
آلثار االقتصادية للبعد البيئي على التنميةا
المستدامة�

المعايير الرقابة على أهداف التنمية المستدامة للمنظمة لجنة: إعداد
والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة العربية

مقدمة
هنال��ك عملي��ة مقايض��ة بين البع��د البي��ئي والبع��د االقتص��ادي وان تغليب البع��د
االقتصادي سيؤدي إلى ضررٍ كبيرٍ وتدهورٍ واض��ٍح في النظ��ام االيكول��وجي واس��تغالل
حقوق األجيال القادمة لذلك يجب أن يكون هنالك توافق بين عملية النمو االقتص��ادي
والمحافظ��ة على البيئ��ة ويجب على ال��دول كاف��ة المتقدم��ة منه��ا والنامي��ة تقلي��ل
االنبعاثات والتلوث في البر والبحر واله��واء من اج��ل حي��اة ص��حية أمن��ة له��ذا الجي��ل
واألجيال الالحقة عن طريق وضع توازنات بين النمو االقتصادي وتوفير ف��رص العم��ل
وال��دخول وبين اآلث��ار البيئي��ة ال��تي تنجم عن ذل��ك النم��و االقتص��ادي، يتن��اول البع��د

وطرق تمويلها وإضفاء التحسينات عليها الصناعية التقنيات اختيار مسألة االقتصادي
بما يخدم عملية استخدام الموارد المتاحة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مع األخذ
بنظر االعتبار التوازنات البيئية للحفاظ على حقوق األجيال المقبلة من تلك الموارد ،
أم��ا البع��د البي��ئي ف��يركز على عملي��ة أدارة الم��وارد الطبيعي��ة المتاح��ة من اج��ل
االستخدام الكفء لتلك الموارد وتجنب االستهالك الجائر واستنزاف الم��وارد المتاح��ة

وتقليل الضرر البيئي الناجم عن عملية التنمية االقتصادية،

 إلى بيان العالقة بين البعد البيئي واالقتصادي واثأر ذلك علىيهدف المقال
أهداف التنمية المستدامة وما هو دور األجهزة الرقابية في وضع ب��رامج وقواع��د في
ظ�ل ممارس�ة أعماله�ا الرقابي�ة والتدقيقي�ة للمس�اعدة على تحقي�ق نم�و اقتص�ادي
مس��تدام متق��ارن بخفض التل��وث البي��ئي االنبعاث��ات واألض��رار البيئي��ة إلى أدنى ح��د

ممكن .

1



المحور األول :- العالقة بين البعد البيئي
واالقتصادي تاريخياً

أش��ارت  االهتم��ام ب��الموارد البيئي��ة في االقتص��اد ليس ح��ديث العه��د فق��د أن
 الجانب البيئي ب��الرغم من ع��دمأهمية إلىالعديد من كتابات المفكرين االقتصاديين 

آلية أش��ار م��ا  على س��بيل المث��المنها، مس��توى نظري��ات خاص��ة بالبيئةإلىها ئارتقا
أشار إذاالقتصادي روبرت مالثس عندما طرح فكرته المشهورة حول تزايد السكان 

متوالية السكان يتزايدون بشكل متوالية هندسية بينما تزداد الم��وارد بش��كل أن إلى
 ال��تياألفكارذلك دق ناقوس الخطر لنضوب الموارد البيئية على عكس ب وهو عددية

إلى الحقبةالبيئي��ة في تل��ك  ب��األمور ويعود الس��بب في ع��دم االهتم��ام ،كانت شائعة
 من القرن المنص��رماألربعينيات حقبة آنذاك،ففي  التنموية التي كانت سائدةاألفكار
تنموي�ة ترك�ز على زي�ادة متوس�ط دخ�ل الف�رد وب�ذلك عملت ال�دول أفكارا شهدت

 ظه��ر م��ا يع��رفإذجاهدة على تحقيق ه��ذه الزي��ادة في ال��دول المتقدم��ة والنامي��ة 
trickle-down( )لألس��فل التس��اقط أوبنظري��ة تس��اقط الثم��ار )  theory)وال��تي 

أجال وب��ذلك لم يكن أم ًتقضي بان ثم��ار النم��و س��وف تتس��اقط على الفق��راء ع�اجال
للجانب البيئي أية اهتمامات باعتبار أن البيئة مورد ال ينضب.

 كبيرة للدولة في قي��ادة عملي��ةأهمية إعطاء في فترة الخمسينات فقد تم أما
 الم��ال ولمب��رأس ربطت التنمي��ة إذ لضعف القطاع الخ��اص ًالتنمية االقتصادية نظرا

 بمع��نىتنمية سوداء على نط��اق واسعاليكن هنالك اهتمام بالجوانب البيئية اذ كانت 
Frontierأقصى درج��ة ممكن��ة  أنه النظرة السائدة استغالل الموارد االقتصادية إلى

Economics،م�عياالقتص��اد والنم قتحقي محاولة ت ب��دأت منذ بداية الستيناأن أال 
( بين البيئة والنم��وtrade-offحماية البيئة من اآلثار الضارة لذلك النمو،أي مقايضة )

االقتص������ادي في أراء العدي������د من
االقتص��اديين منهم )ك��وزنتس( ال��ذي
اق��ترح م��ا يع��رف بمنح��نى ك��وزنتس

