
 

 

 

INTOSAI WGEA 
 من أجل مستقبل مستدام مشترك 

بيئي مبتكرة تدقيق  اتعملي  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وأهداف التنمية المستدامة  WGEAمجموعة العمل المعنية بالتدقيق البيئي  

نتوساي الستراتيجية، إلى المساهمة في  ال ، تماشياً مع خّطة WGEAتهدف 

الخاصة باألمم المتحدة من   SDGsمتابعة ومراجعة أهداف التنمية المستدامة 

 :  خالل

أهداف التنمية   على ألجل التدقيقواألدوات والتدريب   الرشاداتتطوير  •

 المستدامة البيئية 
 التنمية المستدامة  السياسات بين أهداف تساقا في فهم التطوير  •
المتعلقة بأهداف التنمية   لألجهزة العليا للرقابةتدقيق ال أعمالتجميع  •

 المستدامة البيئية 
 التعاونية بشأن القضايا البيئية  التدقيقعمليات  تجريب •

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

الدولية   والمحاسبةالعليا  لألجهزة  المنظمة  المالية  تعمل كمنظمة    (نتوساي ال )   للرقابة 

الخبرة المتبادلة تفيد  ’’نتوساي هو  الشعار  .  جامعة لمجموعة التدقيق الحكومية الخارجية

 ‘‘.  الجميع

عملتدعم   البيئي  نتوسايال  مجموعة  بالتدقيق  جهزة األ  INTOSAI WGEA  المعنية 

والمحاسبةالعليا   المالية  البيئية   للرقابة  السياسة  مجاالت  في  لألنشطة  تدقيقهم  في 

 SAIs للرقابة عضًوا من األجهزة العليا  80وتضم اليوم  1992تأسست عام . والمناخية
العالم التدقيق  WGEAتقوم  .  حول  مناهج  لتبادل    بتطوير  ومنّصة  التدريب  وتوفّر 

الحالية هي تمويل   WGEAالمواضيع الرئيسية لخطة عمل    إن  . المعلومات بين األقران

وتربط  والمناخ،   المستدام،  والنقل  البالستيكية  العمل   WGEAالنفايات  بإطار  العمل 

كما تهدف خطة العمل  .  2030الخاصة ببرنامج األمم المتحدة    وأهداف التنمية المستدامة 

رجيين المعنيين بالموضوع،  الخا  األطراف ذات العالقةإلى تطوير عالقات تعاونية مع 

نتوساي  المجموعة عمل  تضم  .  من حيث صلتها بمساءلة الحكومة في القضايا البيئية

 .  المعنية بالتدقيق البيئي ست مجموعات عمل إقليمية

 على السياسات البيئية والمناخية  عمليات التدقيق

دقيق في مجاالت السياسة  بعمليات الت  SAIs  للرقابة المالية والمحاسبةتقوم األجهزة العليا  

  ة الرشيد   وكمةعن الح  وماتتوفّر عمليات التدقيق المعلو.  العامة المختلفة، متضمنًا البيئة

، منذ عام  WGEAعملت  .  والنفاق المسؤول للميزانيات العاّمة لدعم عملية صنع القرار

اال 2010 التنفيذ  لدعم  المناخ  مواضيع  مع  متزايد  بشكل  والكفء  ،  والفعّال قتصادي 

 . لسياسات المناخ ومساءلة الدارة العاّمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
  : عالميال ستطالعلالوفقًا  2023-2021تدقيق في ال تخص أهم عشرة مواضيع 
  
 المناخي التخفيف من آثار التغيّر. 6 يالتغيّر المناخالتكيف مع . 1 
  نفايات البلدية الصلبة. 7 المحميات والمنتزهات الطبيعية. 2 
 نفايات البلدية الخطرة. 8  واألخشابموارد الغابات . 3 
الضرائب البيئية والشحن والرسوم . 9 الجودة والمداد: مياه الشرب. 4 

 سترداد اليداعاوالجبايات وأنظمة 
 قتصاد الدائرياال. 10 الزراعة. 5 

 

دراسة   التكيّف    WGEAتوفّر  على  والقدرة  المرونة  عام  ) حول  الصادرة 

العليا  (  2019 لألجهزة  التدقيق  اال  للرقابة إرشادات  الوطني  لتقييم  ستعداد 

على أهداف التنمية  تستند  و.  من أهداف التنمية المستدامة  13.1لتحقيق الهدف  

الكوارث،    Sendaiالمستدامة وإطار عمل مدينة سنداي   للحد من مخاطر 

الحكوميةاوالذي يمكن   لتقييم الجراءات  تُطّور  .  ستخدامه  أن الدراسة  كما 

 .   أداء نهج التدقيق لتقييم المبادرات الحكومية المحددة

 

