
  

 

 

 تطور واتجاهات المراجعة البيئية 

 ورقة ارشادي

 

 مجموعة عمل االنتوساى 
 لمراجعة البيئة

 

aleksi.heikkinen
arkistointi



 مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة 
- 2 - 

 

 تطور واتجاهات المراجعة البيئية 
 ورقة ارشادية 

 

 

 

 

 

 مجموعة عمل االنتوساى

 لمراجعة البيئة

 

 

 

 

 
 2007نوفمبر 

 

 

 



 مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة 
- 3 - 

 WGEA( . ومسذذذتوج  WGEAالنشذذذرع تعذذذجموا مجموعذذذة عمذذذل اجنتوسذذذاى لمراجعذذذة البيئذذذة    هذذذ  
مجذذذام يما ذذذة  فذذذ راجعذذذة ل رقابذذذة لتضوت ذذذاا المراجعذذذة وتسذذذالي  الممشذذذجيس اسذذذتألجاز األجوذذذ ع الع يذذذا 

 :   ي  فيما    WGEAالبيئة والتنمية المستجامة . وتتمثل مضوتض  
 ل ق ا ا المحجدع ل مراجعة البيئية .   مساعجع األجو ع الع يا ل رقابة ع ى اكتساب فوم تف ل*   
 المع وماا والألبراا بين األجو ع الع يا ل رقابة . مبادم  ميسير  *   

 عالمية األخرى . *  نشر اإلرشاداا والمواد اإل

عذذذة عمذذذل اجنتوسذذذاى مجمو لوتذذ  اجلكترونذذذ  موقذذذس الوتمكذذن محميذذذل هذذذ   النشذذذرع مجانذذا  مذذذن  
 : لمراجعذة البيئة  

auditing.org-http://www.environmental 

 ةي بشذذذرن تك مكذذذوك هذذذ   النسذذذتبنسذذذت ومو تذذذس هذذذ   النشذذذرعي ونق وذذذا ب رتقذذذة مال مذذذومسذذذمو   
ي وج  جذذو  بيعوذذا تو اسذذتألجاموا المونذذ تو اجسذذتألجاز  الشألصذذ  لألغذذراا األكاد ميذذة تو لالسذذتألجاز

 FA3-4712-2007E   كتالوج رقم :   لتحقيق مكس  مجارى . 

 ISBN 978-0-662-46861-5:   الجول الرقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.environmental-auditing.org/


 مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة 
- 4 - 

 
 

 شكر وتقدير
الع يذذا وذذ ا البحذذك ممكنذذة فقذذة بمشذذارمة العجيذذج مذذن األجوذذ ع الموجذذودع بتصذذبحا المع ومذذاا  
جذذذذذابوا ع ذذذذذى استقصذذذذذا اا وعقذذذذذجوا دراسذذذذذاا يالذذذذذة وت SAIs.  قذذذذذجز مراجعذذذذذوك مذذذذذن  SAIsل رقابذذذذذة 

مقذذابالا شألصذذية م ولذذة .  ممذذا نتوجذذش بضذذا ق الشذذكر والتقذذجير لجميذذس األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة الذذ ين 
بذذرع المراجعذذذة باجتماعذذذاا مجموعذذذة عمذذذل مراجعذذذة خش فيمذذذا  ألذذذ  يذذذسذذاهموا ببحذذذوو وعذذذروا مقج م

اسذذذتنج هليوذذذا  التذذذ مصذذذجرا  ر يسذذذيا  لألمث ذذذة والألبذذذراا البيئذذذة .  ولقذذذج مانذذذا سذذذجالا خبذذذرموم الرقابيذذذة 
المراجعذذذة وفذذذى مجذذذام البيئذذذة مذذذن خذذذارج مجتمذذذس  فذذذ هذذذ ا البحذذذك . ممذذذا تود التوجذذذش بالشذذذكر ل ألبذذذرا  

وهذذذ ا مقذذذج م معقيبذذذاا ع ذذذى المسذذذوداا المكتم ذذذة .   فذذذ وم األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة الذذذ ين سذذذاهموا بذذذوقت
 األمر هاز بصضة خاصة ألك ه ا البحك  ستوج  ت  ا  الوصوم هلى جموور خارج  . 

الذذذ ين قذذذجموا معقيبذذذاا ونتقذذذجز بشذذذكر خذذذاا هلذذذى تع ذذذا  ال جنذذذة التوجيويذذذة وال جذذذاك الضرعيذذذة  
الضرصذذذة الوييذذذجع لمراجعذذذذة  هذذذ وم صذذذيضة ومضصذذذي ية ع ذذذى هذذذ ا البحذذذك . وغالبذذذا  مذذذا مانذذذا معقيبذذذامي

 ال مال  لو ا البحك ومقج م الكثير من الماليظاا المحض ع ل تضكير . 
دعذذذذم  فذذذذ العجيذذذذج مذذذذن تع ذذذذا ش وتخيذذذذرا ي نشذذذذكر مكتذذذذ  المراجذذذذس العذذذذاز الكنذذذذج  ييذذذذك سذذذذاهم  

رسذذذذذوماا وع ذذذذذى وجذذذذذش  ومصذذذذذمم صذذذذذياغة هذذذذذ ا البحذذذذذكي ومذذذذذن بيذذذذذنوم   بذذذذذة ماجسذذذذذتير ومحذذذذذررتن 
رو  هذذذذوز  بويذذذذجع مصذذذذميم الرسذذذذوماا والنشذذذذراا ل عمذذذذل الو يذذذذق هلذذذذى  ش بالشذذذذكر التحجيذذذذجي تود التوجذذذذ

 يتسم بارمضاع التجرتج والتعقيج .   ال  بشأك مضاصيل الرسوماا لو ا الموضوع    مع 
وقيادمذذذذش مذذذا مذذذذاك سذذذذيوجج  هرشذذذذاد وفكذذذرع الموضذذذذوع قذذذج وضذذذذعوا تصذذذذال   جذذذوك رتيذذذذج  و ذذذجوك  

 ه ا البحك . 

  الكندي فيفين لو، مكتب المراجع العام
   2007نوفمبر )تشرين ثان(  
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 تقديم :

العجيذذذج مذذذن األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة .  وع ذذذى  فذذذ مراجعذذذة البيئذذذة اطك نشذذذا ا  ر يسذذذيا  معتبذذذر  
 3آخذذذذر  فذذذذ ال  رقابيذذذذا  ذعمذذذذ 400ن ذرب مذذذذذمقتذذذذ  -ام رقابيذذذذة بيئيذذذذة ذي تجرتذذذذا تعمذذذذ2000مذذذذجار سذذذذنة 

واا األنوذذذذذار هلذذذذذى منظذذذذذيم المبيذذذذذجاا او  مذذذذذن هدارع تيذذذذذبشذذذذذأك موضذذذذذوعاا متذذذذذر   -سذذذذذنواا ويذذذذذجها 
واألمذذذذن البيولذذذذذوج  ومغيذذذذر المنذذذذاخ ويذذذذذرق القمامذذذذة وامضاقيذذذذذاا تنميذذذذذة المسذذذذتجامة الحشذذذذرتة ومقذذذذارتر ال

البيئذذذذة الجوليذذذذة .  ومذذذذذاك لوذذذذ   األعمذذذذذام الرقابيذذذذة مذذذذأ يرا  جوهرتذذذذذا  ع ذذذذى هدارع العجيذذذذذج مذذذذن الحكومذذذذذاا 
لق ذذا ا البيئذذة والتنميذذة المسذذتجامة فذذ  جميذذس تنحذذا  العذذالم وتمكذذن ر  وذذا ارمبا ذذا  مباشذذرا  بنتذذا ج بيئيذذة 

  جابية . ه
 سذذذنة مقرتبذذذا ي ومنذذذ  ذلذذذ  الوقذذذا 15اجنتوسذذذاى لمراجعذذذة البيئذذذة منذذذ  تنشذذذئا مجموعذذذة عمذذذل  
مذذذجار را  .  ويذذذجو نضذذذ  األمذذذر ت  ذذذا  لممارسذذذة المراجعذذذة البيئيذذذة .  وع ذذذى نمذذذوا  ومغييذذذرا  مبيذذذعا شذذذا 

صذذذذذذج  وك مقذذذذذذجارا  مبيذذذذذرا  مذذذذذن الألبذذذذذرع فذذذذذذ  التعوذذذذذج بمراجعذذذذذة البيئذذذذذة والتالسذذذذذنوااي اكتسذذذذذ  الممارسذذذذذ
.  وهذذ ا البحذذك يتنذذاوم مذذا مقذذوز بذذش األجوذذ ع الع يذذا  عل تحذذج اا المتأصذذ ة فذذ  ت  مجذذام ممارسذذة ججيذذج

ع ذذذى مراجعذذذة البيئذذذة ومكذذذوتن ممارسذذذاا فذذذ  هذذذ ا الشذذذأك و التذذذال  يما ذذذة بيئتنذذذا ل رقابذذذة لبنذذذا  قذذذجرموا 
 ومضالة التنمية المستجامة ف  الحاضر والمستقبل . 

ا  متنوعذذذذذا  . موذذذذذور البيئذذذذذة  جالمراجعذذذذة  فذذذذذ ور واجمجاهذذذذذاا البحذذذذذك بعنذذذذذواك  الت ذذذذوتسذذذذتوج   
البيئذذذذذةي  قذذذذذجز البحذذذذذك  ذذذذذروع مذذذذذن المع ومذذذذذاا فبالنسذذذذذبة لألجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة وممارسذذذذذ  مراجعذذذذذة 

 :    أم مصس ما    الت واألمث ة وخبراا الحياع الحقيقية  
مقذذذوز  التذذذ األعمذذذام ممارسذذذة المراجعذذذة البيئيذذذة بمذذذرور الوقذذذاي وتسذذذباب التغيذذذراا و  فذذذ التغيذذذراا   -

 بوا األجو ع الع يا ل رقابة لتنضي  مراجعة بيئية ناجحة . 

مكذذذذن تك مذذذذؤ ر فذذذذ  المراجعذذذذة   التذذذذ اجمجاهذذذذاا داخذذذذل وخذذذذارج مجتمذذذذس األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة   -
 البيئية ف  المستقبل . 

 مجام من الموضوعاا . اإلجاباا ع ى  األسئ ة الم روية مثيرا   بشأك     -

د ذذش األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة فذذ  مؤ  الذذ  ز البحذذك منظذذورا  بشذذأك الذذجور آلخذذرتني  قذذجو النسذذبة ل 
 مجام يوممة البيئة والتأ ير الواز ال    مكن تك يؤد ش ه ا التجمس . 

وتموجذش بالشذذكر هلذى  فيضذين لذو  بالنسذذبة تذادع مكتذذ  المراجذس العذاز الكنذجى . مذم هذ ا البحذك بر  
سذذذذبة إلعذذذذجاد  األسذذذذئ ة الم رويذذذذة مثيذذذذرا  ي وجذذذذوك رتيذذذذج باعتبذذذذار  لتذذذذأليس البحذذذذكي مذذذذرت  فالكيذذذذا بالن
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ر ذذذذذي  الشذذذذذعبة المألذذذذذت  . وتموجذذذذذش بالشذذذذذكر هلذذذذذى العجيذذذذذج مذذذذذن المنظمذذذذذاا األخذذذذذرى واألفذذذذذراد الذذذذذ ين 
 البحك  تنظر : الشكر والتقجير( .  ف ساهموا  

موا هرشذذذاد ة تعذذذج تدلذذذةوتعتبذذذر  الت ذذذور واجمجاهذذذاا فذذذ  المراجعذذذة البيئيذذذة  بحذذذك مذذذن تر عذذذة  
 واألدلذذذذة 2007 – 2005مجموعذذذذة عمذذذذل اجنتوسذذذذاى لمراجعذذذذة البيئذذذذة فذذذذ  خ ذذذذة العمذذذذل عذذذذن الضتذذذذرع 

 الثال ة األخرى ه  : 
 *  مراجعة التنوع البيولوج  :  هرشاد لألجو ع الع يا ل رقابة . 

 *  القمة العالمية ل تنمية المستجامة :  هرشاد مراجعة لألجو ع الع يا ل رقابة . 
 األجو ع الع يا ل رقابة :  م ميحاا وتمث ة ل مراجعة التعاونية . *  التعاوك بين 

ل حصذذوم ع ذذذى  الذذجليلمذذن هذذ ا  2ومذذذ ل  الم حذذق  األدلذذةونشذذجس القذذرا  ع ذذى م العذذة هذذ    
 مع وماا عن الألجماا واإلصجاراا األخرى لمجموعة عمل مراجعة البيئة . 

 ،،   تقديري مع خالص  
 يرشيليا فراز                   

 ة عمل االنتوساى لمراجعة البيئة ة مجموعرئيس
 . 
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 تنفيذي : ملخص

 صذذذس بحذذذك  الت ذذذور واجمجاهذذذاا فذذذ  المراجعذذذة البيئيذذذة  مجموعذذذة تعمذذذام المراجعذذذة البيئيذذذة  
ع يذذذذا ل رقابذذذذة فذذذذ  المراجعذذذذة الجوذذذذ ع وتوضذذذذت التقرتذذذذر جوذذذذود األتجوذذذذ ع ع يذذذذا ل رقابذذذذة التذذذذ  قامذذذذا بوذذذذا 

 ا ي وما مصجا لش من محج اا .  وموجج  ال ة تهجا  لو ا التقرتر : البيئيةي وما يققتش من نج
مجمذذذذذس األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة ب  بذذذذذاا بصذذذذذا ر  فذذذذذ *  محسذذذذذين و تذذذذذادع ممارسذذذذذة المراجعذذذذذة البيئيذذذذذة 

  توا تجو ع ع يا ل رقابة . متك  الت الع يا ل رقابة وعا ج المراجعة البيئية  األجو ع  

وضذذذس  و التذذذال ع يذذذا ل رقابذذذة خذذذارج مجمذذذس األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذةي بعمذذذل األجوذذذ ع ال الذذذوع *  مع تذذذ  
 تساس لعالقاا خارجية بين األجو ع الع يا ل رقابة المنضردع ومجموعة عمل مراجعة البيئة . 

 سذذذتنج بجرجذذذة  الذذذ  مراجعذذذة البيئذذذة  فذذذ الممكذذذن لألجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة  المسذذذتقب  *  وصذذذس العمذذذل 
 الحوممة .   ف اا  كبيرع ع ى الت ور واجمجاه

األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة عبذذذذارع عذذذذن منظمذذذذاا مسذذذذتق ةي ذاميذذذذة اإلدارعي غيذذذذر سياسذذذذيةي مراجذذذذس  
الحكومذذذذذذاا ل تأكذذذذذذج مذذذذذذن المسذذذذذذا لة .  ومشذذذذذذكل األجوذذذذذذ ع الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة مجموعذذذذذذاا عمذذذذذذل مكرسذذذذذذة 

ة معذذ   ومذذجعم المراجعذذ التذذ مذذن بينوذذا مجموعذذة عمذذل مراجعذذة البيئذذةي لموضذذوعاا وق ذذا ا محذذجدعي 
 فذذذذ الق ذذذذاع العذذذذاز .  بالنسذذذذبة لألجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذةي مسذذذذتألجز المراجعذذذذة البيئيذذذذة  لمراجعذذذذ البيئيذذذذة 
الألارجيذذذة . وتجذذذو  مكذذذرت  المراجعذذذة البيئيذذذة ل فصذذذا  عذذذن  ق مراجعذذذة الق ذذذاع العذذذازي المسذذذتق ةسذذذيا

الوع ع ذذذذذى ول م ابقذذذذذة ل تشذذذذذرتسي واجمضاقيذذذذذاا الو نيذذذذذة والجوليذذذذذة .  وعذذذذذاألصذذذذذوم والألصذذذذذوز البيئيذذذذذةي 
 ا ع والضعالية . ذذل ي  جو  مكرت  تعمام المراجعة ل قياس ولتع ت  اجقتصاد والكض

مذم جمعوذا مذن تجذل هذ ا التقرتذر ع ذى مقذابالا شألصذية  التذ مذن المع ومذاا   ج الكثيذرومستن 
ي عامذذذةو صذذذضة .  ا بأعمذذذام المراجعذذذة البيئيذذذة األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة قذذذامو  فذذذ تجرتذذذا مذذذس مذذذراجعين 

شألصذذذذذذيةي مذذذذذذج البحذذذذذذك ع ذذذذذذى مذذذذذذا توضذذذذذذحش المراجعذذذذذذوك بشذذذذذذأك خبذذذذذذراموم مذذذذذذن خذذذذذذالم مقذذذذذذابالا  عت
 ناد هلى تدلة ه باا مجرتبية . ن اجستي باأليرى مشيمقج مواستقصا ااي و حووي وعروا 

األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة مضوت ذذذذذا  بيئيذذذذذا  ل قيذذذذذاز بمراجعذذذذذة الق ذذذذذا ا البيئيذذذذذةي ممت ذذذذذ  ج محتذذذذذاج  
 وذذذذاي ولكذذذذذل جوذذذذا  تع ذذذذذى ل رقابذذذذة سذذذذذياقش مضوت ذذذذذاا متنوعذذذذةي ومألت ذذذذذس هياكاألجوذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذة 

.  ومجذذ   مذذذن الحوممذذة الجيذذذجع والمسذذا لةي مقذذذوز األجوذذ ع الع يذذذا ل رقابذذة بمراجعذذذة  واإلق يمذذذ  الذذو ن 
 2000ابذذذة بصذذذضة هجماليذذذة تكثذذذر مذذذن قر .  وقذذذج تكم ذذذا األجوذذذ ع الع يذذذا ل  األنشذذذ ة البيئيذذذة لحكوماموذذذا

 فذذ هدارع الحكومذذاا ل بيئذذة بذذل وسلذذى محسذذيناا  فذذ أك البيئذذة ممذذا تدى هلذذى محسذذيناا عمذذال  رقابيذذا  بشذذ
 البيئة نضسوا . 
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الحكومذذاا بذذ دارع البيئذذة وصذذرفا الم تذذج  اهتمذذازسذذنةي  اد  30وتت ذذت تنذذش ع ذذى مذذجار آخذذر  
وجذود الكثيذذر مذذن :   ض الماليظذذاا البذذار ع ل عيذاك مذذا  ذذأم مذن األمذذوام ع ذى البيئذذة .  ومت ذذمن بعذ

جار لذذذوا ت منظيميذذذة ل بيئذذذة مذذذن  ع ذذذى جمضاقيذذذاا البيئيذذذة الجوليذذذةي هنشذذذا  تقسذذذاز يكوميذذذة ل بيئذذذةي هصذذذا
عقو ذذاا قانونيذذة عنذذج يذذجوو مألالضذذااي موسذذيس ن ذذاق  البيئذذة  ليت ذذمن عذذجد تكبذذر مذذن الق ذذا ا التذذ  

 بيئة . مم  الم تج من األقسازي و تادع رقى تدواا السياسة العامة الت  يتم من خاللوا هدارع ال
فقذذذذذج اسذذذذذتجاب المراجعذذذذذوك وعم ذذذذذوا  جوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة ع ذذذذذى المسذذذذذار . وقذذذذذج ان  قذذذذذا األ 

 ي ومذذذذميوممذذذذة البيئذذذذة .  فذذذذ الكميذذذذاا المت ايذذذذجع مذذذذن المبذذذذالت والتعقيذذذذجاا المت ايذذذذجع باسذذذذتمرار لمسذذذذايرع 
لذذذذي  فقذذذذةي هجذذذذرا  الم تذذذذج مذذذذن األعمذذذذام الرقابيذذذذةي وسنشذذذذا  فذذذذرق عمذذذذل لمراجعذذذذة البيئذذذذة . بذذذذل قامذذذذا 

مكامبوذذذاي بحيذذذك مت ذذذمن تعمذذذام مراجعذذذة البيئذذذة مجذذذاج  بعذذذض األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة ب عذذذادع هيك ذذذة 
 فذذ ة مذذجمج ق ذذا ا البيئذذة رشذذاد ة ججيذذجع و ذذرامج مجرتبيذذة منقحذذتوسذذس مذذن الق ذذا ا .  ودوذذرا تدلذذة ه

 تسالي  المراجعة . 
  مكامبوذذا ع ذذى البيئذذة سذع يذذا ل رقابذذة مذذجابير لتق يذذل  وقذذوعذذالوع ع ذذى ذلذذ ي فقذذج امألذذ ا تجوذذ ع  

  . 

ة بجج ذذذذذة . وتتمثذذذذذل تيذذذذذج األضذذذذذوا  مراجعذذذذذة البيئيذذذذذاللع يذذذذذا ل رقابذذذذذة موضذذذذذوع امأخذذذذذ  األجوذذذذذ ع  
األعمذام الرقابيذة بشذأك اجمضاقيذاا البيئيذة الجوليذةي خصوصذذا   فذ المسذ  ة ع ذى نمذو المراجعذة البيئيذة 

ج خ ذذس العجيذذج مذذن اجمضاقيذذاا وقذذييذذك  قذذوز الم تذذج مذذن الحكومذذاا بذذ براز ومنضيذذ  هذذ   اجمضاقيذذاا .  
معاونيذذذذة مذذذذس تجوذذذذ ع ع يذذذذا ل رقابذذذذة رقابيذذذذة ة الجوليذذذذةي خصوصذذذذا  اجمضاقيذذذذاا اإلق يميذذذذةي ألعمذذذذام البيئيذذذذ

مقذذذذوز بوذذذذا األجوذذذذ ع الع يذذذذا  التذذذذ جعذذذذة البيئذذذذة يقذذذذق قيمذذذذة م ذذذذافة ألعمذذذذام مرا الذذذذ  متجذذذذاورعي األمذذذذر 
ضذذذذذوع الحوممذذذذذة ومت ذذذذذمن مراجعذذذذذة ل رقابذذذذذة . ممذذذذذا يوجذذذذذج تعمذذذذذام مراجعذذذذذة بيئيذذذذذة تخذذذذذرى متنذذذذذاوم مو 

الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة التذذذذذذوا ك بذذذذذذين ي وامألذذذذذذاذ القذذذذذذراراا . ومحقذذذذذذق األجوذذذذذذ ع المنذذذذذذاخ اجسذذذذذذتجامةي والتغيذذذذذذر 
ومنذذذذاوم المذذذذواد المنبعثذذذذة مذذذذس الحاجذذذذة لمراجعذذذذة ق ذذذذا ا معقذذذذجع مثذذذذل اسذذذذتراميجياا التنميذذذذة المسذذذذتجامة 

. ومشذذذذغل النضا ذذذذاا والميذذذذا  موضذذذذس تعمذذذذام المراجعذذذذة بشذذذذأك النضا ذذذذااي والميذذذذا ي والمنذذذذا ق المحميذذذذة 
مقذذذوز بمراجعذذذذة  التذذذ قصذذذوى بالنسذذذبة ل ذذذجوم الناميذذذة . ومتنذذذذوع األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة تولوتذذذاا بيئيذذذة 

لبيئيذذة منذذذ  رعا ذذة وميسذذير م ذذذور المراجعذذة ا فذذذ ولقذذج نجحذذا مجموعذذة عمذذذل مراجعذذة البيئذذة  مغ يوا المراجعة البيئية نضسوا .   الت البيئة بنض  درجة منوع الموضوعاا  
سذذذنواا  عشذذذرآخذذذر   ذفذذذ ر  ذجوهذذذو ذا لنمذذذذا وتنشذذذ توا وشبكتوذذذذج معرضذذذا ع وتتوذذذذوقذذذ.  1993 عذذذاز

. . ومقذذذذذوز األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة بت ذذذذذوتر تدواا رقابيذذذذذة مال مذذذذذة لمواكبذذذذذة تدواا السياسذذذذذة العامذذذذذة 
لمراجعذذة البيئيذذةي  قيذذاز باابذذة لذذجيوا مسذذتوتاا متنوعذذة مذذن القذذجراا لقر لكذذني ييذذك تك األجوذذ ع الع يذذا ل 
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جراا تساسذذيا  تكثذذذر ميسذذذير مبذذادم المع ومذذذاا و نذذا  القذذذ فذذ  عتبذذر دور مجموعذذة عمذذذل مراجعذذة البيئذذذة 
 تعمام مراجعة البيئة .   ف تى وقا م ى نظرا  ل توسس المستمر  من 

معوذذذذج األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة بمراجعذذذذة البيئذذذذة مذذذذن من  ذذذذق جوودهذذذذا التعاونيذذذذة  كمذذذذا يت ذذذذت
ابذذذذذذة لذذذذذذي  فقذذذذذذة قر األجوذذذذذذ ع الع يذذذذذذا ل  فذذذذذذ ق مع وماموذذذذذذا . فذذذذذذالمراجعوك العذذذذذذام وك المت ذذذذذذافرع ون ذذذذذذا

 فذذ الق ذذاع الألذذااي واجمجاهذذاا  فذذ مذذس بع ذذوم الذذبعض بذذل ت  ذذا  يذذجرموك اجمجاهذذاا يتعذذاونوك 
 التذذ المراجعذذة والمحاسذذبة  فذذ المسذذاعجاا األجنبيذذةي واجمجاهذذاا  فذذ الحوممذذة الجوليذذةي واجمجاهذذاا 

األجوذذذ ع  فذذذ لبيئذذذة والمسذذذا لة . وعذذذالوع ع ذذذى ذلذذذ ي يذذذجرك المراجعذذذوك العذذذام وك محقذذذق التكامذذذل بذذذين ا
جذذذذذة لكومذذذذذ  األرا والحاجذذذذة العاج ذذذذذة لتذذذذجقيق النتذذذذذا ج الحقيقيذذذذذة ألدواا ر الحالذذذذة الحالع يذذذذا ل رقابذذذذذة 
ابذذذذة وجذذذذود معقيذذذذجاا مرمب ذذذذة بالسياسذذذذة العامذذذذة ل بيئذذذذة قر لعامذذذذة . ومذذذذجرك األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل االسياسذذذذة 
ا  مذذذا  كونذذذوك الوييذذذجين الذذذ ين  ضحصذذذوك بعنا ذذذة معظذذذم تدواا السياسذذذة . ومذذذجرك األجوذذذ ع وتنوذذذم مثيذذذر 

ي باعتبذذذذار األجوذذذذ ع و التذذذذال الع يذذذذا ل رقابذذذذة تولوتذذذذاا وسجذذذذرا اا الحوممذذذذة البيئيذذذذة الجوليذذذذة والمح يذذذذة . 
اخ  مكنوذذذا موقذذس تك يذذذجوو مغيذذذر فذذذ  المنذذذي الحكذذذوم لمراجعذذ  الق ذذذاع الع يذذا ل رقابذذذة مجمعذذذا  عالميذذذا  

وال اقذذةي والتق يذذل مذذن الضقذذري و مذذا فذذ  ذلذذ  تهذذجا  منميذذة األلضيذذة التذذ  مرمكذذ  هلذذى النتذذا جي يذذؤ ر مذذل 
تك ل مراجعذذذذة البيئيذذذذة صذذذذضاا مشذذذذترمة بالنسذذذذبة ل مونيذذذذين الحكذذذذوم  وتع ذذذذم مراجعذذذذو الق ذذذذاع   وم المستقب   . عمع ى ه ا  

المقصذذود بذذاألجو ع الع يذذا ل رقابذذةي  اطخذذرتن العذذام ين بشذذأك ق ذذا ا البيئذذة . ولوذذ ا السذذب  فذذ ك موضذذيت
مذذذن خذذذالم معذذذاوك األجوذذذذ ع  ج ذذذش األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذةي  مكذذذن تك مح الذذذ  ي والضذذذرق الوذذذاز وتعمالوذذذا
 يجاو فرق ع ى مجار العقود القادمة .  وا البعضي مما  جع وا مضتايا  إلمس بع  ل رقابةالع يا  
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 مقدمة :

يئيذذذة  مجموعذذذة تعمذذذام المراجعذذذة التذذذ  تجرموذذذا  الت ذذذور واجمجاهذذذاا فذذذ  المراجعذذذة الب صذذذس 
م ذذذوتر  فذذذ تجوذذذ ع ع يذذذا ل رقابذذذة . وتوضذذذت هذذذ ا التقرتذذذر قذذذجرع األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة ع ذذذى المسذذذاهمة 

بيئذذذذذة تكثذذذذذر اسذذذذذتجامة . وتقذذذذذجز صذذذذذورع لجوذذذذذود المراجعذذذذذة البيئيذذذذذة التذذذذذ  بذذذذذ لتوا تجوذذذذذ ع ع يذذذذذا ل رقابذذذذذةي 
 وتعرا .    ونجايواي ومحج اموا

  معالم مشير هلى المجاجاالتقرتر ت  ا  
 المستقبل .  ف المحتم ة ل تعاوك والعمل  

 ممت   األجو ع الع يا ل رقابة خبرع  
 مراجعة البيئة    ف متألصصةي ومعرفةي 

  مكن تك مساعج مألت س مستوتاا الحكومة 
 ذل  األمم المتحجع ووماجموا .   ف بما  

 وه ا التعاوك موم من تجل سج الضجواا  
 د األرا ال بيعية . يما ة موار  ف 

 م تج   ف  مكن تك مسوم نتا ج المراجعة  
 من دقة امألاذ القرار لتسويل اجستألجاز 

 المستجاز ل موارد ال بيعية . 
 ةي ذاألجو ع الع يا ل رقابة منظماا مستق 

 ذامية اإلدارعي غير سياسية  مكنوا مراجعة
 الحكوماا ل تأكج مما  أم  : 
 لألموام  *  اجستألجاز الس يم والضعام  

 .   العامة
 *  م وتر اإلدارع المالية الس يمة . 
 *  التنضي  الس يم لألنش ة اإلدارتة . 

 المع وماا ل س  اا العامة *  مب يت  
 وعامة الجموور من خالم نشر  

 مقارتر موضوعية . 

الجوليذذذذذذة لألجوذذذذذذ ع الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة الماليذذذذذذة األجوذذذذذذ ع الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة تع ذذذذذذا  فذذذذذذ  المنظمذذذذذذة  
 استشذذذذذار  ة ذاا وضذذذذذس ياإلدارعي مسذذذذذتق ةي غيذذذذذر سياسذذذذذسذذذذذاى( . واجنتوسذذذذذاى منظمذذذذذة ذاميذذذذذة  اجنتو 

قا ذذج معتذذر  بذذذش اجقتصذذذاد  واججتمذذاع  التذذابس لألمذذم المتحذذذجع . واجنتوسذذاى المج ذذ   خذذاا لذذجى

 ما هي مراجعة البيئة ؟
عذذة مصذذ  ت  مراجعذذة البيئذذة  فذذ  سذذياق المراج*   سذذتألجز 

الألارجيذذذة المسذذذتق ة . متضذذذق األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة ع ذذذى 
تك المراجعذذة البيئيذذة ج مألت ذذس مثيذذرا ي مذذن ييذذك المبذذجتي 
عذذذن نوذذذج المراجعذذذة ع ذذذى النحذذذو الذذذ   ممارسذذذش األجوذذذ ع 
الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذةي وتنوذذذذذذا  مكذذذذذذن تك مشذذذذذذمل جميذذذذذذس تنذذذذذذواع 
المراجعذذذذة . وقذذذذج تولذذذذا األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة اهتمامذذذذا  

عذذذةي ع ذذذى سذذذبيل المثذذذامي اإلفصذذذا  عذذذن األصذذذوم بمراج
والألصذذذذذذذوز البيئيذذذذذذذةي والم ابقذذذذذذذة ل قذذذذذذذوانين واجمضاقيذذذذذذذااي 
ع ذذى الصذذذعيجين الذذو ن  والذذذجول ي ف ذذال  عذذذن التذذذجابير 
التذذ  متألذذ ها الجوذذة الألاضذذعة ل رقابذذة لتع تذذ  اجقتصذذاد 

 والكضا ع والضعالية . 
مذذذة *  وعمومذذذا ي معتبذذذر  مراجعذذذة البيئذذذة  ت  ذذذا  مسذذذمية مال 

مسذذذتألجز لوصذذذس مجموعذذذة متنوعذذذة مذذذن األنشذذذ ةي بمذذذا 
فذذذذذذذذذذذذ  ذلذذذذذذذذذذذذ  عم يذذذذذذذذذذذذاا مراجعذذذذذذذذذذذذة اإلدارعي وشذذذذذذذذذذذذواداا 
المنتجذذذذذذااي ومذذذذذذجابير الرقابذذذذذذة الحكوميذذذذذذةي والعجيذذذذذذج مذذذذذذن 
األنشذذذذذ ة األخذذذذذرىي والتذذذذذذ  متحمذذذذذل ق ذذذذذيال  تو ج محمذذذذذذل 

 عالقة بالمراجعة الألارجية . 
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 األع ذذذذذا  بوذذذذذا  شذذذذذك وك فرتذذذذذق مراجعذذذذذ  ل رقابذذذذذةلمراجعذذذذذة الق ذذذذذاع العذذذذذازي واألجوذذذذذ ع الع يذذذذذا دوليذذذذذا  
 جيين لألمم المتحجعي والوماجا المتألصصةي والومالة الجولية ل  اقة ال رتة . الحساباا الألار 

مواضذذيس وق ذذا ا محذذجدع . تألصصذذة فذذ  وتوجذذج لذذجى اجنتوسذذاى لجذذاك ومجموعذذاا عمذذل م 
مشذذذجس ومذذذجعم مراجعذذذة البيئذذذة داخذذذل  التذذذ مراجعذذذة البيئذذذةي  عمذذذلمجموعذذذة هذذذ   المجموعذذذاا  ىوتيذذذج

ي وهذذذو نضذذذ  العذذذاز 1992عذذذاز  موعذذذة عمذذذل مراجعذذذة البيئذذذة فذذذ هنشذذذا  مج مجتمذذذس اجنتوسذذذاى . ومذذذم 
 رتو دى جانيرو .  ف عقجا فيش األمم المتحجع قمة األرا   ال  

هذذذ ا التقرتذذذر ع ذذذى و يقذذذة سذذذابقة لالنتوسذذذاى بعنذذذواك موجيوذذذاا بشذذذأك هجذذذرا  عم يذذذاا وتسذذذتنج  
اجعذذذذة البيئيذذذذة المر . هذذذ   الو يقذذذذة السذذذذابقة معذذذذرا  2001مراجعذذذة لألنشذذذذ ة مذذذذس وجوذذذذة نظذذذذر بيئيذذذذةي 

المراجعذذذة البيئيذذذة معكذذذ   فذذذ مجتمذذذس اجنتوسذذذاى والت ذذذور واجمجاهذذذاا  فذذذ الماليذذذة واألدا   لمراجعذذذ 
مجموعذذذذة عمذذذذل عامذذذا  مذذذذن مذذذذارتت  15مذذذارتت المراجعذذذذة البيئيذذذذة بذذذذين تع ذذذا  اجنتوسذذذذاى ع ذذذذى مذذذذجار 

ألجوذذ ع الع يذذا مذذن قبذذل ا مراجعذذة البيئذذة . ومنظذذر فذذ  الماضذذ  والحاضذذر والمسذذتقبل ل مراجعذذة البيئيذذة
مذذذم جمعوذذذا لوذذذ ا التقرتذذذر هلذذذى مقذذذابالا مذذذس مذذذراجعين  التذذذ الكثيذذذر مذذذن المع ومذذذاا سذذذتنج ل رقابذذذةي وم

تجذذذروا عم يذذذاا مراجعذذذة بيئيذذذة . و عذذذض المذذذراجعين الذذذ ين ممذذذا مقذذذاب توم قذذذج اسذذذتكم وا مذذذؤخرا  فقذذذة 
يذذة هجذذرا  مثذذل هذذ   ميض فذذ توم مراجعذذة بيئيذذةي بينمذذا مذذاك آخذذروك مذذن ذوى الألبذذرع بمذذا  كضذذى ل تضكيذذر 

المراجعذذذة البيئيذذذة بذذذاألجو ع الحكومذذذة وقذذذجرع  فذذذ سذذذاعجا ع ذذذى محسذذذين اإلدارع البيئيذذذة  التذذذ المراجعذذذة 
الع يذذا الع يذذا ل رقابذذة . ممذذا تنذذش لتشذذجيس تكبذذر عذذجد ممكذذن مذذن الذذردودي ترسذذل اسذذتبياناك هلذذى األجوذذ ع 

يذذذذا ل رقابذذذذة لتشذذذذجيس مشذذذذارمة ل رقابذذذذة . مذذذذم موجيذذذذش تيذذذذجهما هلذذذذى تكبذذذذر عذذذذجد ممكذذذذن مذذذذن األجوذذذذ ع الع 
. ترسذذذ ا هلذذذى تجوذذذ ع ع يذذذا ل رقابذذذة منتقذذذاع  التذذذ م تذذذج مذذذن األسذذذئ ة المتعمقذذذة  الثذذذان واسذذذعةي وم ذذذمن 

ومانذذذذا اجتماعذذذذاا مجموعذذذذة عمذذذذل مراجعذذذذة البيئذذذذة تمذذذذاكن ممتذذذذا ع لجمذذذذس بيانذذذذاا معبذذذذرع . وعمومذذذذا ي 
اسذذذذذتبياناا و حذذذذذوو و  عتمذذذذذج البحذذذذذك ع ذذذذذى قيذذذذذاز المذذذذذراجعين بسذذذذذرد مجذذذذذار وم مذذذذذن خذذذذذالم مقذذذذذابالا 

بذذين المنظمذذاا . ممذذا تجرتذذا مقذذابالا و حذذوو  ةالتجرتبيذذوعذذرواي بذذجج  مذذن الترميذذ  ع ذذى األدلذذة 
البيئيذذذة الجوليذذذة . وقذذذج ترسذذذل بعذذذض هذذذ   المنظمذذذاا متحذذذج ين ر يسذذذيين تو مذذذراقبين هلذذذى اجتماعذذذاا 

 مجموعة عمل مراجعة البيئة . 
 

 خارطة طريق التقرير : 

 صوم ع ى النحو التال  :   م ه ا التقرتر خمسة ف 

 مكذذن تك  الذذ  األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذةي يؤمذذج ع ذذى الذذجور  فذذ ة مراجعذذة البيئذذ تسذذ   الفصللل األول : 
هيذذجاو ت ذذر ع ذذى الق ذذا ا البيئيذذة والتنميذذة المسذذتجامة . ومسذذتألجز  فذذ مقذذوز بذذش األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة 
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ة محذذجدع فذذ  مجذذام البيئذذة تو اطليذذاا بتحسذذين يالذذقيذذاز المراجعذذة سذذا دراسذذاا يالذذة لتوضذذيت ميضيذذة 
مقذذذوز  التذذ البيئيذذة ل حكومذذة . وتذذوفر مع ومذذاا تساسذذية عذذن األجوذذذ ع الع يذذا ل رقابذذةي وتنذذواع المراجعذذة 

مذذذن فوا ذذذج عم يذذذاا المراجعذذذة البيئيذذذة . ومت ذذذمن نتذذذا ج المراجعذذذة بوذذذا األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذةي وتمث ذذذة 
عمذذذذل الحكومذذذذةي  فذذذذ ابذذذذة ومشذذذذمل الثغذذذذراا قر وذذذذ ع الع يذذذذا ل راجعذذذذة البيئيذذذذة لألجلعم يذذذذاا المالمشذذذذترمة 
جى ذومو وقيذذذذذة البيانذذذذذااي و بيعذذذذذة النتذذذذذا ج ع ذذذذذى المذذذذذالبيئيذذذذذةي دارع دذذذذذل معقيذذذذذجاا اإل فذذذذذ والتحذذذذذج اا 
 ال وتل . 

الحوممذذذة البيئيذذذة والمراجعذذذة البيئيذذذة ابتذذذجا  مذذذن السذذذبعيناا . هذذذ ا يبذذذجت مذذذس م ذذذور   الفصلللل الثلللاني : 
 الذذذ  ي والذذذنوج ل رقابذذذةم يذذذاا المراجعذذذة البيئيذذذة بذذذين األجوذذذ ع الع يذذذا مذذذو لعمضسذذذير الن فذذذ الت ذذذور موذذذم 

يتأل ونذذذذشي وسنشذذذذا  مجموعذذذذة عمذذذذل مراجعذذذذة البيئذذذذة . وقذذذذج تدا مجموعذذذذة عمذذذذل مراجعذذذذة البيئذذذذة دورا  
بنذذذا  مجموعذذذة مذذذن المعذذذار ي وس الذذذة الغمذذذوا عذذذن المراجعذذذة البيئيذذذةي و نذذذا  شذذذبكة بيئيذذذة  فذذذ هامذذذا  

 ة . لألجو ع الع يا ل رقاب
ابذذذة وتعذذذرا درا ذذذة األجوذذذ ع الع يذذذا قر األجوذذذ ع الع يذذذا ل  فذذذ المراجعذذذة البيئيذذذة يالذذذة   الفصلللل الثاللللث : 

المراجعذذذذذذة البيئيذذذذذذة مذذذذذذن خذذذذذذالم تر عذذذذذة محذذذذذذاور :  بنذذذذذذا  القذذذذذذجراا واألسذذذذذذالي  والمعرفذذذذذذة  فذذذذذذ ل رقابذذذذذة 
ليذذذذذة المراجعذذذذذة الجو  فذذذذذ بمراجعذذذذذة البيئذذذذذةي دور خذذذذذاا متصذذذذذ ة ل مراجعذذذذذة البيئيذذذذذةي مجذذذذذاجا منبثقذذذذذة 

األر عذذذة ودراسذذذاا الحالذذذة المسذذذتألجمة .  الموضذذذوعاا  البيئيذذذةي التعذذذاوك و نذذذا  العالقذذذاالالمضاقيذذذاا 
والمونيذذين بالبيئذذذة ع ذذذى فوذذم ميضيذذذة معامذذذل األجوذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة  هذذذ ا الضصذذل مسذذذاعج المذذذراجعين فذذ 

 مس المراجعة البيئية . 
 ال ذذة مجذذاجا مثيذذرع  فذذ مجاهذذاا الحاليذذة المسذذتقب يةي فيعذذرا اجاجمجاهذذاا   أمللا الفصللل الرابللع : 

ل ق ذذذذذذق بالنسذذذذذذبة لألجوذذذذذذ ع الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة وهذذذذذذى : األوضذذذذذذاع البيئيذذذذذذة الحاليذذذذذذة وال ذذذذذذغون التنموتذذذذذذةي 
 فذذذ مجذذذام اإلدارع الرشذذذيجع تو الحوممذذذة البيئيذذذةي واألجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة وامجاهاموذذذا  فذذذ واجمجاهذذذاا 

هذ  الأل ضيذذة مذن المواضذيس التذ  مذن شذأنوا التذأ ير ع ذذى ممارسذة المراجعذة البيئيذة . وهذ   اجمجاهذاا 
 األجو ع الع يا ل رقابة عنج العمل ف  المستقبلي واألسباب لتع ت  العالقاا الألارجية لوا . 

خاممذذذة التقرتذذذر مذذذن خذذذالم مسذذذ ية ال ذذذو  ع ذذذى تك المواضذذذيس المشذذذترمة  قذذذجز   الفصلللل الخلللامس : 
مشذذذذترمة لجميذذذذس المونيذذذين الموتمذذذذين بالبيئذذذذة . مضوذذذذم  ت  ذذذا   هذذذذ الق ذذذاع العذذذذاز  فذذذذ ل مراجعذذذة البيئيذذذذة 

األرا فذذذذ  يالتذذذذش الراهنذذذذةي وهذذذذ ا هذذذذو يتعذذذذرا لوذذذذا مومذذذذ   التذذذذ األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة الأل ذذذذورع 
 السب  ف  اهتماز األجو ع الع يا ل رقابة بالتعاوك واجمصاجا الألارجية . 