 تن�اول موض�وع البيئ�ة وتمالذيالبيئي 
ربط النمو االقتصادي بالجوانب البيئي��ة
وفق ما يعرف بمبدأ التحف��ظ الش��امل

 نم��و الن��اتج س��وفأن إلىالذي يشير 
 الم��واردال��تردي في زي��ادة إلىي��ؤدي 
فقد تراكمت بشكل قياس��ي أيضا النفايات التي ستتولد ستتزايد�  فأنوبالتالي البيئية

 ضعف عما كانت علية في 200إذ ازدادت بمعدل 
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 النم��و االقتص��ادي غ��ير مس��تدام وان هنال��كأن فك��رة وع وب��ذلك تم شيالخمسينات
حدود للنمو والتي وضعت بشكل موسع من قب��ل ن��ادي روم��ا في س��بعينيات الق��رن

( عامGrowth The Limits toالماضي إذ صدر عن هذا النادي كتاب )حدود النمو
 وبذلك فقد أخذت القيود البيئي�ة بالحس�بان في عملي�ة النم�و االقتص�ادي وان1972

هنال��ك تك��اليف لعملي��ة النم��و وض��ررا بيئي��ا س��وف ينعكس س��لباً على عملي��ة النم��و
اردوالم إدارة مع االقتصادي والنم قتحقي ورفاهية اإلنسان مستقبالً بمع��نى أن يتم

Resource البيئية  Managementالبيئي��ة على دعم الخ��دمات إذ تعم��ل اإلدارة
العامة وترشيد استغالل الموارد وزيادة الرقابة على نوعية البيئ��ة عن طري��ق توحي��د

إذ وبعدها ازداد االهتمام العالمي بالقضايا البيئية المعايير البيئية وتعزيز النظم البيئية
شهدت تحول نحو مرحلة التنمية االقتصادية البيئية أو ما تعرف بالتنمية المستدامة )

Sustainable Developmentإذ صدر في الثمانينات تقرير برونتالند أو ما يعرف)
( الصادر عن اللجنة العالمية للتنميةOur Common Futureبمستقبلنا المشترك )

تم اعتم��اد مص��طلح التنمي��ة المس��تدامة للم��رة األولى وتم التط��رق إلى والبيئ��ة إذ
الجوانب االقتصادية واالجتماعية فضال عن الجوانب� البيئية في تعريف واحد.

وك��انت الث��ورة الحقيقي��ة لالهتم��ام ال��دولي في القض��ايا البيئي��ة والتنمي��ة
 في مدين��ة ري��ودي ج��انيرو إذ تمت1992المس��تدامة في م��ؤتمر قم��ة األرض ع��ام 

مناقشة أن ينص��ب االهتم��ام الع��الي ص��وب ت��أثير الض��غط البي��ئي من تل��وث المي��اه
والتص��حر� وارتف��اع درج��ة الح��رارة على التنمي��ة االقتص��ادية ب��دال من ت��أثير التنمي��ة

االقتصادية على البيئة .

األمم المتح��دة إعالن  بشأن األلفية2000وانبثق عن قمة األمم المتحدة عام 
لأللفية اذ تم وضع ثماني أهداف قابلة للتطبيق خالل خمسة عش�ر عام�اً ، فض�ال عن

 في جوه��انس ب��يرغ في2002انعقاد القم��ة العالمي��ة للتنمي��ة المس��تدامة في ع��ام 
أنه��ا ك��انت جنوب إفريقي��ا ولم يص��در عن تل��ك القم��ة أي��ة اتفاقي��ة تتعل��ق بالبيئ��ة أال

استمرار للجهود الدولية في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظ��ة على البيئ��ة، كم��ا
2015عقد م��ؤتمر التنمي��ة المس��تدامة في مق��ر األمم المتح��دة في نيوي��ورك ع��ام 

(17بعنوان )تحوي��ل عالمن��ا( وال��ذي تم في��ه اعتم��اد أه��داف التنمي��ة المس��تدامة ال�)
 ، وسيتم التوسع في أه��داف التنمي��ة2030 ولغاية 2015( من عام 169بغاياتها ال�)

المستدامة المتعلقة بالجانب البيئي في السطور القادمة.
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المحور الثاني:- أهداف التنمية المستدامة
لألمم المتحدة:

بأه�داف التنمي�ة المس�تدامة لقد ال�تزمت ال�دول األعض�اء في األمم المتح�دة
 وان تتحمل الحكومات متابعة التق��دم الحاص��ل في تنفي��ذ2015)تحويل عالمنا(عام 

األه��داف والغاي��ات خالل الخمس��ة عش��ر س��نة القادم��ة على المس��توى المحلي
والعالمي.

