا يجكب على الجهكاز ال قكابي حكث المدققين على بذل المزيد من العناية 

 فيما يخص المواعيع البيئية وعدم الت  يز فقء على المالحظات ذات ابث  المالي .

فيذ تن الحاكككككككككككككول على مزيد من التعاون ما بين اإلدا ات الداخلية في ديوان المحاسكككككككككككككبة الكويتي عند  – 6

الم اجعكة البيئيكة  تعكاون وحكدة ال قكابكة على ابداء مع إدا ات ال قكابة المالية من أجل تعزيز مخ جات 

 وتقا ي  الديوان .

االسكككتفادة من خب ات ابجهزة الح ومية المختاكككة بالبيئة واالسكككتعانة بالمعلومات والبيانات والقياسكككات   – 7

 كد من أن تلك البيانات موثقة ومهحدثة .البيئية الااد ة من تلك ابجهزة مع الت 

االهتمام بتقا ي  ديوان المحاسككبة البيئية وأن تقوم ابجهزة الخاعككعة لل قابة ببذل المزيد من الجهد من   – 8

إلاكككككككككككالح العككككككككككك   البيئي بسككككككككككك عة وب قل تكلفة مم نة وتجب  أجل العمل على تواكككككككككككيات الديوان

، على ابجهزة الح ومية التي ي ون لديها عككككبطية قعككككائية التجاوزات البيئية في المسككككتقبل . أيعككككاا 

بتوقيع العقوبات والغ امات على المخالفين ،  ما على ابجهزة الح ومية المختاكككة بالبيئة أن تاكككد  

هات بها من قبل الج لتزاماشككككككككككككككت اطات بيئية واعككككككككككككككحة بحيث تغطي  افة الجوانب البيئية الواجب اإل

 الخاععة لل قابة .
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 المصادرقائمة 

أبو ب   البنا ، "دو  الم اجعة البيئية نحو تحسكككككين ابداء البيئي : د اسكككككة تطبيقية على منطقة حلوان  -
، ص  2112، جامعة ابزه  ، القاه ة ،  27الاككككككككككككككنكاعيكة " ، المجلكة العلميكة لكلية التجا ة ، العدد 

 . 378، ص  375، ص  331-329، ص  316، ص  255-257

تجاهل التشكك يعات البيئية يفاقم المشككاكل في الكويت" ، ج يدة القبي ، دولة الكويت أحمد الفعككلي ، " -
 ،19/3/2118 . 

أسكككككككي ومعايي  ال قابة على البيئة : ابسكككككككي العلمية والعملية للمحاسكككككككبة "لقاء تد يبي ،  أحمد ف غلي -
 ة ماكككككككككككككك  الع بيككة ، جمهو يكك، القككاه ة ،  الجهككاز الم  زي للمحككاسككككككككككككككبككات" ، والم اجعككة المككاليككة البيئيككة

 . 19، ص  2114

 .، الهدف الثالث من االست اتيجية ، دولة الكويت 2115-2111است اتيجية ديوان المحاسبة  -

البوابكة االلكت ونيكة لل ئكاسككككككككككككككة العكامكة لأل اككككككككككككككاد وحمكايكة البيئية ، "التنمية المسككككككككككككككتدامة : االتفاقيات  -
ها تعلقة بالتنمية المستدامة التي وقعت أو اادقت عليوالمعاهدات والب وتو والت الدولية واإلقليمية الم

 . 2111المملكة" ، المملكة الع بية السعودية ، 

 . 1993المعجم الوجيز المبسء ، دا  الكتاب ، الطبعة ابولى ، دولة الكويت ،  -

، "توجيهات بخاكككككوص تنفيذ العمليات ال قابية على النشكككككاطات ذات  ISSAI 5110المعيا  الدولي  -
 ،  2111الككككمككككنككككظككككو  الككككبككككيككككئككككي" ، مككككجككككمككككوعكككككككة عككككمكككككككل اإلنككككتككككوسكككككككككككككككككككككاي لكككك قكككككككابكككككككة الككككبككككيككككئكككككككة ، 

 . 41-35، ص  21، ص  19-18، ص  7، ص  5ص 

، المؤسكككسكككة العامة  168الهام النااككك  ، "التحفيز وال عكككا الوظيفي" ، مجلة التد يب والتقنية ، العدد  -
 . 2113للتد يب التقني والمهني ، المملكة الع بية السعودية ، 