لمعالجذذة المواضذذذيس التذذذ  ت ارهذذذا جو ذذذة شذذذا عة تسذذذئ ة م رويذذذة مثيذذرا  وت 10يذذذتم  ذذر   فلللي الم،حلللق، 
المراجعذذذذوك عنذذذذج معالجذذذذة المواضذذذذيس البيئيذذذذة . ومحتذذذذذوى الماليذذذذق ت  ذذذذا  ع ذذذذى قا مذذذذة الو ذذذذذا ق ذاا 



 مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة 
- 17 - 

الصذذذذ ة لمجموعذذذذذة عمذذذذذل مراجعذذذذذة البيئذذذذذةي وقا مذذذذذة بالموضذذذذوعاا البيئيذذذذذة التذذذذذ  ممذذذذذا مناقشذذذذذتوا فذذذذذ  
 اجتماعاا مجموعة عمل مراجعة البيئة ومعتبر مضيجع ل قرا  . 

 : العليا للرقابة األجهزة فيمراجعة البيئة  : أسس ولالفصل األ 

والتنميذذة المسذذتجامة .  قامذذا القيذذادع بمواجوذذة الق ذذا ا البيئيذذة ي الت مذذا الحكومذذاا عالميذذا  وسق يميذذا    -
.  ومعتبذذر يصذذر لوذذا الجوليذذة بالمسذذاهمة بالتوجيذذش وسذذو ا التعذذاوك بشذذأك الق ذذا ا البيئيذذة التذذ  ج

.  ومشذذذير اجمضاقيذذذاا البيئيذذذة  الذذذجول لجوليذذذة مومذذذة مذذذن تجذذذل مسذذذويل التعذذذاوك اجمضاقيذذذاا البيئيذذذة ا
والموقعذذذة مذذذن ع ذذذى البيئذذذة  المرمذذذ عواإلقذذذراراا والمعاهذذذجاا  واإلعالنذذذااالجوليذذذة هلذذذى اجمضاقيذذذاا 
 قبل تكثر من دولة .  

لق ذذا ا . تمذذا ا الذذجوم التابعذذة لوذذا فذذ ي معمذذل الحكومذذاا ع ذذى يما ذذة البيئذذة وفذذى الوقذذا الحاضذذر  -
فيمذذذذا بذذذذين الحذذذذجود مثذذذذل تدارع الضاقذذذذج وتمذذذذاكن الت ذذذذوو وسدارع الحذذذذجا ق العامذذذذة غالبذذذذا  مذذذذا متالشذذذذى 

العامذذذة مت ذذذمنة التشذذذرتس القوميذذذة . وتمكذذذن تك يتذذذجخل األدا  المح ذذذى فذذذ  منذذذوع تدواا السياسذذذة 
وال ذذذذذرا   والتذذذذذذجعيم ويذذذذذذواف  السذذذذذذوق وال ذذذذذوا ت والسياسذذذذذذاا .  معتبذذذذذذر م ذذذذذذ  األدواا ضذذذذذذرورتة 

 بالدهم .  ف ة الجولية  يمم لتنضي  الحما ة المح ية البيئية واجمضاقياا البيئألل
مسذذذذذذت يس األجوذذذذذذ ع الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة تك مذذذذذذؤدى دورا  ر يسذذذذذذيا  فذذذذذذى اإلشذذذذذذرا  ع ذذذذذذى تدواا السياسذذذذذذة   -

جينذذذذذارو  / ا تعذذذذذرب الذذذذذجمتورذ. وممذذذذذ وعذالمرجذذذذذم ذر  نتا جوذذذذذذستحذذذذذ  ذالتذذذذذم ذجى يكوماموذذذذذذة لذذذذذذالعامذذذذذ
المراقذذذذذ  العذذذذذاز لجموورتذذذذذة بيذذذذذرو : تك عم يذذذذذاا المراجعذذذذذة لذذذذذجينا مسذذذذذاعج ع ذذذذذى  ميومذذذذذش ميجيذذذذذاي ما

ن مذذذن الرخذذذا  اججتمذذذاع  المذذذجى ال وتذذذل محسذذذمحسذذذين اإلدارع الحكوميذذذة ل ق ذذذا ا البيئيذذذة وع ذذذى 
 والتنمية اجقتصاد ة ف  مل وت  ق ية خاصة ببالدنا . 
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 الفوائد بالنسبة للبيئة والحكومة :    -1/ 1

 يذذا ل رقابذذة هلذذى محقيذذق هذذج  عذذاز :  وهذذو التأكيذذج ع ذذى تك نتذذا ج عم يذذاا مسذذعى األجوذذ ع الع 
مذذم  التذذ تك السذذتة تمث ذذة التاليذذة لعم يذذاا المراجعذذة البيئيذذةي .   كذذوك لوذذا مذذأ ير تدوهذذا  التذذ المراجعذذة 
هذذذذا ع ذذذذى مجموعذذذذة متنوعذذذذة مذذذذن الموضذذذذوعاا البيئيذذذذة وتدواا السياسذذذذة العامذذذذةي مع ذذذذى نظذذذذرع هجراؤ 

يسذذذنا ع ذذذى  التذذ م .  ومذذذم مقسذذذيم م ذذ  األمث ذذذة هلذذذى فئتذذين :  عم يذذذاا مراجعذذذة م ا ذذاهسذذرتعة يذذذوم 
مراجعذذذة التذذذ  يسذذذنا نتا جوذذذا عامذذذة مثيذذذر مذذذذن النحذذذو م حذذذوظ مذذذن موقذذذس بيئذذذ  معذذذيني وعم يذذذاا 

 السياسة العامة الحكومية . عم ياا الحكومية وتدواا ال
ة يوضذذذذذت تك نتذذذذذا ج ك فحذذذذذ  عم يذذذذذاا المراجعذذذذذة البيئيذذذذذة مذذذذذن قبذذذذذل األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذه 
 تدوها مانا متص ة بالنتا ج البيئية اج جابية التالية :   الت المراجعة  

 ومستجمعاا األم ار .   األنوارنوعية ميا   *  مم محسين  
 ة .  ياذ تجرا  ل حما ة من األنواع الجخ*  مم امأل

 . *  ماك هناك يما ة مت ايجع ل نباماا والحيواناا ونظم الكا ناا الحية  
 دارع الموارد البشرتة . محسين ه*  مم 

 .   اإلنشا اامن   البيئ *  مم مق يل التجهور  
 .   البيئ *  مم مق يل الت وو  
 مصحر اجراضى . *  مم مألضيض  

تمث ذذذذة  عم يذذذذاا المراجعذذذذة التذذذذ  مقذذذذوز بوذذذذا  ةالتذذذذال  فذذذذ  المر عذذذذاا  ال ذذذذ وتسذذذذتعرا الذذذذن  
ن تجذذذل موضذذذيت الضئذذذة األولذذذى ل مراجعذذذاا مذذذ( و ذذذاراجوا األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة فذذذ  اليابذذذاك ومورتذذذا 

 ن بشكل مباشر من الوضس البيئ  . البيئية :  م   الت  نتا جوا محس

 حسنت بشكل مباشر من البيئة :  التي عمليات المراجعة  

 

 

 

 

 اليابان 

 استخدام أفضل للموارد الطبيعية :
مراجعذذذذذذة لألسذذذذذذوار األمنيذذذذذذة  ي توصذذذذذذا2001فضذذذذذذ       

المسذذتألجمة ب ذذوم يذذرز الحذذجود بتغيذذر نوعيذذة السذذور مذذن 
بالسذذذذذذتي  وتسذذذذذذمنا هلذذذذذذى سذذذذذذور تشذذذذذذجار رفيذذذذذذس . وم ذذذذذذ  
األسذذذذذوار يذذذذذتم جمعوذذذذذا مذذذذذن منذذذذذا ق مشذذذذذجرع ذاا توراق 
كثيذذذذذرع ورفيعذذذذذة ييذذذذذك متأل ذذذذذل األشذذذذذجار تشذذذذذعة الشذذذذذم  
بنسذذذبة تكبذذذذر. فوذذذ   النوعيذذذذة مذذذذن األسذذذوار متذذذذوفرع ياليذذذذا  

معمذذذر  واقتصذذذاد ة بالمقارنذذذة مذذذس البالسذذذتي  واألسذذذمنا و 
. وهكذذذ اي سذذذتظل المذذذادع المشذذذجرع فذذذ  بيئتوذذذا ال بيعيذذذةي 

 كوريا

 :  نوعية المياه المحسنة
ي وع ذذذى الذذذرغم مذذذن 2000وعذذذاز  1993 فبذذذين عذذذاز     

ب يذذذذذذذذذوك دوجر  15تك الحكومذذذذذذذذذة الكورتذذذذذذذذذة قذذذذذذذذذج تنضقذذذذذذذذذا 
تمرتكذذ  لتحسذذين نوعيذذة الميذذا  فذذ  تر عذذة تنوذذار ر يسذذيةي 

ي مذذذم 2001 حذذذوظ . وفذذذى عذذذاز ج يوجذذذج هنذذذاك محسذذذن م
منضيذ  مراجعذة لتحجيذج لمذاذا لذم يذتم محسذن تيذوام الميذا  . 
و نذذذا  ع ذذذى نتذذذا ج وموصذذذياا عم يذذذاا المراجعذذذةي قامذذذا 
و ارع البيئذذذذذة بضحذذذذذ  سذذذذذابق ل مشذذذذذروع ووضذذذذذعا نظذذذذذاز 
مراجعذذذة ذاا التغ  ذذذة اجسذذذترجاعية . لقذذذج قذذذاموا بتعذذذجيل 
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 براجواى 

 مجمع أمطار لث،ث دول : تزايدت نوعية المياه واألراضي فيانخفض معدل الفقر و 

تك نوذذذذر بي كوما ذذذذا يتذذذذجفق مذذذذن دولذذذذة بوليضيذذذذا هلذذذذى يذذذذجود دولتذذذذ  براجذذذذواى واألرجنتذذذذين مغ يذذذذا  واد   ذذذذالو      
مي ذذو متذذر مر ذذس ولعذذجع سذذنوااي مانذذا الميذذا  التذذ  مذذجفق هلذذى براجذذواى غيذذر مافيذذةي نذذتج  270.000دوم بحذذوال  

ة ونظذذم تخذذرى ل كا نذذاا الحيذذة . عنوذذا جضذذا  ممويذذج  وفقذذجاك ل مواشذذ  والحيذذاع البرتذذة ومذذجمير لألراضذذ  الر بذذ
ي 2002ومذذذاك تصذذذحاب المذذذ ارع غالبذذذا  مذذذا يبنذذذوك سذذذجود صذذذغيرع ل حضذذذاظ ع ذذذى ت  قذذذجر ق يذذذل مذذذن الميذذذا  . وفذذذى 
سذذذذنواا  10قذذذذاز المراقذذذذ  العذذذذاز لجولذذذذة براجذذذذواى بذذذذأجرا  مراجعذذذذة لحكومذذذذة براجذذذذواى يذذذذذوم اإلدارع البيئيذذذذة لمذذذذجع 

 ل تنمية الثال ية لنور بي كوما ا . 
 تعتبر ما ي   هو بعض اط ار الناجمة عن نتا ج وموصياا المراجعة : و       

*  مذذذذذوفر يكومذذذذذة براجذذذذذواى المذذذذذوارد البشذذذذذرتة واجقتصذذذذذذاد ة الم  و ذذذذذة والتذذذذذجعيم التمذذذذذوتن  لضذذذذذتت قنذذذذذاع ججيذذذذذذجع 
 ولتنظيس المجرى ييك متجفق الميا  سابقا  من خاللش . 

بقة فذذذذذذذ  الحج قذذذذذذذة القوميذذذذذذة  مينضذذذذذذذانكيوي موقذذذذذذذس الر بذذذذذذذة تسذذذذذذذترو امينو السذذذذذذا ى*  ومنتيجذذذذذذة لذذذذذذذ ل ي فذذذذذذذاج راضذذذذذذ
RAMSAR   هكتاري مم مغ يتوا مرع تخرى بالميا  .   280.000ال   مب ت مسايتش يوالة 

*  خصصذذذذا الحكومذذذذة ارا ودمذذذذرا جميذذذذس السذذذذجود المقامذذذذة ع ذذذذى مصذذذذر  المجذذذذرى المنحذذذذجري ونق ذذذذا ت  
 ر  . هنشا  لسج اضافى ال   قج  سب  مثير من التجهور البيئ  غير ال رو 

ومرجذذذذس المراجعذذذذة نجايوذذذذا هلذذذذى فرتذذذذق المراجعذذذذة متعذذذذجدع المنذذذذاهج والتألصصذذذذاا التذذذذ  مذذذذجبر فحذذذذ  فذذذذ  
 الموقس  مت من مقابالا مس تصحاب الم ارع والمستو ناا المح ية والسكاك األص يين . 

 
 مضوتض األدا  : نعم

 مضوتض بيئ  معين : ج

   



 مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة 
- 20 - 

التحسذذذيناا التاليذذذة ع ذذذى  ت  ذذذاالع يذذذا ل رقابذذذة  األجوذذذ عالمراجعذذذاا البيئيذذذة مذذذن قبذذذل لقذذذج نذذذتج عذذذن *  
 .  ة ونظموا  الحكومي  اوالعم ياالسياسة العامة    ااتدو 
 سن غيرها لحما ة البيئة .   توالقوانين والتشرتس وال وا ت مم مراجعة  *   
 .     البيئ مم مع ت  عم ية مقييم التأ ير  لقج *   
 مم عمل مغييراا لتموتل خ ة و رامج ومشروعاا بيئية . *   
 اإلستعجاد لوا .   محسيناا ع ى هدارع الكوارو ويسن  هجرا مم *   
 بالبيئة .   تكثرمحسيناا ألجل مقج م برنامج دقيق يوتم    هجرا مم *   
 مم مع ت  الم ابقة مس القوانين وال وا ت القومية واجمضاقياا الجولية . *   
 البيئة .  ف  تادع نظم المسا لة المحاسبية المتع قة بالتحكم  مم *   
 دا  وسعجاد التقارتر يوم الموضوعاا البيئية . مم موجيش التأكيج المت ايج ع ى قياس األ*   
 الحكومة .   لمودض بالبيئة    تكثرمم موفير مجرت  متع ق  *   
 محسيناا ع ى مجميس وضبة البياناا البيئية .   هجرا مم *   

اسذذذتراليا والوج ذذذاا  فذذذ األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة    تمث ذذذة ةيذذذ مر  ال ذذذ التذذذال مر ذذذس الذذذن   فضذذذ  
توج  مذذأ ير ع ذذى اطليذذة لوذذا  التذذ موضذذت المراجعذذاا  التذذ و نمذذا وموسذذتارتكا (  المتحذذجع األمرتكيذذة

 الحكومية . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المراجعات التي حسنت أواًل العملية الحكومية 

 أستراليــا

 إدارة بيئية محسنة للمواقع السامة
ي توضذذحا هيذذجى عم يذذاا المراجعذذة يذذوم المواقذذس الم و ذذة والحذذج مذذن الت ذذوو دافذذس قذذوى تع تذذش 1996فذذ  عذذاز  

. ممذذذا دفعذذذا المراجعذذذة هلذذذى منظيذذذس  14001لبيئيذذذة وفحذذذ  نظذذذاز الذذذذ ايذذذ ول حكومذذذة اجسذذذترالية لت بيذذذق نظذذذم اإلدارع ا
المواقذذذس الم و ذذذة ونذذذتج عنوذذذا مألصذذذي  ل مذذذوارد ل حذذذج مذذذن الت ذذذوو . ومنتيجذذذة ل مراجعذذذةي مذذذم هنشذذذا  ويذذذجع مقيذذذيم ججيذذذجع 

  ب  ار عمل محسن داخل القسم . 
 مضوتض األدا  : نعم

 مضوتض بيئ  محجد : ج
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 ي ا  مذذا مقتصذذر ع ذذى الق ذذا ا البيئيذذةنذذادر  التذذ فت ذذ  األمث ذذة السذذتة موضذذت المراجعذذاا البيئيذذة  

وتنذذذش  والضقذذذر .  والتشذذذييجوال راعذذذة  تخذذذرى مت ذذذمن السذذذياية يكوميذذذةمسذذذئولياا  باإلضذذذافة هلذذذى وجذذذود
مذذذذن تجذذذذل منضيذذذذ  عم يذذذذذاا  بيئذذذذذ  كذذذذوك لج ذذذذش مضذذذذوتض  تكجوذذذذا  تع ذذذذى ل رقابذذذذذة  أل لذذذذي  ضذذذذرورتا  

 مراجعة بشأك البيئة . 
 أدوات مراجعة البيئة :    -2/ 1

 بنما وكوستاريكا

الكائنلللات الحيلللة مايلللة احتيلللاطي المحلللي) الحيلللوي )ز حتعزيللل 
 ( ومحيطها
تميسذذذذذذتار البذذذذذذالت مسذذذذذذايتش تك المتنذذذذذذ   الذذذذذذجول  ج 

هكتذذذذاري وهذذذذذو ايذذذذذج اكبذذذذر الغابذذذذذاا اجسذذذذذتوا ية  400.000
الراسذذألة فذذ  العذذالمي مذذذم هعالنذذش ايتيذذا   المحذذية الحيذذذو  
ومكذذذذذاك مذذذذذراو عذذذذذالم  مذذذذذن قبذذذذذل اليونسذذذذذكو . وتقذذذذذس هذذذذذ ا 

بنمذذذذذذذذا وموسذذذذذذذذتارتكا لذذذذذذذذ ل  تجذذذذذذذذرا المتنذذذذذذذذ   بذذذذذذذذين دولتذذذذذذذذ  
تجوذذذذ موم الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة مقيذذذذذيم مشذذذذذترك إلدارع المتنذذذذذ ع فذذذذذ  

. رمذذذ ا المراجعذذذة ع ذذذى مرمذذذ  المسذذذاية فذذذ   2003عذذذاز 
ايتيذذذا   المحذذذية الحيذذذو  . ومنتيجذذذة لوذذذ   المراجعذذذةي مذذذم 
هنشذذذذذذذذا  لجنذذذذذذذذة  نا يذذذذذذذذة قوميذذذذذذذذة مؤلضذذذذذذذذة مذذذذذذذذن و را  البيئذذذذذذذذة 

اد ة و يئيذذذذة والألارجيذذذذة لوضذذذذس مقذذذذايي  اجتماعيذذذذة واقتصذذذذ 
لتذذذذجعيم المتنذذذذ   . وسذذذذتقوز الحكومتذذذذاك بوضذذذذس نظذذذذاز هدارع 
المؤشذذذذذذذراا ل ذذذذذذذبة م ذذذذذذذور التنسذذذذذذذيق فذذذذذذذ  الموضذذذذذذذوعاا 

 المشترمة .

 
 
 

 مضوتض األدا  : نعم ي لكال الجولتين
 مضوتض بيئ  محجد : ج ي لكال الجولتين

 الواليات المتحدة األمريكية

بمحا لليل التسللعيرة المحللددة للمخللاطر البيئيللة الخا للة 
 فول الصويا : 

ي قذذذذذذذذاز مكتذذذذذذذ  مسذذذذذذذذا لة الحكومذذذذذذذذة 2005فضذذذذذذذ  عذذذذذذذذاز 
بمراجعذذذذذذة الجوذذذذذذود ل حذذذذذذج مذذذذذذن انتشذذذذذذار مذذذذذذرا  راعذذذذذذ  مذذذذذذجمر 

الذذ    –صذذجت  يبذذوب فذذوم الصذذوتا األسذذيو   –محتمذذل يجو ذذش 
ب يذذذذذوك دوجر  16يوذذذذذجد محصذذذذذوم فذذذذذوم الصذذذذذوتا البذذذذذالت قيمتذذذذذش

تمرتكذذذذ  سذذذذذنوتا  . ومنتيجذذذذة لتوصذذذذذياا المراجعذذذذةي قامذذذذذا و ارع 
  جولة لمكافحة المرا.بت وتر خ ة فجرالية منسقة ل • ال راعة :

بمسذذذاعجع منتجذذذذ  فذذذذوم الصذذذذوتا بالنسذذذذبة لم ذذذذس ادعذذذذا اا  •
 صجت يبوب فوم الصوتا األسيو  .

م يذذذذذذذذذذوك دوجر تمرتكذذذذذذذذذ  تمذذذذذذذذذذوام  1.2 ب جذذذذذذذذذا ع اسذذذذذذذذذتألجاز •
  ار ة ل بة وسعجاد مقرتر وسدارع المرا .

الألذذاا بوذذا  بالموافقذذة ع ذذى مراجعذذة نظذذاز بيانذذاا التذذأمين •
مذذذذذن تجذذذذذل مجميذذذذذس البيانذذذذذاا الألاصذذذذذة بذذذذذالرقم اجدعذذذذذا اا 

ومسذذذذذذاعج المراجعذذذذذذة مكتذذذذذذ  المراجذذذذذذس العذذذذذذاز ع ذذذذذذى وضذذذذذذس  المقجمة ومبالت الجوجراا الت  مم سجاد .
 مسعيرع ع ى التأ ير المحتمل لضشل اإلعجاد ل مواجوة.

 مضوتض األدا  : نعم  
 مضوتض بيئ  محجد : ج
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ك المناقشذذذذة التاليذذذذة مسذذذذتضيض فذذذذ  اجخذذذذتال  بذذذذين األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة ومشذذذذر  بعذذذذض ه 
لبذذذاق  التقرتذذذر يوجذذذج هنذذذاك  عمعذذذج مضيذذذج التذذذ  اخذذذل مراجعذذذة الق ذذذاع الحكذذذوم ا المومذذذة دالمصذذذ  حا

 قومذذذوك  التذذذ اختالفذذذاا بذذذين األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة مترسذذذت هيذذذاك وم ومضوت ذذذاموم وتنذذذواع المراجعذذذاا 
 ة . يالسياس  األصوم  ف بوا باجختال   

 أنواع األجهزة العليا للرقابة : 

وذذ ع الع يذذا ل رقابذذة تو مذذن مكامذذ  المراجعذذة القوميذذة نمذذاذج عامذذة مذذن األج ةيوجذذج هنذذاك  ال ذذ 
  -نمذذوذج الوستمينسذذتر تو النمذذوذج اجنج ذذو  وذهذذم ذذ  النمذذاذج  معكذذ  تصذذولوم السياسذذية . فأيذذج التذ 

وتعتبذذذر .  ا  مذذذا مسذذذمى األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة  بمكامذذذ  المراجعذذذة  ذساكسذذذوك .  وهذذذ   المري ذذذةي غالبذذذ
 محكمذذة  باسذذم. ومسذذمى م ذذ  األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة غالبذذا   نىالنذذاب يو  تو الق ذذا  هذذو  الثذذان النمذذوذج 

متبذذذس نمذذذوذج المج ذذذ  تو  التذذذ المراجعذذذة  تو  محكمذذذة الحسذذذاباا  . تمذذذا م ذذذ  األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة 
ا ذالوديضذذة . ممذذ فذذ الويكذذل عنوذذا  فذذ ومألت ذذس النمذذاذج .  نمذذوذج المجمذذس فتسذذمى  مج ذذ  المراجعذذة  

 ن تو المحاكم . ذر  تو المراقبيذة بالغذاألجو ع الع يا ل رقابسمى   مكن ت  ا  تك م
ع ذذذذى نحذذذذو مذذذذال ز بجمعيذذذذاموم التشذذذذرتعية المنتألبذذذذة  ارمبذذذذا ومك  مكامذذذذ  المراجعذذذذة  مميذذذذل هلذذذذى ه  -

خصذذذا   تخذذذرى مت ذذذمن يما ذذذة قوتذذذة لالسذذذتقالمي ولجنذذذة  ع ذذذى سذذذبيل المثذذذامي البرلمانذذذاا( . و 
ى غالبذذذا  مذذذا  سذذذم الذذذ  م التشذذذرتعية المنتألبذذذة ور ذذذي  قذذذوى جمعيذذذتو فذذذ فع يذذذة ل حسذذذاباا العامذذذة 

مذذذس العامذذذة  اجسذذذتراميج بذذذالمراجس العذذذاز . و النسذذذبة لمكامذذذ  بالمراجعذذذةي معتبذذذر وسذذذا ل اجمصذذذام 
 والجمعياا التشرتعية المنتألبة هامة . 

وفذذذى نمذذذوذج  المحكمذذذة ي  عتبذذذر الجوذذذا  األع ذذذى ل رقابذذذة جذذذ   متكامذذذل ولذذذش عالقذذذة محذذذجودع مذذذس   -
مسذذئولوك مسذذئولية كومذذة الجمعيذذة المنتألبذذة عذذن مكامذذ  المراجعذذة . وتمكذذن تك  ظذذل مودضذذو الح

تجذذرا  غيذذر مال ذذم  حتمذذل تك يذذؤدى هلذذى غرامذذاا مرجذذس  امألذذاذقانونيذذة عذذن مبذذالت مذذن المذذامي مذذس 
ع ذذذى الحكومذذذةي ولذذذي  ع ذذذى المحكمذذذة . فت ذذذ   المحذذذاكم  معتبذذذر غالبذذذا  مسذذذتق ة ومتعامذذذل فقذذذة مذذذس 

ي  كذذذوك تيذذذجهم هذذذو الذذذر ي  . ممذذذا يتذذذوفر الق ذذذاعوتكذذذوك تع ذذذى األع ذذذا  هذذذم يذذذة . األمذذذور المال
ة .  وعذذادعي مرمذذ  المحذذاكم مذذة الأل ضيذذة القانونيذذة عذذن المحاسذذبغالبذذا  لذذجى األع ذذا  الضنيذذين بالمحك

ع ذذذذى م بيذذذذق القذذذذوانين المضصذذذذ ة . مسذذذذت يس المحذذذذاكم مذذذذوفير مقذذذذارتر متع ذذذذق بذذذذاألمور الع يذذذذا ذاا 
 المنتألبة . األهمية ل جمعياا  

وتذذذذرتس  س تو  المج ذذذذ   جذذذذ   مذذذذن النظذذذذاز المحاسذذذذب  ل جمعيذذذذة المنتألبذذذذة . مذذذذ مثذذذذل نمذذذذوذج المج  -
الجوذذا  األع ذذى ل رقابذذة تع ذذا  المج ذذ  وتكذذوك تيذذجهم هذذو الذذر ي  . مكذذوك المجذذال  غالبذذا  مذذم 
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ا هيك توا  بقذا  ل محذاكم لكذن بذجوك  بيعذتوم الق ذا ية . وتكذوك لكذل ع ذو مذنوم يقيبذة مسذئوليا
 مألت ضة واجستقالم ال    مثل تهمية . رقابية ذاا مناهج مراجعة  

المعتذذذاد بالنسذذذبة لألجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة تك متذذذألس مذذذن م ذذذ  الذذذثالو تنذذذواع تو  كذذذوك لوذذذا مذذذن نذذذش ه  -
ودذذا س وعالقذذاا ق ذذا ية مجذذا  الجمعيذذاا المنتألبذذة بذذجرجاا مألت ضذذة . وع ذذى سذذبيل المثذذامي فقذذج 

ا فيمذذذا لكنوذذا قذذذج مذذأ ر  اجسذذذتعمار  الذذجوم الناميذذذة محذذا نمذذوذج  فذذذ  رقابذذة األجوذذ ع الع يذذذا لمنذذجرج 
 ف  توا الجواا المانحة فيما بعج .   الت بعج بنماذج تخرى  

 إلعمذذذذام اسذذذذتألجامومميضيذذذذة  فذذذذ  ظوذذذذر اجخذذذذتال  بذذذذين نمذذذذاذج وتنمذذذذان األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة   -
قابذذذذذة بالحكومذذذذذةي والبرلمذذذذذاك ل ر المراجعذذذذذة وفذذذذذى ميضيذذذذذة و رتقذذذذذة همصذذذذذام ر ذذذذذي  الجوذذذذذا  األع ذذذذذى 

وعامذذة الشذذع  .  ولكذذذن هذذ   اجختالفذذذاا ج  جذذ  الترميذذ  ع يوذذذا ييذذك تك مافذذذة األجوذذ ع الع يذذذا 
فذذذأك هذذذجفوا دا مذذذا  هذذذو الوصذذذوم هلذذذى اإلدارع الرشذذذيجع وذلذذذ   حذذذك  تنما وذذذا اخت ضذذذال رقابذذذة مومذذذا 

جيوا القذذذذجرع ع ذذذذى وك لذذذذضذذذذرورع هجذذذذرا  مراجعذذذذة بيئيذذذذة وتك  كذذذذ اعتبارهذذذذا فذذذذ الحكومذذذذاا تك مأخذذذذ  
 . القياز بوا  

 أنواع التفويضات وعمليات المراجعة : 
ع ذذذى  ذذة الر يسذذية مذذن عم يذذاا المراجعذذة عامذذة مذذا يذذتم اسذذتألجاموا فذذ  المراجعذذة هك األنذذواع الثال  -

  -الماليذذذذذة والم ابقذذذذذة واألدا    -الق ذذذذاع العذذذذذاز . فذذذذذالثالو تنذذذذذواع م وذذذذذا مذذذذذن عم يذذذذذاا المراجعذذذذذة 
 موارد البيئية وال بيعية وق ا ا التنمية الجاعمة .  مكن تك موجش هلى ال

 يضوذذذا مذذذا مانذذذا القذذذوا م الماليذذذة ل حكومذذذة معكذذذ  مك هذامسذذذت يس عم يذذذاا المراجعذذذة الماليذذذة مقيذذذيم   -
ومسذذذذذئوليتوا القانونيذذذذذة . ممذذذذذا مسذذذذذت يس عم يذذذذذاا المراجعذذذذذة الم بقذذذذذة مقيذذذذذيم الم ابقذذذذذة مذذذذذس  البيئذذذذذ 

لسياسذذذذذذذاا البيئيذذذذذذذة . فعم يذذذذذذذاا المراجعذذذذذذذة الماليذذذذذذذة سذذذذذذذ  اا الصذذذذذذذر  والقذذذذذذذوانين والمعاهذذذذذذذجاا وا
النظاميذذذة . تمذذذا النذذذوع الثالذذذك مذذذن المراجعذذذةي مراجعذذذة م وذذذا معم يذذذاا المراجعذذذة والم ابقذذذة معذذذر  

بأهذذجافوا البيئيذذذةي ومعتبذذر م ذذ  النوعيذذة فعالذذة فذذ  مقذذذج م  مضذذ الحكومذذة ذا مذذا مانذذا دا ي مقيذذيم هاأل
نذذذش تمذذذذر معتذذذاد تك مقذذذوز األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة بتنضيذذذذ  بيئيذذذة ومعمذذذل بضعاليذذذة واقتصذذذاد .  هنتذذذا ج 

عذذة الماليذذة والم ابقذذة راجتو مذذل جوانذذ  عم يذذاا المعم يذذاا المراجعذذة البيئيذذة التذذ  م ذذم بعذذض 
تنذذذذواع مذذذذن المراجعذذذذذة غالبذذذذا  مذذذذذا يذذذذتم وصذذذذذضوا  ةك مرميبذذذذة نوعذذذذاك تو تكثذذذذذر مذذذذن الثال ذذذذذواألدا  . ه

 بالمراجعة الشام ة . 
 مكذذذن منضيذذذ ها  التذذذ وتض الجوذذذا  األع ذذذى ل رقابذذذة تنذذذواع عم يذذذاا المراجعذذذة وعذذذادع مذذذا  حذذذجد مضذذذ  -

د  ب ذذذرق الوصذذذوم هلذذذى المع ومذذذاا مذذذن ينضذذذ  بوذذذا المراجعذذذة ومذذذ و  التذذذ وتع ذذذى ل مراجذذذس األدواا 
مذذذؤ ر ع ذذذذى  التذذذ األجوذذذ ع الحكوميذذذة . و الممارسذذذةي مألت ذذذذس مضوت ذذذاا الجوذذذا  األع ذذذى ل رقابذذذذة 
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 التذذذ مكذذذن لوذذذم منضيذذذ هاي والمؤسسذذذاا وتنذذذواع األنشذذذ ة الحكوميذذذة   التذذذ تنذذذواع عم يذذذاا المراجعذذذة 
 يعوك المراجعة ع يوا . ت  س
. س محذذجدع لمراجعذذة الق ذذا ا البيئيذذذةوتكذذوك لذذبعض األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة مضوت ذذذاا معيذذين مراجذذ  -
ك التضوت ذذذذاا البيئيذذذذة لألجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة  مكذذذذن تك مألت ذذذذس هلذذذذى يذذذذج بعيذذذذج . وتقذذذذجز مر ذذذذس ه
 تمث ة من التضوت اا البيئية لألجو ع الع يا ل رقابة .   ة ال   التال    الن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تفويضات األجهزة العليا للرقابة بمرجع محدد للبيئة :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أيسلندا

 ( 86لمراجعة )القانون رقم  القانون القومي ل
 :   9المادة رقم 
هك مكتذذ  المراجعذذة القذذذوم  قذذج  ق ذذى ب عذذذجاد  

مقذذارتر متع ذذق باسذذتألجاز الذذجعم المذذال ي ومحذذوتالا ماليذذة 
يكوميذذذذذذة تخذذذذذذرى ومقيذذذذذذيم النتذذذذذذا ج الضع يذذذذذذة فيمذذذذذذا يتع ذذذذذذق 
بالوذذذذج  المنشذذذذودي عذذذذالوع ع ذذذذى ذلذذذذ  قذذذذج  قذذذذوز مكتذذذذ  

الحكومذذة  المراجعذذة القذذوم  بضحذذ  هلذذى ت  مذذجى قامذذا
بتنضيذذ  خ ذذة ومع يمذذاا قانونيذذذة ووفذذا بالت امذذاا داخذذذل 

 ن اق الشئوك البيئية .
 
 
 
 

 الكاميرون

 مذذذذذذن تجذذذذذذذل منظذذذذذذذيم 97-47مقتذذذذذذب  مذذذذذذذن قذذذذذذرار رقذذذذذذذم 
 خجماا المراجعة الع يا ل جولة .

( سذذذذذذيقس ع ذذذذذذى عذذذذذذامق خذذذذذذجماا المراجعذذذذذذة الع يذذذذذذا ل جولذذذذذذة 1 2
 مسئولية :
المراجعذذذة ع ذذذى اع ذذذ  مسذذذتوى ع ذذذى الألذذذجماا العامذذذة  

والويئذذذذذذذاا اإلق يميذذذذذذذة والمح يذذذذذذذة والمشذذذذذذذروعاا العامذذذذذذذة والشذذذذذذذبة 
عامذذذذذذة باإلضذذذذذذافة هلذذذذذذى الجوذذذذذذاا الجينيذذذذذذة والع مانيذذذذذذة الألاصذذذذذذة 

التذذذذذ  مت قذذذذذى معونذذذذذة مذذذذذن الحكومذذذذذة تو  والمنشذذذذذلا والجمعيذذذذذاا
مكض وذذذذذذذا الحكومذذذذذذذة تو ت  جوذذذذذذذة عامذذذذذذذة متحذذذذذذذجع تخذذذذذذذرى ع ذذذذذذذى 
المسذذذتوى اجدارى والمذذذال  والمحاسذذذب  . وفذذذى هذذذ ا الموضذذذذوعي 

 ستقوز خجماا المراجعة الع يا ل جولة بتنضي :
 رقابة الم ابقة والنظامية . •
 ورقابة مالية . •

 ورقابة ع ى األدا  . •

 ومقييم البرنامج . •

 ابة بيئية وعم ياا رقابة معينة .ورق •
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 . صرتت لمراجعة الق ا ا البيئية    بيئ مماما  وجود مضوتض    ال رور  من   لي    -

بوضذذذذو  ميضيذذذذة  ضذذذذة تدوذذذذراالع يذذذذا ل رقابذذذذة بتضوت ذذذذاا مألت  األجوذذذذ عي مثيذذذذر مذذذذن وفذذذذى الحقيقذذذذة  -
 مجموعذذذذة عمذذذذل  WGEAالألذذذذاا بالذذذذذ  اإلرشذذذذادعم وذذذذم . فذذذذجليل  فذذذذ ة يذذذذالمراجعذذذذة البيئ هدمذذذذاج

 أكوادور

 القانون اال لى لمكتب المراقب العام
 : يوم نظاز الرقابة العامة والتضتيش والمراجعة .  IIالعنوان 
 : يوم نظاز الرقابة الألارجية . 3الفصل 
 راجعة الحكومية .ن اق ونماذج عم ياا الم:   1الجزء  
عم يذذذاا المراجعذذذة اإلدارتذذذة .  مكذذذن م بيقوذذذا ع ذذذى العم يذذذة اإلدارتذذذة والتذذذجعيم واألنشذذذ ة الماليذذذة والتنضي  ذذذةي وع ذذذى   : 21الملللادة 

الضاع يذذذة والكضذذذا ع واجقتصذذذاد فذذذ  يالذذذة اسذذذتألجاز المذذذوارد البشذذذرتة والماد ذذذة والماليذذذة والبيئيذذذة والتكنولوجيذذذة وعامذذذل 
 مضوت اا مأسيسية والموضوعاا واألهجا  .  الوقا مماشيا  مس

عم يذذذاا المراجعذذذة البيئيذذذة .  قذذذوز مكتذذذ  المراقذذ  العذذذازي فذذذ  ت  وقذذذاي بمراجعذذذة اإلجذذذرا اا المسذذذتألجمة فذذذ    : 22المللادة رقللم 
اإلدارع والموافقذذذذة ع ذذذذذى الجراسذذذذذاا البيئيذذذذة ومقييمذذذذذاا األ ذذذذذر البيئذذذذ ي ممذذذذذا هذذذذذو منصذذذذوا ع يذذذذذذش فذذذذذ  قذذذذذانوك 

مذذذذذن  91ز والمذذذذذادع رقذذذذذم 1999يوليذذذذذو  30فذذذذذ   245لمنشذذذذذذور فذذذذذ  الجرتذذذذذجع الرسذذذذذمية رقذذذذذذم اإلدارع البيئذذذذذ ي ا
  الجستور .

 
 
 

 الجزء الثالث : 
 المعيار البيئي :

ة مشذذذذكل جذذذذ  ا  مذذذذن عم يذذذذاا التضتذذذذيش تو الرقابذذذذة معذذذذايير الرقابذذذذة البيئيذذذذة . هك دراسذذذذة ومقيذذذذيم الجوانذذذذ  البيئيذذذذ   : 27الملللادة رقلللم 
الألارجيذذذة أل  جوذذذة منضذذذ  مشذذذروعاا و ذذذرامج  كذذذوك لوذذذا مذذذأ يراا بيئيذذذة بحيذذذك يذذذتم م بيذذذق المعذذذايير الضنيذذذة التذذذ  محكذذذم هذذذ ا النذذذوع 

 من المراجعاا م ا  هليوا المعايير البيئية المحجدع .
 قانوك اإلدارع البيئية :

 ارة البيئية :العنوان الثالث :  أدوات اإلد

 الفصل الثاني :  تطور البيئة في الحوكمة وفى المراجعة :

 قذذذوز مكتذذذ  المراقذذذ  العذذذازي فذذذ  ت  وقذذذاي بمراجعذذذة اإلجذذذرا اا المسذذذتألجمة فذذذ  اإلدارع والموافقذذذة ع ذذذى الجراسذذذاا   : 25المللادة 
الألاصذذة ت  ذذذا  . وسذذذي بق نضذذذ  الشذذذ  فيمذذذا  البيئيذذة ومقييمذذذاا األ ذذذر البيئذذذ  محذذذجد  صذذالييتوم وفذذذاع يتوم  بقذذذا  ل قذذذانوك وال ذذذوا ت

يتع ذذق بالضاع يذذة والكضا ذذة واجقتصذذاد فذذ  الأل ذذة ل حذذج ول رقابذذة ولتألضيذذس مذذن اط ذذار السذذ بية ل مشذذروعاا تو األعمذذام تو األنشذذ ة 
 راجعة ع ى دراساا األ ر البيئ  .. وتست يس ت  ا  التعاقج مس ت را  خاصة تو مشترمة لتنضي  م
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واجسذذذذذذذتراميجياا  اإلرشذذذذذذذادي يذذذذذذذوفر اجعذذذذذذذة البيئيذذذذذذذة والمراجعذذذذذذذة النظاميذذذذذذذةي المر ( المراجعذذذذذذذة البيئيذذذذذذذة
. وتوضذذت ذلذذ   رقابذذة النظاميذذةالالع يذذا ل رقابذذة المضوضذذين بتنضيذذ  عم يذذاا  األجوذذ ع فذذ  ل مذذراجعين
محذذجد  بيئذذ تو مضذذوتض  األدا ل رقابذذة هلذذى مضذذوتض ل مراجعذذة ع ذذى  الع يذذا األجوذذ عمحتذذاج  لمذذاذا ج

 .   بيئ   تساسعمل مراجعة لش    ت منضي     يتى  مكنوا  
 68 تك WGEAبحذذذك مجموعذذذة عمذذذل المراجعذذذة البيئيذذذة  ت  ذذذاي ادوذذذر ى ذلذذذ ذالوع ع ذذذذعذذذ 

 فذذذذ  يكومذذذذاموملذذذذجيوم ليشذذذذمل مسذذذذاعجع  التق يذذذذج راجعذذذذة جوذذذذا  تع ذذذذى ل رقابذذذذة قذذذذاموا بتوسذذذذيس دور الم
مذذا مذذاك التشذذذرتس  هذاجوذذا  لتقذذج م استشذذارع يذذوم  ت ي قذذج  سذذذأم ألمذذور البيئيذذة . ع ذذى سذذبيل المثذذاما

قامذذا بذذش يكومتذذش .  بيئذذ  تدا  ت ي تو    ذذ  منذذش فحذذ  مال مذذا  لمواجوذذة ت  ق ذذية بيئيذذة الحذذال 
 22ي تعذذرب 2006عذذاز  فذذ  WGEAتجابوا لبحذذك الذذذ جوذذا  تع ذذى ل رقابذذة الذذ ين اسذذ 119فمذذن بذذين 

جوذذذا  آخذذذر سذذذاعجوا  20واك  مشذذذكيل سياسذذامومي  فذذذ  سذذاعجوك يكومذذذاموم  تنوذذذمجوذذا  تع ذذذى ل رقابذذذة 
مذذذذذم  الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة األجوذذذذذ عتخذذذذرى . فذذذذذبعض  تدا وضذذذذذس مؤشذذذذذراا بيئيذذذذذة ومقذذذذذايي   فذذذذذ يكومذذذذاموم 

مذذذذم اسذذذذتكمالوا قبذذذذل مراجعذذذذة  التذذذذ اجعذذذذاا المر  –مضوت ذذذذوا ممامذذذذا  لتنضيذذذذ  عم يذذذذاا المراجعذذذذة السذذذذابقة 
ممارسذذذة  فذذ مذذذأجو ع مسذذتق ة ي  سذذذتمروك  الع يذذا ل رقابذذذة تهميذذة بقا وذذا األجوذذذ عالمصذذروفاا . ومذذجرك 
منضذذ  عم يذذاا المراجعذذة البيئيذذة  التذذ عذذجد األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة  التذذال وتوضذذت مر ذذس الذذن    م   الظرو  .   ف الموضوعية والن اهة 
التضوت ذذذذذاا  ت ذذذذذارهلذذذذذى منضيذذذذذ  المراجعذذذذذة وفذذذذذق  باإلضذذذذذافةالق ذذذذذا ا البيئيذذذذذة  فذذذذذ وم ومسذذذذذاعج يكومذذذذذام

 بالمراجعة . 