 من أه��داف األممالهدف السادس انطلق
)المي��اهالمتحدة� للتنمي��ة المس��تدامة تحت عن��وان

ندرة المياه إذ توثرالنظيفة والنظافة الصحية(
 في المائة من السكان في جميع40على أكثر من 

أنحاء العالم، وهو رقم مثير للقلق من المتوقع أن يزداد مع ارتفاع درج��ات الح��رارة
إلى تحقي��ق ه��دف الحص��ول على  ، وأش��ار ه��ذا اله��دفالعالمية بسبب تغير المن��اخ

المي��اه الص��حية بتك��اليف ميس��رة وحص��ول الجمي��ع على خ��دمات الص��رف الص��حي
 ، فض�ال عن تحس�ين نوعي�ة المي�اه عن طري�ق2030والنظافة الصحية بحلول ع�ام 

الحد من التلوث وإيقاف ألقاء النفايات والمواد الكيمياوية الخط��رة أو خفض نس��بتها
إلى أدنى حد وخفض نسبة مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى النص��ف والعم��ل
الجاد على أعادة التدوير واالستخدام األمن بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي بحلول

% من س��كان الع��الم75، فق��د أش��ارت بيان��ات األمم المتح��دة� إلى أن 2030ع��ام 
% من س�كان الع�الم يتمتع�ون بمراف�ق ص�حية أمن�ة39لديهم مياه شرب آمنة وان 

% من مياه الصرف الصحي ت��ذهب إلى المج��اري المائي��ة دون80 ، وان 2015عام 
% من أراض��يه الرطب��ة الطبيعي��ة على م��دار الق��رن ،70معالج��ة وان الع��الم فق��د 

وبالتالي فأن تحقيق هذا الهدف سيس��هم بش��كل ايج��ابي في تحس��ين واق��ع التنمي��ة
االقتصادية.

تزاي��د الطلبفقد الهدف السابع )طاقة نظيفة وبأسعار معقولة(  أما
 وان اعتم��دت ه�ذهعلى الطاقة الرخيص�ة م�ع الزي�ادة المس�تمر في س��كان الع��الم

األمرغازات الدفيئة ال  فسوف يعمل على زيادة انبعاث الوقود األحفوريالطاقة على
 بشكل تظهر آثاره على العالمي المناخي فكبيرة إحداث تغييرات الذي سيعمل على

أس��فرت الطاق��ة النظيف��ة  استخدام تشجيعفي المبذولة الجهود أن العالم ككل ، أال
طاقة متج��ددة منذ في المائة من الطاقة العالمية من مصادر 20 توليد أكثر من عن

 1، وبحسب بيانات األمم المتحدة فأن 2011عام ال

% من الغ��ازات الدفيئ��ة60 أشخاص يفتقر إلى الكهرب��اء وان 7من أصل كل 
% من س��كان الع�الم يعتم�د على40تتول�د من الطاق�ة المس��تخدمة عالمي�ا ، آذ أن 

الوقود الملوث للبيئة.
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ضمان حصول الجمي��ع على خ��دمات لذلك فأن هذا الهدف يسعى للوصل إلى
تحقي��ق زي��ادة حص��ة الطاق��ة المتج��ددةالنظيفة بتكاليف معقول��ة فض��ال عن الطاقة 

في مج��التعزيز التعاون ال��دولي وكذلك العمل على مصادر الطاقة العالمية ل قياسا
وتش��جيع االس��تثمار في الب��نى التحتي��ة للطاق��ة بح��وث وتكنولوجي��ا الطاق��ة النظيفة

.2030وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول عام 
 العديد منعاني ت( العمل المناخي فكان عن )الهدف الثالث عشرآما 

الحتب�اسل  المس�ببةغ�ازاتالال ت�زال انبعاث�ات إذ  دول العالم من التغ�يرات المناخية
% حالياً مما كانت علي��ة في التس��عينيات، 50 إذ ارتفعت بنسبةالحراري في ارتفاع

 خس�ارات كب�يرة واألعاصير المدارية والفيضاناتيتسونام عن الزالزل وأمواج ينجم
األم��ر ال��ذي يتطلب زي��ادة االس��تثمارات العالمي��ة وتخص��يص ، في األموال واألرواح 

في مجال إدارة مخاطر الكوارث يسعى هذا الهدف من أهداف التنميةمبالغ أضافية 
 دوالر س��نويا لتلبي��ة احتياج��ات البل��دان النامي��ة منمليار 100المستدامة إلى تعبئة 

أجل توسيع نطاق تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وبحسب بيانات األمم المتحدة�  فأن درج��ة الح��رارة ق��د ازدادت بفع��ل البش��ر

 وان مس��توى س��طح البح��ر في ارتف��اع إذ2017 درجة مئوية منذ الع��ام 1.0بمقدار 
، وان التقليل المطلوب النبعاث2100 أقدام بحلول عام 4 إلى 1يتوقع أن يرتفع من

 للح��د من ارتف��اع درج��ة2030%  لغاية عام 45غاز ثاني اوكسيد الكاربون  بمقدار 
 مليون وظيف��ة18 درجة مئوية، وان قطاع الطاقة سيولد ما يقرب 1.5الحرارة إلى 
.2030بحلول عام 

س��بل أن إذ( الحي��اة تحت الم��اء فك��ان عن )الهدف الراب��ع عشر أما
عيش أكثر من ثالثة مليارات من سكان األرض تعتمد على التنوع البيولوجي البح��ري

ين��ذر بانخفاض��ها السمكية في الع��الم، % من الثروة 30 لحواليأال أن الصيد الجائر
إلى مستويات دون مستويات اإلنتاج المستدام، أن المحيطات بما تش�كله من نس�بة

% من سطح المعم��ورة ال يعم��ل على تولي��د ال��ثروة الس��مكية فحس��ب ب��ل أنه��ا75
% من غاز ثاني اوكسيد الكربون ، لذلك فأن ارتفاع نسب التل��وث30تستوعب نحو 