لحوادث بيئية واككككككحية وايهدا  متوااككككككل  2111ايمان عبداللطيف ، "تق ي  دائ ة المحاسككككككبات لسككككككنة  -
 . www.assabah.com.tn  ،2114للمال العام" ، ج يدة الاباح االسبوعي 

http://www.assabah.com.tn/
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لمحككاسككككككككككككككبككة الكويتي ، دولككة الكويككت ، أيمن الغبككا ي ، الب نككامج التككد يبي "الم اجعككة البيئيككة" ، ديوان ا -
 . 28-26، ص  24-23، ص 19، ص  14-13، ص  11-11، ص  2111

أيمن الغبككا ي ، اللقككاء التككد يبي "التحككديككات التي تواجككه ابجهزة ال قككابيككة في الم اجعككة البيئيككة" ، ديوان  -
 . 148، ص  2114المحاسبة ، دولة الكويت ، 

الد اسككككككككككات البيئية : "تطوي  وتحديث المخطء الهي لي الثالث لدولة بلدية الكويت ، موجز و قة عمل  -
 . 2-1، ص  2114الكويت" ، دولة الكويت ، 

بهيجكة البهبهكاني ، "المحميكات الطبيعيكة في دولكة الكويكت" ، مجلكة البيئكة االلكت ونيكة ، العدد الثاني ،  -
تفكككاقيكككات الكككدوليكككة الثنكككائيكككة ، الجزء الكككذي يخص "اال 2111-2119لجنكككة البيئكككة ، دولكككة الكويكككت ، 

 " .2113والجماعية التي ا تبطت بها دولة الكويت بيئياا حتى نهاية مايو 

"نكدوة ال قكابكة المالية وتقويم أداء التنظيمات الح ومية ، و شككككككككككككككة عمل تقييم ابداء ،  حسككككككككككككككين هاللي -
ليككة  ، م اجعككة البيئككة" في مجككال  المتوازن بككالقطككاا الح ومي : دو  واحتيككاجككات أجهزة ال قككابككة العليككا

 . 8، ص  3، ص  2116القاه ة ، جمهو ية ما  الع بية ، ، التجا ة ، جامعة قناة السويي 

 ( . 151، المادة )  1962دستو  دولة الكويت ،  -

ديوان المحاسبة ، "منظمات وأجهزة  قابية : التحديات التي تواجه ابجهزة ال قابية في الم اجعة البيئية  -
 . 28، ص  2115،  دولة الكويت ،  41اب بوساي " ، مجلة ال قابة ، ، العدد  في إطا 

 . 6، ص  2118ديوان المحاسبة ، تق ي   قابة ابداء "تا يف المخلفات السائلة بميا  البح " ،  -

لى عديوان المحاسكبة ، تق ي   قابة ابداء "تقييم ابث  البيئي للبحي ات النفطية في شكك  ة نفء الكويت  -
 . 8-7، ص  2112التنمية المستدامة" ، 

ديوان الم اقبة العام ، اللقاء التد يبي "أسكككاليب وتقنيات الم اجعة البيئية" ، المملكة الع بية السكككعودية ،  -
 . 25، ص  3، ص  2115
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سكككككككم ق  ادة د يباتي ، د اسككككككة ميدانية "دو  الم اجعة البيئية في تقييم ابداء البيئي" ، جامعة تشكككككك ين ، -
 . 53-48، ص  2119المحاسبة ب لية االقتااد ، سو يا ، 

، مقالة الكت ونية "الم اجع العام ي شكككككف عن اسكككككتخدام  www.sudantribune.netسكككككودان ت بيون  -
 . 2113مواد مس طنة في تنقية ميا  ش ب الخ طوم" ، 

 ( . 5، مادة )  1964( لسنة  31حاسبة لدولة الكويت  قم ) قانون إنشاء ديوان الم -

 ( . 3بمنشاء الهيئة العامة للبيئة ، دولة الكويت ، المادة )  1995( لسنة  21قانون  قم )  -

 ( . 3في ش ن إادا  قانون حماية البيئة ، دولة الكويت ، المادة )  2114( لسنة  42قانون  قم )  -

وى والتشكككككككككككككك يع ، "االتفككاقيكات والب وتو والت الككدوليكة واالقليميكة التي أب متهكا دولككة مجلي الوز اء : الفت -
، ص  17، ص  2112الكويككت في مجككال البيئككة" ، الجزء ابول : البيئككة البح يككة ، دولككة الكويككت ، 

 . 433، ص  391

 . 1151ص ،  1995موسوعة الزاد للعلوم والتكنولوجيا ، مطابع ديداكو ، ب شلونة ، اسبانيا ،  -