 

 

 
ا  تع ذذى ل رقابذذذة الذذ ين اممذذوا اجستقصذذا  الألذذذام  يذذوم المراجعذذة البيئيذذة الذذذذذذ جوذذ 119عذذجد 

WGEA    منوم :   2006لعاز 
 تجو ع فقة لجيوا مضوتض شامل .  5عجد •
 ة . يجوا  لج ش مضوتض صرتت بالمراجعة البيئ 20عجد  •

جوذذذذذذا   قذذذذذذجز المسذذذذذذاعجع هلذذذذذذى الذذذذذذو اراا الحكوميذذذذذذة فذذذذذذ  الق ذذذذذذا ا البيئيذذذذذذة   68عذذذذذذجد  •
 منضي  عم ياا مراجعة .   باإلضافة هلى

 مضوتض باألدا  .  جوا  لجيوم  106 •

 جوا   قوموك بتنضي  عم ياا مراجعة بيئية .   88 •
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 :   نتائج المراجعة   3/ 1

 الحذذال ي مضحذذ  تساسذذا  الوضذذس ئيذذة ي مثذذل جميذذس المراجعذذاا األخذذرى عم يذذاا المراجعذذة البي كه -
ي از بشذذذأك البيئذذذةعذذذالق ذذذاع ال لمراجعذذذ كذذذوك الوضذذذس ع يذذذش . و النسذذذبة   تكبالمقارنذذذة بمذذذا  جذذذ  
ي ومذذذذذن التشذذذذذرتس اصذذذذذاامتعذذذذذجدع اجختص امضاقيذذذذذاامذذذذذن  كذذذذذوك  تك جذذذذذ   الذذذذذ   سذذذذتمج الوضذذذذذس 

 عتمذذذذذج معيذذذذذار آخذذذذذر بذذذذذاا منضي  ذذذذذة والذذذذذو اراا والويئذذذذذااي ي والسياسذذذذذاا والبذذذذذرامج ومت  وال ذذذذذوا ت
بية الجيذذذذجع والمسذذذذا لة المحاسذذذذ اإلدارعالق ذذذذاع العذذذذاز ع ذذذذى قذذذوانين  فذذذ لتنضيذذذ  عم يذذذذاا المراجعذذذذة 

مكمذذذن .  ( قوتذذذة وعم يذذذة واضذذذحة ل سذذذجاد هدارتذذذةقوتذذذة وعم يذذذة ماليذذذة  هدارعع ذذذى سذذذبيل المثذذذامي   
جوذذذا  تع ذذذى ل رقابذذذة . فوذذذم  مث ذذذوك  ت ق ذذذ  مذذذل جوذذذج مبذذذ وم مذذذن جوذذذود  فذذذ نتذذذا ج المراجعذذذة 
مراجعذة بيئيذة قامذذا  2000بعذج تكثذر مذذن آخذري ف هجذذرا مذن تجذل  المن قذذ  األسذاستهميذة لبنذا  

الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة مذذذذذأ ير ع ذذذذذى نتذذذذذا ج  بذذذذذاألجو عيذذذذذا ل رقابذذذذذة ي  كذذذذذوك ل مذذذذذراجعين ا األجوذذذذذ ع الع بوذذذذذ
لعم يذذذة المراجعذذذة البيئيذذذة  المراجعذذذة البيئيذذذة  وماليظاموذذذا . ومعتبذذذر م ذذذ  النتذذذا ج متكذذذررع بالنسذذذبة

تذذذا ج ن  فذذذع ذذذى نحذذذو متكذذذرر  هدوذذذار مذذذم  الحكذذذوم األدا   فذذذ الضجذذذواا ونقذذذان ال ذذذعس  تك  - لكنوا معتادع بالنسبة ل بيئة . 
عم يذذذة التنضيذذذ   فذذذ ي غالبذذذا  مذذذا يوجذذذج هنذذذاك فجذذذواا واضذذذحة المراجعذذذة . ع ذذذى سذذذبيل المثذذذام

انذذذذذش بينمذذذذذا مثذذذذذر والتشذذذذذرتس ومألصذذذذذي  المذذذذذوارد . وفذذذذذى فجذذذذذوع التنضيذذذذذ  ي جيذذذذذ  المراجعذذذذذوك 
بعذذض عم يذذاا   كذذوك واضذذت دا مذذا  مذذا مذذم انجذذا   فعذذال  . لقذذج وجذذجا ي جالكذذالز يذذوم البيئذذة
ألولذذذى المرايذذل ا فضذذ ن السياسذذة ع ذذى الذذذورق والسياسذذة محذذل التنضيذذذ  . المراجعذذة فجذذواا بذذذي

محجيذذذذذج  فذذذذذ ي م ذذذذذمنا النتذذذذذا ج نقذذذذذان ضذذذذعس وفجذذذذذواا مذذذذن بذذذذذرامج ومشذذذذذروعاا التأل ذذذذية
وك هلذذذى فجذذذواا فجذذذواا مشذذرتعية . لقذذذج تشذذذار المراجعذذذ ت  ذذذا  يوجذذذج هنذذذاك المألذذا رع البيئيذذذةي 

يذذذين موجذذذج نتذذذا ج تخذذذرى  فذذذ ي تض بيئذذذ  واسذذذسمضاصذذذيل ال ذذذوا ت البيئيذذذة بعذذذج عمذذذل مضذذذو  فذذذ 
 فذذذذ متع ذذذذق بالحاجذذذذة هلذذذذى موضذذذذيت القذذذذوانين وال ذذذذوا ت الحاليذذذذة . مذذذذرمبة الضجذذذذواا الموجذذذذودع 

 الموارد هلى اجفتقار هلى البياناا المعتمجع ع يوا والتنضي  والتضتيش غير المال م . 
هذذذ ا  فذذذ الحوممذذذة البيئيذذذة  عتبذذذر موضذذذوعاا مسذذذتمرع  فذذذ التعقيذذذجاا والتعذذذاوك الم  ذذذوب  كه -

ي انذذش لذذي  مذذن تو هيئذذة هدارعوممذذا هذذو معتذذ ز موجيذذش الق ذذا ا البيئيذذة هلذذى تكثذذر مذذن  التقرتذذر . 
مذذذذن تجذذذذل  تذذذذادع  اإلداراامت ذذذذمن النتذذذذا ج الحاجذذذذة هلذذذذى موفيذذذذق الق ذذذذا ا بذذذذين  تكالمذذذذجهش 

 التنسيق والتعاوك فيما بينوم وضماك موفير اجمصام المال م . 
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غيذذذر المال ذذذم ي يت ذذذمن النتذذذا ج التذذذجعيم والتضتذذذيش ةاإلدارتذذذوفذذذى داخذذذل الودذذذا س والعم يذذذاا  -
 ونقان ضعس الرقابة الجاخ ية وانألضاا الم ابقة ل معايير  . 

نتذذا ج المراجعذذاا البيئيذذة . وتت ذذمن  فذذ محجيذذجها  ت  ذذاالماليذذة يذذتم  اإلدارعنقذذان ضذذعس  كه -
ى شذذرون واجفتقذذار هلذذ اإلدارتذذةالمت  بذذاا  فذذ ذلذذ  مموتذذل غيذذر جيذذج ل بذذرامج البيئيذذة ونقذذ  

. تمبذاع عم يذة سذ يمةمذن الحصذوم ع ذى تمذوام بذجوك وعم يذاا اجسذتضادع   األمذوامجيجع ع ى  
ألجذذذل  اقتصذذذاد لقذذذج يذذذجدا عم يذذذاا المراجعذذذة تمذذذوام لذذذم يذذذتم اسذذذتألجاموا بشذذذكل فعذذذام تو 

مذذذم اسذذذتألجاموا بشذذذكل ج يتوافذذذق مذذذس تولوتذذذاا  التذذذ مذذذوام تف ذذذل النتذذذا ج ل بيئذذذة واألك ضذذذما
 .   البيئ البرنامج  

 

 

البيانذذذذاا واجفتقذذذذار هلذذذذى المع ومذذذذاا التضصذذذذي ية النتذذذذا ج والتوصذذذذياا المتع قذذذذة بمصذذذذجاقية  كه -
معتبذر محذجى شذا س  مصذجر عذن مصذادر يكوميذة التذ معتبر شا عة . فنقان ضعس البيانذاا 

 فذذذذ عم يذذذذاا المراجعذذذذة البيئيذذذذة . لقذذذذج يذذذذجدا مقذذذذارتر المراجعذذذذة توجذذذذش قصذذذذور البيانذذذذاا  فذذذذ 
 نتا جوا . 

معذذذذذين  يكذذذذذوم  تدا  ت  فذذذذذ  ومحذذذذذجد نقذذذذذان ضذذذذعسمشذذذذير هلذذذذذى  تكمسذذذذذت يس فكذذذذل مراجعذذذذذة  -
  ع ذذى الحكوميذذة وامألذذاذ قذذراراا بنذذا اإلدارعنظذذم  فذذ محسذذيناا شذذام ة  فذذ  سذذوم  تك سذذت يس 

الع يذذا ل رقابذذة   األجوذذ عومسذذت يس .  التقذذارتر  وسعذذجادالمسذذا لة المحاسذذبية مع ومذذاا ومحسذذين 
  ن دقذذة مقرتذذر الحكومذذاا  ع ذذى نحذذو دقيذذقلتأكذذج مذذبذذجور التحقذذق مذذن صذذحة النتذذا ج واالقيذذاز 

 النتا ج .  ف ويتى ذل  الحين يتم بنا  الثقة العامة  

 الحوكمة والمراجعة :  في : تطور البيئة  الثاني الفصل 

 األدوااالم تذذذذذذج مذذذذذذن  هنشذذذذذذا امسذذذذذذعا مسذذذذذذئولية الحوممذذذذذذة البيئيذذذذذذة ومذذذذذذم  اا ي يمنذذذذذذ  السذذذذذذبعين -
الع يذذذذا  األجوذذذذ عئيذذذذة . منتيجذذذذة لذذذذ ل  ي فقذذذذج قامذذذذا المشذذذذاكل البي إلدارعوالعم يذذذذاا السياسذذذذية 

المراجعذذذذة .  تعمذذذذام فذذذذ المسذذذذتألجمة  واألسذذذذالي ل رقابذذذذة ب تذذذذادع عذذذذجد موضذذذذوعاا المراجعذذذذة 
لمذذذذاذا وميذذذذس م تذذذذج مسذذذذئولياا المراجعذذذذة  البيئيذذذذة ع ذذذذى األجوذذذذ ع  الثذذذذان كمذذذذا  شذذذذر  الضصذذذذل 

 الع يا ل رقابة بمرور الوقا . 
 هجذذذرا ااة لذذذن مذذذؤدى هلذذذى سذذذيين ي همذذذا األنشذذذ ة الجوليذذذومترمذذذ  المناقشذذذة ع ذذذى مجذذذالين ر ي

لألمذذذذذم  البيئذذذذ برنذذذذامج ي الهيئذذذذاا ل حوممذذذذة البيئيذذذذذة  ع ذذذذى سذذذذبيل المثذذذذذام بيئيذذذذة عالميذذذذة ومكذذذذذوتن
ي مت ذذذذذذمنا  مجموعذذذذذذة عمذذذذذذل اجنتوسذذذذذذاى مجموعذذذذذذة عمذذذذذذل اجنتوسذذذذذذاى فذذذذذذ  واألنشذذذذذذ ة( المتحذذذذذذجع
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م  منيذذذة ألر عذذذة عقذذذود مسذذذاعج بجا ذذذة التاليذذذة هلذذذى جذذذجاو  تقسذذذاز ةل مراجعذذذة البيئيذذذة . منقسذذذم األر عذذذ
مذذل ي وتوضذذت  2000اا يتذذى سذذنة يومبذذجت هذذ   الجذذجاوم ال منيذذة مذذن السذذبعين مري ذذة النقذذا  . 

 .   مجموعة الحوممة البيئية ومجموعة عمل اجنتوساى   ف الت وراا الواضحة    من ججوم  

وم بيذذق اطليذذاا  دعياسذذالالبيئيذذة ع ذذى ميضيذذة فوذذم األمذذم ذاا  لألنشذذ ة العذذالم يذذؤ ر الت ذذور 
تل مذذا  هذا البيئذذة . ممذذا ج مقذذوز األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة بمراجعذذة ق ذذا ا البيئذذة الجوليذذة هج لحما ذذة

 بالدهم .   ف سيادع تنضسوم بمناقشة الق ا ا  اليكوماا األمم ذاا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة شاملة تاريخية :     -1/ 2

عنذذجما  1953عذذاز  فذذ  الذذجول المجتمذذس  فذذ بذذجتا المشذذارمة الرسذذمية لألجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة 
مجموعذذذة عمذذذل  هع ذذذا ي مذذذم  1967دولذذذة . ومنذذذ   34مأسسذذذا مجموعذذذة عمذذذل اجنتوسذذذاى مذذذن 

   المتحجع .  لألمماجنتوساى صضة منظمة غير يكومية مابعة  
 

 تيجاو الحوممة البيئية الجولية  1970الججوم ال من  من 
 

 1977 1975 1972 1971 1970 العلللام 
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جنتوسذذذذاى ا تيذذذذجاو
 .  ل مراجعة البيئية

 هع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 
اجنتوسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاى 
مرمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  
 استشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار  

مذذذذذذذذذن  خذذذذذذذذذاا
 األمم المتحجع

توم نذذذذذذذذذذذجوع لألمذذذذذذذذذذذم 
المتحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذجع/ 
اجنتوسذذاى الألاصذذة 
بالمشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكالا 
المؤسسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذية 

العامذذذذذذذذذة  والمبذذذذذذذذذاد 
 ل مراجعة

اجنتوسذذذذذذذذذاى  هنشذذذذذذذذذا  •
ل جرتذذذذذذذذذذذذذجع الجوليذذذذذذذذذذذذذة 
ل مراجعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

مصذذذذذذذذذذذذذرتت مذذذذذذذذذذذذذؤممر  • . الحكومية
 األمذذذذذذذذذذذذذذذذم المتحذذذذذذذذذذذذذذذذجع
الألذذذذذذذذذذذذذاا بالبيئذذذذذذذذذذذذذة 

صذذذذذذذذذجور برنذذذذذذذذذامج  • لبشرتة.ا
البيئذذذذذذذذذذذذذذذة لألمذذذذذذذذذذذذذذذم 

 المتحجع

 امضاقيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة دوم •
اجراضذذذذى الر بذذذذذة 
لألهميذذذذذذذة الجوليذذذذذذذة 
الألاصذذذذذة بمذذذذذو ن 
امضاقيذذذذذذذذذذة التجذذذذذذذذذذارع  •  يور الما  .

الجوليذذذذذذة الألاصذذذذذذة 
بذذذذذذاألنواع الموذذذذذذجدع 
مذذن الحيذذاع النباميذذة 

  .  والحيوانية

دولذذذذذذذذذذذذذذذذة مث ذذذذذذذذذذذذذذذذا  95
 فذذ اجنتوسذذاى التاسذذس 

بيذذذذذذذذذذرو بحيذذذذذذذذذذك معذذذذذذذذذذج 
مراجعذذذذذذذذذذذذذذذة الصذذذذذذذذذذذذذذذحة 

ة وومذذذذذذذذذذذذذذذاجا العامذذذذذذذذذذذذذذذ 
وايذذذذذذجع يما ذذذذذذة البيئذذذذذذة 
تر عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن 

 . موضوعاا فنيش

 س التنضي  . وضس موضالمراجعة الجولية ل بيئة معك  ال ألعمامجميس التوارتت      

ي اسذتكوولم فذ  باإلنسذاكاألمم المتحجع عن البيئذة الألاصذة  مؤممري  عتبر انعقاد  1973عاز    ف 
المت ذذورع عذذن ال عامذذة البيئيذذة العالميذذة  األعمذذاممذذن برنذذامج األمذذم المتحذذجع ل بيئذذة  وسنشذذا السذذوتج 
 الجوم ذاا السيادع .   ف تنش ة المستوى الجولى هامة لت وتر الحوممة البيئية   . مما معج

. قبذذل مذذذؤممر اسذذتكوولمي نجذذذج عشذذذر و اراا  والذذذو ن فقذذج اقتر ذذذا البيئذذة مذذذن الجذذجوم اجق يميذذذى *  
  ا اجختصذذذااذت ذذذمن هذذذاواداراا مم و اراا دولذذذة لوذذذ 110نجذذذج  1983ي ومنذذذ  عذذذاز فذذذ  البيئذذذة

 . 
 اجقتصذذاد دوم منظمذذة التعذذاوك  فذذ  ر يسذذ  و نذذ  بيئذذ قذذانوك  31ي نجذذج 1975و 1971بذذين *  

 1966بذذين  18ي و1965و1960بذذين  10و ي  1960و 1956بذذين  تر ذذسي بالمقارنذذة هلذذى والتنميذذة
   .   1970و
يذذذذق  تنوذذذذا عذذذذر  البيئذذذذة ع ذذذذى  الذذذذ   الذذذذو ن الجسذذذذتور  تو األدواايكومذذذذة امبعذذذذا  50 ويذذذذوال *  

 .   اإلنساكاساسى من يقوق  

اا فتذذرع مغييذذر يمجموعذذة عمذذل اجنتوسذذاى . فقذذج مانذذا فتذذرع السذذبعين فذذ نمذذو مراجعذذة األدا   
الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة مكذذذذذوك مسذذذذذئولة عذذذذذن مراجعذذذذذة األدا   األجوذذذذذ ع فذذذذذأكثر. المراجعذذذذذة  فذذذذذ واضذذذذذحة 
اطرا  عذذذن القذذذوا م الماليذذذة ي فقذذذج مذذذم انتذذذجاب  ا وسبذذذجهلذذذى ذلذذذ  مقيذذذيم السذذذجالا الماليذذذة  باإلضذذذافة
حيذذذذك متذذذذولى ( ب اإلنضذذذذاقي الكضذذذذا ع والضاع يذذذذة   عا ذذذذج لمراجعذذذذة اجقتصذذذذاد الع يذذذذا ل رقابذذذذة األجوذذذذ ع

الع يذذذذا مذذذذم مراجعتوذذذذا التابعذذذذة لألجوذذذذ ع  التذذذذ ف ذذذذال عذذذذن بذذذذرامج الحكومذذذذة الحكومذذذذاا مسذذذذئوليتوا 
 تكالمرجذذذوع تز ج . و مذذذذا  نتا جوذذذا تدوذذذذرا رقابذذذة مانذذذذا األجوذذذ ع الع يذذذا ل ذاهل رقابذذذة لتحجيذذذج مذذذا 
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 تكممذذذذا  .  وذذذذا ل مراجعذذذذةالع يذذذذا ل رقابذذذذة م تذذذذج مغ يت فذذذذاألجو عي تنشذذذذ توا البيئيذذذذةالحكومذذذذاا م تذذذذج 
ي وك مسذذذئولة عذذذن الحصذذذوم ع ذذذى المعرفذذذةمكذذذا  بمراجعذذذة األد مقذذذوز التذذذ الع يذذذا ل رقابذذذة  األجوذذذ ع

 البيئية الحكومية .  لألنش ةاع ية  الألبرع وال رق المناسبة لضوم الكضا ع والضو 
 

 
 تيجاو الحوممة البيئية الجولية  1980الججوم ال من  من 

 
 1989 1988 1987 1986 1985 1983 العلام 
اجمضاقيذذذذذذذذذذة الجوليذذذذذذذذذذة لحما ذذذذذذذذذذذة  • 

 . السضن من الت وو
تنذذذذذواع امضاقيذذذذة الحضذذذذذاظ ع ذذذذذى  •

 .الحيواناا البرتة المواجرع
امضاقيذذذذذة م ذذذذذوو الوذذذذذوا  ع ذذذذذى  •

 .  عبر الحجودن اق واسس 

القيذذذذذذذاس األولذذذذذذذى 
 لثق  األو وك 

انضجذذذذذذذذار مضاعذذذذذذذذل  -
 فذذذذذذذذذذذذذذذذذ نو ل شذذذذذذذذذذذذذذذذذير 
 .   تومرانيا 
هنشذذذذذذذذذذذا  مبذذذذذذذذذذذادرع  -

 منمية األنتوساى

النذذذذذذج تلجنذذذذذة برتن
محذذذذذذذذذذذذذجد  التذذذذذذذذذذذذذ 

ا مسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتقب ن
 المشترك

تمضاقيذذذذذذذذذذذة فيينذذذذذذذذذذذا 
لحما ذذذذذذذذة  بقذذذذذذذذة 

 األو وك 

برومومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوم 
مونترتذذذذذام ع ذذذذذى 

 التذذذذذذذذذذذذ المذذذذذذذذذذذذواد 
مسذذذذذتن    بقذذذذذة 

 األو وك 

 ل بيئة معك  الوضس موضس التنضي  . المراجعة الجولية عمام  جميس التوارتت أل 

.   ت وايذج :   التنميذة المسذتجامة مذم وضذس ق ذا ا البيئذة والتنميذة محذا مصذ  ي الثمانيناا  ف  
رتنتالنذذج(  مسذذتقب نا المشذذترك ي نذذة بي فقذذج يذذررا ال جنذذة العالميذذة ل تنميذذة والبيئذذة  لج1987وفذذى عذذاز 

بعذج م ذى عشذرتن . وسع ذا  األسذبقية ل تنميذة المسذتجامة عالميذة الشذام ة ل ح ذوم ال امجذا وضذس   ال  
. فالحكومذذذذذذااي والموذذذذذذن  البيئذذذذذذ عذذذذذازي  عذذذذذذج  مسذذذذذذتقب نا المشذذذذذذترك  و يقذذذذذذة معرتضيذذذذذة ومرجذذذذذذس ل تعذذذذذذاوك 

ع ذذى األجيذذام المسذذتقب ية ولوذذا مذذأ ير ع ذذى وافقذذا ع ذذى المسذذئولية بذذأك التنميذذة لوذذا نتذا ج  واألكاد ميذاا
الا البيئيذذذة ع ذذذى عكذذذ  األعمذذذام العالميذذذة  بيعذذذة المشذذذكعذذذاا واجقتصذذذاد اا . ممذذذا مالمجتمو البيئذذذةي 

الثمانينذذااي مت ذذمنا  امضاقيذذة  فذذ ن ذاق واسذذس عبذذر الحذذجود . مذذم مناقشذذة توم تكبذذر امضاقيذذة بيئيذذة دوليذذة 
مسذذذتن    بقذذذة األو وكي  التذذذ فيينذذذا لحما ذذذة  بقذذذة األو وكي و رومومذذذوم مونترتذذذام الألذذذاا بذذذالمواد 

المضاعذذذل  انضجذذذارقيذذذة بذذذا م ل رقابذذذة ع ذذذى محذذذرك المأل ضذذذاا الأل ذذذرع والذذذتأل   منوذذذا . فقذذذج م  ذذذ  وامضا
 ال   يؤ ر ع ى عمل األجو ع الع يا ل رقابة .   الجول نو ل التعاوك  شير 

فذ  نوا ذة الثمانينذذااي تضذا  العجيذذج مذن الحكومذاا تنشذذ توا البيئيذة بذذ ل از تنضسذوم بامضاقيذذاا  
 وموسيس اإلدارااي الوماجاي القوانين وال وا ت البيئية . البيئة الجولية و تحسين  

 توسيع أعمال مراجعة البيئة في مجموعة عمل االنتوساى : 
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 التذذذذ موسذذذيس السياسذذذذة البيئيذذذة والجوليذذذذة هلذذذى  تذذذذادع يجذذذم األمذذذذوام والعم يذذذاا الحكوميذذذذة تدى  
لع يذذذا ل رقابذذذةي مرمذذذ ا تعمذذذام البيئذذذة . بالنسذذذبة لألجوذذذ ع ا فذذذ مقذذذوز األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة بمراجعتوذذذا 

 الثمانيناا ع ى المسئولياا الجاخ ية ل داراا والو اراا فيما  أل  البيئة .   ف المراجعة البيئية  
 

 

 

 1990الجدول الزمني من 
 أحداث الحوكمة البيئية الدولية

 1999 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 العام 

تيذذذذذذذذذذذذذذذجاو 
مجموعذذذذذذذذذة 
عمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل 
اجنتوسذاى 
 ل مراجعذذذذذذذذة
 البيئية .

هيئذذذذة المح ضذذذذين 
بذذين الحكومذذاا 
بشأك توم مقييم 
 لتغير المناخ .

مأسذذذذذذذذذذذذذذذي  
مسذذذذذذويالا 
البيئذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
 العالمية

* قمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة األرا 
التابعذذذذذذذذذذذذذذذذذة لألمذذذذذذذذذذذذذذذذذم 
 31المتحذذذذجع جذذذذجوم 
* مضوضذذذذذذذذية األمذذذذذذذذم  ومصرتت رتو .

المتحذذذذذذذذذذذذجع ل تنميذذذذذذذذذذذذذة 
 المستجامة .

*  امضاقيذذذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذذذا م 
بشذذذذذذذذذأك بالمأل ضذذذذذذذذذذاا 

 الأل رع .

* امضاقيذذذذذذذذذذذذة األمذذذذذذذذذذذذم 
حذذذذذذذذذذذذذذذجع ل تنذذذذذذذذذذذذذذذوع المت

 البيولوجى.
*  مأسسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 
مجموعذذذذذذذذذذذذذذة عمذذذذذذذذذذذذذذذل 
اجنتوسذذذاى ل مراجعذذذة 

مذذذذن  12البيئيذذذة مذذذذن 
 دوم األع ا  .

* امضاقيذذذذذذة 
ت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار 
األمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم 
المتحذذذذذذذذذذذذذجع 
لتغيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر 
 المناخ.

معذذذذذذج المراجعذذذذذذة 
البيئيذذذذذذة تيذذذذذذذجى 
النظذذذذذرتتين فذذذذذ  
مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؤممر 
اجنكوسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاى 
الألذذذام  عشذذذر 
 ف  القاهرع .

* امضاقيذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
مقاومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
 التصحر .

* مأسذذذذذذذذذذذذذذي  
مج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  الق
 الشمال  .

* مأسسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 
مجموعذذذة عمذذذل 
جنذذذذوب تمرتكذذذذا 
األق يمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى 
ل مراجعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

* مأسسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ة.يالبيئ
مجموعذذذة عمذذذل 
تورو ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 
اإلق يميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
ل مراجعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

 البيئية.
 موضس التنضي  . الوضس  الجولية  امضاقياا البيئة  موارتت معك  جميس  

 
هذذذ ا  تك. ممذذا بالبحذذك عذذن فوذذذم  ا ذذج لمضذذاهيم التنميذذذة المسذذتجامة  وصذذس التسذذذعيناافقذذج مذذم  
مجذذذذذام التجذذذذذذارع والتكنولوجيذذذذذا . فقذذذذذذج  اد  فذذذذذذ ي خاصذذذذذة سذذذذذرعة اجمجاهذذذذذذاا نحذذذذذو العالميذذذذذذة  صذذذذذايبش

 مت    ي وم دولية .   الت البيئة العالمية    اجقتناع ب تادع عجد مشاكل
 

 :   1، الفصل  3نظرة البيئة العالمية 

يما ذذذذة البيئذذذذة هلذذذذى  اهجذذذذرا ا فذذذذ معذذذذج فتذذذذرع التسذذذذعيناا فتذذذذرع  تذذذذادع العولمذذذذة. فونذذذذاك مغييذذذذر  
و رتذذذذو د فذذذذ  األراي وجوذذذذا قمذذذذة  1992عذذذذاز فذذذذ محاولذذذذة م بيذذذذق التنميذذذذة المسذذذذتجامة .  هجذذذرا اا

قيذذاز  إلجذذرا اا Blue Print   تصذذيلي   مصذذميم 21 تجنذذجعجذذانيرو هلذذى التنميذذة المسذذتقب ية بأل ذذق 
 تجنذذذجعدولذذذة  178مذذذن  تكثذذذرا امبعذذذا ذ. ممذذذ 21رك ذي و يئيذذذة مسذذذتجامة ل قذذذمنميذذذذة اقتصذذذاد ةي اجتماعيذذذة

 :   اجلكترون مضوضية األمم المتحجع ل تنمية المستجامة وعنوانوا   أسسامفقج   21
(UNCSD- http: // www.un.org/esa/sustdev/)    



 مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة 
- 33 - 

 
ي مصذذذذرتت رتذذذذذو الألذذذذاا بالبيئذذذذذة 21 تجنذذذذذجع مراجعذذذذذة وم بيذذذذق فذذذذ ل نظذذذذذر  1992 عذذذذاز فذذذذ  

 والتنمية.  
ي 21 تجنذذذجعمذذذن  8الضصذذذل  فذذذ ي المسذذذتجامةن ميضيذذذة م بيذذذق التنميذذذة عذذذ هنذذذاك مثذذذاج   تككمذذذا 

ي قامذذذا تكثذذذر مذذذن 1992ة المستجامذذذذة الو نيذذذة . فمنذذذ  اسذذذتراميجياا التنميذذذ إلمبذذذاعيذذذجعو الذذذجوم 
مذذذن  وتكثذذذرالمسذذذتجامة الو نيذذذة ي التنميذذذة  هسذذذتراميجية تشذذذكاميكومذذذة و نيذذذة بت ذذذوتر بعذذذض  20
 امعذذذذج هذذذذ   اجسذذذذتراميجياو   بعم يذذذذة م ذذذذوتر هذذذذ   اجسذذذذتراميجياا .  ت  ذذذذاز دولذذذذة تخذذذذرى مقذذذذو  40

لذذذي   التذذذ  واإلدارااالبيئذذذة والتنميذذذة المسذذذتجامة موجذذذش هلذذذى الذذذو اراا  تكهذذذاز ل تأكذذذج مذذذن  تسذذذ وب
ألهميذذذذة  الذذذذوع م تذذذذج  هذذذذ   اجسذذذذتراميجياا تكممذذذذا ع ذذذذى هذذذذ ا الموضذذذذوع .  ر يسذذذذ لذذذذجيوا مرميذذذذ  

تع ذذى لمسذذتجامة هلذذى ي موجذذش التنميذذة االمعنيذذين األ ذذرا ي مألبذذر المسذذتجامة داخذذل الحكومذذة التنميذذة
الموجوذذذة ل بيئذذذة العالميذذة ي م تذذذج مسذذذئولية الحكومذذة ع ذذذى جميذذذس  ل توجيذذجاا الذذذوع مذذس  تذذذادع    محتاج جوج تكبر .   الت معرتف المجاجا   ف ي ومستألجز  مستوتاا امألاذ القرار

 ي والمسذذتوتاالمنظمذذاا غيذذر الحكوميذذةا ت  ذذا. ممذذا بذذجتا مسذذتوتاموا لالهتمذذاز بالق ذذا ا البيئيذذة 
اقيذذاا البيئذذذة الجوليذذذة هلذذذى مرجمذذذة التنميذذذة المسذذذتجامة وامض فذذ الضرعيذذة الحكوميذذذة والمعاهذذذج البحثيذذذة 

مبحذذذذذك مواقضوذذذذذا المحذذذذذجدع . فقذذذذذج دفعذذذذذذا  التذذذذذ  21 تجنذذذذذجعم بيذذذذذق  تسذذذذذالي ي وابتكذذذذذار سياسذذذذذاا
هلذذى مذذا ورا  الحكومذذة وسلذذى الصذذناعاا الألاصذذة  والبيئيذذةالتنميذذة المسذذتجامة  هجذذرا ااالتسذذعيناا 

المعذذذذذاييري  وسعذذذذجادقيذذذذاس  التذذذذال  النصذذذذ المر ذذذذس  فذذذذ نظمذذذذاا البحثيذذذذة . ومت ذذذذمن األمث ذذذذة والم
  الشواداا الم ابقة ل صناعة ومعايير الصناعة لتتضق مس التنمية البيئية والمستجامة . و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  وإعداد تقرير عن البيئة في القطاع الخاص أمثلة عن زيادة قياس

مبذذذذاد  ل سذذذذ وك البيئذذذذ  ل شذذذذرماا ممذذذذا تدى هلذذذذى  ع:  ذذذذورا مبذذذذاد   سذذذذير   عشذذذذر  1989فذذذذ  عذذذذاز  -
 65ي جنذذذرام مومذذذور  وتكثذذذر مذذذن ا العالميذذذة ي مثذذذل ماكجونالذذذجي ديذذذلتمبذذذاع هذذذ   المبذذذاد  فذذذ  الشذذذرما

 شرمة تخرى . 
هكتذذار  م يذذوك  73ممذذا صذذجق هذذ ا المج ذذ  ع ذذى  : مأسذذ  مج ذذ  رعا ذذة الغابذذاا .  1990 فذذ  عذذاز -

 دولة .  72ل عم ياا المستجامة ل غاباا ف  تكثر من  

: قامذذا المبذذادرع العالميذذة لذذ دارع البيئيذذة لتنميذذة معذذايير واسذذتراميجياا األدا  البيئذذ   1990فذذ  عذذاز  -
 . 1993البيئية ف  عاز   ارعل شرماا . وابتكرا تس وب الجودع التامة ل د

مأس  مج   األعمام العالم  ل تنمية المستجامة ب دماج مج ذ  األعمذام ل تنميذة :    1995  ف  عاز -
المسذذذذتجامة بمج ذذذذ  الصذذذذناعة العذذذذالم  ل بيئذذذذة اطك ين ذذذذم هلذذذذى مج ذذذذ  األعمذذذذام العذذذذالم  ل تنميذذذذذة 

صذذذناعة  20عذذذن  دولذذذة ممث ذذذين 30ع ذذذو مذذذن الشذذذرماا فذذذ  تكثذذذر مذذذن  180المسذذذتجامة تكثذذذر مذذذن 
 كبرى . 

شذذذرمة  700ا تكثذذذر مذذذن : مأسسذذذا المبذذذادرع العالميذذذة إلعذذذجاد التقرتذذذر ياليذذذا  ي  بقذذذ 1997فذذذ  عذذذاز  -
ي عذذذذذذجاد مقذذذذذذارتر عذذذذذذن األدا  اجقتصذذذذذذاد ي وتصذذذذذذبحا المعذذذذذذايير الجوليذذذذذذة  الضع يذذذذذذة  إلهذذذذذذ   المبذذذذذذادرع

 اججتماع  والبيئ  ل شرماا . 
ي يتسذذذق بذذذين  مذذذان  مجذذذال  الأل ذذذرا  . اطك العذذذالم  ل مبذذذان  : مأسذذذ  المج ذذذ  1998فذذذ  عذذذاز  -
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 البيئذذذذ شذذذذان الن فذذذذ  تذذذذادع  ت  ذذذذا  ارمبا ذذذذا  بالمراجعذذذذة والمحاسذذذذبة يذذذذجو  األكثذذذذرالذذذذنظم  فذذذذ  
مذذن التسذذعيناا هلذذى  األنشذذ ةال ذذو  ع ذذى بعذذض  التذذال  النصذذ والتنميذذة المسذذتجامة. وت قذذى المر ذذس 

 .  ا  فصاعج  2000السنواا المبكرع من سنة  
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مذذذام القيذذذاز بأعمتعذذذاوك و  بذذذجتا األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة بمراجعذذذة الموضذذذوعاا البيئيذذذة بشذذذكل 

مذذن التسذذعيناا  تذذادع معذذاوك األجوذذ ع الع يذذا  الثذذان  النصذذس جمراجعذذة اجمضاقيذذاا البيئيذذة الجوليذذة : شذذو
مر ذذذس الذذذن ي معذذذج  فذذذ ل رقابذذذة مذذذس بع ذذذوا ل قيذذذاز بأعمذذذام المراجعذذذة عبذذذر الحذذذجود . ممذذذا هذذذو مذذذجوك 

 المراجعة البيئية .  ف روس توم الجوم المتعاونة  يالاألجو ع الع يا ل رقابة ببولنجا و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاسبة والمراجعة البيئية حول العالم : 
قذذذاز معوذذذج المذذذراجعين الذذذجاخ يين ب نشذذذا  مج ذذذ  شذذذواداا مراجذذذس البيئذذذةي   المراجعللللة الداخليللللة :   -

 وه ا المج    صجر شواداا مونية متع قة بمراجعة البيئةي الصحة والسالمة . 
 14000 معذذذايير س سذذذ ة اجيذذذ و فقذذذة  ذذذورا المنظمذذذة الجوليذذذة ل  مراجعلللة نظلللام اإلدارة البيئيلللة :   -

لمبذذذذذاد  مراجعذذذذذة نظذذذذذذم اإلدارع  19011ي وس سذذذذذ ة اجيذذذذذ و 1996لذذذذذنظم اإلدارع البيئيذذذذذة فذذذذذ  عذذذذذاز 
 المنتشرع ف  جميس تنحا  العالم .   14001البيئية . وشوادع اجي و 

 ذذذورا المسذذذذا لة اججتماعيذذذذة الجوليذذذذة  مبذذذذج يا  مج ذذذذ  ومالذذذذة اعتمذذذذاد   المسللللاءلة االجتماعيللللة :   -
ي فقذج  ذور المعيذار األوم مذن معذايير األدا  2000معيذار فذ  عذاز   8000ألولوتاا اجقتصاد ة(  ا

 المحجد ل مسئولية اججتماعية لممارساا التوديس . 
مقذذوز منظمذذة التعذذاوك اجقتصذذاد  والتنميذذة بمراجعذذة األدا  البيئذذذ    مراجعلللة الزميلللل فلللي الدوللللة :   -

ي وتدا هلذذذذى م وتذذذذر  المؤشذذذذذراا البيئيذذذة األساسذذذذية  1992ل  ميذذذل فذذذ  الذذذذجوم األع ذذذا  فذذذذ  عذذذاز 
 مقابل قياس التقجز . 

فقذذذذج  ذذذذورا خ ذذذذة المراجعذذذذة واإلدارع   خطلللللة المراجعلللللة واإلدارة البيئيلللللة باالتحلللللاد األورو لللللي :   -
مذذذأداع إلدارع الشذذذرماا والويئذذذاا األخذذذرى ل تقيذذذيمي هعذذذجاد التقرتذذذر ومحسذذذين  1993البيئيذذذة فذذذ  عذذذاز 
 األدا  البيئ  . 

 2003معذذج الحسذذاباا اجقتصذذاد ة والبيئيذذة المجمجذذة لألمذذم المتحذذجع فذذ  عذذاز   الحسللابات البيئيللة :   -
نظذذاز مذذابس لنظذذاز الحسذذاباا الو نيذذة .  فقذذج تعذذجا مع ومذذاا اقتصذذاد ة و يئيذذة فذذ  ه ذذار مشذذترك 

لذذة دو  24لقيذاس مسذاهمة البيئذة فذ  اجقتصذذاد ومذأ ير اجقتصذاد ع ذى البيئذذة . ع ذى األقذلي مسذتألجز 
 مكوك تو تكثر من تر س مكوناا ر يسية ل حساباا البيئية الت  يتناولوا الكتاب األساس  . 
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الع يذذذا ل رقابذذذذة تعمذذذام المراجعذذذذة لالمضاقيذذذة البيئيذذذذة عذذذالوع ع ذذذذى ذلذذذ ي متذذذذولى بعذذذض األجوذذذذ ع  
األمذذذذذم  ه ذذذذارالكنج ذذذذة جمضاقيذذذذذة  اجلت امذذذذذاابمراجعذذذذة  الكنذذذذج الجوليذذذذة . وقذذذذاز مكتذذذذذ  المراجذذذذس العذذذذذاز 
اجعذذذذة . ممذذذذا قامذذذذا محكمذذذذة المر  1998عذذذذاز  فذذذذ  البيولذذذذوج المتحذذذجع لتغيذذذذر المنذذذذاخ وامضاقيذذذذة التنذذذذوع 

والتذذذذذذذوجيوين  RAMSARع ذذذذذذذى امضاقيذذذذذذذة الر بذذذذذذذة المعتمذذذذذذذجع  األراضذذذذذذذ بوولنذذذذذذذجا بالقيذذذذذذذاز بمراجعذذذذذذذة 

 :   بولندا و ي،روس
 : أول مراجعة بيئية مشتركة بين األجهزة العليا للرقابة 

بولنذذذجا و يالروسذذذيا. فذذذ  ي مأيذذذج مواقذذذس التذذذراو ال بيعذذذ  ل يونسذذذكوي فذذذ  Biaowiezaمقذذذس غابذذذة   
ي مولذذذذذذا األجوذذذذذذ ع الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة ل ذذذذذذجولتين تعمذذذذذذام المراجعذذذذذذة المت ابقذذذذذذة لتذذذذذذأ ير األنشذذذذذذ ة 1995عذذذذذذاز 

 اجقتصاد ة ع ى الغاباا . مما مترم  المراجعة ع ى : 
 *  م ابقة مباد  الحما ة . 

 راع الغاباا. *  مق يس األشجار ل حصوم ع ى الألش ي ه الة الغاباا من بقعة ما وسعادع است  
 *  هدارع مجموعاا الحيواناا واأللعاب المتع قة بالحيواناا . 

 *  مأ ير اجستثمارااي خاصة ع ى صر  األراض  . 
  *  التوجيجاا ل غاباا من النقل واجستي اك البشرى . 

 مت من نتا ج المراجعة العامة اطم  :   
اب  فذذ  الذذجولتيني وج  مكذن المقارنذذة بينومذذا مألت ذس تسذذالي  مقذذجير  المجموعذاا المسذذتألجمة فذذ  األلعذ  -

ع ذذذى سذذذبيل المثذذذامي  عذذذج الذذذ    نذذذوع محمذذذى فذذذ  بولنذذذجاي بينمذذذا هذذذو  عذذذج مذذذن ييوانذذذاا األلعذذذاب فذذذ  
 بيالروسيا . 

لذذي  هنذذاك بذذرامج بحذذك ع مذذ   وت ذذة األجذذل تو خ ذذة ل حما ذذة . فيعذذج مذذن ال ذذرور  التعذذاوك بذذين   -
 ة والمتراب ة ونظاز اإلدارع . س  اا الغاباا لتنمية الحما ة المنتظم

نظذذذم الصذذذر  فذذذ  بعذذذض األراضذذذ  الر بذذذة والبحيذذذراا والغابذذذاا المجذذذاورع خض ذذذا مسذذذاية غابذذذاا   -
 المستنقعاا ف  الغاباا الترا ية . 

هنذذاك نقذذ  فذذ  األنشذذ ة الشذذام ة التذذ  موذذج  هلذذى منميذذة السذذياية والبنيذذة التحتيذذة البيئيذذة فذذ  القذذرى   -
 ا . والمجك الت  يوم الغابا
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   فذذ التوجيذذش المتع ذذق بذذال يور والتوجيذذش المتع ذذق بذذالمو ن   -مذذن قبذذل اجمحذذاد اجورو ذذى  الصذذادرتن
1990    . 
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 األيجاو الجولية ل دارع البيئية 

تهذذذذجا  منميذذذذة األلضيذذذذة 
 لألمم المتحجع

قمذذة العذذالم عذذن التنميذذة 
المسذذذذذذذذذذذذذذذتجامة والتذذذذذذذذذذذذذذذذ  
عقذذذذذذذذذذجا فذذذذذذذذذذ  جوهذذذذذذذذذذذا 

 نسبرج

معاهجع ستوموولم عن  
 الم و اا الع وتة القوتة 

 بروموموم ميومو

أحدددددددددد    

 لمر جعدددددد  

لبيئيددددددددددد   

 . لالنتوساى

* تأسددددددي  

مجموعددددددد  

عمددددددددددددد  

مر جعدددددددد  

   لعربي    لبيئ

  إلقليمي  .

* تأسددددددي  

مجموعددددددد  

عمددددددددددددد  
مر جعدددددددد  

 لبيئدددددددددددد  

 ألسددددددديو   

  إلقليمي  .

تأسدددددي  

مجموعدد  

عمدددددددد  

مر جعددد  

 لبيئدددددددد  

 ألفر قيدد  

  إلقليمي  .

تأسدددددي  

مجموعدد  

عمدددددددد  

مر جعددد  

 لبيئدددددددد  

لمنطقددددد  

جنددددددو  

 لهدددددا   

  إلقليمي  .