المناختغيّ الحول    ، (2016لعام  )  WGEA  بحثتناول  ي البيئات    ير  في 

  حول من أهداف التنمية المستدامة    14الهدف  )ض المحيطات  البحرية وتحمّ 

الماء تحت  للرقابة دور    ،(الحياة  العليا  الحكوم  األجهزة  جهود  دعم    ة في 

التغلال لقضايا  وستجابة  المناخي  التغيّر    تأثيراتويصف  .  ضتحمّ ال يّر 

األجهزة  المناخي على البيئة البحرية وعمليات التدقيق السابقة التي أجرتها  

 .  في تدقيقها لهذه القضايا والتحديات التي واجهتها العليا للرقابة

 

https://wgea.org/media/113688/21e-wgea_climate-change_2019_corbel.pdf
https://wgea.org/media/5372/wgea_marine_isbn-ok.pdf


 المناخ والهواء والغالف الجوي  

 المياه 
 
 النفايات 

 الطاقة والنقل 

 الموارد الطبيعية 

األراضي واألنشطة البشرية األخرى استخدامات  

 التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة  

قضايا أخرى / مواضيع  

 
 

ُ أهم القضايا البيئية   رقابة من األجهزة العليا لل 68لـ   وفقا

 

  األكثر أهمية 

  ُ  مهم ثانيا

   ً  مهم ثالثا
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 ف التكيّ 
قامت   حيث  . WGEAأحد المجاالت المتزايدة لعمل    ير المناختغيّ الف مع  يعد التكيّ 

العليا   والمحاسبةاألجهزة  المالية  الفترة  ، للرقابة  ،  2021إلى    2019  من  في 

نظمة إدارة المخاطر والمرونة، بالضافة إلى عمليات التدقيق بالتدقيق الشامل أل 

وجدت األجهزة العليا  .  المستهدفة للتكيف في قطاعات مثل البنية التحتية للمياه 

 : على سبيل المثال للرقابة
 ستراتيجي التخطيط ال في  ضعف• 
 مخاطرلل غير كافية إدارة• 
 ملموسة ال الجراءات في نقص• 
 الة تدابير غير فعّ • 

أفضل وبتخطيط وتنسيق شامل    للرقابة المالية والمحاسبةأوصت األجهزة العليا  

من خالل دعم التنوع    قدرة المرونةعبر الحكومة، وإدارة أفضل للمخاطر وبناء 

 . البيولوجي

 على حول التدقيق  على سبيل المثال    ، مواد إرشادية أخرى  WGEAأنتجت  كما  
  إن   . ير المناختغيّ ال  ةونمذج   لمراقبةستخدام البيانات البيئية  ا لتنوع البيولوجي وا

في عمل العديد من األجهزة العليا   مستجدّةف هي فئة التكيّ المرونة والقدرة على 

 . ستثماراال  مخططاتمرونة قدرة إدارة المخاطر و أموالإلى جانب  للرقابة

 

 

 

 

 

 

 

 

فإن ،  2021العالمي الذي تم إجراؤه في عام    INTOSAI WGEA  ستطالعالوفقًا  

تواجهها   والتي  ذكًرا  األكثر  البيئية  والهواء الالقضية  بالمناخ  تتعلق  كانت  بلدان 

سيكون موضوع التكيّف مع التغيّر المناخي هو األكثر شيوًعا بما .  والغالف الجّوي

 . يخص التدقيق في األعوام القليلة المقبلة

،  األطراف ذات العالقةالعالمية مع    WGEAكما أُعتبر التغيّر المناخي، في مقابالت  

المستقبل  في  البيئي  للخطر  مجال  طويل .  كأهم  المنظور  هي  الرئيسية  والقضايا 

رتباط بين المناخ والتنوع البيولوجي واألرض والماء والصّحة،  األمد، ومجاالت اال

 .  والمرونة في مواجهة الكوارث

العليا    أقاليمجميع    تخطط والمحاسبةاألجهزة  المالية  عمليات   للرقابة  في  للنظر 

من أهداف التنمية المستدامة بخصوص العمل المناخي   13التدقيق المتعلقة بالهدف  

كما أن العديد من أهداف التنمية المستدامة األخرى تعتبر مهمة .  في العامين المقبلين

 . من منظور المناخ

 تخفيف ال

أكثر المجاالت المناخية   (حتباس الحراريغازات اال )  غازات الدفيئةالكان الحد من  

  للرقابةقامت األجهزة العليا    حيث  . 2021- 2019  بين عامي  التي خضعت للتدقيق

على سبيل المثال فيما   ،سياسات التخفيف  وفعّاليةوكفاءة    قتصادالتدقيق على االب

 لجراءات يتعلق بقطاع الطاقة والنقل والسكان، وقامت بتقييم التنسيق المركزي  

 : من بين أمور أخرى للرقابة  جهزة العليااألوجدت و. التخفيف
 وأنظمة الدعم المالي  الجراءات فاعلية عدم• 
   الضرائب نظمل  التخطيط سوء• 
 المراقبة  وأنظمةنقص البيانات • 
 الجديدة  للتقنيات بتكاراتاال وجود عدم• 