أشارت تقديرات األمم المتحدة إلى ان��ه فيها سيؤدي إلى نتائج كارثية على البشر إذ
 قطعة13000في المتوسط فان كل كيلو متر مربع واحد يحتوي على ما يقرب من 

من النفايات البالستيكية

 والح��د من��هأش��كالهمنع التل��وث البح��ري بجمي��ع لذلك يسعى هذا الهدف إلى 
إدارة النظم اإليكولوجي��ة البحري��ة ، العم��ل على 2025 بحل��ول ع��ام بدرج��ة كب��يرة
تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى ح��د،�� 2020 بحلول عام  وحمايتهابشكل مستدام
الجائر والمفرط وإنهاء الصيد� كفؤ الصيد� على نحو  ،العمل على تنظيمومعالجة آثاره

 للمحافظة على مس��تويات أنت��اج مس��تدامةغير القانوني وممارسات الصيد المدمرة�
بحلول عام
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 في مج��ال ع��الم البح��ارا.دعم عملي��ات البحث والتط��وير والتكنولوجي��2020
جن��ة )اللم��ع مراع��اة مع��ايير اللجن��ة األوقيانوغرافي��ة الحكومي��ة� الدوليةوالمحيط��ات 

الفنية المشتركة بين المنظمة العالمي�ة لألرص�اد الجوي�ة واللجن�ة الدولي�ة الحكومي�ة�
 ومبادئه��ا(لعلوم المحيطات والمعني��ة بعل��وم المحيط��ات واألرص��اد الجوي��ة البحري��ة 

التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجي��ا البحري��ة، من أج��ل تحس��ين ص��حة المحيط��ات،
وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري في تنمية البل��دان النامي��ة، وال س��يما ال��دول

الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا

 آذ أنالهدف الخامس عشر فكان عن )الحي��اة في البري��ة(في حين 
األرضف��أن  األرض توفر سبل العيش والحياة للبشر والحي��وان فمن ناحي��ة النبات��ات

% 30 نحوتغطيالطبيعية ال��تي  من الغذاء البشري، كما توفر الغابات % 80توفر 
ًمن سطح األرض  لنبات��ات والحيوان��ات، فض��ال عن كونه��الجمي��ع أن��واع ا مالذاً طبيعيا

مكافحة تغير المناخ. ومصادر هامة للهواء النقي والمياه

أال انه في الوقت الراهن نشهد تدهورا كبيراً في األراضي الصالحة للزراعة إذ
،ك��ل ع��ام الجفاف والتصحر  هنالك زيادة في كل منكما أنتتناقص بشكل ملحوظ 

وه�و م�ا ينعكس س�لبا على ملي�ون هكت�ار 12 األمر الذي ينتج عنه خس�ارة تق�در ب��
ًانقرضت  اإلنسان والحيوان أذ  ساللة حيوانية معروفة منها8300 بين %من 8 فعال

 منها خطر االنقراض.% 22بينما تواجه 

ض�مان حف�ظ وت�رميم النظم اإليكولوجي�ة البري�ةلذلك يسعى هذا الهدف إلى 
ا بالخص�وص� الغاب�ات الرطب�ةوالنظم اإليكولوجي�ة للمي�اه العذب�ة الداخلي�ة وخ�دماته

إدارةعزي�ز والجبال واألراضي الجافة للعمل على استخدامها على نح�و مس�تدام ، وت
  الغاب�ات، وت��رميم الغاب��ات المت��دهورةتجريفووقف  مستدامة لجميع أنواع الغابات

كافحة التصحر،� وترميم األراضي والتربة المتدهورة، ، فضال عن م2020بحلول عام 
بما في ذلك األراضي

ض��مان حف��ظ النظم اإليكولوجي��ة، المتض��ررة من التص��حر� والجف��اف والفيض��انات
س��ريعةتخاذ إج��راءات  ، وا2030 بحلول عام الجبلية،� بما في ذلك تنوعها البيولوجي

 لألنواع المحمية من النباتات والحيوانات واالتجار والجائرلوقف الصيد غير المشروع
 من جمي��ع المص��ادر وعلى جمي��عالالزمةم��وارد ك��ذلك العم��ل على تجمي��ع الفيه��ا، 

 الحوافز للبلدان النامي��ةوتقديمالمستويات بغرض تمويل اإلدارة المستدامة للغابات 
.لتعزيز تلك اإلدارة
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المحور الثالث:- الرقابة على البعد البيئي
للتنمية المستدامة� في ظل اجهزة الرقابة

العليا
لق��د ازداد اهتم��ام األجه��زة الرقابي��ة العلي��ا في موض��وع التنمي��ة المس��تدامة
والرقاب��ة البيئي��ة في العق��ود األخ��يرة وذل��ك لع��دة أس��باب أهمه��ا اتس��اع التنظيم
واالهتمام البيئي من قبل الحكومات والسلطات المحلية والمنظمات الدولية ، تزاي��د
تكلفة الحماي��ة البيئي��ة وب��دأت الحكوم��ات تبحث عن أس��اليب حماي��ة ناجع��ة وفعال��ة
ومنخفضة التكاليف فضال عن زي��ادة ال��وعي البي��ئي ل��دى اغلب المؤسس��ات المالي��ة
ً محليا ودولياً كل تلك األمور دفعت األجهزة العليا للرقابة والحكومات إلى ايالء مزيدا

من االهتمام بالقضايا البيئية.