، ادية"لت االقتايوسف ج بوا ، "مدى ت ثي  ابداء البيئي على مما سة وم اجعة الحسابات في المنش -
،  لية اإلدا ة واالقتاككاد ، جامعة المواككل ، الع ا  ،  28، المجلد  83مجلة تنمية ال افدين ، العدد 

 . 28-27، ص  2116

، ، "نككككككككككككككككظككككككككككككككككم اإلدا ة الككككككككككككككككبككككككككككككككككيكككككككككككككككئككككككككككككككككيككككككككككككككككة"  ISO 14001الكككككككككككككككمككككككككككككككككعككككككككككككككككيكككككككككككككككا   -
-an-is-http://www.environmentalmanagementsystem.com.au/what

system.html-management-environmental . 

ق عكككلكككى نكككظكككم اإلدا ة الكككبكككيكككئكككيكككككككة" ، ، "الكككقكككواعكككككككد الكككعكككككككامكككككككة لكككلكككتكككككككدقكككيككك ISO 14010الكككمكككعكككيكككككككا   -
http://www.intelex.info/public/eqhs_tools/ems/14010.asp . 

http://www.sudantribune.net/
http://www.environmentalmanagementsystem.com.au/what-is-an-environmental-management-system.html
http://www.environmentalmanagementsystem.com.au/what-is-an-environmental-management-system.html
http://www.intelex.info/public/eqhs_tools/ems/14010.asp


 
 

- 69 -  
 

- ISO 14000 Family of International Standards “Environmental Management” , 
year 2009 , pages 6-7 . 

- ISO 14011 “Guideline for environmental auditing : Auditing of environmental 
management systems”, 
http://www.intelex.info/public/eqhs_tools/ems/14010.asp . 

- ISO 14012 “Guideline for environmental auditing : qualification criteria for 
environmental auditors”, 
http://www.intelex.info/public/eqhs_tools/ems/14010.asp .  

- International Auditing Practice Statement 1010 , “The Consideration Of 
Environmental Masters In The Audit Of Financial Statements” , 
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/b007-2010-iaasb-
handbook-iaps-1010.pdf . 

- www.wikipedia .org , “ ح ائق ابا  النفء الكويتية “ . 

- www.keps.org.kw , “ أهداف الجمعية الكويتية لحماية البيئة “ . 

 

  

http://www.intelex.info/public/eqhs_tools/ems/14010.asp
http://www.intelex.info/public/eqhs_tools/ems/14010.asp
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/b007-2010-iaasb-handbook-iaps-1010.pdf
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/b007-2010-iaasb-handbook-iaps-1010.pdf
http://www.keps.org.kw/
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 المرفقـــــــــــات
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 ( 1مرفق ) 

 الخاص باادارة البيئية ISO 14000الدولي  بعض المعايير ذات الصلة بالمعيار
 

 رقم المعيار وصف المعيار

 ISO 14031 يقدم ا شادات حول  يفية تقييم الهيئة بدائها البيئي .

  eco-labelيشمل هذا المعيا  على مجموعة من المنهجيات المختلفة للملاقات البيئية 

كية ( المنتجات الغذائية واالستهال ) الملاقات البيئية تعتب  نظام لوعع العالمات على

والتا يحات البيئية ، والمطالبات البيئية المعلنة ، والمعلومات البيئية من الناحية الكمية 

 والخدمات . تبالمنتجاذات الالة 

ISO 14020 

 Life-cycleيوف  هذا المعيا  توجيهات بش ن مبادا د اسات تقييم دو ة الحياة 

Assessment  (LCA   ة عن تقنية تستخدم لتقييم اثثا  البيئية الم تبطة بجميع عبا

م احل حياة المنتج ( بحيث تعلن الهيئات عن المعلومات المتعلقة ب يفية الحد من التلوث 

 البيئي لمنتجاتهم وخدماتهم .

ISO 14040 

من هذا المعيا  تختص في فحص موعوا غازات االحتباي الح ا ي  3و  2و  1ابجزاء 

Greenhouse Gas  وتبين تلك ابجزاء مجموعة من المتطلبات التي تساند الهيئات ،

وأناا  مشا يع خفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباي الح ا ي من أن يحققون أهدافهم 

 المنشودة بش ن حماية البيئة .

ISO 14064 
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 رقم المعيار وصف المعيار

ية وابمثلة بش ن التواال البيئي يحتوي هذا المعيا  على المبادا التوجيه

Environmental Communication  ويساعد الش  ات على خلق  ابء مع أاحاب ،

 المالحة الخا جيين .