إضافة إلى تقييمات أفضل وتخطيط ومراقبة أكثر دقة،    رقابةتدعو األجهزة العليا لل

بالتكلفةإلى   الوعي  للرقابةكما أشارت  .  زيادة  العليا  الحاجة    األجهزة  لتفكير ل إلى 

 . مستنيرال عملية صنع القرارلدعم  األمدطويل 

للتغير   INTOSAI WGEAنشرت   التدقيق  عملية  حول  وتدريبها  إرشاداتها  أول 

التدقيق   2016عام    WGEAنشرت  و .  2010المناخي في عام   الرشادات حول 

،  ( من أهداف التنمية المستدامة   7هدف  )المالي لوفورات الطاقة والطاقة المتجددة  

عام   بالضاف  2019وفي  والصّحة  الهواء  تلوث  حول  إرشادات  إلى نشرت  ة 

على ربط هذه الموضوعات بالتغير المناخي  WGEAوأّكدت . التخطيط الحضري

يق أقصى قدر من الفوائد العالمية والقيمة المالية عبر وداخل البلدان قمن أجل تح

  . واألجيال

 

 

 

 

 

مليار يورو من   100أن    2021األوروبية في عام  المدققين  أفادت محكمة  

إلى عام    2014  من عام  للفترة المنسوبة    ، أموال السياسة الزراعية المشتركة 

الناتجة   الغازات الدفيئةنبعاثات  الم تسهم في الحد من    ،للعمل المناخي  2020

لتخفيف من ل المدعومة إمكانات منخفضة فقط    لدى الجراءاتو.  الزراعة  عن

الة الصديقة  ستخدام الممارسات الفعّ اوال يحفز النظام على    ير المناختغيّ الحدة  

 . للمناخ

 

الكندي الجهاز    قام للرقابة  عام،  األعلى  عام  ومرة    2017  في  في  أخرى 

العشرين  ا نحو الوفاء ب  بالتدقيق على التقدم المحرز،  2019 لتزام مجموعة 

G20    من التدريجي  الماليبالتخلص  الفعّ   الدعم  األحفوريل  الغير  .  لوقود 

عتباره  اأنه ال يوجد تعريف واضح لما يمكن    التدقيقاتبشكل عام، وجدت  

ً   دعًما ستدامة  عتبار لالاال للوقود األحفوري، وأنه لم يكن هناك  غير فعّ   ماليا

ً   جتماعية والبيئية في دعم قطاع الوقود األحفوريقتصادية واالاال على    ماليا

 . المدى الطويل

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=58913
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/esd_fs_e_43320.html


 : للتواصل
https://wgea.org 

@WGEASecre 

2021أكتوبر

  

، أنه على الرغم من نية 2021 عام، للرقابةاألعلى  فنلندا جهازأفاد 

ر تغيّ الف مع الحكومة لتوسيع نطاق تمويل المناخ وتوجيه نصفه للتكيّ 

، تنفيذ هذه السياساتعن كيفية ، لم تكن هناك خطة منشورة يالمناخ

أوصى  كما . يلتمويل المناخلستراتيجية إأهداف  ولم تكن هناك

كيفية  حولالتدقيق بضرورة قيام وزارة الخارجية بوضع خطة عامة 

 مبرًراالفنلندي الدولي،  المناخي التمويل وتخصيص زيادة
 . ختيارات واألولوياتاال

 

. التصحر حول ، تدقيقًا2019عام  ،للرقابةاألعلى  مصرز أجرى جها

ويشير إلى أهمية تقييم أداء البرامج البيئية الوطنية واآلثار البيئية للبرامج 

التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على  ،الوطنية األخرى

 . التصحر

 

 

 تعاون ال
األصغر بشكل خاص صعوبات   المالية والمحاسبةللرقابة  قد تواجه األجهزة العليا  

على   العثور  أو    الخبرةفي  التدقيقفي  الكافية  معايير  لرشادات يمكن  .  تحديد 

المشاكل  INTOSAI WGEAوتدريب   هذه  مع  التعامل  في  يمكن و.  المساعدة 

في البلدان المختلفة،   للرقابة، بالتعاون مع األجهزة العليا  مشتركةال  لعمليات التدقيق 

الة كما أنها يمكن أن تكون فعّ .  تعزيز التعلم وتبادل أفضل الممارسات بين األقران

التي حلّت باريس،    تفاقيّةاالمعيار المشترك هو    إن  . سياسة مناخية أقوى  تبنّي  في