مجموعددددددد  

عمددددددددددددد  

مر جعدددددددد  

 لتابع   لبيئ   
لالنتوسددداى  

و لدددددددد و   

 لر ئعدد  فدد  

مجدددددددددددا  

   لمر جعدددددد 

 لبيئيددد  فددد  

تركيددددددددددددا 

و لتابعدددددددد  

لمبا    تنمي  

  النتوساى .

لدددددددددددددد ى 

مجموعددددددد  

عمددددددددددددد  

 النتوسددددداى 

لمر جعددددددد  

 58 لبيئدددددد  

 عضو ً .
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و رومومذذوم ميومذذو تهذذم  عذذج هعذذالك األلضيذذة لألمذذم المتحذذجعي والقمذذة العالميذذة ل تنميذذة المسذذتجامة 
والعشذذذذرتن . ممذذذذا مذذذذم  حذذذذاد التواخذذذذر القذذذذرك  فذذذذ دوذذذذرا  التذذذذ األيذذذذجاو ل حوممذذذذة البيئيذذذذة العالميذذذذة 

 .   من مرمي    ف مناقشة األيجاو الثالو ومأ يرهم ع ى عمل األجو ع الع يا ل رقابة  
لألمذذم  األلضيذذة بذذ عالكعي تعيذذج التأكيذذج ع ذذى تهميذذة منميذذة تكثذذر الضقذذرا  فقذذرا  يذذججالجمذذس األلضيذذة  

.   (MDGs–http://www.un.org/millenniumgoals)المتحذذذذذجع و أهذذذذذجا  منميذذذذذة األلضيذذذذذة . 
الر يسذذية  انظذذر  الثمذذان  ذذار عمذذل مقبذذوم مشذذترك لقيذذاس مقذذجز األهذذجا  يذذة همعذذج تهذذجا  منميذذة األلض
مذذذن  ا  ممذذذا معذذذج تهذذذجا  منميذذذة األلضيذذذة جذذذ    مؤشذذذر .  48هذذذج  و  18(ي التذذذال هلذذذى المر ذذذس الذذذن  

معتبذذر  التذذ نشذذ ةي حذذ  النتذذا ج النوا يذذة لألالنتذذا ج قياسذذا  . ممذذا  جذذجد لض تكثذذرهلذذى  العذذالم اجنتقذذام 
 .  األدا مراجعة   ف هامة لعمل األجو ع الع يا ل رقابة  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 أهداف تنمية األلفية لألمم المتحدة :  
دولذذة تهذذجا  التنميذذذة األلضيذذة لألمذذم المتحذذجعي مجموعذذة مذذذن  191ي تمبعذذا 2000فذذ  عذذاز   

األهذذجا  المحذذجدع  جنألضذذاا الضقذذر ي الصذذحةي التع ذذيمي النذذوعي الجذذن ي التنميذذة البيئيذذة والمشذذارماا 
 :   2015العالمية الت  موص ا هلى عاز  

 الق ا  ع ى الضقر والجوع .    -1
 هنجا  المري ة اجبتجا ية ل تع يم األساس  .    -2
 النووا بالعجالة ل جن  وممكين المرتع .    -3
 مق يل وفياا األ ضام .    -4
 محسين صحة األز .    -5
 مكافحة اجيج ي والمالرتا واألمراا األخرى .    -6
 التأكج من التنمية المستجامة .    -7
 ية المشارمة العالمية ل تنمية . منم   -8
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ي تفرتقيذذاجوهانسذذبرجي جنذذوب  فذذ ي انعقذذجا القمذذة العالميذذة ل تنميذذة المسذذتجامة 2002عذذاز  فذذ  
القمذذذة العالميذذذة ل تنميذذذة  توضذذذحافقذذذج  لمذذذجع عشذذذر سذذذنواا .  1992و عذذذاز كمتابعذذذة لقمذذذة األرا برتذذذ

منضيذذذ  خ ذذذة جوهانسذذذبرج ل قمذذذة العالميذذذة  تكذذذجاممذذذا  مذذذرابة البيئذذذة مذذذس التنميذذذة المسذذذتجامة .  المسذذذتجامة
قيذذذذاز الحكومذذذذاا بتنضيذذذذ   همكانيذذذذةال ذذذذو  ع ذذذذى يقيقذذذذة عذذذذجز  وتلقذذذذال تنميذذذذة المسذذذذتجامة المشذذذذارماا ي 

    .    (http://www.un.org/esa/sustdev)الأل ة بمضردها .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يذذذتم مع ت هذذذا  والتذذذ مبسذذذةي ج  مكذذذن محقيذذذق التنميذذذة المسذذذتجامة بذذذجوك اإلدارع الرشذذذيجع و شذذذكل  
بواسذذذ ة األعمذذذام القيمذذذة التذذذى مقذذذوز بوذذذا األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة .  ولذذذ اي م عذذذ  األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة 

 دورا  ييوتا  بمجووداموا الجاعمة لتحقيق التنمية المستجامة .  
Klaus Toepfer السذذذذابق لبرنذذذذامج األمذذذذم المتحذذذذجع ل بيئذذذذةي المج ذذذذة الجوليذذذذة  لتنضيذذذذ  اي المذذذذجير
 .   2004( تبرتل  2    32ل مراجعة الحكوميةي العجد 

العقذذذج األوم ابتذذذجا   فذذ تهذذم الق ذذذا ا العاج ذذذة  ايذذذج  مثذذل وضذذذس برومومذذوم ميومذذذو موضذذذس التنضيذذ  
هلذذذذى التغيذذذذراا   ذذذذرق الجولذذذذة الوايذذذذجع تو مجموعذذذذة صذذذذغيرع مذذذذن الذذذذجومتج مت بشذذذذرن  2000مذذذذن عذذذذاز 

مسذذذذذذذتألجز األجوذذذذذذذ ع الع يذذذذذذذا 
ل رقابذذذذذذذذة مجموعذذذذذذذذة عمذذذذذذذذل 
المراجعذذذذذذة البيئيذذذذذذة ل تنميذذذذذذة 
المسذذذذذذذذتجامة دور األجوذذذذذذذذ ع 

 2004الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة فذذذذذذى
تو القمذذذذة العالميذذذذة ل تنميذذذذة 

دليذذذذذذذذذذذذذذذذذذل :  المسذذذذذذذذذذذذذذذذذذتجامة 
المراجعذذذذذة لألجوذذذذذ ع الع يذذذذذا 

 2007ل رقابة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فقذج   ة العليللا للرقابللة إلللى مراجعللة التنميللة المسللتدامة . تتجه األجهز 
نشذذذذرا مجموعذذذذة عمذذذذل المراجعذذذذة البيئيذذذذة هرشذذذذادين متع قذذذذين بالتنميذذذذة 
المسذذذذذتجامة والقمذذذذذة العالميذذذذذة ل تنميذذذذذة المسذذذذذتجامة. ف ذذذذذال  عذذذذذن هدراك 
األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة بذذذأك  تذذذادع المشذذذارماا فذذذ  التنميذذذة المسذذذتجامة 

مذذذذذا يذذذذذذؤ ر التعذذذذذاوك ع ذذذذذذى مذذذذذجى مراجعذذذذذذة لوذذذذذا م ذذذذذامين لعم وذذذذذذا . م
األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة لشذذذذرما وا الجذذذذجد فذذذذ  الحكومذذذذة فيمذذذذا  ألذذذذ  

 مكذذن تك متحقذذق التنميذذذة المسذذتجامة بذذجوك يوممذذة جيذذذجعي  ببسذذا ة ج التنمية المستجامة .  
والحوممذذة الجيذذجع بالتذذال  متأسذذ  ع ذذى تعمذذام األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة 

ؤدى األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة دورا  فعذذاج  فذذ   مكذذن تك مذذ ي لذذ ل  القيمذذة . 
  مشكيل ومجعيم الجوود لتحقيق التنمية المستجامة . 
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األمذذم المتحذذجع لتغييذذر المنذذاخ قانونيذذا   ه ذذاراألمذذم امضاقيذذة  وتسسذذاي  اإلنسذذاكفيوذذا  مسذذب  التذذ المناخيذذة 
 :   التال بروموموم ميومو  

http://www.unfccc.int/kyoto-  )protocol/items/283.php) 

 هذذذذجا األي وت ذذذذس بعا ذذذذاا الغذذذذا  مذذذذن البيذذذذوا ال جاجيذذذذةخضذذذذض ان ي ذذذذ ز األهذذذذجا  بحذذذذج تو 
الع يذذا ل رقابذذذة بمراجعذذة الت امذذاا الذذذجوم  األجوذذ ع. فقذذج بذذجتا بعذذذض  2005عذذذاز  فذذ موضذذس التنضيذذ  
 ير المناخ و روموموم ميومو . األمم المتحجع لتغ   ارهلتنضي  امضاقية  
الحوممذذذة  فذذذ مكانوذذذا  تخذذذرى ألذذذ  امجاهذذذاا تالجوليذذذة ي م تيذذذجاوهلذذذى هذذذ   الثال ذذذة  باإلضذذذافة 
مذجعيم الحوممذذة البيئيذذة ومكذذا ر  فذذ  ع الع يذذا ل رقابذذة . ممذذا مذؤ ر  تذذادع األمذذوام موذذم األجوذ التذذ البيئيذة 

 اجمضاقياا البيئية الجولية ع ى عمل األجو ع الع يا ل رقابة . 
معذج  تنفيللذ اتفاقيللات البيئللة الدوليللة .  فللي تم دفع المبالغ الكبيرة متضمنًا األمللوال المجمعللة  

بمسذذذاهماا مذذذن العجيذذذج مذذذن الذذذجوم والمؤسسذذذاا الماليذذذة  ي عاألمذذذوام المجمعذذذة تكبذذذر مصذذذادر المسذذذاعج
مجذذذام البيئذذذة ي  عذذذج تكبذذذر ممذذذوم فذذذردى ل مبذذذالت الكبيذذذرع ل ذذذجوم الناميذذذة مذذذن مسذذذويالا  فذذذ الجوليذذذة . 

دولذذة مانحذذذة  32 سذذنوااي مقذذذجز تر ذذذسمذذل  (GEF-http://www.gef web.org)البيئذذة العالميذذة 
.  ممذذذذا ممذذذذج مسذذذذويالا البيئذذذذة ا البيئذذذذة العالميذذذذة الجسذذذذتكمام عم يذذذذاا مسذذذذوي تمرتكذذذذ ب يذذذذوك دوجر 
التنذذذذذذوع  –سذذذذذذا منذذذذذذا ق ر يسذذذذذذية متع قذذذذذذة بالق ذذذذذذا ا البيئيذذذذذذة العالميذذذذذذة المعقذذذذذذجع  بذذذذذذاألموامالعالميذذذذذذة 
ي مذذذذواد اسذذذذتن ا  األو وكي والم و ذذذذاا األراي مجرتذذذذف يذذذذر المنذذذذاخي الميذذذذادع الجوليذذذذةي مغالبيولذذذذوج 

الماليذذذة المحذذذجدع لذذذثالو امضاقيذذذاا ل بيئذذذة  اطليذذذةعالميذذذة الع ذذذوتة الجا مذذذة . ومعتبذذذر مسذذذويالا البيئذذذة ال
سذذذنة  15توم  ت نذذذا . لمنذذذاخ والم و ذذذاا الع ذذذوتة الجا مذذذةر اي مغيذذذالبيولذذذوج الجوليذذة الألاصذذذة بذذذالتنوع 

لكذذذذل  .  تمرتكذذذ ب يذذذوك دوجر  6.3مذذذن مسذذذويالا البيئذذذذة العالميذذذة ي فصذذذجقا ع ذذذذى مذذذنت بذذذأكثر مذذذذن 
ي مذذذن مجموعذذذة المشذذذترك دوجر امرتكذذذى مذذذن التموتذذذل 1.70بذذذذ  هضذذذافيةي نجذذذج مبذذذالت دوجر مذذذم انضاقذذذة
ى نحذذو مت ايذذج مذذن ع ذذ ز األعللللى للرقابلللة بمراجعلللة مصلللادر األملللوال المجمعلللة . بلللدأ الجهلللا  البن  الجولى . 
هذذ   األمذذوام  تكالعا ذذج مذذن خذذالم المجموعذذة الجوليذذة ل تأكذذج مذذن  فذذ ي سذذنجج  تذذادع األمذذوام المجمعذذة
ي قامذذا محكمذذة 2004نامى عذذاز بعذذج مسذذو .  با األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة ممذذا اسذذتجا مسذذتألجز بضاع يذذة

بقيذذذادع مجموعذذذة عمذذذل دوليذذذة بمراجعذذذة فاع يذذذة ومضذذذا ع المعونذذذاا مذذذن المنظمذذذاا  المراجعذذذة الوولنج ذذذة
لمراجعذذذة البيئذذذة اإلق يميذذذة . فقذذذج مأسسذذذا مجموعذذذة العمذذذل  المتعذذذجدع الموجوذذذة هلذذذى المن قذذذة المنكو ذذذة

مذذذن  والتذذ مراجعذذة الكذذذوارو ال بيعيذذة  ي وهذذذى مضحذذ 2006فذذ  يذذذة خاصذذة بأورو ذذا ي مجموعذذة فرع
. متمثذذذذل المومذذذذة األولذذذذى ل مجموعذذذذة  اإلشذذذذعاعيةي مت ذذذذمنا  الذذذذتأل   مذذذذن النضا ذذذذاا  اإلنسذذذذاكصذذذذنس 
 مرانيذذذذذا . و ا فذذذذذ الموجوذذذذذة لعذذذذذالج آ ذذذذذار مار ذذذذذة مشذذذذذيرنو ل  األجنبيذذذذذةمراجعذذذذذة األمذذذذذوام  فذذذذذ الضرعيذذذذذة 
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  بتوذذذا  هضذذافيةمراجعذذاا  ب كمذذامي قذذاز المراجعذذذوك ع ذذى البيئذذة ال ذذذاغ  العذذالم  ومنتيجذذة لالهتمذذاز
 ي تو مشروعاا التموتل المشترك .  تجنبيةي وتموام  مصادر دولية

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

اجسذذذذذتعجاد .  تهبذذذذذةالبيئذذذذذة ع ذذذذذى  مراجعذذذذذ ل حوممذذذذذة البيئيذذذذذة  جعذذذذل  فذذذذالنمو المتعذذذذذجد األوجذذذذذش 
ل رقابذذذة  الع يذذذا فذذذاألجو عالمراجعذذذة .  تعمذذذامابذذذة لتعذذذجيل ن ذذذاق الع يذذذا ل رق األجوذذذ ع اسذذذتجابا و التذذذال 

 األجوذذذ عالسياسذذذة العامذذذة المعقذذذجع . ممذذذا مذذذتع م  تدواامتكيذذذس مذذذس الق ذذذا ا البيئيذذذة المعقذذذجع ومضحذذذ  

لمسذذذذذاعجع األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا 
ل رقابذذة فذذ  هذذ   المنذذذا ق 

نشذذذذذذذذذرا مجموعذذذذذذذذذة فقذذذذذذذذذج 
عمذذذذذذذل المراجعذذذذذذذة البيئيذذذذذذذة 
كيضيذذذذذذذذة معذذذذذذذذاوك األجوذذذذذذذذ ع 
الع يذذذذذذذذذذذذذذا ل رقابذذذذذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذذذذ  
مراجعذذذذذذذذذذذذذذذذذة اجمضاقيذذذذذذذذذذذذذذذذذاا 

 1998الجوليذذذذذذة فذذذذذذ  عذذذذذذاز
ومراجعذذذذذذذذذذذذذذة اجمضاقيذذذذذذذذذذذذذذذاا 
البيئيذذذذة الجوليذذذذذة فذذذذ  عذذذذذاز 

2001  . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة وقذذذانوك فذذذوق ااي مذذذاك هنذذاك سياسذذذتواخذذذر التسذذذعيناا وتوا ذذل األلضينذذذ فضذذ      
قذذوم  متنذذام  ل بيئذذة . يقيقذذة مانذذا بعذذض األنشذذ ة عالميذذة بالضعذذل بينمذذا مانذذا 
اجمضاقياا المتع قة بالبيئة األخرى مصذممة لحذل مشذاكل بيئيذة هق يميذة . فقذج مذر 
الوقذذا الكذذاف  ع ذذى منضيذذ  امضاقيذذاا البيئذذة الجوليذذة المتوقذذس تك يذذنجم عنوذذا النتذذا ج 

 المرجوع . 
زايللد ل،تفاقيللات البيئيللة هللزة العليللا للرقابللة بمراجعللة العللدد المتتقللوم األج     

ج مذذذذن اجمضاقيذذذذاا ممذذذذا مت ذذذذمن تعمذذذذام مراجعذذذذة األدا  البيئذذذذ  العجيذذذذ الدوليللللة : 
 . وتمثل اطم  بعض اجمضاقياا الت  مم مراجعتوا : البيئية الجولية

 امضاقية  ه سنكى .  •
امضاقيذذذذذذذذة   ن ذذذذذذذذى امضاقيذذذذذذذذة يما ذذذذذذذذة البيئذذذذذذذذة البحرتذذذذذذذذة بالشذذذذذذذذمام الشذذذذذذذذرق  اج •

  OSPAR ) . 
 امضاقية اجراضى الر بة ذاا األهمية الجولية ممو ن  يور الما  .  •

 بروموموم مونترتام الألاا ب بقة األو وك .  •

 ( . MARPOLاجمضاقية الجولية لمكافحة الت وو الناجم عن السضن    •

 امضاقية األمم المتحجع عن المأل وك من الثروع السمكية .  •

لجوليذذذذذة ل نوعيذذذذذاا المعرضذذذذذة ل أل ذذذذذر مذذذذذن الحيذذذذذاع البرتذذذذذة امضاقيذذذذذة التجذذذذذارع ا •
 ( . CITIESالنبامية   

 ير المناخ . امضاقية ه ار األمم المتحجع لتغ •

 امضاقية األمم المتحجع لمكافحة التصحر .  •
 



 مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة 
- 42 - 

مذذذن هذذذ ا  التذذذال ي  شذذذر  الجذذذ   المجذذذام ل تنميذذذة البيئيذذذة العالميذذذةالع يذذذا ل رقابذذذة مذذذن بع ذذذوا اك مضسذذذت 
 .   الق اع العاز ف ل رقابة بشبكة عمل لتحسين المراجعة البيئية    الع يا  و عاألجالضصل ميضية قياز 

 

 : ى للمراجعة البيئية الجهود الجماعية للمراجعة البيئية : مجموعة عمل االنتوسا    -2/ 2

عذذاز مذذن الألبذذرع  40مذذن  تكثذذرقوتذذة ومسذذتق ة لذذجيوا  ي معتبذذر اجنتوسذذاى هيئذذةالتسذذعيناا فذذ  
المراجعذذذة البيئيذذذة ومعرفذذذة المراجعذذذة البيئيذذذة ضذذذمن  تعمذذذامفقذذذج  اد عذذذجد  . مراجعذذذة الق ذذذاع العذذذاز  فذذذ 

 التذذذ ل رقابذذذة مجموعذذذة عمذذذل المراجعذذذة البيئيذذذة  تع ذذذىجوذذذا   12ي مذذذوك 1992عذذذاز  فضذذذ .  تع ذذذا وا
مجموعذذذذة عمذذذذل المراجعذذذذة البيئيذذذذة مذذذذن الوسذذذذا ل  تصذذذذبحاالوولنج ذذذذة فقذذذذج مرتسذذذذوا محكمذذذذة المراجعذذذذة 

المراجعذذذة البيئيذذذة . ممذذذا موذذذج  مجموعذذذة عمذذذل  فذذذ الع يذذذا ل رقابذذذة  عاألجوذذذ  مسذذذانجها  التذذذ  األساسذذذية
 فذذذذذ المراجعذذذذذة المسذذذذذتألجمة  وتدواامحسذذذذذين اسذذذذذتألجاز التضذذذذذوتض بالمراجعذذذذذة  هلذذذذذىالمراجعذذذذذة البيئيذذذذذة 

   مراجعة الموضوعاا المناسبة ل بيئة . 
 ت نذذذذذا البيئيذذذذة  تع ذذذذى ل رقابذذذذة ب تذذذذادع معرفتذذذذذش بالمراجعذذذذة جوذذذذذا  185قذذذذاز ي 1995فذذذذ  عذذذذاز  

الألذذام  عشذذذر لع ذذوتة اجنتوسذذذاى الكام ذذة . فالموضذذذوعاا الألاصذذة الم رويذذذة  الثال ذذذ ججتمذذاع ا
ي ليشذذذمل المراجعذذذة البيئيذذذة التشذذذرتع ي امسذذذاع التضذذذوتض العمذذذل الشذذذامل ل مراجعذذذة البيئيذذذة ه ذذذارمشذذذمل 
بيئيذذة مراجعذذة اجمضاقيذذاا ال فذذ الع يذذا ل رقابذذة  األجوذذ عالحكومذذة والتعذذاوك بذذين  فذذ  البيئذذ  الذذوع خ ذذق 
 الجولية . 
وضذذذعا مجموعذذذة عمذذذل المراجعذذذة البيئيذذذة خ ذذذة عمذذذل لمذذذجع  ذذذالو  نوا ذذذة التسذذذعينياا ي  فذذذ  

المحذذجدع لألجوذذذ ع الع يذذا ل رقابذذة المتألصصذذذة . فقذذج مأسسذذذا  واإلجذذرا اا األهذذذجا سذذنواا مت ذذمنة 
ي رو ذذذذاتو ي آسذذذياي الجنو يذذذة تمرتكذذذاي تفرتقيذذذامنذذذا ق  فذذذ  اإلق يميذذذةمجموعذذذاا عمذذذل المراجعذذذة البيئيذذذة 

الر يسذذية  األعمذذامبعذذض  ب ممذذازقا مذذة  التذذال .  مثذذل المر ذذس الذذن   البسذذيضي الذذجوم العر يذذة وجنذذوب 
    مجموعة عمل المراجعة البيئية .   ألع ا 
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عقذذج مذذن  لحذذوال قيذذادع مجموعذذة عمذذل المراجعذذة البيئيذذة هولنذذجا ب فذذ قامذذا محكمذذة المراجعذذة  

. ويتذذذى  2001عذذذاز  فذذذ منذذذجا  فذذذ المراجذذذس العذذذاز  منقذذذل ر اسذذذة المج ذذذ  هلذذذى مكتذذذ الذذذ من قبذذذل تك 
ي مذذم 2007عذذاز  فذذ دولذذة تع ذذا   60تكذذوك مذذن يئذذة موقذا ال بذذسي مانذذا مجموعذذة عمذذل مراجعذذة الب

 تستونيا .  ف محوتل ر اسة المج   هلى مكت  المراجعة الو نية  
تذذوا ك و النسذذبة لمجموعذذة عمذذل المراجعذذة البيئيذذةي معنذذى م بيذذش ايتياجذذاا تع ذذا وا محقيذذق ال 

موضذذوع مراجعذذة  2.000بذذين منذذاوم تعمذذام المراجعذذة العالميذذة ويوممذذة البيئذذة المح يذذة فع ذذى األقذذل 
فمذذن تكثذذر المواضذذيس   .  INTOSAI – WGEAرنذذا تمتع ذذق بالبيئذذة مذذم نق وذذم ع ذذى موقذذس األن

النضا ذذذذاا والميذذذذا  الع بذذذذة . ومذذذذن المعذذذذرو  ت  ذذذذا ي وجذذذذود تعمذذذذام  هذذذذ مذذذذم مغ يتوذذذذا  التذذذذ المعروفذذذذة 
مرمذذذذذذذ  ع ذذذذذذذى هدارع  والتذذذذذذذ مقذذذذذذذوز بوذذذذذذذا السذذذذذذذ  اا واإلداراا العامذذذذذذذةي  التذذذذذذذ جعذذذذذذذة اإلدارع البيئيذذذذذذذة مرا

وتذذة ال ذذوا ت المح يذذة قالجوليذذة البيئيذذة ومالحكومذذة لمواضذذيس مألت ضذذة ومت ذذمن التوافذذق بذذين اجمضاقيذذاا 
ي مبذذذذذ م مجموعذذذذذة عمذذذذل المراجعذذذذذة البيئيذذذذذة مجوذذذذذود التذذذذال الذذذذذن   فذذذذذ القا مذذذذة . وممذذذذذا هذذذذذو واضذذذذت 

  الألارج .   ف ام بالمنظماا المعنية  لالمص

 

 

 

 

 ( ما يلي : WGEAتتضمن أنشطة مجموعة عمل المراجعة البيئية ) 
 . لبيئية بين تع ا  منظمة اجنتوساى  *  القياز بألم  عم ياا مست مل  الو سنواا ل مراجعة ا

 بية عن مراجعة البيئة مجموا تسبوعين يتم منسيقوا مس مبادرع منمية اجنتوساى . *  هع ا  دورع مجرت
*  محرتذذر مسذذعة خ ذذون هرشذذاد لمسذذاعجع المذذراجعين القذذانونيين فذذ  فحذذ  مواضذذيس بيئيذذة محذذجدع  الميذذا ي 

 النضا ااي اجمضاقياا الجولية ل بيئة وتكثر من ذل ( . 
ن جينذذذ  وهذذذى الرسذذذالة اإلخبارتذذذة اإللكترونيذذذة لمجموعذذذة *  ضذذذماك النشذذذر والتو تذذذس بصذذذضش منتظمذذذة ل جذذذرت

 .   1996من  عاز   WGEAعمل المراجعة البيئية  
*  هرسذذذذام مذذذذل المراجعذذذذاا البيئيذذذذة التذذذذ  اسذذذذت اعا األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة تك مشذذذذارك فيوذذذذا ع ذذذذى شذذذذبكة 

 األنترنا إل الع العامة ع يوا . 
نتذذا ج ومحذذج اا وي ذذوم المراجعذذة البيئيذذة . ل حصذذوم *  عقذذج اجتماعذذاا دوليذذة منتظمذذة لمشذذارمة ومناقشذذة 

مصذذذذذادر مجموعذذذذذة عمذذذذذل المراجعذذذذذة البيئيذذذذذة المقجمذذذذذة   - 2انظذذذذذر م حذذذذذق   -ع ذذذذذى مضاصذذذذذيل هضذذذذذافية 
 لألجو ع الع يا ل رقابة . 

 
 

 أعمال مجموعة عمل المراجعة البيئية لبناء ع،قات خارجية : 
ومنذذذجا يذذذج ين  ذذذانوتين منضصذذذ ين ت نذذذا  القمذذذة  *  مناولذذذا األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة فذذذ  جنذذذوب تفرتقيذذذا

 .   2002العالمية عن التنمية المستجامة ف  
*  نظمذذذذا محكمذذذذة المراجعذذذذة البرا ت يذذذذة المذذذذؤممر الذذذذجول  عذذذذن المراجعذذذذة البيئيذذذذة وتصذذذذايبش عذذذذرا 

مذذن سذذتوموولم   -مقذذج م  مذذن األسذذتاذ / ه جناسذذى ساشذذ  عذذن موضذذوع  مذذن الضكذذرع هلذذى العمذذل 
 .   2004   هلى جوهانسبرج  ف

قبذذذل هصذذذجار  عذذذاز  4*  مسذذذاهم مجموعذذذة عمذذذل المراجعذذذة البيئيذذذة فذذذ  المنظذذذور البيئذذذ  العالمذذذذ  رقذذذذم 
2007   . 

( برنذذذذامج UNEP*  متألذذذذ  مجموعذذذذة عمذذذذل المراجعذذذذة البيئيذذذذة خ ذذذذواا لتأسذذذذي  معذذذذاوك تو ذذذذق مذذذذس   
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 :  المنفردةلألجهزة العليا للرقابة   والوطني السياق االقليمى    -3/ 2

الويكذذذذذذل  فذذذذذذ المقجمذذذذذذة والضصذذذذذذل األوم اسذذذذذذتقالم األجوذذذذذذ ع الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة واختالفوذذذذذذا مشذذذذذذر   
نذذذذاك تسذذذذذباب المراجعذذذذذة البيئيذذذذةي ه فذذذذ لالنتوسذذذذاى  الجمذذذذذاع والتضذذذذوتض بغذذذذض النظذذذذذر عذذذذن النمذذذذو 

محذذذجى مسذذذتمر جختيذذذاراا المراجعذذذة البيئيذذذة لألجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة مذذذأجو ع مسذذذتق ة . وتعتبذذذر ذلذذذ  
اختيذذذذارهم لموضذذذذوع المراجعذذذذة بذذذذين مغيذذذذر المنذذذذاخ وخ ذذذذة  فذذذذ ابذذذذة ل قيذذذذاز بتذذذذوا ك قر لألجوذذذذ ع الع يذذذذا ل 

 ذذذى مذذذل جوذذذا  وتجذذذ  ع .  الكبذذذار   هنشذذذا تو  الصذذذح التنميذذة المسذذذتجامة والبنيذذذة األساسذذذية ل صذذذر  
ل ب ذذذذذذج . ومألت ذذذذذذس تنشذذذذذذ ة  واإلق يميذذذذذذةتع ذذذذذذى ل رقابذذذذذذة تك  سذذذذذذتجي  ل ظذذذذذذرو  واألولوتذذذذذذاا الو نيذذذذذذة 

المراجعذذذذة البيئيذذذذة قذذذذج مرجذذذذس قذذذذراراا  ي الحجذذذذم والتعقيذذذذج فذذذذ المراجعذذذذة البيئيذذذذة لألجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة 
 *  الظرو  الجغرافية ال بيعية ل ب ج .  :   ( من العوامل التاليةت ى بعض  تو  ذ ع مستق ة هلذلألجو ع الع يا ل رقابة مأجو
 *  مأ يراا الجوم المجاورع . 

 *  اجهتماماا الو نية األخرى  مثل األمن والق ا  ع ى الضقري والتنمية اجقتصاد ة( . 
 *  الح ور القوى لصناعاا محجدع ومت من استألراج الموارد ال بيعية . 

بذذذذين اجيتياجذذذذاا األساسذذذذية مثذذذذل الرعا ذذذذة الصذذذذحية *  المشذذذذاكل البيئيذذذذة ال ار ذذذذة والتذذذذ  قذذذذج متنذذذذوع 
 .   المناخ التغير    ت اروسمجاداا الميا  ومألضيس  
مسذذذذاعجع خارجيذذذذة تكثذذذذر  إلدخذذذذامالذذذذجخل  فذذذذ مسذذذذتوى التنميذذذذة واألقذذذذل  فذذذذ *  ايتيذذذذاج الذذذذجوم األقذذذذل 

 لتأسي  الحوممة والمسا لة . 
 سسة مستق ة ل مراجعة . دور ت  مؤ *  المستوتاا المألت ضة لقجرع الحكومة الو نية ومت من  

 *  ماليظة تك الحما ة واإلدارع البيئية قج محجو فقة بعج تك مصبت الجولة تكثر ا دهارا  . 
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 المألت ضة لألمن واجستقرار السياس  . *  الحاجا  

التذذذ  مبذذذجت المراجعذذذة البيئيذذذة مكذذذوك مذذذن الع يذذذا ل رقابذذذة  األجوذذذ ع تكنجذذذج  تكولذذذي  مذذذن الغرتذذذ  
المذذذنألضض التذذذذ  ومسذذذتوتاا القذذذجرع . فالذذذجوم ذاا الذذذجخل خذذذتال  فذذذ  التذذذارتت الذذذجوم الناميذذذة ذاا ا

عذذن المراجعذذة البيئيذذة التذذ  قامذذا بوذذا مجموعذذة عمذذل المراجعذذة البيئيذذذة  2006مسذذت  هلذذ اسذذتجابا 
 هم البيئية ذاا األولوتاا العالية ه  الما  والنضا اا . ق ا ا تكهلى  تشارا  

فضذذذذذ  تورو ذذذذذا ا  ع ذذذذذ  األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة . ل جولذذذذذة ت  ذذذذذ وقذذذذذج يذذذذذؤ ر السذذذذذياق الجغرافذذذذذ  
 مذذذجخل الجولذذذة دخذذذوج   تكي مراجذذذس بعذذذض الذذذجوم البذذذرامج البيئيذذذة ألنوذذذم  جذذذ  مراجعتوذذذا قبذذذل الشذذذرقية

 تدا كذذامال  فذذ  اإلمحذذاد األورو ذذ  . واألولوتذذة التذذ  يوذذتم بوذذا مكتذذ  المراجعذذة الذذو ن  لب غارتذذا هذذ  
ومت ذذذمن األمذذذوام المتذذذوفرع ل ذذذجوم  األورو ذذذ  وتة اجمحذذذادالمراجعذذذاا البيئيذذذة إلعذذذجاد الحكومذذذة لع ذذذ

 األع ذذىيراجذذس ت  ذذا المكتذذ    المرشذذحة لتحسذذين الحوممذذة البيئيذذة لتضذذ  بمعذذايير اجمحذذاد األورو ذذ  . 
 . ل مراجعذذذذة فذذذذ  جموورتذذذذة التشذذذذي  اجلت امذذذذاا البيئيذذذذة التذذذذ  منشذذذذأ مذذذذن ع ذذذذوتة اجمحذذذذاد األورو ذذذذ  

بينمذذذذا ي األورو ذذذذ امج العمذذذذل بشذذذذأك البيئيذذذذة التذذذذابس ل محذذذذاد ومنشذذذذأ تيذذذذجى تولوتذذذذاا المكتذذذذ  مذذذذن برنذذذذ
 معايير من خ ة اجمحاد األورو   ل تنمية المستجامة .   األخرى مستألجز بعض تعمام المراجعة  

 

 :  الفصل الثالث :  حالة المراجعة البيئية في األجهزة العليا للرقابة

ل مقيمذذذذذين والمذذذذذراجعين يذذذذذجع س ب رتقذذذذذة عم يذذذذذة ومضالغذذذذذرا مذذذذذن هذذذذذ ا الضصذذذذذل هذذذذذو الوصذذذذذ كه
 فذذذذ  ةالمراجعذذذذ تعمذذذذاماألجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة األنذذذذواع المألت ضذذذذة مذذذذن يذذذذة تدا  والمونيذذذين البيئيذذذذين وميض

مواضذذذذيس متكذذذذرر عنذذذذجما ينذذذذاقش مراجعذذذذو الق ذذذذاع  ةومقذذذذجز التضاصذذذذيل الألاصذذذذة بأر عذذذذ. البيئذذذذة مجذذذذام 
 يئية . وه   المواضيس مالتال  :  المراجعة الب  ىمالحكو 

 الع يا ل رقابة .   األجو علي  والقجراا والتكنولوجيا ف  بنا  األسا -1
 المجاجا المنبثقة من تعمام المراجعة المتع قة بالبيئة .  -2

 الجولية البيئية .   مقوز بش األجو ع الع يا ل رقابة ف  مراجعة اجمضاقياا  الجور الألاا ال  -3

 العالقاا التعاونية والتأسيسية .  -4

 .  بوذذ   المواضذذيسالحذذال  ل مراجعذذة البيئيذذة فيمذذا يتع ذذق  هنذذاك عذذجع تسذذباب لمناقشذذة الوضذذس
مذذذج  المعرفذذذة واألسذذذالي  والضذذذرا التذذذ  ستسذذذاعج األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة ل ذذذتع م مذذذن  اكتشذذذا توجي 

ي ستسذذاعج األمث ذذة التذذ  القذذرا  خذذارج مجذذام المراجعذذة هلذذ  انيذذا  : بالنسذذبة خبذذراا بع ذذوم الذذبعض . 
ادع مجذذا  الع يذذا ل رقابذذة جذذ األجوذذ عالتذذ  معتبذذر فيذذش  المذذجىجيذذش موضذذت مذذل مذذن هذذ   المواضذذيس فذذ  مو 

 .   ل مراجعينمراجعة المسئولياا البيئية ل حكومة ومت من النجا  والتحج اا  
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 األجهزة العليا للرقابة :  في  المعرفةوالقدرات و  األساليببناء     -1/ 3

 ذذذا ا تخذذذرى . قذذذج يذذذتم محذذذجى مذذذس ق قذذذج مكذذذوك الق ذذذا ا البيئيذذذة متسذذذعة جذذذجا  وتمكذذذن موييذذذجها
سياسذذذذذذة عامذذذذذذة ججيذذذذذذجع والم تذذذذذذج مذذذذذذن  وتدوااالمذذذذذذراجعين الألبذذذذذذرا  وغمذذذذذذرهم بالمع ومذذذذذذاا الججيذذذذذذجعي 

األ ذذذرا  المعنيذذذة . لذذذ اي  عتبذذذر التذذذجرت  المسذذذتمر عذذذن البيئذذذة والمراجعذذذة هذذذاز لكذذذل المذذذراجعين مومذذذا 
مبذذ م  التذذ  وذذودااالمجمذذجى  1ي  3الضصذذل  فذذ ي وموضذذت الموضذذوعاا  اخت ضذذا مسذذتوتاا خبذذراموم
مت  ذذذ   التذذذ المراجعذذذة  تسذذذالي مذذذن  التعذذذجيالا ع ذذذى  ي ومتذذذراو  هذذذ   المذذذوادلبنذذذا  القذذذجراا والمعرفذذذة

 فذذ مثذذل مكذذوتن فرتذذق عمذذل مذذن المذذراجعين المتألصصذذين  جوذذجا  تقذذل  ي هلذذى  الجوذذود األكبذذر جوهرتذذا  
 موضوع البيئة  . 

 المراجعة البيئية :  أساليبن  معلومات ع
منذذذذاولوم وفوموذذذذذم  تكالألبذذذذرع   رقابذذذذة ذول االع يذذذذبيئذذذذة المحنكذذذذين واألجوذذذذ ع  صذذذذر  مراجعذذذذو ال

 ل ق ا ا البيئية قج تكتس  عمقا  تكثر ع ى مر السنين . 
 بعض من ماليظاموم :   ي  وفيما   

 مأخ  مسارا  يرجا  .   الت المراجعوك تكثر  قة مجا  التعامل مس الق ا ا البيئية    تصبت •
 معقيجا  . الق ا ا البيئية تكثر    تصبحا •

 تكثر اختالفا  .   تصبحايتم مراجعتوا    الت المواضيس   •

 المراجعة .  رشادههناك ياجة لجمج البيئة مس   •

 البيئية .   بمراجعة آلياا الحكومة قج يتم مناوم مجام محجد ججا  من الق ية •

 
المعرفذذذذذة و قذذذذذتوم ال ا ذذذذذجع واألسذذذذذالي   فذذذذذ ال تذذذذذادع  تكالمحنكذذذذذوك  البيئذذذذذةمراجعذذذذذو  تشذذذذذاروقذذذذذج  
 فذذذ عذذذادع مذذذا مذذذأمى فقذذذة مذذذس التمذذذرتن وألك األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة بذذذجتا المراجعذذذة البيئيذذذة   ذذذلاألف

ي ف ذذذي  مذذذن الممكذذذن  ألتذذذاروك منوذذذا التذذذ ولذذذجيوا منذذذوع واسذذذس مذذذس المواضذذذيس البيئيذذذة  توقذذذاا مألت ضذذذة

 FAQ  1 مقجز 

هرشذذذذذذاد اضذذذذذذافى عذذذذذذن مأسذذذذذذي  القذذذذذذجرع والموذذذذذذارع 
والمعرفذذذذذة الم  ذذذذذو ين لتوجيذذذذذش تعمذذذذذام المراجعذذذذذة 

 ( 1 حق   البيئية وانظر م
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م عذذرا المع ومذذاا التاليذذة عذذن ميضيذذة مذذس ذلذذ ي مذذ مصذذنيضا  ق عيذذا  .  المذذنوج فذذ جاهذذاا مصذذنيس اجم
 غ   ع ى بعض التحج اا المعروفة : تال
 التأكيج ع ى مأل ية المراجعة .  •
 محجدع ل حصوم ع ى بؤرع مرمي  تف ل .  تسئ ةمقسيم المراجعة هلى   •

 الحصوم ع ى بياناا مال مة .  •

 اجستعانة بالألبراا الألارجية .  •

 ومعايير المراجعة .  تهجا استألجاز المقايي  الجولية مثل   •

 وقس . ل م  ماد فح    تعمام  هجرا  •

 استألجاز دليل بالصور .  •

 استألجاز ماليظاا معتمج ع ى نتا ج .  •

 
 

المتع ذذذق بنق ذذذة البذذذج  وفيمذذذا يتع ذذذق  التحذذذج   ألضذذذس مذذذن و ذذذأع ) المراجعللللة : التأكيلللد علللللى تخطللللي
 فذذ ع ذى مجذذاجا معتبذر األع ذذى مري ذة التأل ذذية  فذذ  مرمذ  المجوذذوداا المب ولذة تكبالن ذاق  مكذذن 

البذذذج  ع ذذذى  هذذذ جعذذذة . والنصذذيحة المقجمذذذة مذذذن المذذذراجعين ذو الألبذذرع المألذذا رع ومناسذذذبة تكثذذذر ل مرا
ى ضذذيق المراجعذة  سذذاعج المذذراجعين ع ذى مجميذذس المعرفذذة ن ذاق  مكذذن الذتحكم فيذذش . فاجيتضذذاظ بمذج

راجذذس العذذاز مي قذذاز مكتذذ  الفمذذثال    وتحذذجد مواضذذيس مراجعذذة تكثذذر معقيذذجا  ألعمذذام المراجعذذة التاليذذة . 
مراجعذذة نضا ذذاا المستشذذضياا فقذذة .  تعمذذامل موضذذوع مراجعذذة النضا ذذاا هلذذى بتق يذذ تفرتقيذذاجنذذوب  فذذ 
مراجعذذة النضا ذذاا  تعمذذاماطك ع ذذى  م بيقذذشمع مذذو  مذذن مذذراجعتوم لنضا ذذاا المستشذذضياا  مكذذن  والذذ  
  . الصح والصر    والتع يمقج موتم بالصحة    والت المستقبل   ف 

. ع ذذذى ومعذذذايير المراجعذذذة  تهذذذجا  ذذذوتر بت يذذذرمبة  محلللدده أسلللئلةتقسللليم مواضللليع المراجعلللة إللللى 
 تسذذذذذالي هنذذذذذاك  ي اجعذذذذذة البيئيذذذذذة عذذذذذادع ج مكذذذذذوك مويذذذذذجعالمر  تعمذذذذذام وتهذذذذذجا معذذذذذايير  تكالذذذذذرغم مذذذذذن 

ة عمذذذذذذل عذذذذذذلمجمو  2001ورقذذذذذذذة عمذذذذذذذل  تك مكذذذذذذن الذذذذذذتحكم فيوذذذذذذا .  التذذذذذذ  واألهذذذذذذجا  لت وترالمعذذذذذذايير
عذذذذن  هرشذذذذاد   قذذذذجز بيئذذذذ ور لألنشذذذذ ة بمنظذذذذ المراجعذذذذة  تعمذذذذام ألدا  هرشذذذذادالمراجعذذذذة البيئيذذذذة بعنذذذذواك  

ومصذذذذادر  تغذذذذرااعذذذذن مناقشذذذذة  وت  ذذذذاالماليذذذذة والم ابقذذذذة واألدا   المراجعذذذذة تعمذذذذاموضذذذذس معذذذذايير 
 المعايير . 
موسذذعاا  لوذذا التذذ البيئيذذة  واألهذذجا هذذو اختيذذار المعذذايير مأل ذذية المراجعذذة  فذذ ونظذذاز آخذذر  

 يكومذذذذة مرميذذذذا وجذذذذ ر مكتذذذذ  مراجعذذذذة فذذذذ ك الوضذذذذس من قيذذذذة لعمذذذذل المراجعذذذذة القذذذذا م . وهكذذذذ ا مذذذذا
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 هذذذذ  األولذذذذىكذذذذا كوس . وقذذذذج رمذذذذ  مكتذذذذ  المراجعذذذذة ع ذذذذى من قتذذذذين محذذذذجدمين . ومانذذذذا المن قذذذذة 
عتمذذذذاد اج ذذذذى  م بقذذذذة بواسذذذذ ة التشذذذذرتس المال ذذذذم ع هذذذذ فاع يذذذذة الذذذذنظم القانونيذذذذة ممذذذذا مذذذذس  الم ابقذذذذة

   . المألص  ل حضاظ ع ى البيئة

 لصذذذذانع البيانذذذاا المتذذذوفرع  منذذذوعكتمذذذام مذذذم الترميذذذذ  ع يوذذذا با التذذذ ومتع ذذذق المن قذذذة الثانيذذذة  
وقذذج شذذعر مكتذذ   النذذاجم عذذن قذذراراا التنميذذة .  البيئذذ ل تذذأ ير الماليذذة  جالنتذذا القذذرار والشذذع  بشذذأك 

 الموجود .   والقانون   المال لعمل المراجعة    ا  من قي ا  المن قتين مانوا امتجاد تكالمراجعة  
وا محذذذج اا متع ذذذق بالحصذذذوم ع ذذذى البيانذذذاا المراجعذذذة البيئيذذذة عذذذادع مذذذا  كذذذوك لذذذجي تعمذذذام كه 

المراجعذذة  تعمذامالمال مذة لمسذاعجع النتذذا ج التابعذة لوذم . ومت  بذذاا البيانذاا عذذادع مكذوك مذن مالمذذت 
 التذذ الحصذذوم واجعتمذذاد ع ذذى البيانذذاا البيئيذذة  التحذذج معذذالج ق ذذا ا ع ميذذة . وقذذج  كذذوك مذذن  التذذ 

اج ذذذذذالع ع ذذذذذى البيانذذذذذذاا  فذذذذذ ك هلذذذذذى مشذذذذذاكل يتعذذذذذرا المراجعذذذذذو   مجمعوذذذذذا األجوذذذذذ ع الحكوميذذذذذة . 
اجعتمذذذذاد ع ذذذذى البيانذذذذاا الثانوتذذذذة عذذذذادع مذذذذا مكذذذذوك  فق ذذذذية .  هذكوالحذذذجود ال منيذذذذة والجذذذذودع والجقذذذذة 

 مراجعذذة لو النتيجذذة الر يسذذية ذالبيانذذاا المال مذذة هذذ فذذ  كذذوك الذذنق   المراجعذذة وعذذادع مذذا ت نذذا ق ذذية 
 - جمعذذذوك بيانذذذاموم األوليذذذة ألبرا  الألذذذارجيين توي قذذذج  سذذذتعين المراجعذذذوك بذذذالبعذذذض الحذذذاجا فذذذ . 