2016إلنكوس��اي الث��اني والعش��رين ال��ذي انعق��د في ع�ام ا وعلية فقد رك��ز م��ؤتمر
رص��د فيم��ا يخصدور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة   علىظبي بمدينة أبو

تبديه أكد المؤتمر على االهتم��ام ال��ذي اذورقابة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، 
فيم��ا يتعلقاألجهزة العلي��ا للرقاب��ة المالي��ة والمحاس��بة لعملي��ات الرقاب��ة والت��دقيق 

 تحديد� المناهج األربعة التالية:عن طريقتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ب
اس��تعداد الحكوم�ات فيم�ا يتعل�ق بتحقي�قو م�دى جهوزي�ة التحق��ق من.1

أهداف التنمية المستدامة.
القي���ام بعملي���ات الرقاب���ة على األداء فيم���ا يتعل���ق بأه���داف التنمي���ة.2

المستدامة.
المس����اهمة في تحقي����ق مؤسس����ات فعال����ة وش����فافة وخاض����عة.3

(16الهدف )للمساءلة
اض�طالع األجه��زة العلي��ا للرقاب��ة المالي��ة والمحاس��بة ب��دوربي��ان م��دى .4

نموذجي في الشفافية والمساءلة في تنفيذ مهامها.
لذلك على الجهاز الرقابي ان يقوم بعملية التخطيط لعملية الرقابة على البيئة
ذات فعالي��ة وج��ودة واقتص��ادية في ال��وقت المناس��ب وان يق��وم بجم��ع المعلوم��ات

 الكافية حول الصالحيات القانونية للجهة الخاضعة 

للتدقيق وطريقة تعامل تلك الجهة مع القضايا البيئي�ة ض�من سياس�اتها وم�دى ت�وفر
نظام أدارة خاص بالبيئة وكذلك تحدي المعايير التي سيتم االعتماد عليه��ا في عملي��ة
التدقيق مثل حدود االنبعاثات او التلوث وغيرها التي سيتم االعتماد عليها في عملي��ة
تنفيذ التدقيق وكذلك يجب الحصول على األدلة الثبوتي��ة� والمالئم��ة والمعقول��ة ال��تي
تدعم حكم ورأي المدقق � أما فيما يخص التقارير فيجب أن توجه التقارير إلى إدارة
الجهة الخاضعة للرقابة وان تكتب بلغة واضحة ومفهومة للمتلقي وان يضع الم��دقق

في نهاية عملية التدقيق رأياً 

7



مستقال محايد  مدعم باألدلة الثبوتية وعموماً يمكن تصنيف الرقاب��ة على األداء فيم��ا
يتعلق بالبيئة إلى )الرقابة على المتابعة 

 ب��القوانين البيئي��ة، الرقاب��ة على أداء ال��برامج الحكومي��ة المتعلق��ةمالحكومية� لاللتزا
بالبيئة، الرقابة على اثأر البرامج الحكومية األخرى على البيئ��ة، الرقاب��ة على أنظم��ة
اإلدارة البيئية، تقييم السياسات والبرامج البيئية المقترحة( وهنا قد يس��تخدم الجه��از
الرقابي  احد التقنيات او الطرق اآلتية )الزيارة الميدانية ، االس��تبيان المقنن، العين��ة

اإلحصائية( أو أي طريقة أخرى.

أهم المعايير المتعلقة بالتدقيق على التنمية المستدامة والبيئة:-

للرقابة العليا األجه��زة دور المس��تدامة التنمية(٥١٣٠رقم)معي��ار.1
والمحاسبية المالية

وضع في الحكوم��ات األول على دور الج��زء ركز أج��زاء أربعة قسم هذه المعيار إلى
في للرقابة العليا األجه��زة وال��برامج المتعلق��ة بالتنمي��ة المس��تدامة ودور السياسات

المس�تدامة، التنمية وممارس�ات مب�ادئ بتط�بيق الحكومة قامت مدى أي إلى تحديد
واإلقليمي الوط��ني المستوى على المستدامة التنمية فقد ركز على الثاني الجزء اما

الحفاظ والتركيز على المستدامة التنمية ومؤشرات وأهداف االستراتيجيات وتضمن
التق��ارير الخاص��ة وأع��داد واألنظم��ة االيكولوجي��ة والمس��اءلة الطبيعية الم��وارد على

المستدامة وعرض تجارب األجهزة الرقابية لبعض الدول في ذلك اما الج��زء بالتنمية
الثالث فقد ركز على موض��وع التنمي��ة المس��تدامة على مس��توى ال��برامج اذ تض��من
إمكانيات إجراء الرقابة على مس��توى ال��برامج واختي��ار موض��وعات الرقاب��ة وتحدي��د�

النطاق وتصميم 

األعمال الرقابية على التنمية المستدامة ، أما الج��زء الراب��ع فتط��رق الى الخط��وات
التي قد تحتاجها األجهزة العليا للرقابة من اج��ل تط��وير ق��درتها على تنفي��ذ األعم��ال
الرقابي��ة في مج��ال التنمي��ة المس��تدامة وال��تي تتمث��ل بتحدي��د الص��الحيات ووض��ع
االستراتيجيات وبناء القدرات وتنفي��ذ األعم��ال الرقابي��ة والتعلم من الخ��برة الخاص��ة