ISO 14063 

 Eco-efficiencyيوف  هذا المعيا  مبادا ومتطلبات تقييم الكفاءة اإلي ولوجية 

Assessment . 

ISO 14045 

ة للقواعد العامة وإلطا  محاسبة تكاليف تدفق المواد يع ض هذا المعيا  مبادا توجيهي

Material Flow Cost Accounting   حيث أن محاسبة تكاليف تدفق المواد تعتب .

وذلك  –خااة في عمليات التانيع والتوزيع  -أداة إدا ية تعزز االستخدام الفعال للموا د 

 م .للحد من االستهالك النسبي للموا د وتكاليف المواد الخا

ISO 14051 

للمنتجات ، حيث يوعح  Carbon Footprintيختص هذا المعيا  بانبعاثات الك بون 

المتطلبات الالزمة لتحديد  مية غازات االحتباي الح ا ي الم تبطة بالمنتجات وتبادل 

 المعلومات بش نها .

ISO 14067 

لى م احل ي يتم تنفيذها عيعع هذا المعيا  مبادا توجيهية من أجل نظم اإلدا ة البيئية الت

 لتسهيل مما سة نظم اإلدا ة البيئية من قبل الش  ات الاغي ة ومتوسطة الحجم .

ISO 14005 

 Eco-design . ISO 14006يوف  مبادا توجيهية بش ن التاميم اإلي ولوجي 

 ISO 14033 يع ض مبادا توجيهية وأمثلة بش ن تجميع ونقل المعلومات الكمية البيئية .
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 ( 2رفق ) م

 بعض النماذج المقترحة لتحسين ممارسة المحاسبة ومراجعة حسابات 

 المنشآت االقتصادية فيما يتعلق باألداء البيئي
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 ( 3مرفق ) 

 بعض االتفاقيات الدولية وااقليمية التي وقعتها دولة الكويت بشأن حماية البيئة

 ( .1978بيئة البح ية من التلوث )عام ماية الاتفاقية الكويت االقليمية للتعاون في ح -

الب وتو ول الخكاص بكالتعكاون االقليمي لم كافحكة التلوث بالنفء والمواد العككككككككككككككا ة ابخ ى في الحاالت  -

 . (1978ماية البيئة البح ية من التلوث )عام يتبع اتفاقية الكويت االقليمية للتعاون في ح –الطا ئة 

 اسكككككككككككتكشكككككككككككاف واسكككككككككككتغالل الج ف القا ي الناجم عن نشكككككككككككاطات  الب وتو ول الخاص بالتلوث البح ي  -

 مكككايكككة البيئكككة البح يكككة من التلوث ويتبع اتفكككاقيكككة الكويكككت االقليميكككة للتعكككاون في ح -(  1989)عكككام 

 ( .1978)عام 

ب وتو ول  –( 1991ية من التلوث من مااد  في الب  )عام الب وتو ول الخاص بحماية البيئة البح   -

يئة قليمية لحماية البفي منطقة المنظمة اال –ح ية من التلوث من ماكككككككككككككاد  في الب  حماية البيئة الب

 .( 1978عام البح ية )

الب وتو ول الخككاص بككالتح م في نقككل النفككايككات الخط ة عب  الحككدود البح يككة والتخلص من النفككايككات  -

لبيئة ماية التعاون في حويتبع اتفاقية الكويت االقليمية ل –( 1998وغي ها من النفايات )عام الخط ة 

 ( .1978البح ية من التلوث )عام 

 ( .1961لبحا  بالزيت )عام االتفاقية الدولية لمنع تلوث ا -

فة ابالموافقة على اتفاقية الم  ز الع بي للد اسككككككككككككات في المناطق الج 1972( لسككككككككككككنة 23قانون  قم ) -

  ( .1972واب اعي القاحلة )عام 
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بالموافقة على اتفاقية الكويت االقليمية للتعاون في حماية البيئة  1978سنة ( ل45م سوم بقانون  قم ) -

د العككككككا ة التلوث بالزيت والموا  افحةول الخاص بالتعاون االقليمي في مالبح ية من التلوث والب وتو 

 ( .1978)عام 

 حع  استخدام بالموافقة على انعمام دولة الكويت إلى اتفاقية 1979لسنة  (71م سوم بقانون  قم ) -

 ( .1979تقنيات التغيي  في البيئة بغ اض عس  ية أو أية أغ اض عدائية أخ ى )عام 

بالموافقة على انعمام دولة الكويت إلى االتفاقية الخااة بمنشاء  1981( لسنة 9م سوم بقانون  قم ) -