مكذذذوك محذذذجى ل مذذذذراجعين  تك فذذذذ ومسذذذتمر ق ذذذذا ا البيانذذذاا البيئيذذذة  وا  ذذذا  عينذذذاا الميذذذذا  والتر ذذذة . 
 الججد والمحنكين . 

ال بيعذذة ومحذذجدع لموقذذس  فذذ معتبذذر ماد ذذة  التذذ الق ذذا ا جعذذة البيئيذذة بالمرا تعمذذامعذذادع موذذتم  
 فذذذ مذذذتم  التذذ المراجعذذذة البيئيذذة تهميذذذة الماليظذذذاا  تعمذذامالذذذ ين يذذذجيروك معذذين . وتؤمذذذج المراجعذذوك 
 فذذذذ موم الماليظذذذذ تهميذذذذة مضتذذذذيش الموقذذذذس لوذذذذا وتعمذذذذام  الضومذذذذوغراف  الذذذذجليل تكالموقذذذذس . وقذذذذج وجذذذذجوا 

محسذذين نتذذا ج  فذذ المرمذذ   الميذذجان سذذاهم التضتذذيش ي رجذذواىبو  فذذ وعنذذج المراقذذ  العذذاز .  المراجعذذة 
لذذذذذذذألذوك والتذذذذذذذراخي  المألصصذذذذذذذة  اإلدارتذذذذذذذة اإلجذذذذذذذرا اامراجعذذذذذذذة  امتعمذذذذذذذمراجعذذذذذذذة فيمذذذذذذذا  ألذذذذذذذ  

 الحياع الحيوانية البرتة .   ف حميل واجمجار  توالتحوتل وال  لالستألجاز والتأل تن والصيج
 مت ذ   تكمقذس محذا مظ ذة البيئذة مثيذرع ممذا  جعذل مقرتبذا  مذن المسذتحيل  التذ ومعتبر الق ا ا  

مذذاك لذذذجيوم  تذاي بغذذض النظذذر عمذذذا  ي والمراجعذذذوك الجاخ يذذة األمذذذورجوذذا  تع ذذى ل رقابذذذة الألبذذرع بكذذل 
فقذذذذج   .  األجانذذذذ مذذذذن اسذذذتألجاز الألبذذذذرا  المراجعذذذذة البيئيذذذة ي قذذذذج  سذذذذتضيجوك  فذذذذ الألبذذذرع تو مسذذذذتججين 

بعذذذذض المذذذراجعين هلذذذذى مألذذذذا ر  تشذذذاروقذذذذج   فجذذذواا المعرفذذذذة .  األجانذذذذ يبنذذذى تو  عذذذذوا الألبذذذرا  
. وهنذذذاك محذذذجى آخذذذر هذذذو هذذذل يذذذتم اختيذذذار خبذذذرا  بذذذرا  لذذذم يتضذذذق الأل ذاهالمراجعذذذة المحتمذذذل يذذذجو وا 

الصذذضاا المثاليذذة  هذذ متح ذذى بالحياد ذذة  التذذ متألصصذذين تز خبذذرا  ذوى مضذذا اا متعذذجدع . فذذالألبرع 
 الق اع العاز .   لمراجع 
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 المراجعة :  أساليبمعرفة بيئية  ديقة للمراجعة وتعزيز   إنشاء

ي يذذذتم موجيذذذش المراجعذذذة ب ذذذرتقتين . توج  جعذذذة البيئيذذذة ع ذذذى المرا تعمذذذام فذذذ ال تذذذادع  ت ذذذرالقذذذج  
ي بيئيذذة وميضيذذة مراجعتوذذا .   انيذذا  مضيذذج لضوذذم الق ذذا ا ال هرشذذادمحوتذذل المعرفذذة و يقذذة الصذذ ة بالبيئذذة هلذذى 

المراجعذذذة بشذذذأك المواضذذذيس البيئيذذذة .  تعمذذذاممذذذنوج المراجعذذذة القذذذا م يذذذتم محجيثذذذش لمسذذذاعجع  هرشذذذاد كت
 المراجعذذذذذة . وقذذذذذج  ذذذذذورا هرشذذذذذادالتذذذذذجرت  وفذذذذذى  فذذذذذ نذذذذذاك بع ذذذذذوم الذذذذذبعض اج   كمذذذذذل تكوتمكذذذذذن 

مراجعذذذذة مواضذذذذيس بيئيذذذذة  فذذذذ متعذذذذجدع ل مسذذذذاعجع  هرشذذذذاد ةمجموعذذذذة عمذذذذل المراجعذذذذة البيئيذذذذة و ذذذذا ق 
مصذذذذادر مجموعذذذذة عمذذذذل المراجعذذذذة  –( 2   محذذذذجدع ولتحسذذذذين مذذذذنوج المراجعذذذذة   انظذذذذر م حذذذذق رقذذذذم

 الع يا ل رقابة ( .    لألجو عالبيئية  
قابذذذة مذذذال  بايتياجذذذاا األجوذذذ ع الع يذذذا ل ر  لتضذذذ ل رقابذذذة لألجوذذذ ع الع يذذذا المحذذذجد  اإلرشذذذاد وتتنذذذوع

الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة بت ذذذذذوتر متيبذذذذذاا عذذذذذن  األجوذذذذذ عقامذذذذذا مجموعذذذذذة مذذذذذن   .  ع ذذذذى يذذذذذجع ومبعذذذذذا  لسذذذذذياقوا
ي نظذذذذم فمذذذذثال    م المح ذذذذى . ذالجاخ يذذذذة تو ج سذذذذاا مذذذذجرت  داخ يذذذذة مذذذذتم مبعذذذذا  لوضعوذذذذ البيئيذذذذةالمراجعذذذذة 
وتذذذتم   .  1996 فذذ النذذروتج نذذجوع لمذذجع يذذوز مامذذل بشذذأك المراجعذذة البيئيذذة  فذذ المراجذذس العذذاز مكتذذ  

عذذذن مبذذذادرع الت ذذذوتر  تسذذذبوعينالع يذذذا ل رقابذذذة مذذذن دورع لمذذذجع  لألجوذذذ ع الذذذجاخ   البيئذذذ  اإلرشذذذادخذذذ  ت
المراجعذذذذذة البيئيذذذذذة . يوضذذذذذت  فذذذذذ  لمجموعذذذذذة عمذذذذذل مراجعذذذذذة البيئذذذذذة / اجنتوسذذذذذاى ل مذذذذذراجعين الجذذذذذجد

    بيئية . المراجعة  المناهج مألت ضة لتأسي  قجرع   تجو ع  ةميس امأل ا  ال   التال وم  الجج
 

 

 FAQ4 مقجز 
منذذذذذذاهج متعذذذذذذجدع جسذذذذذذتألجاز الألبذذذذذذرا  

 األجان  . 
 ( 1انظر م حق رقم     

ومعتبذذذذذر المع ومذذذذذاا المذذذذذ مورع فذذذذذ  هذذذذذ ا الضصذذذذذل 
مضيذذذذذجع  FAQsوفذذذذذى األسذذذذذئ ة الم رويذذذذذة مثيذذذذذرا  

بذذذجوك شذذذ  فذذذ  مراجعذذذة المواضذذذيس غيذذذر البيئيذذذة. 
مذذذذذذس ذلذذذذذذ ي فالنصذذذذذذيحة مناسذذذذذذبة بشذذذذذذكل خذذذذذذاا 

والرسذذذذذالة الر يسذذذذذية  ألعمذذذذذام المراجعذذذذذة البيئيذذذذذة . 
هذذذذذ  تك تعمذذذذذام المراجعذذذذذة البيئيذذذذذة ج محتذذذذذاج تك 

  مكوك معقجع بشكذل  ا ج . 
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 األجهزة العليا للرقابة :   في لمراجعة البيئية مخصصة لوين فرق  تك

ذا مذذذاك  جذذذذ  تو ج  جذذذذ  بذذذذين األجوذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذة مذذذذا ه م ذذذذر  مثيذذذرا   التذذذ مذذذن األسذذذذئ ة  
بيئيذذة مألصصذذة لذذ ل  تو هدخذذام ممارسذذة المراجعذذة البيئيذذة فذذ  مكتذذ  المذذل ل مراجعذذة مكذذوتن فذذرق ع
قذذذذررا بعذذذذض األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة   وفذذذذى الواقذذذذسي ج يوجذذذذج هنذذذذاك هجابذذذذة واضذذذذحة . .  المراجعذذذذة 

 التدريب الداخلي على المراجعة البيئية باألجهزة العليا للرقابة 
 منغوليا

 :  ة بالمراجعة البيئيةالخا مادة التدريب 

معتمذذج المذذادع الع ميذذة المقجمذذة ع ذذى مذذادع التذذجرت  التذذ  مذذم م وترهذذا بشذذكل مشذذترك مذذن جانذذ  مبذذادرع  
عذذة عمذذل مراجعذذة البيئذذة التابعذذة لالنتوسذذاى .  وقذذج مذذم مكييذذس المذذادع مبعذذا  ل ظذذرو  منميذذة اجنتوسذذاى ومجمو 

المح يذذة ومذذذم مرجمتوذذذا هلذذذى ال غذذذة المنغوليذذذة . ومسذذذتألجز هذذذ   المذذذادع لتذذذجرت  مذذذل مراجعذذذ  الحكومذذذة ومسذذذتألجز 
قذذذذة كمرجذذذس عنذذذج القيذذذاز بأعمذذذام المراجعذذذة بشذذذذأك الموضذذذوعاا المتع قذذذة بالبيئذذذة وخاصذذذة الموضذذذوعاا المتع 

 بالنضا اا والميا  والووا  والتنوع البيولوج . 
 ايسالندا

 المراجعة البيئية بإيجاز هي :  دور مكتب المراجعة الوطني في ايس،ندا في المراجعة البيئية : 

 صذذس هذذ ا التقرتذذر ميذذس منضذذ  الذذبالد األخذذرى المراجعذذة البيئيذذة والمشذذارتس المتع قذذة بوذذا . وتذذتم التأكيذذج  
مضيذذجهم فذذ  م ذوتر النظذذاز البيئذذ  ومقتذرب جغرافيذذا  مذن ا سذذالنجا . وتقذذجز التقرتذر ت  ذذا  قا مذذة  ع ذى الذذبالد التذ 

مذذذذن قذذذذذوانين ولذذذذذوا ت ا سذذذذذالنجا المتع قذذذذذة بالبيئذذذذذة والمعذذذذايير البيئيذذذذذة واجمضاقيذذذذذاا الجوليذذذذذة البيئيذذذذذة والتذذذذذ  معتبذذذذذر 
 ا سالنجا  ر  فيوا واجمضاقياا الجولية الوامة . 

لمراجعة البيئيــة بــاألجالة العليــا  التدريب الداخلي على ا

 للرقابة 

 الاند

 دورة لمدة ثالثة أيام عن المراجعة البيئية 

معذذذرا الذذذجورع التذذذ  مسذذذتغرق  ال ذذذة ت ذذذاز ل مذذذراجعين الونذذذود موسذذذعا  فذذذ  اإلداراا والمعرفذذذة البيئيذذذة .   
التذذذذ  مذذذذتم بواسذذذذ ة   غ ذذذذى اليذذذذوز األوم الأل ذذذذون اإلرشذذذذاد ة العامذذذذة ل مراجعذذذذة باجنتوسذذذذاى ودراسذذذذاا الحالذذذذة

مجموعذذة عمذذل المراجعذذة البيئيذذة فذذ  اجنتوسذذاى فذذ  مجذذام البيئذذة والتنميذذة المسذذتجامة . وتغ ذذى اليذذوز الثذذان  
(  فذذذذ  التضذذذذوتض والصذذذذاليية  الق ذذذذا ية ل ونذذذذج فذذذذ  مجذذذذام البيئذذذذة CAGعمذذذذل المراقذذذذ   والمراجذذذذس العذذذذاز   

سذذذ ة األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة يتذذذى اطكي وخ ضيذذذة واجمضاقيذذذاا البيئيذذذة الجوليذذذة الكبذذذرى التذذذ  ممذذذا مراجعتوذذذا بوا
( فذذذذ  المبذذذذادراا الجوليذذذذة التذذذذ  ت ذذذذرا ع ذذذذى مراجعذذذذة الونذذذذج 21عذذذذن المذذذذؤممراا الوامذذذذة وجذذذذجوم تعمذذذذام رقذذذذم   

ل م ابقذذة القانونيذذة . وترمذذ  اليذذوز الثالذذك ع ذذى ق ذذا ا محذذجدع ومت ذذمن ه ذذار العمذذل التنظيمذذ  ل ونذذج وق ذذا ا 
التنذذذذذوع البيولذذذذذوج  والوذذذذذوا  وال وضذذذذذذا  واإلدارع البيئيذذذذذة والنضا ذذذذذاا المح يذذذذذذة الميذذذذذا  فذذذذذ  المنذذذذذا ق المجنيذذذذذذة و 

  والعشوا ية .  وتنتو  اليوز باجتماع مجاولة ألسالي  ومنوج المراجعة البيئية . 
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 فذذذ منضيذذذ  اجختيذذذارتن . ل رقابذذذة وايذذذج تو تخذذذري بينمذذذا  حذذذاوم عذذذجد ق يذذذل مذذذن األجوذذذ ع الع يذذذا  اختيذذذار
يت ذذذذت تك األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة الذذذذثالو الذذذذ ين لذذذذجيوم فذذذذرق المراجعذذذذة البيئيذذذذة لذذذذجيوا  التذذذذال الذذذذن  

التأل ذذذية ع ذذذى  ت ذذذرا التذذ مسذذذتوتاا عاليذذذش ومشذذمل المسذذذاعجع ل تغيذذذراا مسذذاعجع وموجيذذذش هذذذاز ع ذذى 
واألنشذذذذ ة  وت ذذذة المذذذذجى . ولذذذ ا مانذذذذا قذذذجرع هذذذذ   األجوذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذة لذذذذجمج البيئذذذذة  اجسذذذتراميج 

محكمذذة المراجعذذة النمسذذاوتةي تمذذور مق يج ذذة غيذذر بيئيذذة شذذام ة . و النسذذبة هلذذى  فذذ ة المسذذتجامة والتنميذذ
جذذذذا  التوجيذذذذش األصذذذذ   مذذذذن السياسذذذذة اإلسذذذذتراميجية الذذذذواردع مذذذذن اإلدارع الع يذذذذا . وفذذذذى يالذذذذة المراجذذذذس 

ا ت يذذذة توجيذذذش مذذذن القنذذذواا القانونيذذذةي بينمذذذا مذذذاك قذذذرار محكمذذذة المراجعذذذة البر جذذذا  الالعذذذاز فذذذ  منذذذجاي 
معتبذذذر عنذذذجها البيئذذذة لوذذذا  التذذذ ومألت ذذذس النق ذذذة .  بالبيئذذذة  عتمذذذج ع ذذذى المراجعذذذة الجاخ يذذذة  باجهتمذذذاز

ل رقابذذة الذذجافس المبذذج   ع يذذا الرقابذذة مذذس ذلذذ  اسذذتألجما الثال ذذة تجوذذ ع ل تولوتذذة عنذذج مذذل جوذذا  تع ذذى 
  لتأسي  خبرع بيئية  انظر المر س النص  التال (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التغيرات التأسيسية التي زادت من أعمال المراجعة البيئية  

: 

 النمسا :

مانذذا البيئذذة هذذ  تيذذجى  ال ذذة مواضذذيس فذذ  خ ذذة المحكمذذة النمسذذاوتة ل مراجعذذة . مذذس ذلذذ ي  1997*  فذذ  
  اإل ذذذالع . وقذذذج مذذذم اسذذذتجعا  متألصذذذ  ليرمذذذ  ع ذذذى تدارع  الصذذذر   ضتقذذذج المكتذذذ  متألصصذذذين واسذذذع

 الصح   ع ى مستوتاا مح ية ل حكومة . 
تعذذادا المحكمذذة منظذذيم األمذذور إل جذذاد هدارع ل تعامذذل مذذس الق ذذا ا البيئيذذة . مذذم م ذذوتر مضذذا اا  2001*  فذ  

جعذذة بيئيذذة ذاا مسذذتوى فذذ  المراجعذذة البيئيذذة فذذ  مذذل مسذذتوتاا الحكومذذة .  وسذذمت ذلذذ  بذذأدا  تعمذذام مرا
تقذذل مذذن الحكومذذة باإلضذذافة هلذذى المسذذتوى الضيذذجرال  . وسذذمت ذلذذ  ت  ذذا  بوجذذود ق ذذا ا مراجعذذة تفقيذذة تو 
شذذذذذذذذام ة وتدا  دراسذذذذذذذذاا هرشذذذذذذذذاد ة . وخبذذذذذذذذرا  البيئذذذذذذذذة فذذذذذذذذ  هذذذذذذذذ   اإلدارع هذذذذذذذذم المحذذذذذذذذاموك واجقتصذذذذذذذذاديوك 

س مجموعذذذة عمذذذل مراجعذذذة والمحاسذذبوك والضنيذذذوك مذذذن مألت ذذذس التألصصذذاا فوذذذم يتعذذذاونوك بشذذذكل مبيذذر مذذذ
البيئذذذذة اإلق يميذذذذة التابعذذذذة لالروسذذذذاى ومجموعذذذذة عمذذذذل مراجعذذذذة البيئذذذذة التابعذذذذة لالنتوسذذذذاى .  ومعتبذذذذر هذذذذ   

 اإلدارع من تكثر مجاجا اج الع واجبتكار . 
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 مم امألاذ خ وع هامة تخرى لجمج التنمية المستجامة ف  تعمام المراجعة .   2006*  ف  

 وقذذذج مذذذم دمذذذج هداراا مراجعذذذة الشذذذئوك اججتماعيذذذة والمستشذذذضياا والرعا ذذذة الصذذذحية وال اقذذذة والتأل ذذذية     
 الض ا   ف  قسم وايج مس هدارع الحما ة البيئية الشام ة . 

 كندا :

ي مذذذم معذذذجيل قذذذانوك المراجذذذس العذذذاز ومذذذم هضذذذافة مراجعذذذة األدا  هلذذذى مضذذذوتض المراجعذذذة الماليذذذة 1977*  فذذذ  
 الحالة ف  المكت  . 

لبيئذذذة ومرقيذذذة مذذذم معذذذجيل قذذذانوك المراجذذذس العذذذاز لتقوتذذذة األدا  الحكذذذوم  الضيذذذجرال  فذذذ  يما ذذذة ا 1995*  فذذذ  
التنميذة المسذذتجامة باإلضذذافة هلذذى هنشذذا  منصذذ  منذذجوب البيئذة والتنميذذة المسذذتجامةي هنذذاك ياجذذة لعذذجد مذذن 
اإلداراا والومذذذذذاجا الضيجراليذذذذذة إلعذذذذذجاد ومقذذذذذج م  خ ذذذذذة منميذذذذذة مسذذذذذتجامة  هلذذذذذى البرلمذذذذذاك . ومذذذذذم مضذذذذذوتض 

 ض  ب  باموم . المنجوب لمراجعة تدا وم ومم مقوتة فرتق البيئة التابس ل مكت  لي
تسذذتكمل دليذذل الممارسذذة الرابذذس بشذذأك دمذذج اجعتبذذاراا البيئيذذة فذذ  مذذل تعمذذام مراجعذذة األدا   2005*  فذذ  

 لجعم اإلرشاد العم   الججيج .   2006ومم هعجاد دورع ف  

 البرازيل :

مذذذجرت  ل تأكذذذج   بقذذا  لمحكمذذذة المراجعذذذة البرا ت يذذذةي هك المراجعذذة البيئيذذذة هذذذ  نظذذذاز دا ذذم التغييذذذر وتت  ذذذ      
 من هشرا  شامل وتف ل ل رقابة الألارجية ع ى الق ا ا البيئية . 

ي تضذذذافا المحكمذذذة توج  الق ذذذا ا البيئيذذذة هلذذذى تعمالوذذذا و ذذذجتا ممجموعذذذة صذذذغيرع داخذذذل 1997*  فذذذ  عذذذاز 
المحكمذذذة ل قيذذذذاز بمناقشذذذذاا عذذذذن المراجعذذذذة البيئيذذذذة ولجراسذذذذة تسذذذذالي  القيذذذذاز بأعمذذذذام مراجعذذذذذة بيئيذذذذة بشذذذذكل 

ام .  مذذذذم عمذذذذل خ ذذذذة وتوجذذذذج بوذذذذا خ ذذذذون هرشذذذذاد ة ومس سذذذذل اإلجذذذذرا اا بمذذذذا  سذذذذمت ل محكمذذذذة منضيذذذذ  فعذذذذ
مراجعذذذذذذة فعالذذذذذذة لذذذذذذ دارع البيئيذذذذذذة . وصذذذذذذمما دورع مجرتبيذذذذذذة عذذذذذذن اجنترنذذذذذذا در ذذذذذذا المذذذذذذراجعين وشذذذذذذم ا 

 مجاجا عجيجع ل دارع العامة ومن الأل واا الوامة األخرى م وتر دليل ل مراجعة البيئية . 
تصذذذذذبت ل مجذذذذذام البيئذذذذذ  قسذذذذذم مراجعذذذذذة منضصذذذذذل ولذذذذذش مسذذذذذئولياا ومذذذذذودضين لوضذذذذذس خ ذذذذذذة  2003*  فذذذذذ  

 2005 – 2004هسذذذتراميجية ألعمذذذام المراجعذذذة البيئيذذذة وقذذذج مذذذم مأل ذذذية قا مذذذة مذذذن تعمذذذام المراجعذذذة لعذذذاز 
 وتست اع ه ا القسم تك  قيم الق ا ا البيئية ذاا المألا ر العالية . 
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 مجاالت منبثقة للمراجعة المرتبطة بالبيئة :    -2/ 3

ي سذذيكوك هنذذاك صذذعو ة تكثذذر اإلنسذذاك مذذس البيئذذةعنذذجما يذذتم مشذذس معرفذذة تكثذذر عذذن مضاعذذل   
فالتنميذذذة  .  تع قذذذة بالتنميذذذة البشذذذرتةالم والموضذذذوعااالمتع قذذذة بالبيئذذذة  الموضذذذوعاافذذذ  الضصذذذل بذذذين 

  البيئذذذذة واجقتصذذذذاد واجنسذذذذجاز اججتمذذذذاع   ع ذذذذى مذذذذثال  ل معرفذذذذة المسذذذذتجامة ودعا موذذذذا متمث ذذذذة فذذذذ
مذذذاك هنذذذاك بحذذذك اسذذذتغرق المصذذذ  ت   التنميذذذة المسذذذتجامة  ي  المتكام ذذذة عذذذن البيئذذذة . فمنذذذ  معرتذذذف

 التال  :   النص وت مر بعض األمث ة ف  الججوم  .  عشراا السنين عن تس  التنمية المستجامة  
 

 

 

 

 

 أمثلة من أعمال البحث بشأن التنمية المستدامة : 
( . مسذذتجعى ICLEI: مذذم مأسذذي  الحكومذذاا المح يذذة مذذن تجذذل محقيذذق اجسذذتجامة  مثذذل  1990*  

ا فذذذذ  وضذذذذس تسذذذذالي  مح يذذذذة لتنذذذذاوم الق ذذذذا ا يكومذذذذة مح يذذذذش ليتعذذذذاونو  475المنظمذذذذة تكثذذذذر مذذذذن 
 . البيئية

 10ل شذذذبكة اجنترنذذذا ياليذذذا  مذذذس ذة ومعمذذذي  شذذذبكة   التصميذذذذم األصذذذ     ل بيئذذذذمأسذذذ: مذذذم  1993*  
ممقيذذذذاس واضذذذذت مثذذذذل  النذذذذامج المح ذذذذى  يكومذذذذاا و نيذذذذة لجعذذذذل مح يذذذذل ت ذذذذر التصذذذذميم األصذذذذيل

   . اججمالى
ترنذذذا وشذذذبكة اجن IISD: هعذذادع  ذذذر  خالصذذة وافيذذذة لمبذذادراا عذذذن المؤشذذر مذذذن جانذذ   2002*  

مبذذذادرع لمؤشذذذر  600ومحتذذذوى الألالصذذذة الوافيذذذة ع ذذذى تكثذذذر مذذذن الجوليذذذة .  لمؤشذذذراا اجسذذذتجامة 
 اجستجامة . 
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ي مت  ذذ  التنميذذذة المسذذتجامة الم تذذج مذذذن العمذذل مذذن جانذذذ  وممذذذة العالميذذةو قيذذادع مجتمذذس الح 

اجقتصذذذاد والمجتمذذذس  -الحكومذذذاا مذذذن تجذذذل موييذذذج الثال ذذذة دعذذذا م األساسذذذية ل تنميذذذة المسذذذتجامة وهذذذم
دمذذذج مت ايذذذج بذذذين اإلداراا والومذذذاجاي  هنشذذذا وقذذذج مكيضذذذا الحكومذذذاا مذذذس ذلذذذ  عذذذن  رتذذذق  والبيئذذذة . 

 1992 فذذذذ رتذذذذو  Rioمصذذذذرتت  م مذذذذجعيم هذذذذ ا الذذذذجمج ج  يذذذذا  بواسذذذذ ة. ومذذذذ و ذذذذين البذذذذرامج والمشذذذذارتس
ي و  ذذذ  اج نذذذاك مذذذن الذذذبالد م ذذذوتر 2002 فذذذ عقذذذجا  التذذذ والقمذذذة العالميذذذة عذذذن التنميذذذة المسذذذتجامة 

وتعتبذذذر منضيذذذ  التنميذذذة   .  2005منضيذذذ ها بح ذذذوم عذذذاز  فذذذ الأل ذذذة الو نيذذذة ل تنميذذذة المسذذذتجامة والبذذذج  
سياسذذة تكثذر معقيذذجا  ونظذم ل ذذتحكم  تدواامذذل ب ذج . وتقامذذا الحكومذاا   فذالمسذتجامة محذجى وتألت ذذس 

ي اااجنبعا ذذذذالبيئذذذذة والتنميذذذذة المسذذذذتجامة  مثذذذذلي اجمضاقيذذذذاا البيئيذذذذة الجوليذذذذةي ونظذذذذم التعامذذذذل مذذذذس  فذذذذ 
رقابذذذذة هلذذذذى مراجعتذذذذش . ع يذذذذا ل الحكومذذذذة ع ذذذذى مذذذذا محتذذذذاج األجوذذذذ ع ال تعمذذذذامو ذذذذال بسي مذذذذؤ ر   .  ال رتبية ويساباا الموارد ال بيعية(    واإلعضا اا

كثذذر محذذج ا  واألكثذذر ي مجذذاجا المراجعذذة األاجسذذتجامةالمراجعذذة التاليذذةي بجا ذذة مذذن  ومقذذجز موضذذوعاا
المراجعذذة البيئيذذة اهتمامذذا  تمثذذل  تعمذذام فذذ موذذتم بوذذا األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة ذاا الألبذذرع  والتذذ ارا  اختبذذ

 ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة مسذذذذاعجع مذذذذن مجموعذذذذة عمذذذذذل . وهذذذذى ت  ذذذذا  مجذذذذاجا   بذذذذا فيوذذذذا مذذذذؤخرا  األجوذذذذذ
 موا . االمراجعة البيئية ومبادم معرفة تكثر بين نظير 

ابذذذة بمراجعذذذة مجذذذاجا مألت ضذذذة مذذذن اجسذذذتجامة . قر عذذذجد مت ايذذذج مذذذن األجوذذذ ع الع يذذذا ل وتقذذذوز  
  وتراجذذذس مكتذذذ  المراجذذذس العذذذاز فذذذ  منذذذجا سذذذنوتا  الأل ذذذة اإلدارتذذذة ل تنميذذذة المسذذذتجامة . وتراجذذذس مكتذذذ

  . الثال ذذذذذذ  اجيتيذذذذذذا  عذذذذذذن  الألذذذذذذة  اإلدارااالكثيذذذذذذر مذذذذذذن مقذذذذذذارتر  األسذذذذذذترال  المراجعذذذذذذة الذذذذذذو ن 
.  واججتمذذذذاع  والبيئذذذ  اجقتصذذذذاد   مقرتذذذذر عذذذن األدا  الثال ذذذ  اجيتيذذذذا  وتت ذذذمن مقرتذذذذر  الألذذذة 
يسذذذذذذاباا المنذذذذذذا ق ال راعيذذذذذذة واإلدارع الذذذذذذجنمارك موضذذذذذذوع  فذذذذذذ  الذذذذذذو ن وراجذذذذذذس مكتذذذذذذ  المراجعذذذذذذة 

وفحذذذذ  مكتذذذذ  المراجذذذس العذذذذاز فذذذذ  النذذذروتج موضذذذذوع اجسذذذذتألجاز المسذذذتجاز لمذذذذوارد مراعذذذذى  البيئيذذذة . 
 ييواك  الرنة  . 

لذذي  مذذذن الغرتذذ ي تك األجوذذذ ع الع يذذا ل رقابذذذة امألذذذ ا ت  ذذا  خ ذذذواا لمراجعذذة دعذذذا م تخذذذرى  
يئيذذذذذة لتشذذذذذمل فحذذذذذ  البذذذذذرامج مذذذذذن وجوذذذذذة نظذذذذذر بيئيذذذذذة . ومتوسذذذذذس المراجعذذذذذة البل تنميذذذذذة المسذذذذذتجامة 

 فذذذذذ المقذذذذذاز األوم . و النسذذذذذبة لألجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة التذذذذذ  ج مصذذذذذنس مبيئيذذذذذة فذذذذذ   عااوالمشذذذذذرو 
. و النسذذذذذبة اطك البيولذذذذذوج مذذذذذتم عذذذذذن األمذذذذذن  التذذذذذ ت ذذذذذمن تعمذذذذذام المراجعذذذذذة را تذذذذذل ونيو تالنذذذذذجا مبال
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اجسذذذتعجاد ل كار ذذذة اجهتمذذذاز بتغيذذذر المنذذذاخ . فتذذذؤدى األجوذذذ ع يت ذذذمن  لذذذبعض األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة
جوم الناميذذة ذع ذذى المسذذاعجاا الألارجيذذة ل ذذالذذجوم المتقجمذذة تعمذذام المراجعذذة البيئيذذة  فذذ يذذا ل رقابذذة الع 
  . 

  منذذذذ وقذذذذا مبكذذذري وتسذذذذ وب  فذذذ وهنذذذاك مجذذذذام آخذذذر وهذذذذو تك مسذذذتألجز المع ومذذذذاا البيئيذذذذة  
  منذذذذ  اهتمذذذازالقذذذرار . وقذذذج تنشذذذأا بعذذذض الحكومذذذاا تدواا سياسذذذية ل ذذذماك متقذذذجز لعم يذذذة امألذذذاذ 

مراجذذذس ت  ذذذذا  األجوذذذ ع الع يذذذذا اجا البيئذذذذة قبذذذل مسذذذ يم مبذذذذالت مبيذذذرع لبرنذذذذامج تو مشذذذروع . و تكثذذذر بمجذذذ
منذجا بتقيذيم مذا هذا مانذذا  فذ ل رقابذة هذ ا المسذتوى مذن عم يذاا الحكومذة . وقذاز مكتذذ  المراجذس العذاز 

 لبيئذذذ ا بقذذا  ل  بذذذاا التقيذذيم الحكومذذذة  فذذ القذذذرار  لمتألذذ  قذذجما مع ومذذذاا بيئيذذة مافيذذذة قذذج اإلداراا 
ل مم كذذة المتحذذجع ميذذس ممذذا معالجذذة اهتمامذذاا  الذذو ن . وقذذج فحذذ  مكتذذ  المراجعذذة  اجسذذتراميج 

عم يذذة الالمسذذتوى التذذابس ل حكومذذة . وهذذ    العذذال  القذذانون عم يذذاا مقيذذيم األ ذذر  فذذ التنميذذة المسذذتجامة 
 ذذة يتذذى تجالمبمذذل المرايذذل مذذن الضكذذرع  فذذ  قصذذج بوذذا مغ يذذة مذذل عم يذذاا التنميذذة السياسذذية الكبذذرى 

 المم كة المتحجع .   ف التنضي   
ل تكيذس مذس التألضيذس مذن يذجع  فاجسذتعجاد. ق ذية مألت ذس عذن الق ذا ا األخذرى  هذ مغير المناخ :  

 هلذى اإلدارع التابعذة ل بيئذة . فقذجدا مذا  مع ذى  التذ  متذج تبعذج مذن التضوت ذاا التق يج ذة   المناخ التغير  
  وا ولي  فقة ع ى جوا  البيئة . المسئولية ع ى الحكومة م قس ع    

مجذذام واسذذس مذذن نشذذان الحكومذذة بشذذأك ونتيجذذة لذذ ل ي بذذجتا األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة مراجعذذة  
هولنذذذذجا ومنذذذذجا بمراجعذذذذة مجذذذذاجا متعذذذذجدع مثذذذذل  فذذذذ ابذذذذة قر لمنذذذذاخ . وقامذذذذا األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل مغيذذذذر ا

 مراجعذذذة تدا  البرنامذذذج ونتا جذذذشسياسذذة هعذذجاد ومنضيذذذ  معالجذذة الغذذذا  المنبعذذك مذذن البيذذذوا ال جاجيذذة و 
اجقتصذذذاد ة المتذذذأ رع   -. ورمذذذ ا محكمذذذة المراجعذذذة الوولنج ذذذة تساسذذذا  ع ذذذى الق اعذذذاا اججتماعيذذذة 

واإلسذذذذكاك . وقذذذذج نظذذذذر مكتذذذذ  مثذذذذل الصذذذذناعة وال اقذذذذة والنقذذذذل وال راعذذذذة  المنذذذذاخ بسياسذذذذتوم ل تغيذذذذر 
وتت ذذذذذمن ذلذذذذذ    ي ع مغيذذذذذر المنذذذذذاخالمراجذذذذذس العذذذذذاز فذذذذذ  منذذذذذجا ع ذذذذذى المذذذذذنوج الضيذذذذذجرال  الشذذذذذامل إلدار 

ج  التذذذ الذذذجوم  فذذذ ابذذذة قر األجوذذذ ع الع يذذذا ل  الومذذذاجا المرم تذذذة ل حكومذذذة الضيجراليذذذة . وقامذذذا ت  ذذذا  
 الذذذذذو ن يومذذذذذو بمراجعذذذذذة مغيذذذذذر المنذذذذذاخ . وراجذذذذذس مكتذذذذذ  المراجعذذذذذة برومومذذذذذوم م فذذذذذ معتبذذذذذر  ذذذذذر  
المنبعثذذذذذذة مذذذذذذن البيذذذذذذوا لتألضذذذذذذيض الغذذذذذذا اا  الحكذذذذذذوم مذذذذذذجى مضذذذذذذا ع وفاع يذذذذذذة برنذذذذذذامجوم  اجسذذذذذذترال 
 فذذذذذ الألاصذذذذذة ب راعذذذذذة الأل ذذذذذر . وفحذذذذذ  مكتذذذذذ  المسذذذذذا لة الحكوميذذذذذة  االمجذذذذذاج فذذذذذ ال جاجيذذذذذة 

الوج ذذذاا المتحذذذجع الكثيذذذر مذذذن المجذذذاجا الألاصذذذة بتغيذذذر المنذذذاخ ومت ذذذمن : مذذذجى مكيذذذس القذذذروتين 
واط ذذار  مثذل الضي ذذاك ومأكذل التر ذذة المنذذاخ التغيذر  فذذ مذذس موجيذجاا السذذألونة  تجسذكا فذذ األصذ يين 

الضيجراليذذذذذذة والتكذذذذذذاليس الضيجراليذذذذذذة المألصصذذذذذذة ل كذذذذذذذوارو  األراضذذذذذذذ المحتم ذذذذذذة لتغيذذذذذذر المنذذذذذذاخ ع ذذذذذذى 
 مقارتر عن ت ار مغير المناخ .  هعجادوالتكييس مس  
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الق ذذذذا ا البيئيذذذذة وموقذذذذس  فذذذذ التعقيذذذذجاا الكامنذذذذة  بذذذذادراك الحكذذذذوم وت تذذذذ ز مراجعذذذذو الق ذذذذاع  
الواسذذس ل حكومذذة عذذن البيئذذة سياسذذة  ئيذذة . و  ذذ  المنظذذورالمراجعذذة البي تعمذذامسذذتجج   الذذ  اجمجذذا  

ة . ومنشذذذغل األجوذذذ ع حكومذذذاا تمذذذوام مثيذذذرع إلدارع البيئذذذوالعم يذذذاا ومصذذذر  ال لذذذألدوااعامذذذة معجلذذذة 
   السياسية العامة المتع قة بالبيئة .   األدوااالع يا ل رقابة بمراجعة عجد مت ايج من 

 

 

ابذذذذذة قذذذذذج قذذذذذاموا بتوضذذذذذيت قر   األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل   المر ذذذذذس النصذذذذذ  التذذذذذال ي المراجعذذذذذوك فذذذذذفذذذذذ 
 التعقيجاا المتأص ة ف  المراجعة البيئية . 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

وايذج مذذن تكثذذر األسذئ ة الضع يذذة والعاج ذذة التذذ  
م ذذر  نضسذذوا فذذ  المسذذتقبل هذذو ميذذس نتعامذذل 

ارع ل مراجعذذذة بذذذجوك ال جذذذو  مذذس اجسذذذتجامة مذذذ د
هلذذذذذذذى مجذذذذذذذرد المضوذذذذذذذوز البيئذذذذذذذ  ومذذذذذذذس التذذذذذذذذأ ر 
بتقنيذذذذذذذذذذاا و ذذذذذذذذذذرق المراجعذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذ  اإلداراا 

 . األخرى  

المنذذذذذا ق البيئيذذذذذة هذذذذذ  منذذذذذا ق لوذذذذذا صذذذذذذضاا 
مميذذذذ ع مذذذذن بيذذذذنوم قذذذذج نذذذذ مري المجذذذذام الواسذذذذس 
ل موضذذذوعاا ومعقيذذذج العجيذذذج فيوذذذا .  و مذذذرور 
الوقذذذذذذذذذا تصذذذذذذذذذبحنا نذذذذذذذذذرى تعمذذذذذذذذذام المراجعذذذذذذذذذة 

   ثر وموضوعاموا تكثر معقيجا  . متألصصة تك

مذذذذذس البذذذذذج  فذذذذذ  منضيذذذذذ  تعمذذذذذام المراجعذذذذذة فذذذذذ  
المجذذام البيئذذ  فقذذج يبذذجو  لذذ ( تك المشذذكالا 
فذذذذذ  هذذذذذ   المن قذذذذذة هذذذذذ  مشذذذذذكالا نظاميذذذذذةي 
وتغ بيذذذذذذة هذذذذذذ   المشذذذذذذكالا معقذذذذذذجع ومتشذذذذذذابكة 

ميذذس العوامذذل وسدارتذذة .  فذذ  الن ذذاق البيئذذ  ج
 .  والعم ياا معقجع ومتراب ة  

اجمجذذذا  الشذذذامل وم ذذذور الموذذذاراا فذذذ  مجذذذام 
المراجعذذذة البيئيذذذة سذذذو   صذذذبت خ ذذذوع هامذذذة 
ل مؤسسذذذذذذذذذة عنذذذذذذذذذج اإلعذذذذذذذذذجاد ل قيذذذذذذذذذاز بأعمذذذذذذذذذام 
المراجعذذذة الألاصذذذة بتنضيذذذذ  التنميذذذة المستجامذذذذة 

 . 
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المراجعذذذة  ابذذذة ع ذذذى اجستقصذذذا  األوم الألذذذاا بذذذالت وراا واجمجاهذذذاا فذذذ قر ردود األجوذذذ ع الع يذذذا ل 
 البيئية . 

 : البيئية الدولية ت مراجعة االتفاقيا في  للرقابةلألجهزة العليا  الدور الخاص   -3/ 3

( م  مذذذة قانونذذذا  تو اختيارتذذذة المشذذذكالا البيئيذذذة 1EASقذذذج مكذذذوك اجمضاقيذذذاا البيئيذذذة الجوليذذذة     
ثذذذذل م ذذذذوو الوذذذذوا  واسذذذذتعمام تو مراجذذذذس الميذذذذا  المشذذذذترمة ومجذذذذارع ونقذذذذل األنذذذذواع المعرضذذذذة ل أل ذذذذر م

جع . فذذ ك اجمضاقيذذاا ع وايذتكثذر مذذن قذذار  فذذ م ذذم دوم التذ   محتذاج ل حذذل وذلذذ  مذن خذذالم اجمضاقيذذاا
هدارع المذذذوارد المشذذذترمة . فاجمضاقيذذذاا الجوليذذذة البيئيذذذة معتمذذذج ع ذذذى  فذذذ الجوليذذذة البيئيذذذة محظذذذى بذذذجور 

لحذذذذذل  والعذذذذذالم واجق يمذذذذذى  الثنذذذذذا  اجمضاقيذذذذذاا المتبادلذذذذذة وغالبذذذذذا  مذذذذذا مكذذذذذوك وسذذذذذا ل فعالذذذذذش ل تعذذذذذاوك 
فالنجذذذذا  .   جذذذذ  تك  كذذذذوك هذذذذ ا واجبنذذذذا المشذذذذترك   -مومبنذذذذا لذذذذجينا التذذذذ از لحما ذذذذة ورعا ذذذذة    المشكالا البيئية . 