.بالجهاز األعلى للرقابة ومن اآلخرين فضالً عن إحداث التأثير

 بعنوان إرشادات رقابة األداء مبادئ رئيسية رقابة اداء٣١٠٠معيار.2
مستدامة

تضمن هذا المعيار المبادئ الرئيسة وتعريف وأهداف واختيار موضوعات رقابة األداء
فضالً عن تنفيذ رقابة األداء  من حيث )التخطيط لعملي��ة الت��دقيق ، والتنفي��ذ، اع��داد
التقارير ، والمتابعة( لذلك سعت المنظمة الدولية ألجهزة الرقابة العليا على تحقي��ق
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رقابة أداء مستدامة وبما أن عملية التدقيق على البيئة وأه��داف التنمي��ة المس��تدامة
هي رقابة أداء فيمكن أن تشمل على المسائل اآلتية ) المب��ادرات الالزم��ة من اج��ل
منع حصول ضرر بيئي او على األقل منه الحد منه او معالجته، الحفاظ على الم��وارد

المتجددة وغير المتجددة،� نتائج 

خرق القوانين والتعليمات واللوائح الخاص بالبيئة( ، أي يجب ان تشمل الرقابة على
األداء المتعلقة بالبيئة التأكد من مصداقية وواقعية مؤش��رات األداء المتعلق��ة بالبيئ��ة

وهل تعكس بصورة عادلة ومنصفة أداء الجهة الخاضعة للرقابة.

 للتنمي��ة بش��أن الت��دقيق في أه��داف التنمي��ةاالنتوس��ايمب��ادرة .3
(ISAM )المستدامة

وض��عت منظم��ة االنتوس��اي مبادرته��ا للتنمي��ة خاص��ة بالت��دقيق على أه��داف التنمي��ة
( لتقديم دعم لألجهزة الرقابي��ة من اج�ل القي��ام بعملي��ات ت��دقيقISAMالمستدامة )

فاعل على أهداف التنمي��ة المس��تدامة ض��من ت��دقيق األداء والترك��يز على األه��داف
التي تسعى لتحقيقها والذي يتمحور ح�ول خمس مب�ادئ هي )الترك��يز على النت��ائج ،
وتن��وع األجه��زة الرقابي��ة ، اعتم��اد المع��ايير الدولي��ة، الش��مولية فض��الً عن القيم��ة

 ألن��ه ي��راعيومكتمل نم��وذج ش��امل وان النموذج وف��ق ه��ذه المب��ادرة هوالمضافة(
ً األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات القدرات المختلفة، إمكانيات خصوص��ا

ة علىي�� الرقابهاتط��وير ق��دراتتس��عى ل ال يزال العديد من األجهزة الرقابية العلي��ا انه
نم��وذج في تنفي��ذ أه��داف التنمي��ة المس��تدامة الش��عار ه��ذا اليس��تخدم ، كم��ا األداء 

الرئيس الذي وضعته األمم المتحدة بشأن 

أهداف التنمية المستدامة، أال وهو "أال يخلف ال��ركب أح��داً وراءه"، باعتب��اره اعتب��اًرا
رئيًسا يجب مراعاته في تحديد مفه��وم عملي��ات الت��دقيق في تنفي��ذ أه��داف التنمي��ة

. عملية التدقيقخاللالمستدامة وأخذه بعين االعتبار 

المحور الرابع  :- أهداف التنمية المستدامة
في جمهورية العراق.

العراق من بين الدول التي س��عت وتس��عى إلى تنفي��ذ أه��داف األمم المتح��دة
 تحم��ل عن��وان )إنس��ان ممكن2030للتنمية المستدامة اذ كانت رؤية العراق لس��نة 

في بل��د امن ، ومجتم��ع موح��د ، واقتص��اد متن��وع ، وبيئ��ة مس��تدامة ، ينعم بالعدال��ة
والحكم الرش��يد( في أط��ار التنمي��ة المس��تجيبة لألولوي��ات واأله��داف العراقي��ة في
الوص��ول إلى إنس��ان متمكن في بل��د أمن وموح��د ومجتم��ع يض��من حق��وق جمي��ع
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إفراده ، ضمن اقتصاد متنوع مستقر وفقا للمؤش��رات االقتص��ادية الكلي��ة فض��ال عن
توفير بيئة أمنة مستدامة للجيل الحالي دون إغفال حقوق األجيال 

لقادمة بمعنى أن يتم تحقيق أنماط أنتاج واستهالك مستدامة ، والتخلص من التلوث
البيئي والتغيرات المناخية وحماية التنوع ال��بيولوجي ك��ل ذل��ك في إط��ار مؤسس��ات

حكومية تضمن احترام حقوق اإلنسان السياسية 

والمدني��ة، ل��ذلك عملت الحكوم��ة العراقي��ة على إص��دار خط��ط االس��تراتيجي
( ، وإس��تراتيجية�2022-2018الوطنية� والمتمثلة ب�)خطة التنمي��ة الوطني��ة لألع��وام )

((2022-2018التخفيف من الفقر للسنوات )