 ( .1981)عام  1971ن التلوث بالنفء بعام ض عن ابع ا  الناتجة ماندو  دولي للتعوي

بالموافقة على انعككككككككككمام دولة الكويت إلى االتفاقية الدولية  1981( لسككككككككككنة 12م سككككككككككوم بقانون  قم ) -

 . 1969الخااة بحق التدخل في حالة وقوا حادثة تسبب تلوثاا بالنفء في أعالي البحا  لعام 

 ظة على الطبيعةبالموافقة على النظام ابسككاسككي لالتحاد الدولي للمحاف 1986( لسككنة 11قانون  قم ) -

 والمواد الطبيعية.

بالموافقة على ب وتو ول حماية البيئة البح ية من التلوث الناتج  1992( لسنة 31م سوم بقانون  قم ) -

 . 1991عن مااد  الب  

 1985بالموافقة على اتفاقية فينا لحماية طبقة ابوزون  1992( لسككككككككككككنة 135م سككككككككككككوم بقانون  قم ) -

 . 1987ش ن المواد المستنفذة بطبقة ابوزون وب وتو ول مونت يال ب

بالموافقة على انعكككمام الكويت إلى اتفاقية بازل بشكككك ن التح م في نقل  1993( لسكككنة 25قانون  قم ) -

 منها عب  الحدود .النفايات الخط ة والتخلص 
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لسكككنة  وتعديالت  وبنهاجن 1991لندن لسكككنة بالموافقة على تعديالت  1994( لسكككنة 13قانون  قم ) -

 . 1987على ب وتو ول مونت يال بش ن المواد المستنفذة بطبقة ابوزون لعام  1992

بالموافقة على إنعككمام دولة الكويت إلتفاقية ابمم المتحدة اإلطا ية  1994( لسككنة 255م سككوم  قم ) -

 لتغي  المناخ .

إلتفاقية ابمم المتحدة  بالموافقة على إنعكككككمام دولة الكويت 1997( لسكككككنة 134م سكككككوم بقانون  قم ) -

 لم افحة التاح .

بككالموافقككة على الب وتو ول الخككاص بككالتلوث النككاجم عن  1998( لسككككككككككككككنككة 53م سككككككككككككككوم بقككانون  قم ) -

 . 1989استكشاف واستغالل الج ف القا ي لعام 

 ةبالموافقة على ب وتو ول بش ن التح م في النقل البح ي للنفايات الخط   2111( لسنة 7م سوم  قم ) -

 والنفايات ابخ ى عب  الحدود والتخلص منها .

بكالموافقكة على إنعككككككككككككككمكام دولكة الكويكت إلى اإلتفكاقية بشكككككككككككككك ن التنوا  2112( لسككككككككككككككنكة 1قكانون  قم ) -

 البيولوجي .

بالموافقة على إنعككككككككككمام دولة الكويت إلى إتفاقية اإلتجا  الدولي في  2112( لسككككككككككنة 17قانون  قم ) -

 ت الب ية المهددة باإلنق اض .أنواا الحيوانات والنباتا

بكالموافقة على إتفاقية المحافظة على الحياة الفط ية ومواطنها  2112( لسككككككككككككككنكة 312م سككككككككككككككوم  قم ) -

 الطبيعية في دول مجلي التعاون لدول الخليج الع بي .

على  1997بالموافقة على إنعكككككككمام دولة الكويت إلى تعديل مونت يال  2113( لسكككككككنة 9قانون  قم ) -

 . 1987لمواد المستنفذة لطبقة ابوزون لعام ن ا تو ول مونت يال بشب و 
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 . 1982اتفاقية ابمم المتحدة لقانون البحا  لعام  -

ديسكككككككككمب   11اتفاقية تنفيذ الجزء الحادي عشككككككككك  من اتفاقية ابمم المتحدة لقانون البحا  المؤ خة في  -

م دولة الكويت إلى اتفا  تنفيذ الجزء بالموافقة على انعكككككككككما 2112( لسكككككككككنة 2قانون  قم ) – 1982

 الحادي عش  من اتفاقية ابمم المتحدة لقانون البحا  .

 2112( لسكككككككنة 21قانون  قم ) –اتفا  بشككككككك ن امتيازات المح مة الدولية لقانون البحا  وحاكككككككاناتها  -

 على اتفا  بش ن امتيازات المح مة الدولية لقانون البحا  وحااناتها .بالموافقة 

 