الد األخذذذرى السذذذيج / ميروسذذذ و ذالبذذذ فذذذ ر ع ذذذى الشذذذعوب ذل يؤ ذذذذا بذذذذا ويجنذذذذج  ألصنذذذ البيئذذذذ ل ذوالضشذذذ
 سيكوجي الر ي  السابق ل دارع الع يا ل رقابة ببولنجا . 

  البيئية الدولية االتفاقياتمراجعة   في ألجهزة العليا للرقابة فوائد دور ا
.  الب ذذج نضسذذوا  فذذ الحكومذذاا يذذوم العذذالم ومنضيذذ ها  فذذ يذذتم موقيذذس اجمضاقيذذاا الجوليذذة البيئيذذة   

.  قانونيذذذذذة وسذذذذذ  اا منظمذذذذذة  تدواايت  ذذذذذ  لالمضاقيذذذذذاا الجوليذذذذذة البيئيذذذذذة قذذذذذج  الذذذذذجاخ  فذذذذذ ك التنضيذذذذذ  
الم  و ذذذة  فالحكومذذاا الو نيذذذة يكومذذذاا مرم تذذذة جسذذذتنبان ومنضيذذ  األدواا العامذذذة ل سياسذذذة الجاخ يذذذة

عتمذج نجذا  امضاقيذة البيئذة الجوليذة ع ذى بجا ذة األعمذام ع ذى المسذتوى يف.  البيئة الجولية  امضاقيةلتضعيل  
 .   الو ن 

هنذذاك  رتقذذة وايذذجع لمعرفذذة الم تذذج عذذن منضيذذ  واجلتذذ از بامضاقيذذة البيئذذة الجوليذذة وهذذى تك مقذذوز   
لوذذذا يذذذق  التذذذ األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة فقذذذة  كي فذذذ معظذذذم الذذذجوم فذذذ األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة بمراجعتوذذذا 

ومشذذذذمل هذذذذ   امضاقيذذذذة البيئذذذذة الجوليذذذذة فذذذذ التضذذذذوتض ويرتذذذذة الذذذذجخوم لمراجعذذذذة عم يذذذذة مقذذذذجز الحكومذذذذة 
مذذم مقذذج موا  التذذ التقذذارتر  هعذذجادمذذم مراجعتوذذا قذذجراا مؤسسذذاا الجولذذة ومذذواد  التذذ الجوانذذ  المألت ضذذة 

 اا البيئيذذذةذلت امذذذل وفذذذا  باج واتنشذذذا مذذذم  التذذذ لمشذذذروعاا لألجوذذذ ع الجوليذذذةي ومضذذذا ع وفعاليذذذة البذذذرامج وا
 .   

 

 

قذذجما مجموعذذة عمذذل 
المراجعذذذذذذذذذذذذذة البيئيذذذذذذذذذذذذذذة 
ا نذذذذذذين مذذذذذذذن التقذذذذذذذارتر 

لمسذذذذذذذاعجع اإلرشذذذذذذذاد ة 
مراجعذذذذذذذذذذذذذذذذة امضاقيذذذذذذذذذذذذذذذذة 
المراجعذذذذذذذذذذذذة الجوليذذذذذذذذذذذذة 
بحيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك معذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاوك 
األجوذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ع الع يذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 
ل رقابذذذة ع ذذذى مراجعذذذة 

مذذن منظذذور المراجعذذة فذذ ك امضاقيذذة البيئذذة الجوليذذة م ذذر  بعذذض مذذن التحذذج اا العامذذة      
فذذ  بعذذض الحذذاجا نجذذج تك ال غذذة فذذ  اجمضاقيذذاا دا مذذا  الت  لي  من السذذول فحصذذوا .  

ج متناسذذ  مذذس عم يذذذة المراجعذذة  عبذذاراا غام ذذذة مثذذل  تفعذذل مذذذا يناسذذب   تو  بقذذجر مذذذا 
 سذذذذت اع  عذذذذجز مقذذذذج م موقعذذذذاا واضذذذذحة ل مذذذذراجعين . وهذذذذ ا مذذذذا  جع ذذذذش محذذذذج ا  لألجوذذذذ ع 

التذذذ  يذذذتم م بيقوذذذا ع ذذذى  الع يذذذا ل رقابذذذة لمراجعذذذة النتذذذا ج والم ابقذذذة .  ومذذذ ل  اجمضاقيذذذاا
نحذذذذذذو متعذذذذذذارا ونتيجذذذذذذة لذذذذذذ ل  فالتنضيذذذذذذ  وسعذذذذذذجاد التقذذذذذذارتر والمراقبذذذذذذة ج مكذذذذذذوك بجرجذذذذذذة 

متألذذذذ  األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة فذذذذ  مراجعذذذذة اجمضاقيذذذذة الجوليذذذذة ل بيئذذذذة شذذذذكل مراجعذذذذة       متساوتة ف  مل دولة .
ليذذذذة ل بيئذذذذة ومأخذذذذ  الم ابقذذذة تو مراجعذذذذة األدا  وذلذذذذ  فذذذذ  اختيذذذذار مراجعذذذذ  اجمضاقيذذذذة الجو 

ت  ذذذذذا  فذذذذذ  اجعتبذذذذذار همكانيذذذذذة المع ومذذذذذاا المتايذذذذذة ل حكومذذذذذة وسشذذذذذارا عذذذذذجز الت ذذذذذابق 
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لتقذذذذذذذارتر فذذذذذذاألجو ع الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذذة مأخذذذذذذ  عامذذذذذذذل محجيذذذذذذج الموضذذذذذذوعاا والجذذذذذذذجاوم ال منيذذذذذذة  
غالبذذذذذا مذذذذذا  كذذذذذوك لذذذذذجى اجمضاقيذذذذذة الجوليذذذذذة ل بيئذذذذذة مقنيذذذذذش دوليذذذذذة مثذذذذذل   -قرارهذذذذذا  امألذذذذذاذ فذذذذذ المراجعذذذذة 

ويتذذذى هذا لذذذم .   الجذذذار  م ذذذم التنضيذذذ   التذذذ ضيذذذة مضيذذذجع مذذذن المع ومذذذاا السذذذكرمارتة تو ال جنذذذة مذذذس خ 
لمعذذايير المراجعذذة  ا  هامذذ ا  س الحكومذذة ع ذذى اجمضاقيذذة الجوليذذة ل بيئذذةي قذذج مكذذوك هذذ   اجمضاقيذذة مصذذجر ذموقذذ

معتبذذر جذذذ  ا   التذذ . وقذذج قامذذا األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذذة بمراجعذذة سياسذذاا الحكومذذاا البيئيذذذة الجاخ يذذة 
 بالقيادع الجولية البيئية . يتأ ر  
المناقشذذذذذاا الجوليذذذذذة واجمضاقيذذذذذاا  فذذذذذ هذذذذذم الشذذذذذرما  المتعذذذذذار  ع ذذذذذيوم  سذذذذذيادعالاألمذذذذذم ذاا  

وجيوذذذذذة و نوا ذذذذذا  يبذذذذذة . الألاصذذذذذة بالبيئذذذذذة . فالحكومذذذذذاا موقذذذذذس ع ذذذذذى اجمضاقيذذذذذاا الجوليذذذذذة ألسذذذذذباب 
ة مألصصذذة لنقذذل ا ماليذذفذذ  الحصذذوم ع ذذى اعتمذذاداالذذجوم الع ذذوتة فذذ  هذذ   اجمضاقيذذاا قذذج مسذذاعج 

مألت ذذس المحافذذل السياسذذية . وع ذذى الذذرغم مذذن ذلذذ ي قذذج محذذجد عم يذذة  فذذ التكنولوجيذذا واجعتذذرا  بوذذم 
عم يذذاا ع ذذى المتوقعذذةي ومأل ذذية غيذذر ج يت  ذذ  مميذذة مبيذذرع مذذن األمذذوام مراجعذذة تك مسذذ يم النتذذا ال

 ن اق واسس . 
 قذذوز  والذذ  نظذذاز الميذذا  المشذذترمة الجوليذذة البيئيذذة ل اإلق يميذذةمثذذام لالمضاقيذذة  التذذال الذذن   فذذ  
 محكمة المحاسباا برومانيا .   بمراجعتش

 
 
 
 
 
 
 
 

 رومانيا :  نهر الدانوب والبحر األسود : المراجعة المشتركة ل،تفاقية الدولية البيئية : 

ر مذذن خذذالم تر ذذس هك نوذذر الذذجانوب منذذ  القذذجز هذذو جذذ   مذذن التذذارتت األورو ذذى .  وتمذذر النوذذ 
عواصذذذم دوليذذذة هذذذم فيينذذذاي برامي ضذذذاي بودابسذذذا و  جذذذراد وتتذذذجفق نوذذذر الذذذجانوب فذذذ  البحذذذر األسذذذود مذذذن 
خذذالم  ذذان  تكبذذر دلتذذا لألراضذذ  الألصذذبة فذذ  تورو ذذا . وفذذى منتصذذس الثمانينذذاا مذذاك مذذن الواضذذت 
ميذذذذا  تك الذذذذجانوب مذذذذاك لذذذذش ق ذذذذا ا تكثذذذذر خ ذذذذورع مذذذذن مجذذذذرد ق ذذذذية النقذذذذل وخاصذذذذةي ق ذذذذية جذذذذودع ال

ال ار ذذة . العجيذذج مذذن الذذذجوم الكبذذرى بمذذا فذذذيوم العواصذذم األر ذذس الكبذذرى مأل صذذذوا مذذن نضا ذذاا ماليذذذين 
مذذن الروافذذج المميذذ ع قذذج  30مذذن النذذاسي  راعذذتوم وصذذناعتوم فذذذ  نوذذر الذذجانوب . باإلضذذافة هلذذى ذلذذ  

 تصبحا تكثر م و ا  . 
ة لمحكمذذة المحاسذباا برومانيذذا وقذج تع ذى التصذذجيق ع ذى اجمضذاقيتين الذذجوليتين ل بيئذة الضرصذ 

موجيذذذذذش المراجعذذذذذة البيئيذذذذذة األولذذذذذى لوذذذذذا بذذذذذرو  التعذذذذذاوك فامضاقيذذذذذة يما ذذذذذة البحذذذذذر األسذذذذذود مذذذذذن الت ذذذذذوو 
( وامضاقيذذذة التعذذذاوك ل حما ذذذة واجسذذذتألجاز المسذذذتجامة لنوذذذر الذذذجانوب قذذذج مذذذم مراجعتوذذذا ل ذذذماك 1992  
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امضاقيذذة  ت السياسذذة العامذذة المسذذتألجمة لت ذذوتر  تدواا مكذذن لألجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة مراجعذذة  
 لية . ل بيئة الجو 
بذذذين مراجعذذذة األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة قذذذج  عذذذوق التعذذذاوك  واإلمذذذجاداااخذذذتال  التضوت ذذذاا هك  

موييذذج مضذذاهيم امضاقيذذاا البيئذذة الجوليذذة .  فذذ ع ذذى امضاقيذذة البيئذذة الجوليذذة . مسذذاهم المراجعذذاا الضرد ذذة 
عمذذام ر األ( تك الحكومذذاا قذذج مسذذتألجز التوصذذياا الألاصذذة بالمراجعذذة لت ذذوت1وتوضذذت الشذذكل رقذذم   

 تو ل تب يت بتعجيل النتا ج هلى السكرمارتة الألاصة بامضاقية البيئة الجولية .   الجاخ يةي 
 ( 1الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوقيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس 
التصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذجيق 
ع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى 
اجمضاقيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
الجوليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

   البيئية

مراجعذذذذذذذذذذذاا األجوذذذذذذذذذذذ ع الع يذذذذذذذذذذذا  منضي  الأل ة الحكومة  ت( مقوز بتصميم خ ة مح ية 
الأل ذذذذذذذذذذذذذذة ل رقابذذذذذذذذذذذذذة لمضذذذذذذذذذذذذذاهيم 

 األدا  . - :الجاخ ية الألاصة بالحكوماا
 المالية . -
 الم ابقة .  -
 المراجعة الشام ة . -

 يل الأل ة معج النتا ج 

مقوز الجولذذة  ت( مبي يذذت 
األعمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام هلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى 
 السكرمارتة الجولية  

 العودع ل و ن 

 الجولة  ت( 
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والنمسذذا بذذ دارع المراجعذذاا الضرد ذذة  شذذي  مذذل مذذن  فذذ ز األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة ي مقذذو التذذال الذذن   فذذ 
 .  RAMSAR ضاقيةلبالدهم بنجا  لتنضي  ام

 مراجعات تنفيذ االتفاقية الدولية البيئية : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيلى : 

 :  RAMSARاتفاقية 
قذذذاز المراجذذذس العذذذاز   RAMSARوفقذذا جمضاقيذذذة     

لجموورتذذذذذذة شذذذذذذي   بمرجعذذذذذذذة هدارع وايذذذذذذجع مذذذذذذن التسذذذذذذذس 
تراضذذذذى الر بذذذذة . معتبذذذذر  هليذذذذالى  مذذذذن تهذذذذم األراضذذذذ  

سذة وشذمال  شذي   وذلذ  لتنذوع الر بذة التذ  مقذس فذ  و 
 115ييذذذاع ال يذذذور الما يذذذة . وقذذذج مذذذم مسذذذجيل اجمذذذالى 

% مذذن هذذ   ال يذذور 25نذذوع وموجذذج فذذ  شذذي   ويذذجها 
وجذذذذذذذذجا المراجعذذذذذذذذة تك  2005الما يذذذذذذذذة . وفذذذذذذذذى عذذذذذذذذاز 

 الحكومذذذذة نجحذذذذا فذذذذ  محجيذذذذج من قذذذذة مثذذذذل موقذذذذس 

RAMSAR  وع ذذذذى الذذذذرغم مذذذذن ذلذذذذ ي يبقذذذذى لذذذذجينا
الحضذذذاظ ع ذذذى ويذذذجع الكثيذذذر مذذذن العمذذذل وذلذذذ  ل ذذذماك 

هذذذذذ ا الموقذذذذذس. وقذذذذذج وصذذذذذل المراجذذذذذس العذذذذذاز بجموورتذذذذذة 
شذذي   هلذذى قذذرار تك الحكومذذة محتذذاج هلذذى لجنذذة و نيذذة 
لألراضذذذذذذذذذذذذذ  الر بذذذذذذذذذذذذذة وذلذذذذذذذذذذذذذ  لتنسذذذذذذذذذذذذذيق األعمذذذذذذذذذذذذذذام 
واإلسذذذذذذتراميجية الو نيذذذذذذة لألراضذذذذذذ  الر بذذذذذذة والسياسذذذذذذة 
الو نيذذذذذذذذة المتراب ذذذذذذذذة والتأل ذذذذذذذذية لألراضذذذذذذذذ  الر بذذذذذذذذة 

وقذذذج جيذذذ  المراجذذذس  والمذذذوارد الماليذذذة ع ذذذى األخذذذ  .
ال غون مذن جانذ  المصذار  غيذر الشذرعيةي التوسذس 
والت ذذذذذذذذذذور الح ذذذذذذذذذذر  والصذذذذذذذذذذناع  والذذذذذذذذذذتأل   مذذذذذذذذذذن 
الم و ذذذذذذاا وقذذذذذذج موصذذذذذذل المراجذذذذذذس هلذذذذذذى تك الجذذذذذذ ا اا 
والقذذذذذوانين ل حما ذذذذذة والمحافظذذذذذذة ع ذذذذذى المنذذذذذا ق غيذذذذذذر 

 مجج ة .

 مضوتض األدا  : نعم .
 التضوتض البيئ  الألاا : ج .

التعذذذذذذذذذذذذذذذذذذاوك بذذذذذذذذذذذذذذذذذذين 
عذذذذذذذذذذذذذة عمذذذذذذذذذذذذذل مجمو 

المراجعذذذذذذذذذذة البيئيذذذذذذذذذذة 
و ذذذذذذذذذذذين مع ومذذذذذذذذذذذاا 
األجوذذذذذذذذذذذذذذ ع الع يذذذذذذذذذذذذذذا 
ل رقابذذذذذذذذذذذذذذذة وتمث ذذذذذذذذذذذذذذذة 
ل مراجعذذذة المشذذذترمة 
قج مساعج فذ  خ ذة 
األجوذذذذذذذذذذذذذذ ع الع يذذذذذذذذذذذذذذا 
ل رقابذذذذذذذذذذذذذذذذذذة وفذذذذذذذذذذذذذذذذذذى 
اإلدارع وسعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذجاد 
مقذذذذذذذذذارتر المراجعذذذذذذذذذذة 

 لكل معاوك.

األسذذذذذذذذذذذذئ ة المثذذذذذذذذذذذذارع 
دا مذذذذا  مقذذذذجز تسذذذذباب 
عجيذذذذذذذذذذذذجع لألجوذذذذذذذذذذذذ ع 
الع يذذذذذذذذذذذذذذذذا ل رقابذذذذذذذذذذذذذذذذة 
وسعذذذذذذذذذذذذذذذجاد مقذذذذذذذذذذذذذذذارتر 

بشذذذذذذذذذذذكل المراجعذذذذذذذذذذة 
 متعاوك .

انظذذذذر الم حذذذذق رقذذذذم 
 1) 

 النمسا : 

 : RAMSARاتفاقية 
فذذ  النمسذذاي مت  ذذذ  الحما ذذة البيئيذذة تك معمذذذل السذذ  اا المح يذذذة 

تجذذذذذرا محكمذذذذذة  2003واجمحاد ذذذذذة المألتصذذذذذة معذذذذذاي وفذذذذذى عذذذذذاز 
المراجعذذذذذة بالنمسذذذذذا مجموعذذذذذة مذذذذذن تعمذذذذذام المراجعذذذذذة مكونذذذذذش مذذذذذن 

القانونيذذذذذذذة والماليذذذذذذذة و وذذذذذذذا ه ذذذذذذذار تك  مراجعذذذذذذذة األدا  والمراجعذذذذذذذة
مكونذذذذاك مذذذذن السذذذذ  اا المح يذذذذة واجمحاد ذذذذة المألتصذذذذة .  وذلذذذذ  

. وقذذج مناولذذا RAMSAR ل ذذماك مال متوذذا جلت امذذاا امضاقيذذة
النمسذاوتة اإليذجى عشذر تو  RAMSARالمراجعة جميذس مواقذس 

مي ذذذذو متذذذذر مر ذذذذس مذذذذن األراضذذذذ  . وقذذذذج وجذذذذجا  1180مسذذذذايتش 
ل المواقذذذذس محميذذذذذة . وتك هذذذذ   الحما ذذذذذة المراجعذذذذة تنذذذذش ليسذذذذذا مذذذذ

مسذذذذتألجز م تجذذذذا  مذذذذن ه ذذذذاراا األعمذذذذام والعقذذذذود . وعمومذذذذا ي فقذذذذج 
توصذذا المحكمذذة باسذذتألجاز األسذذالي  القانونيذذة بعيذذجا عذذن العقذذود 
بمذذذا تك الحما ذذذة البيئيذذذة هذذذ  ق ذذذية  وت ذذذة األجذذذل . فذذذ ك نقذذذ  
المضوذذذوز الكامذذذل لألبحذذذاو يذذذؤ ر ع ذذذى مألت ذذذس المضذذذاهيم الألاصذذذة 

. ع ى سبيل المثذامي فذ  بعذض المواقذس لذم  RAMSAR اقسبمو 
 يتم التعرتف بوضو  بالحجود .

متألذذذ   القذذذذرار لذذذم  قومذذذذوا بامألذذذاذ القذذذذراراا فيمذذذا يتصذذذذل بالمسذذذذت 
البيولذذذذذذوج  الشذذذذذذذامل ومنتيجذذذذذذذة جسذذذذذذذتألجاز صذذذذذذذرتت مذذذذذذذن األدواا 
لحما ة المواقس . تصبت لذي  هنذاك معذايير ل حما ذة وتصذبت لذجى 

اضذذذحة مذذذس موقذذذس تخذذذر بألمذذذ  مواقذذذس ججيذذذجع المراجعذذذة مذذذأ يراا و 
. وقذذذج وضذذذعا الكثيذذذر مذذذن RAMSAR منتسذذذ  هلذذذى مكتذذذ  

المقذذايي  الألاصذذة بع ذذم التنبذذؤ والمقذذايي  القانونيذذة فذذ  موضذذعوا 
 مضوتض األدا  : نعم .  لتحسين توضاع األراض  الر بة بالنمسا .

 التضوتض الألاا البيئ  : ج
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جوليذذذة ممذذذا هذذذو واضذذذت فذذذ  جا األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة فوا ذذذج هضذذذافية مذذذن العمذذذل معذذذا  لمراجعذذذة امضاقيذذذاا البيئذذذة الوجذذذ 
ل  التقذذارتر المشذذترمة التذذ   كذذذوك (ي فوا ذذج هضذذافية مشذذمل نقذذذان هرشذذاد ة وذلذذ  ل مقارنذذة بنتذذا ج الذذذجوم ومذذ 2الشذذكل  

مذذذن السذذذول انتشذذذار  داخ يذذذا وخارجيذذذا ودوليذذذا والتوصذذذياا المشذذذترمة التذذذ  مسذذذاعج ع ذذذى ميسذذذير يذذذل الق ذذذا ا المشذذذترمة 
 ( 2الشكل رقم    .تبادم المشترك ل مناهج واألسالي وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر 
التقرتذذذذذذذذذذذر 
 المتشرك

لمراجعذذة الجوذذا  األع ذذى  شذذمل الأل ذذة المح يذذة  
 ل رقابة الألاا بالحكومة ت :

 * مراجعة األدا  .
 * المراجعة المالية .

 * الم ابقة .
 الشام ة . * المراجعة

 

 فوا ج هضافية محتم ة :
* األخذذذ  فذذذذ  اجعتبذذذذار األشذذذذكام 

 األخرى من التقارتر .
* مقذذذذج م نظذذذذرع عالميذذذذة لألعمذذذذام 

 المشترمة .
*  تذذذذذذادع الذذذذذذوع  الشذذذذذذعب  يذذذذذذك 

 الحكوماا ل عمل .
* مقذذذذذج م الضذذذذذذرا لوضذذذذذس نقذذذذذذان 
هرشذذذاد ة ووضذذذذس المقارنذذذة وتوجذذذذش 

 التباين بين نتا ج الجوم .
األجوذذذذذذذذذذذذ ع  * دراسذذذذذذذذذذذة وم ذذذذذذذذذذذوتر 

 الع يا ل رقابة ألسالي  المراجعة.
* دراسذذذذذذذذة وم ذذذذذذذذوتر الحكومذذذذذذذذاا 

 لوسا ل التنضي  المح ية . 
* التوصياا المشترمة قذج مسذول 

 يل الق ا ا العامة .

 

 الحكومة ت 
 مصميم خ ة مح ية 

 

 منضي  الأل ة
 

 النتا ج 
 

 معجيل الأل ة 
 

 الجولة ت

التوقيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس 
والتصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذجيق 
ع ذذذى اجمضاقيذذذة 
 الجولية البيئية

 العودع ل و ن 

مب ت عن األنش ة   الجولة ت 
 ل سكرمارتة الجولية 

 العودع ل و ن 
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الحذذذذاف  ل تعذذذذاوك مذذذذس األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة ب ذذذذرق   ذهذذذذقيذذذذة البيئذذذذة الجوليذذذذة مانذذذذا هك امضا 
 :   مألت ضة
موجيذذذش  فذذذ الع يذذا ل رقابذذذة ل عمذذذل سذذوتا  والسذذذب  ألجوذذذ ع لالبيئذذذة الجوليذذة هذذذ  الحذذذاف  مانذذا امضاقيذذذة   -

 فذذذذ  مومااختصاصذذذذبعذذذذض األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة ل مراجعذذذذاا البيئيذذذذة .  مكذذذذن ل مذذذذراجعين  تذذذذادع 
 المراجعاا البيئية وذل  من خالم المراجعاا المشترمة المت امنة والمتناسقة . 

الألاصذذذذة بامضاقيذذذذة البيئذذذذة الجوليذذذذة مشذذذذجس التعذذذذاوك مذذذذس الحكومذذذذاا الجوليذذذذة المراجعذذذذاا المشذذذذترمة   -
 فذذذ الألاصذذذة بذذذاألجو ع الع يذذذا ل رقابذذذة وذلذذذ  بتأسذذذي  الصذذذاليياا العامذذذة ل مراجعذذذة عبذذذر الحذذذجود 

 الجوم .  تدا قياس  ية وم ل ي مأسي  عالماا يقيقة لئالق ا ا البي
م ذذذذم  والتذذذذ ( IEAيوضذذذذت المراجعذذذذة المشذذذذترمة لالمضاقيذذذذة البيئيذذذذة الجوليذذذذة    التذذذذال والذذذذن   

 تهذذذجا هذذ   الق ذذذية ييذذك تك  فذذذ  مانيذذة مذذن األجوذذذ ع الع يذذا ل رقابذذذة . فالمراجعذذة المشذذذترمة مال مذذة 
 .  شترمةع ى التعاوك والقراراا الماجمضاقية مبنية  

 

 

لمراجعذذة الجوذذا  األع ذذى شذذمل الأل ذذة المح يذذة م 
 ل رقابة الألاا بالحكومة ب :

 * مراجعة األدا  .
 * المراجعة المالية .

 * الم ابقة .
 * المراجعة الشام ة .

 

 بالحكومة  
 مصميم خ ة مح ية 

 

 منضي  الأل ة
 

 النتا ج  معجيل الأل ة 
 

 الجولة ب

مب ت عن األنش ة   الجولة ب 
 ل سكرمارتة الجولية 

واألجهللزة العليللا للرقابللة الثمانيللة :  الللدانمار،، إسللتونيا، فنلنللدا، التفيللا، ليتوانيللا، بولنللدا، روسلليا والسللويد يقومللوا 
 بمراجعة اتفاقية هلسنكى :

لب  يذذق والتوقيذذس ع يوذذا مذذن جانذذ  الذذجوم التذذ   قذذس ع ذذى يذذجودها بحذذر ا 1974مذذم عقذذج امضاقيذذة ه سذذنكى فذذى  
وذلذذذ  لحمايتوذذذذا مذذذن الت ذذذذوو فضذذذذ  األعذذذواز األخيذذذذرعي شذذذذوج بحذذذر الب  يذذذذق  تذذذذادع مبيذذذرع فذذذذ  شذذذذحن الذذذنضة ونقذذذذل المذذذذواد 
الأل يذذذرع األخذذذرىي وهذذذ ا النمذذذو العذذذاز فذذذ  يرمذذذة المذذذرور قذذذج مسذذذب  فذذذ  ه ذذذارع الق ذذذق ألنذذذش  حذذذجو  تذذذادع متأصذذذ ة فذذذ  

بحرتذذذة . هك تهذذذجا  امضاقيذذذة ه سذذذنكى يذذذتم محقيقوذذذا ع ذذذى مألذذذا رع التصذذذادز والتذذذجبير الذذذ   متعذذذرا لذذذش الذذذنظم البيئيذذذة ال
تسذذذذاس اجشذذذذتراك فذذذذ  امألذذذذاذ القذذذذراراا واجمضاقيذذذذاا والتصذذذذرتحاا والتعذذذذاوك ع ذذذذى ن ذذذذاق واسذذذذس فذذذذ  الحما ذذذذة البيئيذذذذة . 
معتمذذذذج الحما ذذذذة الجيذذذذجع البيئيذذذذة ع ذذذذى التنسذذذذيق الشذذذذامل إلجذذذذرا اا ال ذذذذوار  ومقذذذذايي  المقاومذذذذة وهذذذذ ا يت  ذذذذ  تعمذذذذام 
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ومراجعذذذة الق ذذذاع  الذذذجول  البيئذذ تهميذذذة وصذذذس الذذر ة الوييذذذج بذذذين المجتمذذذس  3/ 3الجذذذ    فذذ  

 والتذذذ العذذذاز . النتذذذا ج المسذذذتضادع مذذذن مراجعذذذاا األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة بشذذذأك امضاقيذذذاا البيئذذذة الجوليذذذة 
الي  المراجعذذذذة والت ذذذذوراا السذذذذرتعة اسذذذذتجابة والجوليذذذذة وتسذذذذ إلق يميذذذذةامشذذذذمل الموافقذذذذة ع ذذذذى النتذذذذا ج 

 لو   المراجعة . 

 الويئذذة الحكوميذذة جمضاقيذذة ه سذذنكى  HELCOMمشذذارما مقذذارتر المراجعذذة المشذذترمة ل ذذجوم الثمانيذذة مذذس  
– www.helcom.fiتقذذذذرا  ( وقذذذذجHELCOM  ع ذذذذى النتذذذذا ج والتوصذذذذياا الصذذذذادرع عذذذذن األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة

 والت   ج  ع ى يكوماا األ را  المتعاقجع العمل ع ى البرنامج والتشرتعاا الو نية لجيوم .

 التضوتض باألدا  :  نعم بجميس الجوم المجموعة الثمانية .
 يا .التضوتض الألاا البيئ  : نعم لكل من ليتوانيا وروس

 ج ل جنمارك وس ستونيا وفن نجا وجمضيا و ولنجا والسوتج . 
 

http://www.helcom.fi/
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ونشذذذيج بالجراسذذذاا المشذذذترمة والمراجعذذذاا المنسذذذقة الجوليذذذة . فقذذذج مذذذاك مضيذذذجا  جذذذجا  تك نذذذتع م  
نحذذن نتمنذذى اهتمامامنذذا المتبادلذذة و  فذذ تف ذذل الممارسذذاا وتك مشذذارك  فذذ مذذن جانبنذذا ميذذس تك نشذذارك 

 .   الجول  ا التعاوك والت امن  استمرار ه
جتمذذذذذاع العاشذذذذذر لالنتوسذذذذذاى ومجموعذذذذذة ورشذذذذذة العمذذذذذل لالصذذذذذة األوراق بشذذذذذأك  مرميذذذذذا ي خال 

 .   7عمل المراجعة البيئية ي صضحة  

 

 

 :  التعاون و ناء الع،قات   -4/ 3

ممذذذا  سذذذاعج ع ذذذى مذذذجعيم األ ذذذر بنذذذا  العالقذذذاا وسذذذي ة لع ذذذى  الع يذذذا ل رقابذذذة األجوذذذ ع محذذذرا 
 ذذذذش عمذذذذل المراجعذذذذة وذلذذذذ  مذذذذن خذذذذالم الويكذذذذل الر يسذذذذى والعالقذذذذاا القا مذذذذة .  ومسذذذذت يس الذذذذ ى  حج

عيذذذاا المنتألبذذذة والحكومذذذاا و مال وذذذم وتصذذذحاب ماألجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة تك مذذذجعم العالقذذذاا مذذذس الج
 المصالت الألارجيين . 

 

 

 

 :  تبطة بالتفويضر العليا للرقابة الم  األجهزةع،قات  

الثابتذذذذذة : ل عميذذذذذل  ةالع يذذذذذا ل رقابذذذذذة الثال ذذذذذ األجوذذذذذ عى عالقذذذذذاا وقذذذذذج مرمذذذذذ ا المناقشذذذذذاا ع ذذذذذ 
جوذذذا  تع ذذذى ل رقابذذذة سذذذو   ألت ذذذس  186ة والشذذذع  ي فمذذذن بذذذينالحكومذذذة الألاضذذذعة ل مراجعذذذ وسداراا

تو الويئذذاا الحكوميذذة المرم تذذة   العميذذل  فقذذج  صذذبت العميذذل الحكومذذة التنضي  ذذة والجمعيذذاا المنتألبذذة
هذو محذذجد محجيذجا  جيذذجا   الع يذذا ل رقابذة بعمي وذذا ممذا  األجوذ عقذة وفذذى عال 2-1الجذ    فذذ كمذا وصذس 

 ( .   التارتأل قانوك الجولة والتارتت   الت ور   ف 
يوضذذذت  رتقذذذة وييذذذجع  األومالضصذذذل  فذذذ الثال ذذذة لألجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة ممذذذا وصذذذس  األنذذواع 

 األجوذذذ ع تكهلذذذى ميذذذس  ربذذذالنظ  وخاصذذذة الع يذذذا ل رقابذذذة و ذذذين  العميذذذل األجوذذذ علت ذذذور العالقذذذاا بذذذين 
 الع يا ل رقابة مقوز بتقج م مقرتر نتا ج المراجعة . 
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  منذذذوى بنذذذا  ستمنسذذذتر    مكتذذذ  المراجذذذس العذذذازالتذذذ  متبذذذس نمذذذوذج  وتالع يذذذا ل رقابذذذة  األجوذذذ ع 
 شذذك وك الحكومذة وتشذذك وك عالقذاا مذس الجمعيذذة المنتألبذة بأكم وذا وم ذذم هذ   الجمعيذذة هذؤج  الذ ين 

الع يذذذا ل رقابذذذة  عتمذذذج ع ذذذى المعرفذذذة وع ذذذى وجذذذود جمعيذذذة نشذذذ ة  األجوذذذ ع فذذذ نجذذذا  المعارضذذذة . فال
 فذذذ الع يذذذا ل رقابذذذة لوذذذا الحذذذق  فذذذاألجو ع قذذذجموا المراجذذذس العذذذاز .  التذذذ  واطرا وم  عذذذة متذذذابس التقذذذارتر 

 مراهذذا مناسذذبة ل جذذاك المجتمعذذة لسذذؤام التذذ  األسذذئ ةألع ذذا  الجمعيذذة المنتألبذذة واقتذذرا   مقذذج م مذذوج 
 محقيق ه   التغيراا .   ف فشل    بأ ال جاك المجتمعة   هعالز ف حكومة المسئولة ولوا الحق  ال

ونتذذذذذا ج المراجعذذذذذة الجيذذذذذجع الألاصذذذذذة بتقذذذذذارتر المراجعذذذذذة  اطرا بوذذذذذ   ال رتقذذذذذة ي فذذذذذاك مبذذذذذادم  
. يوذذتم الشذذذع  عامذذة بالتقذذذارتر  الحكذذوم ياسذذمة بالنسذذبة هلذذذى المال ذذم ل نظذذذاز  هذذذ والنقذذان الر يسذذية 

المنتألبذذذين ليعم ذذذوا  األع ذذذا الع يذذذا ل رقابذذذة وتسذذذتألجز المع ومذذذاا ل تذذذأ ير ع ذذذى  األجوذذذ عمألذذذ   التذذذ 
 وتتصرفوا بموجبوا . 

  غالبذذذا  مذذذذا  كذذذوك جذذذذ   مذذذن نظذذذذاز جمعيذذذة المحاسذذذذبة الألذذذذاا  بذذذال مال  تو ال جنذذذذةالنمذذذوذج  
ل جمعيذذذذة   العم ذذذذ  فاجهتمذذذذاز واج ذذذذالع والتذذذذجخل رتوتكذذذذوك مشذذذذابوا  لنمذذذذوذج  وتستمنسذذذذالمنتألبذذذذة . 

هذذذذ ا النمذذذذوذج قذذذذج  فذذذذ ل رقابذذذذة  الع يذذذذا فذذذذاألجو ع  .  ضذذذذرور   شذذذذ  المنتألبذذذذة الألاصذذذذة بالجولذذذذة هذذذذو 
 نموذج  وتستمنسر   .   ف مم وصضوم    ل   مستألجز امجاهاا متشابوة  

   بشذذأك محذذاكم المحاسذذباا تو المراجعذذة   فذذاك ال ذذغون تو الذذجوافس الق ذذا  النمذذوذج   فضذذ  
قذذذذل . م جذذذذة فالحكومذذذة مكذذذوك عرضذذذش ل مسذذذا لة مباشذذذرعالمنت االجمعيذذذا مكذذذوك تقذذذل لبنذذذا  عالقذذذة مذذذس

صذذذورع مباشذذذرع . منتألبذذذة ج يذذذتم مناقشذذذة المذذذراجعين لالق ذذذا ا الألاصذذذة بالجمعيذذذاا ال فذذذ المناقشذذذاا 
الع يذذا  األجوذذ عوتذذتم مصذذحيحوا مذذن قبذذل  األخ ذذا وع ذذى الذذرغم مذذن ذلذذ  ي  مكذذن نشذذر ق ذذا ا معرتذذف 

ال ذذو  ع ذذى قيمذذة  إللقذذا لألجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة  الضذذرا المناسذذبةهذذ      الق ذذا ا مكذذوك ل رقابذذة . وهذذ
 ه ا العمل .  
الع يذذذا ل رقابذذذة لوذذذا  األجوذذذ عالع يذذذا ل رقابذذذة بعمال وذذا فبالتأكيذذذج  األجوذذذ عهلذذذى عالقذذذة  و اإلضذذافة 

يذذذذتم مراجعتوذذذذا . وايذذذذجع مذذذن المضذذذذاميت ل ذذذذماك مذذذذأ يراا  التذذذ الحكوميذذذذة  واإلدارااعالقذذذة بالومذذذذاجا 
 .  و عذذذج المراجعذذذة وت نذذذا م مراجعتوذذذا قبذذذل مذذذ التذذذ الحكومذذذة  هداراابنذذذا  العالقذذذاا مذذذس  فذذذ مراجعذذذة ال
عمذذذذل التقرتذذذذر . وعنذذذذجما متضاعذذذذل  ت نذذذا المراجعذذذوك نتذذذذا ج  غيذذذذر مر يذذذذة     شذذذذوج األييذذذذاكبعذذذذض  فذذذ 

 لمواجوذذذذذة مذذذذذس النتذذذذذا ج التمويج ذذذذذة واخذذذذذ  التذذذذذجابير الال مذذذذذةممذذذذذا مراجعتوذذذذذا  التذذذذذ الحكوميذذذذذة  اإلداراا
فذذذذاك بالنسذذذبة لذذذرد الضعذذذل السذذذرتس بالنسذذذبة ل مراجعذذذة  تمذذذاي عنوذذذا اإلفصذذذا اهتمامذذذاا المذذذراجعين قبذذذل 

 ل مناقشذذذذذذااالع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة منظذذذذذذر هلذذذذذذى اسذذذذذذتجابة الحكومذذذذذذة لتقرتذذذذذذر المراجعذذذذذذة تو  األجوذذذذذذ عبعذذذذذذض 
. وع ذذذى الجانذذذ  اطخذذذر ي نجذذذج مذذذن الصذذذعو ة محجيذذذج النتذذذا ج  المنتألبذذذةالجمعيذذذاا  فذذذ واججتماعذذذاا 

 قذذذذوز المراجعذذذذوك بذذذذ بال  المع ومذذذذاا  مذذذذا غالبذذذذا  والمشذذذذارتس المسذذذذتقب يةي  لألنشذذذذ ةمحذذذذاف  مبذذذذجو   التذذذذ
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المع ومذاا . هذ   األنذواع مذن النتذا ج  كذذوك  فذ القذرار عنذجما  كذوك هنذاك نقذ   متألذ  بالنيابذة عذن 
 تقل وضويا  .   الضور  مأ يرها  

الحذذذذجود التارتأليذذذذة التذذذذ   هنذذذذاك اختالفذذذذاا تخذذذذرى فذذذذ  مضذذذذوتض األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة وفذذذذى 
مذذؤ ر ع ذذى عالقامذذشي مضذذوتض األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة لعمال وذذا .  بعذذض األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة متوقذذس 
تك  شذذذتمل مقرتذذذر المراجعذذذة ع ذذذى موصذذذياا تو ي ذذذوم سياسذذذية بينمذذذا األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة األخذذذرى 

يظذذذذاا فذذذذ  مقرتذذذذر المراجعذذذذة .  مثذذذذل مكتذذذذ  المراجذذذذس العذذذذاز ل نذذذذروتج فوذذذذ  محذذذذجودع فذذذذ  مقذذذذج م المال
 الم تج من التضاصيل ف  المر عين التاليين : 

 

 

 

 

 

 

 النرويج :

 أساليب األجهزة العليا للرقابة في تنشي) نتائج المراجعة وتفعيلها : واحدة من  

مكتذذ  المراجذذس العذذاز بذذالنروتج بعمذذل التقييمذذاا والماليظذذاا والبيانذذاا فذذ  مراجعذذاموم  قذذوز  
 ج  قوز مكت  المراجس العاز بالنروتج بعمل موصياا . فقة يتم هرسام التقرتر هلى البرلماك . 

عذذذذاز بذذذذالنروتج دورا  محذذذذجودا  جذذذذجا  . وع ذذذذى األرجذذذذت  قذذذذوز البرلمذذذذاك يذذذذؤدى مكتذذذذ  المراجذذذذس ال 
بتقذذج م المراجعذذة ل جنذذة الجا مذذة ل شذذئوك الجسذذتورتة والضحذذ  لوضذذعوا موضذذس اجعتبذذار . مقذذوز ال جنذذة 
بتقذذذذذج م التوصذذذذذياا مذذذذذس مقرتذذذذذر المراجعذذذذذة الذذذذذ   ينذذذذذاقش فذذذذذ  البرلمذذذذذاك . ونذذذذذادرا  مذذذذذا مكذذذذذوك الح ذذذذذوم 

ك محتذذذذوى ع ذذذذى مع يمذذذذاا مباشذذذذرع ولكذذذذن ع ذذذذى األرجذذذذت رسذذذذالة محتذذذذوى والتوصذذذذياا الألاصذذذذة بالبرلمذذذذا
 ع ى بعض المجاجا الوامة الت  محتاج هلى معجيالا .  
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 اء الع،قات بين األجهزة العليا للرقابة : بن

يوضذذذذت تك األجوذذذذ ع الع يذذذذا  الثذذذذان ي فالضصذذذذل ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة مذذذذن العمذذذذل سذذذذوتا  منضيذذذذ  األجوذذذذ  
المع ومذذاا عذذن المراجعذذة البيئيذذة مذذس األجوذذ ع  فذذ  مشذذارمة ل رقابذذة مسذذتألجز بكثافذذة الشذذبكاا الجوليذذة ل
ي الجرتذذجع ي الموقذذس ع ذذى اجنترنذذا الألذذاا بوذذممراجعذذة البيئيذذةاألخذذرى واجتماعذذاا مجموعذذة عمذذل ال

نتذذا ج المراجعذذة  خ ضيذذاا   فذذ  ذذرق جيذذجع ل مشذذارمة  هذذ اإلخبارتذذة اإللكترونيذذة  الأل ذذون الأل ذذرا   
ي والذذجروس المسذذتضادع( والمعرفذذة المكتسذذبة ي النجذذا ي التحذذج ااسذذبيل المثذذاممضاصذذيل المراجعذذة  ع ذذى 

مذذذذذن الموضذذذذذوعاا البيئيذذذذذةي تصذذذذذبت هنذذذذذاك عالقذذذذذة مميذذذذذ ع لنتذذذذذا ج المراجعذذذذذة والممارسذذذذذاا المت ذذذذذورع 
. هنذذذاك خبذذذرع مافيذذذة ل مراجعذذذة البيئيذذذة  ل مراجعذذذة مذذذن خذذذالم مشذذذارمة المع ومذذذاا الألاصذذذة بالمراجعذذذة

 . وقج صر  السيج/ سراا شانجراسرى ما ادوك المراجس العاز السابق لسيرتالنكا   رقابة وذل  لأل ق ه ار ل معرفة . المو قة من خالم األجو ع الع يا ل 

دا مذذذذذا  نوضذذذذذت لنذذذذذا  تسذذذذذئ ة مثذذذذذارع
كيذذذذس تك األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة 
مسذذذتألجز وسذذذا ل اجمصذذذام ل تذذذادع 
 مأ ير مراجعاموا تنظر الم حق . 