 . السابق كمصدر لمعايير التدقيق Kyoto بروتوكول كيوتو محل

ب بالمناخ  المتعلقة  التدقيق  عمليات  تحظى  ما  من  غالبًا  مناالالكثير   قِبل  هتمام 

والمواطنين والخبراء  العليا  فقد   . السياسيين  األجهزة  المالية   أصدرت  للرقابة 

الخاص والمحاسبة  التدقيق  خبرات  فيها  تشارك  تقارير  األخيرة،  السنوات  في   ،

بالمناخ على الصعيد العالمي والقليمي، وتشارك في عمليات تدقيق ثنائية حول 

للحدودالقضايا   المجتمع  ا  يالمناخ  التغيّريتطلب  .  العابرة  ويمكن   بأكملهستجابة 

العليا   جميع   للرقابةلألجهزة  بين  التعاون  يكون  أن  يمكن  كيف  تستكشف  أن 

 . وكفاءة فعّاليةمستويات الحكومة وبقية المجتمع أكثر 

 

 

 تمويل ال
دوات  األ   على  التدقيقبعملية  بشكل متزايد    للرقابة المالية والمحاسبةتقوم األجهزة العليا  

بالمناخ المتعلقة  والضريبية  العليا    حيث  . المالية  األجهزة  عمليات    للرقابةوجدت  في 

 : على سبيل المثال 2021- 2019 بين عاميتدقيقها 
 عن مخاطر تغير المناخ  الناتجةستثمار مخاطر التمويل واال• 

 التمويل الدولي للمناخ  مراقبة في التقدم وضعف في بطء• 
 الية من حيث التكلفة عن الفعّ  المعلومات نقص• 

(  2022سيصدر في عام  الذي  )التمويل الدولي للمناخ    حولمستمر  المشروع  ال  يزّود
  - من البلدان المانحة والمتلقية    للرقابة المالية والمحاسبة  تدقيق لألجهزة العلياال مناهج  

خارطة طريق    ويروتطعلى وجه التحديد، من خالل تحديد معايير التدقيق المحتملة  

. بلد معين  في  يتمويل المناخاللتصميم سلسلة من عمليات التدقيق لرسم صورة لتقدم  

رسمي ال تعريف ال نقص للرقابة،  األجهزة العليا مختلف التحديات المشتركة عبر تشمل

المناخلل إلى،  يتمويل  ب  بالضافة  المرتبطة  المستلمة  مساهمات  الاألهداف  والمبالغ 

  في بلدان   يتمويل المناخل ابيانات  تتبّع  قصور في عملية  و ؛  يالمناخ  التمويلب  الخاصة

 . وعلى الصعيد العالمي؛ ونقص المؤشرات الخاصة بالبلد معينة

السياسة البيئية المستندة إلى   إجراءاتحول  (  2016عام  )  دراسة  WGEAنشرت  كما  

من أن الحاجة إلى تدخل الحكومات في األسواق للتأكد    WGEA  دراسةتناقش  و.  السوق

كاف بشكل  معها  التعامل  يتم  البيئية  والمخاطر  العليا    كما.  األولويات  األجهزة  قامت 

والمحاسبة  المالية  بقتصاد  اال و  والفعّالية كفاءة  البتقييم    للرقابة  المناخ الخاصة  سياسة 

 . التنمية وأموالالمالية المحلية 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

العليا    ستنتجتا األجهزة  من  المالية  عشرة  منطقة    والمحاسبةللرقابة  في 

أن دول جزر المحيط الهادئ   (2015  عام )المحيط الهادئ في تدقيق تعاوني  

لال  جيد  وضع  في  بفعّ ليست  والتحديات  ستجابة  للتهديدات  عن   الناتجة الية 

وإدارة    األمدوطويلة    األمدهناك حاجة إلى أنشطة قصيرة  ف.  ير المناختغيّ ال

 . يةمخاطر المناخلقطاعات لعبر ال

 

جهاز   عمل  ،  للرقابة األعلى    دونيسياإنيقوم  لخطة  بتطوير WGEAوفقًا   ،

لعمل المناخي والتمويل في سياق أهداف  ا   على  تدقيقالحزمة تدريبية حول  

المستدامة الهند  يستضيفو.  التنمية  تدريب المركز    للرقابةاألعلى    جهاز 

الموضوعات البيئية، بما في ويوفّ (  iCED)دولي  ال ر التدريب على مختلف 

 . ذلك المناخ

 

أن   ، 2019  في عام  ، للرقابةاألعلى  األمريكية  وجد جهاز الواليات المتحدة  

ستراتيجي  إ لمشاريع بشكل  لالحكومة الفيدرالية ال تحدد وال تعطي األولوية  

 في البالد  يةمخاطر المناخ التأكد من أنها تتصدى ألهم  اللضمان 
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