وفي مسعاها لتنفيذ أهداف التنمي��ة المس��تدامة عملت الحكوم��ة العراقي��ة على
تشكيل خلي�ة المتابع�ة برئاس�ة وزي�ر التخطي�ط به�دف توجي�ه ال�برامج والسياس�ات
لتحقيق األهداف وتق��ديمها إلى مجلس ال��وزراء الع��راقي إلقراره��ا فض��الً عن أل��زام
ال��وزارات بتطبيقه��ا وتنفي��ذها وك��ذلك تش��كيل اللجن��ة الوطني��ة للتنمي��ة المس��تدامة
برئاس��ة وزي��ر التخطي��ط  وته��دف إلى رص��د األه��داف وأع��داد تقري��ر وط��ني خ��اص
باإلنجازات المتحققة من الفرق المتعددة الخاص��ة برب��ط األه��داف ال��تي تس��عى إلى

10تحقيقها خطط التنمية الوطنية العراقية مع أهداف التنمية المستدامة اذ ش��كلت� 
"، فري��ق11-10-8-4-2-1ف��رق متنوع��ة وهي )فري��ق القض��اء على الفق��ر"االه��داف

استدامة الموارد 

-9-8-7" ، فري���ق االقتص���اد األخض���ر"األه���داف 15-14-13-6البيئي���ة "األه���داف 
" ، فري��ق عم��ل التنمي��ة11" ،فري��ق الم��دن والمس��توطنات البش��رية "اله��دف 12

" ، فري��ق التثقي��ف3" ، فري��ق الس��كان والتنمي��ة " اله��دف 5-4البشرية " األه��داف 
" ، فري��ق اإلحص��اءات والمعلوم��ات ،16والتوعي��ة ، فري��ق الحكم الرش��يد "اله��دف 

فريق لجنة الخ��براء( فض��الً عن تش��كيل لج��ان للتنمي��ة المس��تدامة في المحافظ��ات
وتكون هذه اللجان برئاسة المحافظ لغرض متابعة االنجازات المتحقق��ة على ص��عيد

أهداف التنمية المستدامة ورفع تقاريرها إلى اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.

2011( لس��نة 31واستناداً إلى قانون ديوان الرقابة المالية االتح��ادي رقم )
المع��دل واأله��داف المق��رة بموجب��ة بش��أن تق��ويم الخط��ط والسياس��ات المالي��ة
واالقتصادية الكلي��ة المق��رة لتحقي��ق األه��داف الموض��وعة وم��دى االل��تزام من اج��ل
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المحافظة على المال العام وهو بالتالي يسعى إلى التأك��د من م��دى تحق��ق أه��داف
التنمي��ة المس��تدامة ومن اج��ل أن يق��وم ال��ديوان بالرقاب��ة على أه��داف التنمي��ة
المستدام على أفضل وأحسن وجه يجب أن يك��ون أم��ام ال��ديوان اتج��اهين مهمين ،
االتجاه األول أن يسعى الديوان إلى تطوير قدراته وإمكانياته وفق م��ا ح��ددها معي��ار

( السالف الذكر من حيث تحديد الصالحيات واالستجابة لمتطلب��ات5130االنتوساي )
أهداف 

التنمية المستدامة ضمن خطط الديوان اإلستراتيجية والسنوية والفص��لية فض��ال عن
بناء القدرات والخبرات وغيرها ، اما االتجاه األخ��ر فيتعل��ق بتحدي��د� طبيع��ة العملي��ات
الرقابية التي سيتم ممارستها  والمخاطر المحتملة خالل تنفيذ العملية الرقابية منه��ا
)تداخل المسئوليات والصالحيات ، ع��دم اكتم��ال سياس��ات واس��تراتيجيات المتعلق��ة

بالتنمية المستدامة ، عدم وجود خطط طويلة األمد،...الخ(

مق�رة في الخط�ة اإلس�تراتيجية لل�ديوانرؤية ورس�الة ال�ديوان الإلى ستنادا وا
مع��اييررقابي��ة موثوق��ة على وف��ق (والحص��ول على أعم��ال 2022-2018لألع��وام )

المالية من اجل العمل على تحقيق مؤسسات فعالة مستجيبة العليا للرقابة األجهزة
ألهداف التنمية المستدامة بهدف تحقي��ق وإح��داث ف��ارق في حي��اة الن��اس وبم��ا أن
الحكومة العراقية عملت على اعتم��اد أه��داف التنمي��ة المس��تدامة في خط��ط عم�ل

الوزارات والجهات غير 

ق��ام ال��ديوان بأع��داد تقري��ر عن جاهزي��ة الحكوم��ة العراقي��ةالمرتبطة ب��وزارة فق��د 
أله��داف التنمي��ة المس��تدامة وف��ق نم��وذج الخط��وات الس��بعة المتواف��ق م��ع رؤي��ة
المنظمة الدولية ألجهزة الرقاب��ة المالي��ة العلي��ا المق��رة في اجتم��اع اب��و ظ��بي ع��ام

 لبيان مدى االلتزام السياسي الط��وعي أله��داف التنمي��ة المس��تدامة والقي��ام2016
بعمليات نشر الوعي على ضرورة االلتزام بتلك األهداف كتضمين تل��ك األه��داف في
خط��ط التنمي��ة الوطني��ة ، ك��ذلك تحدي��د الجه��ة المس��ئولة عن تنفي��ذ تل��ك األه��داف
والمتمثلة باللجنة العليا للتنمية المستدامة بالتعاون مع الوزارات والجه��ات الرس��مية
األخرى ، كذلك تحديد� الموارد الالزمة لتنفيذ تلك األهداف والتي أقرت بالتموي��ل من
الموازنة العامة للدولة العراقية والتمويل من الجهات الدولية فضال عن التموي��ل من
الصندوق االجتماعي للتنمية، كذلك توض��يح م��دى الجدي��ة في تنفي��ذ تل��ك األه��داف ،
ووضع برامج للقي��اس والمراقب��ة مث��ل إس��تراتيجية تخفي��ف الفق��ر ال��تي تس�عى إلى
تحقيق عدة أهداف من أه��داف التنمي��ة المس��تدامة أال أنه��ا بالمحص��لة تنعكس على
بقي��ة األه��داف ، فض��ال عن مراجع��ة إج��راءات الحكوم��ة فيم��ا يتعل��ق بالبيان��ات