األكثذذر مذذن ذلذذ   لذذي  جميذذس األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة  مكنوذذذا 
تك منشذذذذر مراجعاموذذذذا عالنيذذذذةي ونتيجذذذذة لت ذذذذ  الحذذذذجود قامذذذذا 
األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة بت ذذذذذوتر  ذذذذذرق تخذذذذذرى ل ذذذذذماك تك 
 كذذذذذوك لوذذذذذ   المراجعذذذذذاا التذذذذذأ ير الم  ذذذذذوب وتت ذذذذذمن ذلذذذذذ  

  يذذتم مراجعتوذذا. العالقذذاا الجيذذجع مذذس اإلداراا الحكوميذذة التذذ
بذذذذجوك التعذذذذج  ع ذذذذى التضذذذذوتض الممنذذذذو  لوذذذذمي قامذذذذا بعذذذذض 
األجوذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذة بأعذذذذذجاد دراسذذذذاا وتبحذذذذذاوي وم ذذذذذوتر 

األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة بمتابعذذذة مذذذا هذا وقامذذذا بعذذذض  هستراميجية اجمصام فيما  أل  التقارتر .  
كانذذا الحكومذذة قذذج عالجذذا الماليظذذاا والتوصذذياا الذذواردع 

  رتر المراجعة . بتقا
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ي وقذذذج قذذذذجما لنذذذذا مجموعذذذة عمذذذذل البيئذذذذة الألبذذذرع فذذذذ  مجذذذذام المراجعذذذة البيئيذذذذة يذذذذجيث جنذذذ ام  
 رتقذذذذذة فمشذذذذارمة الألبذذذذذراا هذذذذذو خ ذذذذوع ذاا معنذذذذذى والي واجن ذذذذذالقالجوليذذذذة يذذذذذج المسذذذذاعجع ل نوذذذذذوا 
رقابذذذذة ذاا العمذذذذل والتذذذذجرت  مذذذذس األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل  فذذذذ  اجسذذذذتمرارالوييذذذذجع لعمذذذذل ذلذذذذ  مذذذذن خذذذذالم 

 ي وقج نما هلى ع منا تك مراجعتنا محقق فا جع ألجيام لوا مستقبل تف ل . الألبرع الواسعة
نضذذذذذ  الموضذذذذذوعاا  بعذذذذذض المذذذذذراجعين  فذذذذذ هنذذذذذاك الم تذذذذذج مذذذذذن التنسذذذذذيق إلدارع المراجعذذذذذاا 

توضذذذذذذحا نتذذذذذذا ج الجراسذذذذذذة المسذذذذذذحية األخيذذذذذذرع  ذذذذذذون اإلرشذذذذذذاد ة العامذذذذذذة ل مراجعذذذذذذة(ي اسذذذذذذتألجموا الأل
تدا  المراجعذذذذة  فذذذذ بالتعذذذذاوك  اجهتمذذذذازمذذذذجى  WGEAالألاصذذذذة بمجموعذذذذة عمذذذذل المراجعذذذذة البيئيذذذذة 

ي وقذذذذج شذذذذارك 2006فذذذذ  عذذذذاز % 83هلذذذذى  2003عذذذذاز  فذذذذ % 77يسذذذ  تخذذذذر دراسذذذذة مسذذذذحية مذذذذن 
 يذذةي مالحصذذوم ع ذذى الألبذذرع الع فذذ جد وذلذذ  لمسذذاعجموم مراجعذذة البيئذذة المحنكذذين مذذس المذذراجعين الجذذ

مقذذذوز بالمراجعذذذة  التذذذ ي مكتذذذ  المراجذذذس العذذذاز بجنذذذوب تفرتقيذذذا قذذذاد الذذذجوم الألمذذذ  ع ذذذى سذذذبيل المثذذذام
لموضذذذوع النضا ذذذاا لت ذذذوتر قذذذجراا المراجعذذذة البيئيذذذة مذذذس مذذذل األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة لكذذذل مذذذن غانذذذا 

ي وقذذذذج يذذذذج ا موتمذذذذة بذذذذين مذذذذل مذذذذن تر قذذذذجراا المذذذذراجعين يذذذذا وذلذذذذ  لت ذذذذو ومينيذذذذا ومورتشذذذذيوس وت يو 
انج تذذذذرا لمراجعذذذذة النضا ذذذذاا  فذذذذ  الذذذذجول ب غارتذذذذا مذذذذس مكتذذذذ  المراجعذذذذة  فذذذذ مكتذذذذ  المراجعذذذذة الجوليذذذذة 

 الص بة ع ى مستوى الب ج اا . 

 بناء الع،قات الخارجية : 

جيذذذة ل تغ ذذذ  مذذذن تجذذذل  تذذذادع مذذذأ ير المراجعذذذاا مقذذذوز األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة ببنذذذا  عالقذذذاا خار 
مراجعذذذة  ت وذلذذ  ل حصذذوم ع ذذى تف ذذل معرفذذة وذلذذ  ت نذذا  موجيذذش  اجمصذذامع ذذى محذذج اا وسذذا ل 

لألسذباب  مضصذي  بيذاك  ي ذ فيمذا و ة واسذعة مذن هيئذاا واسذعة اإل ذالعي ول حصوم ع ى نصذا ت بيئيذ
 :  األم الثال ة ع ى النحو  

 النرويج : 
 متابعة استجابة الحكومة بشأن المراجعة : 

ل ذذذذماك منضيذذذذذ  األعبذذذذذا  التذذذذذ  محم وذذذذا البرلمذذذذذاك النروتجذذذذذ  يذذذذذتم متابعذذذذة جميذذذذذس مقذذذذذارتر مراجعذذذذذة األدا  
ل برلمذذاك النروتجذذ ي ومذذن ال بيعذذ  تك مذذتم المتابعذذة مذذل  ذذالو سذذنواا بعذذج تخذذ  موضذذوع المراجعذذة فذذ  

ج اجنتوذذذا  مذذذن المراجعذذذة ومناقشذذذتوا يذذذتم صذذذياغة خ ذذذة ل متابعذذذة بأقصذذذى اجعتبذذذار فذذذ  البرلمذذذاكي و عذذذ
سذذذذرعة ممكنذذذذةي وهذذذذج  هذذذذ   الأل ذذذذة هذذذذو نقذذذذل المعرفذذذذة األساسذذذذية مذذذذن المراجعذذذذة الكام ذذذذة هلذذذذى تنشذذذذ ة 
المتابعذذة الاليقذذذةي فوذذذ  ممثذذذل قاعذذجع صذذذحيحة لتتبذذذس نوا ذذذا البرلمذذاك والتقيذذذيم والبيانذذذاا الألاصذذذة بمكتذذذ  

جي ومتكامذذذذل المتابعذذذذة الضع يذذذذة فذذذذ  خ ذذذذة األدا  السذذذذنوتة لمكتذذذذ  المراجذذذذس العذذذذاز المراجذذذذس العذذذذاز بذذذذالنروت
ل نذذذروتج ي وقذذذج مذذذم دعذذذوع الومالذذذة الحكوميذذذة إلع ذذذا  مضسذذذير ل مقذذذايي  التذذذ  مذذذم منضيذذذ ها ل تعامذذذل بشذذذأك 
مقرتذذذر المراجعذذذة .   جذذذ  تك  أخذذذ  المراجعذذذوك فذذذ  اجعتبذذذار ت  مغييذذذراا قذذذج محذذذجو فذذذ  الق ذذذاع ع ذذذى 

سذذذذذنواا  قذذذذذوز المراجعذذذذذوك بتقيذذذذذيم البيانذذذذذاا الحكوميذذذذذة ومقرتذذذذذر مذذذذذا هذا مانذذذذذا األعمذذذذذام مذذذذذجى الذذذذذثالو 
الحكوميذذة مرضذذيةي هذا مانذذا مرضذذيةي فالق ذذية مغ ذذقي وسذا لذذم مكذذن مرضذذية فيذذتم امألذذاذ القذذرار هذا مذذا 
كاك ينبغ  اجستمرار ف  المتابعذةي مذس سذؤام الومالذة الحكوميذة عذن مقذج م مضسذير ججيذج  يسذاب ججيذج( 

 ن  رتق هدارع محقيقاا ججيجع . تو ع
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اجمصذذذام يذذة ل تغ ذذ  ع ذذى محذذج اا وسذذا ل فذذاألجو ع الع يذذا ل رقابذذة مقذذوز ببنذذا  عالقذذذاا خارج   أواًل : 
ع ذذذذى  البيئيذذذذةبالمشذذذذكالا  اجمصذذذذامي قذذذذج مشذذذذمل بعذذذذض التحذذذذج اا ر ذذذذة وسذذذذا ل المألت ضذذذذة ل مذذذذراجعين

امذذذذذاا السياسذذذذذيين ع ذذذذذى المذذذذذجى القصذذذذذيري والشذذذذذع ي ووسذذذذذا ل المذذذذذجى ال وتذذذذذل والمنافسذذذذذة مذذذذذس اهتم
 بالنسبة ل بيئة . ي ومضسير التعقيجاا فيما  أل  العالقة بين السب  والنتيجة  اإلعالز

 واجهتمذذذازوقذذج ذمذذذر العجيذذذج مذذذن األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة تنذذش مذذذس الم تذذذج مذذذن المراجعذذذاا البيئيذذذة 
ي وصذياا والنتذذا ج الألاصذة بمذذراجعتومبالمصذ حة العامذة قذذج  سذول ذلذ  ع ذذى العامذة الوصذذوم هلذى الت

 وه ا ت  ا  سو   سمت ل موا نين بممارسة ال غة ع ى يكوماموم . 
وذذذذا هلذذذذى اسذذذذت اعا محكمذذذذة المراجعذذذذة البرا ت يذذذذة تك مصذذذذل بنتذذذذا ج مراجعت التذذذذال  وفذذذذى الذذذذن 
 ي مما يثبا قيمة عمل القانونيين ع ى المراجعة البيئية . وسا ل اإلعالز

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسذذا ل اإلعذذالز ي وقذذج  الذذ  الشذذع  الم تذذج  فذذ البرا تذذل مثيذذرا  مذذا مظوذذر الق ذذا ا البيئيذذة  فذذ 
م البيئيذذذة ممذذذا  اد مذذذن تهميذذذة المراجعذذذاا البيئيذذذة لألجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة مذذذن الحما ذذذة العامذذذة لألصذذذو 

فذذ  فوذذ   المراجعذذاا لذذي  فقذذة األدواا الصذذحيحة ل حكومذذة ولكنوذذا ت  ذذا  مصذذجر ل مع ومذذاا العامذذة 
البرا تذذذذل ي انتبوذذذذا وسذذذذا ل اإلعذذذذالز هلذذذذى مقذذذذارتر  فذذذذ ق ذذذذية مراجعذذذذاا الميذذذذا   فذذذذ ي الق ذذذذا ا البيئيذذذذة

 ضحا اهتماموم الصادق بالق ا ا المتشابكة وما يرمبة بوا . تو   والت المراجعة  

 البرازيل : 
 تأثير التغطية اإلع،مية بشأن مراجعات المياه : 

لبرا ت يذذة ومذذن ضذذمن المذذجك التذذ  مذذم كذذاك قذذج مذذم موجيذذش المراجعذذة هلذذى نقذذ  الميذذا  فذذ  المذذجك ا 
م يذذوك نسذذمة ي المعاينذذة مجذذ    16مراجعتوذذا مانذذا مجينذذة سذذانا بذذاولو . والتذذ  يتجذذاو  معذذجادها السذذكان  

مذن عم يذذة المراجعذذة الضحصذية مانذذا دقيقذذة ل غا ذذة ومذجى مذذأ ير هذذ   المراجعذذة ع ذى اإلعذذالزي فالعجيذذج مذذن 
ل مراجعذذذةي فقذذذذج ترادا المراجعذذذة تك موضذذذت ل مجتمذذذذس تك الصذذذحس قذذذج تع نذذذا اط ذذذذار والنتذذذا ج األساسذذذية 

المشذذاكل البيئيذذة موجذذودع بالضعذذلي وقذذج توضذذحا تك مكتذذ  المراجعذذة مذذاك قذذادرا  ع ذذى التعامذذل لذذي  فقذذة 
مذذس الق ذذا ا القانونيذذة اإلدارتذذة ولكذذن ت  ذذا  مذذس الق ذذا ا البيئيذذة ومانذذا هذذ   نق ذذة التحذذوم بالنسذذبة ل مكتذذ  

 ا البيئيذة لذجيوا الكثيذذر مذن القبذوم اإلجتمذاعىي ومانذا نتذا ج محكمذة المراجعذذة والذ   قذج توضذت تك الق ذا
 مضذوتذض األدا  :   نعم البرا ت ية ه  اجعترا  األف ل بمودض  الق اع البيئ  المؤس  يجيثا  . 

 مضوتض بيئ  محجد :   ج
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 الحصذذوم ع ذذى مشذذورع بيئيذذة توسذذس فذذ يتمثذذل هذذج  تخذذر مذذن تهذذجا  بنذذا  العالقذذاا الألارجيذذة 
اجمصذذذالية مذذذذن تجذذذذل مراجعذذذذة ي يذذذذتم التعوذذذج بذذذذبعض األنشذذذذ ة ن اقذذذا  مذذذذن منظمذذذذاا واسذذذعة اإل ذذذذالع

ي وتعتبذذذر بنذذذذا  ة تكثذذذر عموميذذذذةل جوذذذا  األع ذذذذى ل رقابذذذة بجرجذذذذي ومكذذذوك تنشذذذذ ة تخذذذرى مضيذذذذجع محذذذجدع
 هذذذذذ العالقذذذذذاا مذذذذذس الجامعذذذذذاا والمؤسسذذذذذاا غيذذذذذر الحكوميذذذذذة ومذذذذذس الحكومذذذذذة والجمعيذذذذذاا المنتألبذذذذذة 

ي بعذذض مذذن األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة مقذذوز بتقذذج م  ذذة األجذذل لألجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذةجيذذجع  وت هسذذتراميجية
الق ذذذا ا البيئيذذذة و عذذذض مذذذن المؤسسذذذاا األخذذذرى قذذذج  فذذذ بذذذين ور  عمذذذل مع يميذذذة ل مذذذودضين المنتأل

مكذذذوك مرمب ذذذة بجرجذذذة تف ذذذل بالمضذذذاهيم المألت ضذذذة ل حوممذذذة والبيئذذذة تكثذذذر مذذذن األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة 
فالوذذذج  هذذذو محقيذذذق مواقذذذس  المكسذذذ  ل جميذذذس  مسذذذت يس المنظمذذذاا  بالتسذذذاو  مكذذذوك ياسذذذمة  والتذذذ 
الجامعذذذاا فذذذ ك مقذذذارتر األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة مذذذاك لوذذذا   فذذذي خذذذرى تك مجذذذ ب مذذذ ل  اجنتبذذذا  هليوذذذااأل

 قجمش مل من السياسيين ووسا ل اإلعالز .   ال    الضور   اجعترا مأ ير لسنواا عجيجع بعج  
وتخيذذذرا  فذذذاألجو ع الع يذذذذا ل رقابذذذة ج مسذذذت يس تك معمذذذذل لتعذذذوتض نتذذذا ج المراجعذذذذة وع ذذذى الذذذذرغم 

لمسذذا لة قذذج مصذذل األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة هلذذى الذذ مال  سذذياق مشذذجيس الحوممذذة الجيذذجع وا فذذ مذذن ذلذذ  
 والجمعياا المنتألبة والحكوماا والشع  وذل  باستألجاز الوسا ل المناسبة . 

 4 األسذذذذذذذذذئ ة المثذذذذذذذذذارع دا مذذذذذذذذذا
الألبذذذذذذذذذرا  الألذذذذذذذذذارجيين هذذذذذذذذذ  
 رتقذذذذذذذذذذذة لبنذذذذذذذذذذذا  العالقذذذذذذذذذذذاا 

 1انظر الم حق   والعمل معا   

العالقذذذذذذة الألارجيذذذذذذة بذذذذذذين األ ذذذذذذرا  المعنيذذذذذذة والألبذذذذذذرا    ثانيللللللًاً  : 
والتذذذذذ  قذذذذذج مسذذذذذاهم مباشذذذذذرع ل معرفذذذذذة األف ذذذذذل وذلذذذذذ  ت نذذذذذا  موجيذذذذذش 
المراجعذذذذذذذةي وقذذذذذذذج م ذذذذذذذم المراجعذذذذذذذة البيئيذذذذذذذة العجيذذذذذذذج مذذذذذذذن الألبذذذذذذذرا  
واأل ذذرا  المعنيذذة الذذ ين  ضومذذوك المجذذاجا المألت ضذذة ل ق ذذية التذذ  

س منظمذذذاا غيذذذر يذذذتم مراجعتوذذذاي وقذذذج مبنذذذى العالقذذذاا الألارجيذذذة مذذذ
يكوميذذةي مؤسسذذاا  امحذذاداا( صذذناعيةي خبذذرا ي منظمذذاا بحثيذذةي 
لجذذذاك يكوميذذذذة منتألبذذذذةي بذذذذل ت  ذذذذا  مذذذس تفذذذذراد مذذذذن المذذذذوا نيني قذذذذج 
المسذذذتضيجين المسذذذتوجفين مذذذن البرنذذذامجي جوانذذذ  التذذذأ ير غيذذذر   قوموك بتقج م رؤتة عن خ ضية المع وماا الألاصة بالمراجعة . 

 متجفقة ل ق ية البيئية . المتوقعة تو التأ يراا ال
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 ( التوجهات المستقبلية : 4الفصل ) 
 الظروف البيئية وضغوط التنمية الحالية :     -1/ 4

ي فذذذذالتغير بضعذذذذل مسذذذذتجاز مسذذذذار غيذذذذر فذذذذ نميذذذذة البشذذذذرتة ال بيعذذذذة تك الت فذذذذ مألبرنذذذذا التغييذذذذراا 
السذذذمكية والشذذذعاب المرجانيذذذة ي وسمذذذجاداا  المأل ونذذذاكي وتذذذجمر إلنسذذذاك ع ذذذى مومبنذذذا  سذذذتبجم المنذذذاخا

العذذالم بسذذرعة تكبذذر  فذذ ي وتتغيذذر هيكذذل الذذنظم اإل كولوجيذذة  بذذةي والذذنظم اإل كولوجيذذة البرتذذةالميذذا  الع
ي سذذذجلمذذذارتت البشذذذرتة الم  فذذذوقذذذا م ذذذى  ت ي تكثذذذر مذذذن مذذذن القذذذرك العشذذذرتن الثذذذان النصذذذس  فذذذ 

هلذذذى يذذج مبيذذذر مذذذن خذذالم مصذذذرفاا البشذذذر  اطكومقر يذذا  مذذذل الذذنظم اإل كولوجيذذذة لذذذألرا قذذج محولذذذا 
السذذذذذنواا  فذذذذذ ومشذذذذذير الجراسذذذذذاا هلذذذذذى تك عذذذذذجد الكذذذذذوارو المتع قذذذذذة بذذذذذال ق   ادا  ال ذذذذذة تضذذذذذعا  

 التذذ تنميذذة ضذذغو ا  ع ذذى المذذوارد مجذذام ال فذذ ي والتقذذجز  ذذس النمذذو السذذكان  والحذذج مذذن الضقذذر  الثال ين الماضية . 
 :    أم ما    2005ي مما يبين مقييم النظم اإل كولوجية لألمم المتحجع لعاز مبقى البشر ع ى قيج الحياع
التذذ  مقذذجموا ال بيعذذذة الألذذجماا    ثذذ جميذذس تنحذذا  العذذالم مذذا  قذذرب مذذن  فذذ لذذوي  تنذذش ينوذذار 

هور األصذذوم الرتسذذمالية جسذذتنا ل كومذذ  بتذذجي وفذذى الواقذذس ي قذذج محققذذا الضوا ذذج المجنيذذة مذذن هنل نسذذاك
التذذذارتت ي فالتذذذأ يراا البشذذرتة ع ذذذى البيئذذذة  فذذ وقذذا تخذذذر  ت موجذذذج يالتذذاك مألت ضتذذذاك عذذذن ال بيعيذذةي 

ي لذذم  عذذج باسذذت اعة المذذوا نين مذذن الكومذذ  هدعذذا  ومذذ داد يذذجمواي وفذذى معظذذم الحذذاجامنتشذذرع  اطك
 المسذذذذاواع متذذذذو ع آ ارهذذذذا تبذذذذجا  ع ذذذذى قذذذذجز  ي وجرا عمالقذذذذةمذذذذجخالا اإلنسذذذذاك ع ذذذذى األومعتبذذذذر  الجول بل ارها . 
 يتم جمعوا من األرا والمحي اا بالكوم  .   الت ي ج من الضقر موفير الغ ا  وال اقةوتت    الح

قذذجر وت 1960مجذذرى خ ذذس السذذجود تر ذذس مذذراا منذذ  عذذاز  التذذ فقذذج م ذذاعضا مميذذة الميذذا      المللاء : 
مذذا هذذو الحذذام فذذ  األنوذذار ي وم  بوذذا فذذ  خ انذذااميذذا  محذذتضهذذ   التنذذش مذذن  ال ذذة هلذذى سذذتة تضذذعا  

مذذذس اسذذذتوالك  1960ي فذذذ ك سذذذح  الميذذذا  مذذذن األنوذذذار والبحيذذذراا قذذذج م ذذذاعس منذذذ  عذذذاز ال بيعيذذذة
ي وسمذذذذجاداا الميذذذا  الع بذذذذة غيذذذذر مافيذذذذة يذذذذس تنحذذذذا  العذذذالم( ألغذذذذراا ال راعذذذذةجم فذذذذ % 70معظمذذذش   

منذذذذا ق واسذذذذعة مذذذذن العذذذذذالم  فذذذذ م اإل كولوجيذذذذة البشذذذذرتة وياجذذذذاا الذذذذنظ اجيتياجذذذذاابالضعذذذذل لت بيذذذذة 
ي األنمذذان الراهنذذة جسذذتألجاز الميذذذا هذا اسذذتمرا  األمسذذاع فذذ وستسذذتمر الضجذذوع بذذين العذذرا وال  ذذ  

منذا ق جافذة خاليذة مذذن الميذا  الجوفيذة تو مسذذاهمة  فذذ م يذوك شذأل   800وتعذيش ياليذا  تكثذر مذذن 
هلذذذذذى تراا  األراضذذذذذ مذذذذذم محوتذذذذذل الم تذذذذذج مذذذذذن  1950واا الثال ذذذذذين بعذذذذذج عذذذذذاز السذذذذذن فذذذذذ    : األرض جرتاك األنوار ع ى مجار السنة . 

ي 1850و  1700عذذذذام  السذذذذنواا الما ذذذة وخمسذذذذين بذذذين  فذذذ  راعيذذذة تكثذذذر عمذذذذا مذذذاك ع يذذذذش الحذذذام 
دولذذة ي وتكثذذر مذذن  25 فذذ ي ولقذذج تختضذذا الغابذذاا فع يذذا  اطك محت ذذش نظذذم  راعيذذةور ذذس سذذ ت اليابسذذة 
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م يذذوك  350وتوجذذج مذذا  قذذرب مذذن دولذذة تخذذرىي  29 فذذ قذذج ضذذاع % مذذن غ ذذا  الغابذذاا السذذابقة 90
عذذذيش والبقذذذا  ع ذذذى الغابذذذاا فقذذذر وتعتمذذذجوك هلذذذى يذذذج مبيذذذر مذذذن تجذذذل ال فذذذ ي  عذذذيش معظموذذذم نسذذذمة
ي وتعتبذذر مذذوفير المعذذروا مذذن المذذواد الغ ا يذذة هذذو السذذب  بشذذكل مت ايذذج ع ذذى ن ذذاق واسذذس المح يذذة

منذذذذا ق األنوذذذذار والبحيذذذذراا والذذذذنظم  فذذذذ سذذذذيما ل تغييذذذذر هلذذذذى نظذذذذاز ه كولذذذذوجى غيذذذذر مرغذذذذوب فيذذذذشي ج
 الساي ية . 
نذذذواع المذذذأكوجا سذذذنة جميذذذس ت 50غ ذذذوك  فذذذ ي مذذذن المتوقذذذس تك ينوذذذار فذذذ  المحي ذذذاا    : البحريلللة

هدارع المحي ذذاا ومذذا لذذم يذتم التعامذذل مذذس جميذذس  فذ ي مذذا لذم محذذجو مغييذذراا تساسذذية البحرتذة ال بيعيذذة
ي وموذذجد يموضذذة المحي ذذاا الناجمذذة عذذن مغيذذر المنذذذاخ تراب ذذةارهذذا متنذذواع الذذنظم اإل كولوجيذذة باعتب

 ذل  هيكل الشعاب المرجانية .   ف ي بما  القشرع الص بة ل كا ناا البحرتة  بت يين
ع ذذى  الشذذمال وفذذى الوقذذا نضسذذش ي  ق ذذى الذذتق   والذذ و اك المبكذذر ل ج يذذج بذذالمحية المتجمذذج 

 اجمجاهذذاا. ومذذن  الق بذذ مثذذل الذذجب  ال الشذذمالق ذذ   فذذ مذذوا ن يرجذذة بالنسذذبة ل ثذذجيياا الكبيذذرع 
عذذين مذذن شذذأنوما تك ي  عتبذذر مغيذذر المنذذاخ وعذذ   التغ  ذذة دافمتوقعذذة ل نصذذس األوم مذذن هذذ ا القذذرك ال

منسذذذوب ميذذذا  البحذذذر ودرجذذذاا يذذذرارع سذذذ ت البحذذذر مذذذن  فذذذ ي وال تذذذادع المتوقعذذذة  صذذذبحا تكثذذذر شذذذجع
 .  اجستوا يةصس  مثافة وموامر العوا  ف المتوقس تك يؤد اك هلى يجوو مغيير  

 مثذذل محذذج ا  ل ذذجوم الناميذذة والمتقجمذذة ي مألت ذذس المسذذئولياا مبعذذا  لوضذذس     تغيللر المنلللاط والطاقلللة : 
ي م تذذذ ز الذذذجوم الصذذذناعية رع لتغيذذذر المنذذذاخ ع ذذذى سذذذبيل المثذذذامال ذذذا لآل ذذذارهيذذذراداا الجولذذذة والتعذذذرا 

مذذذن امضاقيذذذة األمذذذم المتحذذذجع  1ق الم حذذذ فذذذ ممذذذر اقتصذذذاد اموا بمري ذذذة انتقاليذذذة  المجرجذذذة  التذذذ والذذجوم 
وقعذذذذا ت  ذذذذا  ع ذذذذى برومومذذذذوم ميومذذذذو( بتحقيذذذذق تهذذذذجا  م  مذذذذة  التذذذذ اإل ارتذذذذة بشذذذذأك مغيذذذذر المنذذذذاخ 

ي وفذذى الوقذذا نضسذذش معتمذذج الذذجوم األقذذل الحذذرار   لاليتبذذاسقانونذذا  لألضذذض انبعا ذذاا الغذذا اا المسذذببة 
ي متذذذا  ل التكنولوجيذذذا مذذذن دوم تخذذذرى يذذذة ونقذذذنمذذذوا  ع ذذذى دعذذذم التعذذذاوك لبنذذذا  القذذذجراا والتع ذذذيم والتوع

مسذاعجع ماليذة مذذن الذجوم الصذذناعية ي ومذن األمذذوام المجمعذة مذن  مرفذذق البيئذة العالميذذة  ع ذى سذذبيل 
 لاليتبذاستو مجنذ  انبعا ذاا الغذا اا المسذببة  –المثام لمساعجع الذجوم الناميذة ل حذج مذن تو مألضيذس 

السذذذ بية لتغيذذر المنذذذاخ ي وسذذو  مسذذذتمر ق ذذذا ا  اراط ذذذي والتكيذذذس مذذس تو  تذذذادع المرونذذة ه ا  الحذذرار  
ي ألنوذا سذو  محتذاج لمعالجذذة لية مبيذرع ع ذذى يكومذاا جميذس الذجوممغيذر المنذاخ وال اقذة م ذس مسذئو 

ي مذذذن الغذذذ ا  ي والنشذذذان اإلقتصذذذادىي والمذذذوارد ال بيعيذذذةي األلتذذذأ يراا ال ذذذارع ع ذذذى صذذذحة اإلنسذذذاكا
 هنحذذذذا  عجيذذذذجع مذذذذن العذذذذالم الذذذذ ين ج فذذذذ يذذذذ ام يوجذذذذج مثيذذذذر مذذذذن النذذذذاس  ش جوفذذذذى الوقذذذذا نضسذذذذ والبنية األساسية الماد ة .  

 جذذذذذذ   مبيذذذذذذر منذذذذذذش بسذذذذذذب  اسذذذذذذتمرار مذذذذذذجهور الذذذذذذنظم فذذذذذذ ي  يعوك م بيذذذذذذة ايتياجذذذذذذاموم األساسذذذذذذية سذذذذذذت
ي واإلجذذذرا اا المتألذذذ ع لألجمذذذة نظذذذاز ه كولذذذوجى مثيذذذرا  مذذذا متسذذذب  اإل كولوجيذذذة التذذذ   عتمذذذجوك ع يوذذذا

ي ياليذذذذ  تك الغالبيذذذذة العظمذذذذى مذذذذن امذذذذاا والحيوانذذذذاا الضقارتذذذذةين النبي بذذذذجماا تخذذذذرى مذذذذجهور خذذذذ فذذذذ 
عذذجدا  ق ذذيال  فقذذة تخذذ   يذذين تك فذذ ي ي تو الذذوفرعي تو م يومذذاالتو تذذس فذذ  اجنألضذذاا فذذ واع تخذذ ع األنذذ
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ل  اقذذذذة  الر يسذذذذ  شذذذكالك المصذذذذجر  النبذذذذام ي وفذذذذى الوقذذذا نضسذذذذش  ظذذذذل الألشذذذ  والضحذذذذم فذذذ  التوسذذذذس
 مة . م يار نس  2ر6لعجد   وال و ل تجفئة 

ي الذذذذجول  األهذذذذجا  اإلنما يذذذذة لأللضيذذذذةي وضذذذذس المجتمذذذذس جمذذذذاع ولتألضيذذذذس يذذذذجع الضقذذذذر بشذذذذكل 
ي ومت  ذذذ  األهذذذجا  ومشذذذكيل السياسذذذاا وسعذذذجاد التقذذذارتروموجذذذش األهذذذجا  اإلنما يذذذة لأللضيذذذة البحذذذوو 

هلذذذى ج  مكنوذذذا الوصذذذوم  التذذذ ي وم ذذذ  المنذذذا ق ت امذذذا  بالحوممذذذة وهياكذذذل المسذذذا لةاإلنما يذذذة لأللضيذذذة ال
ي البيئذذذ مواجذذذش مشذذذاكل مبيذذذرع مذذذن التذذذجهور  التذذذ األهذذذجا  اإلنما يذذذة لأللضيذذذة سذذذتكوك نضذذذ  المنذذذا ق 

ي منصذذذذذ  بذذذذذؤرع مرميذذذذذ  األهذذذذذجا  ا متضذذذذذق ع يوذذذذذا ع ذذذذذى الصذذذذذعيج العذذذذذالم و وجذذذذذود تهذذذذذجا  ومؤشذذذذذرا
  بمتابعذذة عذذالم اإلنما يذذة لأللضيذذة ع ذذى محقيذذق نتذذا ج قاب ذذة ل قيذذاس ي وفذذى الوقذذا نضسذذش يوجذذج اهتمذذاز 

الذذجوجراا تو المبذذذالت  والتأكذذج مذذذن تك األمذذوام المألصصذذذة ل تنميذذة مصذذذل هلذذى تولئذذذ  الذذ ين  عتبذذذروك 
لمذذذوارد ال بيعيذذذة المت ذذذا  ة المسذذذتقبل بذذذين التقذذذجز البشذذذرى وسدارع ا فذذذ وسذذذو   سذذذتمر التضاعذذذل  تم  الحاجة هليوا .  ف 
عامذذا  منذذ  مذذؤممر قمذذة  15رك وعامذذا  منذذ  مقرتذذر برونتالنذذج بشذذأك مسذذتقب نا المشذذت 20ي لقذذج مذذر لذذجينا

ي مذذاذا محسذذن تو مذذجهور منذذ  هذذ ين الحذذج ين الكبيذذرتن ؟ ومذذاذا  مكذذن تك فذذ  رتذذو دى جذذانيرواألرا 
يبذذذين بعذذذض التنبذذذؤاا الصذذذارخة ع ذذذى هذذذ ا الكومذذذ   التذذذال  ال منذذذ المسذذذتقبل ؟ الجذذذجوم  فذذذ نتوقذذذس 
  .   الحال ل جيل  
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 2006جميع مر عات النصوص تستند لبحث أجرى عام  
 

الحوكمللة  فللي الحاليللة  االتجاهللات، تبللين المناقشللات التاليللة و وضللع هللذه االتجاهللات فللي االعتبللار
مبنيلللة عللللى  االتجاهلللات، وجميلللع ا للرقابلللةالبيئيلللة لألجهلللزة العليللل  ، والمراجعلللةيلللةالبيئيلللة العالم

 .  الحالي المعرفة والسياق 
 المراجعة البيئية .   في  واالتجاهات، التطور  عة عمل األنتوساى لمراجعة البيئةمجمو 

 :  اتجاهات األجهزة العليا للرقابة لمراقبة الحوكمة البيئية العالمية   -2/ 4

( وم ذذذوتر األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة 2ظذذذر الضصذذذل مح يذذذا  ودوليذذذا   تن ةالبيئيذذذنظذذذرا  لنمذذذو الحوممذذذة 
( مذذم اختيذذار الق ذذا ا التاليذذة ألنوذذا 3هذذ ا الشذذأك  تنظذذر الضصذذل  فذذ تسذذالي  ومنذذاهج مراجعذذة مناسذذبة 

ي وع ذذى العمذذوز مت  ذذ  هذذ   جوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة فذذ  المسذذتقبل مكذذن تك مشذذكل مذذأ يراا ع ذذى عمذذل األ
بشذذذذكل تو ذذذذق مذذذذس بع ذذذذوا الذذذذبعض ف ذذذذال  عذذذذن مع تذذذذ   الق ذذذذا ا مذذذذن األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة العمذذذذل

 العالقاا الألارجية لوا . 
ي موسذذذذيس ومجرتذذذذ  تدواا السياسذذذذة العامذذذذة المسذذذذتألجمة إلدارع البيئذذذذة وتجذذذذرب ي وسيسذذذذتمروجذذذذج

ي ولقذذج ممذذا ميذذةالم تذذج مذذن الحكومذذاا تنذذواع مألت ضذذة مذذن تليذذاا السياسذذة العامذذة ومذذن األدواا الحكو 
تو المصذذذذذذذروفااي ومحقيذذذذذذذق الم ابقذذذذذذذةي واجلتذذذذذذذ از  يئذذذذذذذة بموجذذذذذذذ  النضقذذذذذذذااهدارع الحكومذذذذذذذة مق يذذذذذذذج ا  ل ب

 فذذ ي وتجذذرب بعذذض الحكومذذاا منذذاهج تقذذل مق يج ذذة ل تذذأ ير ع ذذى السذذ وك العذذاز بمذذا بذذالقوانين وال ذذوا ت
ي وسذذذيحتاج المراجعذذذوك لمواكبذذذة هذذذ   األوضذذذاع لبيئيذذذة ومأل  ذذذاا مذذذجاوم اإلنبعا ذذذااذلذذذ  ال ذذذرا   ا

الماليظذذة  هذذ ي ومعتبذذر هذذ   امذذل والتنسذذيق بذذين مؤسسذذاا الحوممذذةموجذذج ياجذذة لتحسذذين التك لمناسبة . من خالم تدواا المراجعة ا
ي لذذذي  المؤسسذذاا القا مذذذة مصذذذممة ومجتمذذذس الحوممذذذة البيئيذذة العالميذذذةالمراجعذذذة البيئيذذة  فذذذ الشذذا عة 

جا ي وتيذذذج مجذذذاد تو الذذذنظم اإل كولوجيذذة المشذذذترمةبشذذكل جيذذذج ل تعامذذذل مذذذس مجمعذذاا مشذذذترمة ل مذذذوار 
سذذذاس ذلذذ  مت  بذذاا هعذذذجاد التقذذارتر ع ذذى ت فذذ ي بمذذذا نسذذيق اجمضاقيذذذاا البيئيذذة الجوليذذةالتحسذذين هذذو م

ي يوجذذج يذذجا  ألدواا السياسذذة فذذوق الو نيذذةي وتعتبذذر المنظذذور األوسذذس مضتكثذذر مذذن امضاقيذذة بيئيذذة دوليذذة
المؤسسذاا مذس  ي ومشذمل التكامذل األف ذللبيئيذة العالميذة محتذاج هلذى محسذينجوانذ  تخذرى ل حوممذة ا

 اجسذذذذتنتاجهذذذذ ا  وتذذذذوي ي األ ذذذذر األوسذذذذس لتأل ذذذذية التنميذذذذة فذذذذ  ي وخاصذذذذةواججتماعيذذذذةاجقتصذذذذاد ة 
ي نحذذذذذو امجذذذذذا  تكثذذذذذر مكذذذذذامال  ومنسذذذذذيقا  المشذذذذذترك بوجذذذذذود الم تذذذذذج مذذذذذن المبذذذذذادراا ل حكومذذذذذاا ل تحذذذذذرك 

مذذذذن ومعمذذذذل مذذذذن تجذذذذل وضذذذذس تف ذذذذل  رتقذذذذة ل تأكذذذذج  اجمجذذذذا وسذذذذتالي  األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة هذذذذ ا 
 المسا لة . 
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ي فذذذ  الممارسذذذذاا المحاسذذذذبيةولقذذذج تنجذذذذ  الم تذذذذج مذذذن العمذذذذل لذذذذجمج البيئذذذة والتنميذذذذة المسذذذذتجامة 
ي والمحاسذذذذذبة عذذذذذذن نجذذذذذ ع المحاسذذذذذبة عذذذذذن الألصذذذذذوز البيئيذذذذذةي ومقيذذذذذيم المألذذذذذا رومشذذذذذمل األعمذذذذذام الم

كثيذر مذن هذذ ا ( مذذاك الاألساسذ  الثال ذ والكضذا ع والضعاليذذة    اجقتصذادي وسعذجاد التقذارتر عذذن اجسذتجامة
ي بيذذج تك بعذذض الذذجوم لذجيوا هيئذذاا يكوميذذة مسذذتألجز ت  ذذا  األصذذل  قذذود  الق ذاع الألذذاا فذذ عمذل ال

ي مقذذوز اإلداراا مذذس ارمضذذاع المألذذا ر ي وفذذى تييذذاك مثيذذرعانذذ  المحاسذذبة البيئيذذة واجسذذتجامةبعذذض جو 
  البيئية بالقياس والمحاسبة توج  ل ألصوز البيئية . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فذذذ ي موجذذذج  غذذذراا مسذذذتمرع عرفذذذة عذذذن البيئذذذة وعالقذذذة البشذذذر بوذذذالم تذذذج مذذذن المو ذذذالرغم مذذذن ا
المعرفذذة والمع ومذذاا  فذذ يذذ ام هنذذاك نقذذ  عذذاز  ي وجع ذذى المع ومذذاا الجيذذجع واسذذتألجامواالحصذذوم 

المناسذذ  ل مع ومذذاا الموجذذودع لذذجعم  اجسذذتألجاز فذذ ي وفشذذل م مألت ذذس جوانذذ  الذذنظم اإل كولوجيذذةيذذو 
المع ومذذذاا  فذذذ ي ولقذذذج شذذذجد تع ذذذا  مجتمذذذس البيئذذذة العالميذذذة ع ذذذى الضجذذذواا تذذذةامألذذذاذ القذذذراراا اإلدار 
 .   األراض وجود مع وماا رديئة ل غا ة بشأك مجهور   • :   التال الحالية ع ى النحو  

 مكذذذذن تك يذذذذتم معقبوذذذذا ع ذذذذى مذذذذر الذذذذ من بشذذذذأك  التذذذذ البيانذذذذاا القاب ذذذذة ل تكذذذذرار  فذذذذ وجذذذذود نقذذذذ   •
 الغاباا العالمية . 

 الر بة .   لألراض مية دقيقة عجز وجود خرت ة عال •

المع ومذذذاا عذذذن  بيعذذذذة  فذذذ ي وع ذذذى مسذذذتوتاا مألت ضذذذذة اإلق يمذذذ وى وجذذذود  غذذذراا ع ذذذى المسذذذذت •
 التضاعالا بين العوامل الجافعة ل تغيراا البيئية . 