11



والمؤشرات الموضوعة لتحقيق تل��ك األه��داف، ومراجع��ة خط��ط الحكوم��ة الخاص��ة
باإلبالغ ومراقبة أهداف التنمية المستدامة.

 ومنةلقد توصل تقرير مراجعة جاهزية الحكومة العراقية ألهداف التنمية المس��تدام
ضمنها األهداف المتعلقة بالبيئة إلى عدة استنتاجات أهمها أن هنالك التزام��ا طوعي��ا
من قبل الحكومة بأهداف التنمي��ة المس��تدامة إال أنه��ا لم تص��در إس��تراتيجية خاص��ة

-2018بأهداف التنمية المستدامة وإنما أص��درت خط��ط للتنمي��ة الوطني��ة� لألع��وام )
( ، إذ ال يوجد خطة مكتوبة واضحة لألعالم الوطني للتعري��ف بأه��داف التنمي��ة2022

المستدامة ، وان هنالك تعاون واضح بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة وال سيما وزارة التخطيط مع المنظمات الدولية كالبنك الدولي في مجال

أهداف التنمية المستدامة.

وباالستناد إلى ما تقدم في المحاور أعاله نخلص إلى :

ان موض��وع االهتم��ام بالبيئ��ة ليس ح��ديث العه��د، إذ أن أش��ارت -1
العدي��د من الكتاب��ات الس��ابقة الى أهمي��ة موض��وع البيئ��ة إال أن
النظريات التنموية التي كانت سائدة لم تأخذ الجانب البيئي بنظر

االعتبار باعتبار البيئة مورداً ال ينضب.
في مدينة ريودي جانيرو الثورة 1992 يعد مؤتمر قمة األرض عام-2

الحقيقي���ة لالهتم���ام ال���دولي في القض���ايا البيئي���ة والتنمي���ة
المستدامة إذ تمت مناقشة القضايا البيئية بشكل عالمي خصوصا
مشاكل تلوث المياه والتصحر وارتفاع درجة الحرارة على التنمية

.االقتصادية
زي��ادة االهتم��ام ال��دولي في موض��وعات التنمي��ة المس��تدامة، اذ-3

2030وض��عت األمم المتح��دة أه��داف التنمي��ة المس��تدامة لغاي��ة 
وتحت شعار أن ال يخلف الركب احد وراءه.

ما زالت الكث��ير من األجه��زة الرقابي��ة العلي��ا  تفتق��ر إلى تط��بيق-4
المعايير الدولية خصوصا في موضوع التنمية المستدامة والرقاب��ة

البيئية .
عملت الحكوم��ة العراقي��ة في مس��عاها لتنفي��ذ أه��داف التنمي��ة-5

 ف��رق متع��ددة لرب��ط األه��داف ال��تي10المس��تدامة على تش��كيل 
تسعى إلى تحقيقها خطط التنمية الوطني�ة العراقي�ة م�ع أه�داف

التنمية المستدامة.

وبناء على ذلك نوصي باالتي:
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ان يكون هنالك التزام سياسي طوعي من قبل الحكوم��ات لتب��ني-1
وتطبيق أهداف التنمية المستدامة وايالء الج��انب البي��ئي اهتمام��اً

أكبر بشكل مقترن مع االهتمام االقتصادي.
على ال��دول أن تخص��ص المب��الغ الالزم��ة لتنفي��ذ أه��داف التنمي��ة-2

المستدامة سواء كانت من الموازنات العامة أو التموي��ل من قب��ل
المنظمات الدولية.

أن تعمل األجهزة الرقابية بشكل مكثف على زيادة الوعي بأهمية-3
تحقي���ق أه���داف التنمي���ة المس���تدامة وأهمي���ة النظ���ام البي���ئي

اإليكولوجي من خالل الورش والندوات واللقاءات.

العمل على وضع برامج رقابة وتدقيق تتالءم م��ع أه��داف التنمي��ة-4
المستدامة من اجل التحق��ق من س��المة اإلج��راءات ال��تي تتبناه��ا
األجهزة التنفيذية للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ضرورة وضع الحكوم��ات واألجه��زة الرقابي��ة اس��تراتيجيات خاص��ة-5
بأهداف التنمية المستدامة.

قي��ام األجه��زة الرقابي��ة بأع��داد تق��ارير دوري��ة عن م��دى التق��دم-6
الحاصل في اهداف التنمية المستدامة من قبل األجهزة التنفيذية
وتشخيص مواطن الضعف والقوة وتحدي��د المش��اكل ال��تي تواج��ه

الجهات الخاضعة للرقابة ووضع التوصيات المناسبة لحلها.
أن تتولى األجه��زة الرقابي��ة تق��ديم ال��دعم والنص��ح إلى األجه��زة-7

التنفيذية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.
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