 7 س ز ك
 صذذذذذذذذس العجيذذذذذذذذج مذذذذذذذذن جوذذذذذذذذود 
األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة ل تحقذذذق 
مذذذن مقذذذارتر الحكومذذذة المتع قذذذذة 

 ( 1انظر الم حق    باجستجامة

كمذذا يوجذذج امجذذا  نحذذو م تذذج مذذن التقذذارتر والقيذذاس لالسذذتجامةي فذذ  غيذذاب 
امة ي مذذم مع ومذذاا جيذذجع عذذن التقذذجز المحذذر  نحذذو محقيذذق التنميذذة المسذذتج

م ذذذذذوتر مؤشذذذذذراا عجيذذذذذجع مذذذذذن قبذذذذذذل الق ذذذذذاعين الألذذذذذاا والعذذذذذاز  تنظذذذذذذر 
( وييذذذذذذك ينتقذذذذذذل قيذذذذذذاس اجسذذذذذذتجامة مذذذذذذن الق ذذذذذذاع 2-3و  1-2القسذذذذذذمين 

الألذذاا هلذذى الق ذذاع العذذاز ي سذذتكوك الحكومذذاا عرضذذة ل ذذغون لتقذذج م 
مقذذذذارتر عذذذذن التقذذذذجز المحذذذذر ي ستتصذذذذجى الحكومذذذذاا لتحذذذذج اموا الألاصذذذذة 

ألجوذذذ ع الع يذذا ل رقابذذذة ستتصذذذجى ت  ذذذا  لتحذذذج اا بالتقذذارتري فذذذ  يذذذين تك ا
 التحقق من التقارتر . 
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ومغيذذذراا  البيولذذذوج وقاب ذذذة ل تنبذذؤ بذذذين مغيذذذراا التنذذوع  الكمذذ عذذجز وجذذذود عالقذذاا قاب ذذذة ل قيذذذاس  •
 ألماكن وتوقاا معينة .   وج اإل كولخجماا النظاز  

بعذذجز مضا ذذة البيانذذاا عذذن يالذذة البيئذذة باعتبارهذذا وايذذجع مذذن العقبذذاا الر يسذذية  اجستشذذوادوتذذتم 
ي ومعتبذذر يالذذة البيانذذاا فذذ  هجذذرا  عم يذذاا المراجعذذة البيئيذذةمعيذذق عمذذل األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة  التذذ 

  المشذذذذذاكل الجاخ يذذذذذة والمراجعذذذذذة بشذذذذذأك البيئيذذذذذة تمذذذذذرا  مومذذذذذا  بالنسذذذذذبة لعم يذذذذذاا المراجعذذذذذة فيمذذذذذا  ألذذذذذ
 البيئية الجولية .   اجمضاقاا

هلذذذذى  البيئذذذة الجوليذذذة واألجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة فذذذذ ولقذذذج نوهذذذا الماليظذذذاا الحاليذذذة مذذذن خبذذذرا  
ي هلذذذى عذذذجز وجذذذود المعرفذذذةي وفذذذى جذذذ   تخذذذر ي هلذذذىفذذذ  جذذذ   منوذذذاي وجذذذود  غذذذراا فذذذ  التنضيذذذ  مرجذذذس

القذذذذذا م دوك همايذذذذذة  المؤسسذذذذذ ي ومثيذذذذذرا  مذذذذذا  حذذذذذوم ال ذذذذذعس ةضذذذذذاا تولوتذذذذذة الترميذذذذذ  ع ذذذذذى البيئذذذذذانأل
عذذذذذذجز هدراج تشذذذذذذكام تخذذذذذذرى مذذذذذذن  فذذذذذذ بذذذذذذجورها مسذذذذذذوم  والتذذذذذذ ي المع ومذذذذذذاا الع ميذذذذذذة لمتألذذذذذذ   القذذذذذذرار

وتعتبذذر الجمذذس بذذين المع ومذذاا مذذن األنذذواع المذذ مورع تعذذال  مذذس فعاليذذة الرصذذج والتقيذذيم وسعذذجاد  المعار  والمع وماا . 
مذذذذجعموا والمؤسسذذذذاا  التذذذذ فوذذذذم المذذذذوارد ال بيعيذذذذة والذذذذنظم اإل كولوجيذذذذة  فذذذذ التقذذذارتر مضتذذذذا  النجذذذذا  

 متم من خاللوا هدارع الموارد ال بيعية .   الت 
ك  مكذذذذن ت التذذذ  الذذذجول مجذذذام  تذذذادع التعذذذاوك  فذذذ  اجمجاهذذذااومراقذذذ  األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة 
ي لجوليذذة دورا  مسذذاهما  فذذ  الحوممذذة اي ولقذذج تدا م ذذوراا عجيذذجع مأل ذذق الم تذذج مذذن مألذذا ر المسذذا لة

ي وجذذذج ضذذذغة مذذذن تجذذذل م تذذذج مذذذن  2002عذذذاز  فذذذ والتنميذذذة المسذذذتجامة  العذذذالم فمنذذذ  مذذذؤممر القمذذذة 
مسذذئولة عذذن مقذذج م برنذذامج ي وهذذ ا  عنذذى تك الم تذذج مذذن األ ذذرا  شذذراكاا لتنضيذذ  التنميذذة المسذذتجامةال

  ذا  تنذش مذتم مسذا لة مذل ي و ذالنظر هلذى المسذا لة مذن وجوذة نظذر معاكسذة ي ف نوذا معنذى تتو مشروع
ي وعذذالوع ع ذذى ذلذذ  ي  مكذذن تك منبذذس الشذذراكاا % عذذن اإلنجذذا  والنتذذا ج100اقذذل مذذن  ذذر  بنسذذبة 

قذذذذة األقسذذذذاز تو ج مذذذذتم مسذذذذا لتوا بذذذذنض   رت التذذذذ مجذذذذام التنميذذذذة المسذذذذتجامة مذذذذن المشذذذذروعاا  فذذذذ 
مذذذن قبذذذل ولذذذي  ي ل مسذذذا لة مذذذن قبذذذل المسذذذاهمين فيوذذذا ي قذذذج مأل ذذذس المشذذذروعااالومذذذاجا الحكوميذذذة

المسذذا لة بذذين  ي توج  ي مشذذتا قذذل عذذن شذذقين ل أل ذذر ي لذذ ا يوجذذج مذذا جالمسذذتضيجين مذذن مشذذروع معذذين
 مكذذن تك  ي ر مذذا ج%ي  انيذذا  100ا  ل مسذذا لة بنسذذبة ي ولذذم  عذذج مذذل  ذذر  خاضذذعالم تذذج مذذن األ ذذرا 

و النسذذذبة ي تذذذا جفذذذ  محقيذذذق النينشذذذأ مذذذن خذذذالم القنذذذواا القا مذذذة نظذذذاز قذذذوى ل مسذذذا لة تمذذذاز الشذذذرما  
ي فأنذذذذذذش قذذذذذذج خ ذذذذذذق محذذذذذذج اا الوج ذذذذذذة تو التضذذذذذذوتض لمتابعذذذذذذة األمذذذذذذوام خذذذذذذارج لألجوذذذذذذ ع الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة

 .   المؤسساا الحكومية الألاضعة ل مراجعة

موجذذج ت  ذذا  امجاهذذاا مت ذذق بمذذنت المسذذاعجاا مذذن شذذأنوا تك مذذؤ ر ع ذذى المسذذا لة عذذن مموتذذل 
ي وذذذاا المانحذذذة ع ذذذى منسذذذيق المسذذذاعجااالج 2005ي يذذذك هعذذذالك بذذذارت  فذذذ  الذذذجوم الناميذذذةالبيئذذذة 

التذذ  م بذذى تولوتذذاا ي ومقذذج م المسذذاعجاا بذذاألوراق المتوقذذس بالذذجوم الناميذذةل تق يذذل مذذن العمذذل المتع ذذق 
الق ذذر  ي ولذذي  تولوتذذاا الجوذذاا المانحذذة ي وتذذتم التأكيذذج ع ذذى النتذذا ج ع ذذى المسذذتوى الذذجوم الناميذذة

  ي ودعذذم هذذ تقوتذذة مؤسسذذاا ونظذذم الذذجوم الناميذذةج دفعذذة لي ممذذا موجذذوالتعذذاوك ع ذذى المسذذتوى الذذجول 
مبسذذذذية   –ي ومذذذذن المتوقذذذذس امألذذذذاذ هجذذذذرا اا مذذذذن تجذذذذل سالسذذذذة التقوتذذذذة مذذذذن قبذذذذل الجوذذذذاا المانحذذذذة
ي وفذذى عصذذر الحذذج مذذن ية بذذين الحكومذذاا والجوذذاا المانحذذةي والشذذضافاإلجذذرا اا والتعذذاوك والمسذذا لة
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هلذذى تك يتسذذم مقيذذيم المألذذا ر البيئيذذة المحتم ذذة ل معونذذة ي نحتذذاج فذذ  دذذل قيذذود المذذوارد ال بيعيذذةالضقذذر 
ي وقذذج  كذذوك مذذن الصذذع  ع ذذى الذذجوم المانحذذة فذذ  الوقذذا المناسذذ والتنميذذة بالجقذذة والشذذضافية واإلممذذاز 

ي ييذذك اشذذر فذذ  نتذذا ج محذذجدعوتجو موذا الع يذذا ل رقابذذة متابعذذة ميضيذذة محقيذذق تمذذوالوم مسذذاهمة بشذذكل مب
فذذ  مؤسسذذاا ي موجذذج مسذذئولية عذذن  تذذادع المسذذا لة مذذن األمذذوام معذذا  هلذذى مجمذذس الم تذذج  امجذذا يوجذذج 

  جوا ها األع ى ل رقابة .   ف ذل    ف ي بما  الجولة النامية
 انعكاسات ممارسة المراجعة البيئية على األجهزة العليا للرقابة :     -3/ 4

سذذذار ى ل رقابذذذة ممجذذذام المراجعذذذة البيئيذذة بسذذذب  تك لكذذذل جوذذا  تع ذذذ فذذ موجذذج ت  ذذذا  امجاهذذذاا 
ي   وضذذذس الجولذذذة الناميذذذةي ووجيتوذذذاتدنذذذا  بسذذذب اجمجاهذذذااي قذذذج مألت ذذذس بعذذذض الت ذذذوتر الألذذذاا بذذذش

 والمصالت اإلق يمية والمح ية السياسية وغيرها من العوامل . 
ي وستواصذذذذذذل ا ل رقابذذذذذذةعمذذذذذذل األجوذذذذذذ ع الع يذذذذذذ فذذذذذذ وسذذذذذذتظل المراجعذذذذذذة البيئيذذذذذذة موجذذذذذذودع دا مذذذذذذا  

جامة وسعذذجاد مقذذذارتر مراجعذذة سياسذذذة التنميذذة المسذذت فذذ التقذذجز األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة هيذذرا  م تذذذج مذذن 
ي ع ذذذى مسذذذتوى عذذذام مذذذن مراجعذذذة المواضذذذيس الشذذذام ة عذذذن اجسذذذتجامةي وغيرهذذذا مذذذن الق ذذذا ا المعقذذذجع

 واألموام األجنبية . 
ي موجذذذذذج تولوتذذذذة مبيذذذذذرع لق ذذذذذا ا الجمذذذذذس بذذذذذين الكذذذذذوارو سذذذذبة لذذذذذبعض األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذةبالن

ي وق ذذا ا السذذالمة ومذذن ن صذذنس اإلنسذذاك والتأهذذ  ل كذذواروي واألخ ذذار البيئيذذةمذذ ال بيعيذذة والكذذوارو
ي هذذو ميذذس لبيئيذذة الججيذذجع ستسذذتمر فذذ  الظوذذوري واألمذذر األقذذل  قينذذا  مذذس ذلذذ المؤمذذج تك المواضذذيس ا

هجذذذذذذرا  المراجعذذذذذذة التق يج ذذذذذذة مثذذذذذذل النظاميذذذذذذة والم ابقذذذذذذة  فذذذذذذ  يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة ستسذذذذذذتمر األجوذذذذذذ ع الع • تكثر مأكيجا  من غيرها :   اجمجاهاابعض   ي   مكن مراجعة ه   الموضوعاا البيئية وفيما  
 ل داراا والبرامج البيئية . 

ي مثذذذل مراجعذذذة األ ذذذر فذذذ  هجذذذرا  مراجعذذذة مرمذذذ ع تصذذذغرستسذذذتمر ت  ذذذا  األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة  •
 لمشروعاا ماد ة .   البيئ 

م األدا  والنتذذذذذا ج ومذذذذذ ل  المراجعذذذذة البيئيذذذذذة بحيذذذذذك متنذذذذاو  فذذذذذ ستسذذذذتمر األجوذذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذذة  •
 عم ية اإلدارع . 

ي  مكذن تك  حصذل الوافذجوك الجذجد هلذذى فذ  دعذم بع ذذوا الذبعضستسذتمر األجوذ ع الع يذا ل رقابذة  •
ة عمذذل األنتوسذذذاى المراجعذذة البيئيذذة ع ذذذى دعذذم مذذذن األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذذة ذوى الألبذذرع ومجموعذذذ

 فذذذ ي وقذذذج  كذذذوك هنذذذاك ت  ذذذا   تذذذادع بيئذذذةالعمذذذل اإلق يميذذذة لمراجعذذذة ال ي ومجموعذذذةلمراجعذذذة البيئذذذة
 التجرت  ع ى مراجعة البيئة بالنسبة لألجو ع الع يا ل رقابة . 

الرقابذذة ع ذذى األدا  والمراجعذذة التعاونيذذة مذذس  فذذ  مكذذن تك متوقذذس األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة  تذذاداا  •
 بع وا البعض . 
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مذذذل مذذذس األ ذذذرا  المعنيذذذة مذذذن قذذذج مجذذذج األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة نضسذذذوا ت  ذذذا  مقذذذوز بم تذذذج مذذذن الع •
 خارج الحكومة . 

ومذذذن جميذذذس المناقشذذذاا السذذذابقة ي يت ذذذت تك األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة ستواصذذذل الحصذذذوم ع ذذذى 
مبذذر   ي التعذذاون تو  الضذذرد ي سذذوا  ع ذذى المسذذتوى مراجعوذذا مذذ ى مذذن الق ذذا ا البيئيذذة  حصذذ عذذجد ج

مبذذذر  مذذذن بذذذين  –التنميذذذة لأللضيذذذة  ي والحذذذج مذذذن الضقذذذر بموجذذذ  تهذذذجا ق ذذذا ا ال اقذذذة ومغيذذذر المنذذذاخ
تسذذذذذالي  المراجعذذذذذة ونتذذذذذا ج مقاسذذذذذم  فذذذذذ مت  ذذذذذ  بذذذذذ م جوذذذذذود معاونيذذذذذة مبيذذذذذرع  التذذذذذ مألت ذذذذذس الق ذذذذذا ا 

ي وهذذذذى مقت ذذذذى مذذذذن الحذذذذال الوقذذذذا  فذذذذ محذذذذج اا التنميذذذذة المسذذذذتجامة  هذذذذ ي هذذذذ   الق ذذذذا ا المراجعذذذذة
ثذذذر مذذذن معظذذذم الق ذذذذا ا القذذذرار منذذذاوم الموضذذذذوعاا والمنظمذذذاا البيئيذذذة غيذذذر التق يج ذذذذة ي تك متألذذذ  

ي بينمذذا ت ذارا محذذوجا مقذذج م لأللضيذة ع ذذى نتذا ج قاب ذذة ل قيذاس ينصذ  مرميذذ  األهذجا  اإلنما يذذة البيئية األخرى . 
تنشذذذذ ة  هذذذذ ي مذذذذل هذذذذ   التغييذذذذراا ل حصذذذذوم ع ذذذذى األمذذذذوام تو الذذذذجوجرااالمسذذذذاعجع األهميذذذذة التاليذذذذة 

منظذور محايذذج وغيذذر مسذي  بشذذأك التنميذذة مذذن  ي وتمكنوذذا تك مذذوفرلوفذة لذذجى األجوذذ ع الع يذا ل رقابذذةمأ
خذذالم التأكذذج مذذن تك التموتذذل المسذذتألجز لتألضيذذس يذذجع الضقذذر يذذتم صذذرفش بشذذكل صذذحيت وتذذتم فحذذ  

ي ومذذس ذلذذ   مكذذن تك واط ذذار العالميذذة لوذذاج متنبذذأ األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة بق ذذا ا مغيذذر المنذذاخ  المشروعاا لتحقيق النتا ج المنشودع منوا . 
التذذذ  مت ذذذمن جوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة بماليظذذذاا مراجعذذذة م موسذذذة ل بذذذرامج الو نيذذذة الناجحذذذة مسذذذوم األ

ي وسيكوك لذجى الذجوم الموقعذة فوذم تكثذر دقذة ألنشذ ة مموتذل مشذارتس مغيذر المنذاخ نتا ج قاب ة ل قياس
ك ي وتمكذذذن تالتذذذ  مبذذذجيوا األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذةالجاخ يذذة والألارجيذذذة مذذذن خذذذالم ماليظذذذاا المراجعذذذة 

ناقشذذذذة بشذذذذأك مكذذذذوك المناقشذذذذاا تكثذذذذر دقذذذذة هذا مانذذذذا تدواا السياسذذذذة محذذذذل المراجعذذذذة جذذذذ  ا  مذذذذن الم
ي ومأل ذذة الحكومذذذاا لبنذذا  تنظمذذة مت ذذذورع إلدارع وقيذذاس ورصذذج ومق يذذذل الوصذذوم هلذذى ي ذذذوم تف ذذل

ي وتمكذذذن تك متألذذذ  مشذذذارمة األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة شذذذكل عم يذذذاا مراجعذذذة غذذذا اا الجفيئذذذةانبعا ذذذاا ال
ذلذذذذ  الجوانذذذذ  المتع قذذذذذة  فذذذذذ ي بمذذذذا امذذذذذل مذذذذس انبعا ذذذذاا الغذذذذذا اا الجفيئذذذذةشذذذذرا  ع ذذذذى خ ذذذذة التعل 

 ببروموموم ميومو . 
 التغيرات الناشئة داخل األجهزة العليا للرقابة : 

 التالية ميضية معالجة األجو ع الع يا ل رقابة القياز لألعمام .   اجمجاهاامتناوم  

 

 

 

 

   8 س ز ك
 شذذذذذذذر  ميذذذذذذذس مسذذذذذذذت يس 
األجوذذذذذذ ع الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة 
دمذذذذج البيئذذذذة فذذذذ  هرشذذذذاد 

 ( 1انظر الم حق    المراجعة

يبذذذذذجو مسذذذذذتقبل األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة تكثذذذذذر هخ ذذذذذرارا ي فوذذذذذ  مقذذذذذوز 
مج م تذذذذذج مذذذذن األجوذذذذ ع الع يذذذذذا ببنذذذذا  تسذذذذالي  مراجعذذذذة تكثذذذذذر هخ ذذذذرارا ي يذذذذج

ل رقابذذذذة البيئيذذذذة والتنميذذذذة المسذذذذتجامة فذذذذ  ممارسذذذذتوا ل مراجعذذذذةي ومذذذذن خذذذذالم 
التذذذذذذذجرت ي واجسذذذذذذذتعانة بذذذذذذذالألبرا  الذذذذذذذذجاخ ييني ومنقذذذذذذذيت تو وضذذذذذذذس متيبذذذذذذذذاا 
ل مراجعذذذذذةي ومحجيذذذذذج ن اقذذذذذاا مناسذذذذذبة ل مراجعذذذذذة والتأل ذذذذذية اإلسذذذذذتراميج ي 

جامة فذذذذذ  عذذذذذجد تكبذذذذذر مذذذذذن  جذذذذذرى هدمذذذذذاج اعتبذذذذذاراا البيئذذذذذة والتنميذذذذذة المسذذذذذت
الموضذذذذذوعاا المتع قذذذذذة بالمراجعذذذذذةي وتقذذذذذوز بعذذذذذض األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة 
ببنذذا  فذذرق عمذذل لمراجعذذ  البيئذذةي فذذ  يذذين تك الذذبعض األخذذر  أخذذ  البيئذذة 
فذذذذذ  اجعتبذذذذذار فذذذذذ  مذذذذذل تو بعذذذذذذض تعمذذذذذام مأل ذذذذذية المراجعذذذذذة ي وج مذذذذذذ ام 

 ا  . ألجو ع ع يا ل رقابة تخرى مقوز بو   األنش ة ع ى يج سو 
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ي بذذذذذجتا م تذذذذذج مذذذذذن األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا  ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة اخ ذذذذذرارا  األجوذذذذذومذذذذذ داد مذذذذذ ل  عم يذذذذذاا 
عذذن  رتذذق الحذذج مذذن نضا ذذاا المكامذذ ي والحذذج مذذن اسذذتوالك  مألضذذيض مأ يرهذذا ع ذذى البيئذذة فذذ ل رقابذذة 
واختيذذذذار وسذذذذا ل  ي ا ي ومنضيذذذذ  ممارسذذذذاا نشذذذذر مسذذذذتجامةي وعقذذذذج تيذذذذجاو داخ يذذذذة تكثذذذذرا اخ ذذذذرار ال اقذذذذة

ي بعذذض األجوذذ ع الع يذذذا ل رقابذذة قذذادرع ع ذذى قيذذذاس مذذواد المكتبيذذةسذذضر صذذج قة ل بيئذذةي ويتذذى مكذذذوتن ال
ومحقيذذذذذق وفذذذذذوراا فذذذذ  التكذذذذذاليس ت  ذذذذذا ي هذذذذذ ا هذذذذذو تيذذذذذج  البصذذذذذماا اإل كولوجيذذذذذة   فذذذذذ التألضي ذذذذاا 

ي والم تذذذذذج مذذذذذن األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة م البذذذذذة بمراجعذذذذذة مسذذذذذئولياا مشذذذذذترتاا األصذذذذذوم المتناميذذذذذة
ي ل تحذذذج  مجموعذذذة عمذذذل مراجعذذذة البيئذذذةوسذذذو  متصذذذجى  ي امذذذ  البيئيذذذة فذذذ  األقسذذذاز الحكوميذذذةالمك

مثبذذذذذا التكذذذذذاليس  مكذذذذذن تك  التذذذذذ سذذذذيرتج بعذذذذذض المذذذذذراجعين الحصذذذذذوم ع ذذذذذى تدواا المراجعذذذذة  ي وستعمل من تجل مح ير تنش توا . وهى منظمة م وعية دولية
بيئيذذذذذة ي وتمكذذذذذن مح يذذذذذل التكذذذذذاليس والعوا ذذذذذج ور مذذذذذا  مكذذذذذن م بيقوذذذذذا لبرهنذذذذذة الضوا ذذذذذج الوالعوا ذذذذذج البيئيذذذذذة

بالعمذذذل تو  م عذذذن القيذذذازذالناجذذذ البيئذذذ ن التذذذجهور ذار الذذذثمن المذذذجفوع مذذذذالمحتم ذذذة لعمذذذل معذذذين تو هدوذذذ
ي يتألذذذ  بعذذذض المذذذراجعين خ ذذذواا لمعرفذذذة وفوذذذم المذذذوارد التراخذذذ  عذذذن القيذذذاز بذذذشي وفذذذى الوقذذذا نضسذذذش

إلقامذذذة عالقذذذاا مذذذس المؤسسذذذاا ور مذذذا معتبذذذر الموضذذذوعاا الم رويذذذة بمثابذذذة فذذذرا متايذذذة  ال بيعية والمحاسبة البيئية . 
ي وقذذذج جيظذذذذا األجوذذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذذة والمؤسسذذذاا الجوليذذذذة وجذذذذود اجهتمامذذذذاانضذذذ   فذذذذ المشذذذارمة 

والعمذذل بشذذأك البيئذذةي وم  ذذوب بذذ م الم تذذج مذذن الجوذذج ل تأكذذج مذذن محقيذذق  اجلتذذ ازفجذذوع متناميذذة بذذين 
مذذذذج المراجعذذذذوك ع ذذذذى تنذذذذش ج مذذذذ ام ي وتؤ الحكوميذذذذة بشذذذذأك الق ذذذذا ا البيئيذذذذة اطليذذذذاارقابذذذذة شذذذذام ة مذذذذن 

الجوذذذذا  األع ذذذذى ل رقابذذذذة داخ يذذذذا  ومذذذذ ل   فذذذذ بالمراجعذذذذة البيئيذذذذة  الذذذذوع هنذذذذاك ياجذذذذة لرفذذذذس مسذذذذتوى 
ي مستكشذذس شذذعبة األمذذم المتحذذجع لذذ دارع العامذذة اا الجوليذذةوقذذج بذذجت بعذذض التعذذاوك مذذس المؤسسذذ خارجيا  . 

ا مثذذذل األهذذذجا  هلذذذى النتذذذا ج ع ذذذى مجذذذاج وسدارع التنميذذذة ميضيذذذة م بيذذذق تسذذذالي  المراجعذذذة المسذذذتنجع
مسذذا لة  آليذذةي ومذذرى هذذ   الشذذعبة فرصذذا  لذذجى األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة ل ذذماك تع ذذى اإلنما يذذة لأللضيذذة

بعذذذض المشذذذروعاا  فذذذ ي ولقذذذج شذذذارما دولذذذ  مثذذذل األهذذذجا  اإلنما يذذذة لأللضيذذذةجلتذذذ از الجولذذذة بامضذذذاق 
ي والوذذذذج  رجنتذذذذين وجنذذذذوب تفرتقيذذذذا والبرا تذذذذلب واألالمشذذذذترمة مذذذذس األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة مذذذذن المغذذذذر 

مذذن هذذ   المشذذروعاا المشذذترمة هذذو جعذذل وديضذذة المراجعذذة تكثذذر مرم تذذة إلنجذذا  األهذذجا  اإلنما يذذة 
 مت منوا .   الت لأللضية والعم ياا  
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ي بالنسذذذذذبة فذذذذذ  مع تذذذذذ  الحكذذذذم الرشذذذذذيج والمسذذذذذا لةوسيسذذذذتمر نمذذذذذو دور األجوذذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذذة 
المسذذتقبل ب رتقذذة  فذذ ي ل هذذ ا النمذذو مذذن الناييذذة المثاليذذةوالتنميذذة المسذذتجامة ي وتتكامذذ لق ذذا ا البيئذذة

 فذذذ  اجشذذتراكي ومذذن خذذذالم العالميذذذة األخذذرى ل حوممذذة البيئيذذذةتف ذذل مذذس تنشذذذ ة وتدوار المؤسسذذاا 
ي  مكذذذن تك  كذذذوك هنذذذاك متألذذذ   القذذذرار والجموذذذورتعمذذذام المراجعذذذة ومبذذذادم المع ومذذذاا الجقيقذذذة مذذذس 

  وتل األجل ل تعاوك . اهتماز  
 
 
 
 تقوية الع،قات الخارجية :    -4/ 4

تو التعذذذاوك بذذذين األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة تو مجموعذذذة  اجمصذذذاملذذذي  هنذذذاك خ ذذذة مبذذذين ميضيذذذة 
ي يوجذذذج تدوار ومضوت ذذذاا مألت ضذذذة ب رتقذذذة متأصذذذ ة لبيئذذذة و ذذذين المؤسسذذذاا الألارجيذذذةعمذذذل مراجعذذذة ا

التاليذذة تقذذذل  اجقترايذذااي ومعتبذذر ة واألجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذةالبيئيذذل حوممذذة  العذذالم لكذذل مذذن المجتمذذس 
 ي ومقجز بعض المناهج من تجل منضعة متبادلة . وضويا  

متحذذذجع ومجموعذذذة عمذذذل  مكذذذن التمذذذاس محسذذذين مبذذذادم المع ومذذذاا بذذذين تقسذذذاز محذذذجدع لألمذذذم ال
بيئيذذذة الجوليذذذذة ال الحوممذذذة جلت امذذذاا الرسذذذذم ي معتبذذذر األمذذذذم المتحذذذجع بمثابذذذة المنتذذذجى مراجعذذذة البيئذذذة

 األغ  ذذةي ولذذ ل   مكذذن لألمذذم المتحذذجع ومنظماموذذا المتألصصذذة بمذذا فيوذذا منظمذذة ل ذذجوم ذاا السذذيادع
ي ومعتبذذذذذر  بيعيذذذذذة لتع تذذذذذ  العالقذذذذذاا الألارجيذذذذذةوال راعذذذذذة ومنظمذذذذذة الصذذذذذحة العالميذذذذذة مذذذذذوفير وسذذذذذي ة 

سذعة متجذاو  ن ذذاق منظمذاا مثذل برنذامج األمذم المتحذجع ل بيئذة مصذادر قوتذة ل مع ومذاا مذس شذبكة وا
األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة ي وت ذذم برنذذامج األمذذم المتحذذجع ل بيئذذة شذذعبا  قذذج  كذذوك من قيذذا  بالنسذذبة لألجوذذ ع 

ذلذذذذذ  شذذذذذعبة اإلنذذذذذ ار المبكذذذذذر والتقيذذذذذذيم  فذذذذذ ي بمذذذذذا منتظمذذذذذة معوذذذذذا لالمصذذذذذاجاالع يذذذذذا ل رقابذذذذذة بنذذذذذا  
  DEWA/http://www.unep.org البيئيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  اجمضاقيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاا( وشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعبة
  http://www.unep.org/dec اجمصذذذذذامي  حتذذذذذاج الت ذذذذذوع  المتواضذذذذذس العينذذذذذ ( ونظذذذذذرا  ل ذذذذذجعم 

 واضحة .   هستراميجيةلمجموعة عمل مراجعة البيئة هلى محقيق منافس    الألارج 
جد  برنذذامج األمذذم البيئيذذة الجوليذذة محذذج ا  مشذذترما  يذذ اقذذاالالمضمشذذكل محذذج اا التنضيذذ  والم ابقذذة 

البيئيذذذذة الجوليذذذذة لشذذذذر   اجمضاقذذذذااي  مكذذذذن تك مقذذذذوز األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة بمراجعذذذذة المتحذذذذجع ل بيئذذذذة
صذذجقا ع ذذذى  التذذ ي بالنسذذبة ل ذذجوم التذذ  محتذذاج هلذذى م تذذذج مذذن الصذذرامة مجذذاجا الم ابقذذة والتنضيذذ 

ي هذا اسذذذت اعا األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة مبذذذادم مقذذذذارتر مراجعذذذذة التنضيذذذذ  امضاقذذذاا بيئيذذذذة دوليذذذذة محذذذذجدع 
 اجمضاقيذذةي يينئذذ   مكذذن مقاسذذم نتذذا ج منضيذذ  تمانذذة اجمضاقيذذة البيئيذذة الجوليذذةع ذذى المسذذتوى المح ذذى مذذس 

امضاقيذذذة بيئيذذذة  فذذذ ي معتبذذذر يكومذذذة مذذذل دولذذذة  ذذذر  وليذذذة ع ذذذى نحذذذو تسذذذرع و  بيعذذذة الحذذذامالبيئيذذذة الج
ي  مكذذن تك مكذذوك نتذذا ج المراجعذذة اجمضذذاق ع ذذى هذذ ا الوضذذسي وعذذالوع ع ذذى ذلذذ ة هلذذى ياجذذ فذذ دوليذة 

 البيئية.   اجمضاقاام وتر الجيل المقبل من   ف من ه ا القبيل مضيجع ممع وماا تساسية  

http://www.unep.org/DEWA
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مناولوذذذا جذذذجوم تعمذذذام القذذذرك  التذذذ تنجذذذ ا مراجعذذذة بشذذذأك الموضذذذوعاا  التذذذ وقذذذج مذذذرى الذذذجوم 
مع تذذ   فذذ قذذج مذذرى الضوا ذذج المحتم ذذة  –ل تنميذذة المسذذتجامة  العذذالم مذذة والعشذذرتن ومذذؤممر الق الحذذاد 

 UNCSDي وقذذذج يذذذجدا لجنذذذة ( UNCSDالعالقذذذاا مذذذس لجنذذذة األمذذذم المتحذذذجع ل تنميذذذة المسذذذتجامة   
 UNCSDي ورمذذذ ا لجنذذذة ك إلعذذذجاد التقذذذارتر ووضذذذس السياسذذذاامجموعذذذاا موضذذذوعية مذذذجموا سذذذنتا

عية ك المجموعذذاا الموضذذوعية ل  اقذذة والتنميذذة الصذذناي ع ذذى التقذذارتر الق رتذذة بشذذأ 2006عذذاز  فذذ 
ي مناولذذذا الأل ذذذة امألذذذاذ 2007والغذذذال  الجذذذوى / م ذذذوو الوذذذوا ي ومغيذذذر المنذذذاخي وفذذذى السذذذنة الثانيذذذة 

فذذذذذ  منضيذذذذذ  هذذذذذ   القذذذذذراراا المتع قذذذذذة بالسياسذذذذذة العامذذذذذة بشذذذذذأك التذذذذذجابير والأليذذذذذاراا العم يذذذذذة ل سذذذذذراع 
الوقذذذا  فذذذ اإلسذذذتراميجية  اجمصذذذاجا ع الع يذذذا ل رقابذذذة مذذذن ي وتمكذذذن تك مسذذذتضيج األجوذذذالق ذذذا ا نضسذذذوا

ي تو بمثابذذذة مكتذذذ  هق يمذذذ  مذذذابس لوذذذا وسذذذوا  مانذذذا ال جذذذاك اإلق يميذذذة جذذذ  ا  مذذذن األمذذذم المتحذذذجع .   UNCSDمعالج المجموعاا الموضوعية لجى لجنة    الت المناس  لموضوعاا المراجعة  
 رقابذذذة بوذذذا ومع تذذذ  العالقذذذاا ألجوذذذ ع الع يذذذا لا امصذذذاممعتبذذذر هذذذ   ال جذذذاك اإلق يميذذذة منظمذذذاا  مكذذذن 

ي  مكذذن لألجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة بذذجوم من قذذة دلتذذا نوذذر ميكذذونج بنذذا  الذذروابة معوذذاي ع ذذى سذذبيل المثذذام
لمن قذذذذذذذذذذذذذذذة تسذذذذذذذذذذذذذذذيا والمحذذذذذذذذذذذذذذذية  واججتماعيذذذذذذذذذذذذذذذة اجقتصذذذذذذذذذذذذذذذاد ةمذذذذذذذذذذذذذذذس لجنذذذذذذذذذذذذذذذة األمذذذذذذذذذذذذذذذم المتحذذذذذذذذذذذذذذذجع 

  .orghttp://www.unescap ي قامذذذذذذذا لجنذذذذذذذة نوذذذذذذذر ميكذذذذذذذونج 1995( وتاليذذذذذذذ  تنذذذذذذذش منذذذذذذذ  عذذذذذذذاز
  http://www.mrcmekong.org بذذذ براز امضذذذاق بذذذين يكومذذذاا ممبود ذذذا وجوس ومايالنذذذج وفيتنذذذاز )

ر اإلمكانيذذذاا ل تعذذاوك مذذن تجذذذل التنميذذة المسذذتجامة واإلدارع المشذذذترمة لمذذوارد الميذذا  المشذذذترمة وم ذذوت
بذذذذين دوم اإلق ذذذذيم مسذذذذتحق  ل نوذذذذر . وقذذذذج  كذذذذوك هنذذذذاك موضذذذذوعاا ذاا اهتمذذذذاز مشذذذذترك اجقتصذذذذاد ة
 التذذذذ المن قذذذة فيمذذذا  ألذذذذ  نضذذذ  النتذذذا ج  فذذذذ ي وتمكذذذن تك مشذذذترك األجوذذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة المراجعذذذة
لمجموعذذذة عمذذذل مراجعذذذة البيئذذذة م ذذذم عشذذذرتن جوذذذا  تع ذذذى التابعذذذة الحاليذذذة  المحضذذذ عة وال جنذذذ ي والمجال  المنتألبة . هليوا مس مل من المنظماا اإلق يميةي والجموورموص وا  

تكثذذر مذذن خمسذذين   ذذم  الذذ  ل رقابذذة تع ذذا  وهذذى مجتمذذس بانتظذذاز ومذذ ل   جتمذذس المج ذذ  بأكم ذذش 
ي ولمجموعذذذة عمذذذل مراجعذذذة البيئذذذة خ ذذذة عمذذذل  ال يذذذة  مغ ذذذى  ذذذالو سذذذنواا( جوذذذا  تع ذذذى ل رقابذذذة

ي وفذذذى ا و نذذذا  القذذذجراا ومع تذذذ  العالقذذذااجا  البيئيذذذة لتبذذذادم المع ومذذذامعذذذالج موضذذذوع البيئذذذة واألهذذذ
ي هذذ   الم تقيذذاا اعذذاا هق يميذذةالوقذذا نضسذذش مقذذوز مجموعذذاا عمذذل مراجعذذة البيئذذة اإلق يميذذة بعقذذج اجتم

مراجعذذذ  البيئذذذة ي والتحذذذجو هلذذذى العذذذالم  ل مراقبذذذةي والمشذذذارمةفذذذرا متايذذذة لمجتمذذذس الحوممذذذة  هذذذ 
تك مذذجرس  األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة دعذذواا قذذادع  ينبغذذ ي ثمذذا  كذذوك ذلذذ  مناسذذبا  مذذن الق ذذاع العذذازي ويي
ومعتبذذر األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة بحاجذذة هلذذى هدوذذار   ل حوممذذة البيئيذذة .  العذذالم منتقذذين مذذن المجتمذذس 

آليذة البيئذة الحكوميذذة وغالبذا  مذا مكذوك هذذ   اطليذاا قذج خ ذذعا  فذذ تك المذراجعين يذجرموك التعقيذجاا 
 سة وافية من قبل األجو ع الع يا ل رقابة . لجرا

 
 ( : الخاتمة : 5الفصل ) 

الحوممذذة  فذذ لقذذج توضذذت هذذ ا التقرتذذر ميذذس مذذؤدى األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة دورا  ييوتذذا  ومتناميذذا  
ي تو يذذذذا ل رقابذذذذة متجانسذذذذة فذذذذ  مضوت ذذذذامواي تو الويكذذذذلالبيئيذذذذة الضعالذذذذة والمسذذذذا لة ليسذذذذا األجوذذذذ ع الع 
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بذذذذ جرا  عم يذذذذاا  ي قذذذذج مألت ذذذذس تسذذذذباب قياموذذذذا ج المراجعذذذذةي وعذذذذالوع ع ذذذذى ذلذذذذ نتذذذذاوسذذذذا ل موصذذذذيل 
ي ومذذس ذلذذ  فذذ ك جميذذس نتذذا ج المراجعذذة البيئيذذة مسذذاعج الحكومذذة ع ذذى محقيذذق تهذذجافوا المراجعذذة البيئيذذة

 البيئية . 
مذذذؤدى األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة ع ذذذى وجذذذش الألصذذذوا دورا  هامذذذا  ت  ذذذا  مقذذذوز بذذذش ل تأكذذذج مذذذن تك 

صذذميم  فذ البيئيذذة  اجسذتجامةمذتم مسذذا لتوا ومكذوك مسذئولة ومسذذتجيبة ل تأكذج مذذن تك ق ذا ا يكومامنذا 
 مبادرامنا ل تنمية . 

 السيج ميرتن  نومبيمبى ي المراجس العاز لجموورتة جنوب تفرتقيا . 

ي وتسذذذذتجي  عمذذذذل فذذذذ  الحوممذذذذة البيئيذذذذة العالميذذذذة ا  دور ومذذذذؤدى األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة ت  ذذذذا  
ي وداخذذذل منظمذذذة األنتوسذذذاى والعذذذالم  لذذذنظم الحوممذذذة البيئيذذذةيذذذا ل رقابذذذة ل نمذذذو المح ذذذى األجوذذذ ع الع 

ي وموذذذج  مجموعذذذة ل صذذذياغة الجيذذذجع ل مراجعذذذة البيئيذذذةمذذذجعم األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة بع ذذذوا الذذذبعض 
مجذذام سياسذذذاا  فذذذ عمذذل مراجعذذذة البيئذذة هلذذذى محسذذين اسذذذتألجاز مضذذوتض المراجعذذذة وتدواا المراجعذذة 

 ه ا التقرتر بشأك النجاياا والتحج اا ل مراجعة البيئية :  ف وقج دورا عجع مواضيس   ة بالنسبة لألجو ع الع يا ل رقابة . يما ة البيئ
 ق ا ا البيئة ع ى المجى ال وتل .  •
 والحل .   التحج التنمية المستجامة ج   من   •

 تمر هاز .  اطخرتنالتعاوك مس   •

 الق ا ا البيئية معقجع .  •

 وامل تساسية . التوعية والتع يم ع •

 .   ضرور  وجود موا ك بين اإلجرا اا العالمية والمح ية تمر   •

فذذذ  تك هذذذ   المواضذذذيس مشذذذترمة لجميذذذس المونيذذذين العذذذام ين  فذذذ ي يتمثذذذل وتذذذنعك  محذذذجى تكبذذذر
ي ومذذن من  ذذق هذذ ا الضوذذم بذذأك األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة مت  ذذس هلذذى الذذتع م ومبذذادم الألبذذراا ق ذذا ا البيئذذة

ي وخارجيذذذذا  قذذذذج محسذذذذن لق ذذذذا ا البيئيذذذذة والحوممذذذذة البيئيذذذذةن المونيذذذذين بشذذذذأك اوالعمذذذذل مذذذذس غيذذذذرهم مذذذذ
ألكثذر المشذاكل البيئيذة العالميذة مذن خذالم ي ذوم متعذجدع  التصذج ي ومذم التعاوك ف  السذنواا األخيذرع

ي يبذذذذذجت بعذذذذذض وم ايذذذذذج ال ذذذذذغون مذذذذذن تجذذذذذل الغذذذذذ ا  السذذذذذكان جميذذذذذس األنشذذذذذ ة متشذذذذذابكة :   النمذذذذذو  األ را  . 
مشذذذذوج ارمبا ذذذذذاا بذذذذين اسذذذذذتألجاز المذذذذذوارد  التذذذذذ رد بجا ذذذذة لعم يذذذذذاا المراجعذذذذة البيئيذذذذذة المذذذذراجعين مجذذذذذ

ياجذة هلذذى  فذ جميذس تنحذا  العذالم  فذ ي فذ ك المذ ارعين 2020ال بيعيذة والحذج مذن الضقذر بح ذوم عذاز 
 ي سذذذيكوك الضوذذذم األف ذذذل لتغيذذذر المنذذذاخ% مذذذن الحبذذذوب إل عذذذاز الجميذذذس . و 40هنتذذذاج نسذذذبة هضذذذافية 

 بيعيذذذة ييوتذذذا  ل  راعذذذة المستجامذذذذة ي واإلنذذذ ار المبكذذذر ضذذذج الكذذذوارو الالما يذذذة المتايذذذة ومقيذذذيم المذذذوارد
  . 
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ي تو المراجعذذذذة ادوا ع ذذذذى األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذةي والمراجعذذذذةبالنسذذذذبة ألولئذذذذ  الذذذذ ين لذذذذم  عتذذذذ 
اجعتذذذرا  بذذذأك ي مذذذس ن المراجعذذذة البيئيذذذة وشذذر  فوا ذذذجهاالبيئيذذة يذذذاوم هذذذ ا التقرتذذذر ه الذذة الغمذذذوا عذذذ

ي األجوذذذ ع قابذذة بالحوممذذذة البيئيذذذة والمسذذذا لةي متعوذذذج األجوذذذ ع الع يذذذا ل ر ومبنذذا هذذذو محذذذا ضذذذغة مبيذذرك
لذذجيوا معوذذج  التذذ الع يذذا ل رقابذذة ومجموعذذة عمذذل مراجعذذة البيئذذة يوجوذذوك دعذذوع هلذذى جميذذس المنظمذذاا 

 ( أسئلة مطروحة كثيرًا : 1الملحق رقم )  امألاذ خ واا معاونية .   ف مما ل ل بج  

 ريع للمارسين : إرشاد س

هذذذذ   الجراسذذذذة ب  جذذذذاد ي ذذذذوج   فذذذذ العجيذذذذج مذذذذن المذذذذراجعين الذذذذ ين تسذذذذوموا بالمع ومذذذذاا   الذذذذ  
 المراجعة البيئية :   ف يل بعض التحج اا الشا عة    ف ل مشاكل ومساعج العشر تسئ ة التالية  

رفذذذذة لتنضيذذذذذ  ميذذذذس مسذذذذت يس األجوذذذذذ ع الع يذذذذا الرقابيذذذذة بنذذذذا  القذذذذذجرع والموذذذذاراا والمع  السلللللألال األول : 
 عم ياا مراجعة بيئية ناجحة ؟

 حتذذاج الجوذذا  األع ذذى ل رقابذذة معرفتذذش إلجذذرا  توم عم يذذة مراجعذذة بيئيذذة  الذذ  مذذا   :  الثللاني السللألال 
 خاصة بش ؟

 متى ولماذا مكوك عم ياا المراجعة البيئية التعاونية مناسبة ؟   :  الثالثالسألال 

 ا الرقابية استألجاز الألبرا  الألارجيين ؟ميس مست يس األجو ع الع ي  :  رابعالسألال ال

يواجووذذذا الجوذذذا  األع ذذذى ل رقابذذذة عنذذذج  التذذذ بعذذذض العقبذذذاا النم يذذذة  هذذذ مذذذا   : خلللامسالسلللألال ال
 هجرا  المراجعة وميس  مكنش التعامل معوا ؟

 جذذ   الذذ   مكذذن مراجعتوذا ومذذا هذذو المذنوج  التذذ التصذذرفاا الحكوميذة  هذذ مذا   :  سللادسالسللألال ال
 لجوا  األع ى ل رقابة ؟تك  ستألجمش ا

عذذذن جوانذذذ   واجسذذذتعالزالتحقذذذق مذذذن  فذذذ ميذذذس مشذذذارك األجوذذذ ع الع يذذذا الرقابيذذذة   :  سلللابعالسلللألال ال
 التنمية المستجامة ؟

 تعمالوا ؟ ف ميس مجمج األجو ع الع يا الرقابية المراجعة البيئية     :  ثامنالسألال ال

  تادع مأ ير المراجعة البيئية ؟  ميس  مكن لألجو ع الع يا الرقابية   :  تاسعالسألال ال

 العمذذل معذذا   ذالبيئيذذة غيذذر الحكوميذذميذذس  مكذذن لألجوذذ ع الع يذذا الرقابيذذة والمنظمذذاا   : عاشللر السللألال ال
 ؟
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نوا ذذذة مذذذل سذذذؤام موجذذذج قا مذذذة بالمصذذذادر اإلضذذذافية وتمكذذذن ه جذذذاد غالبيذذذة المصذذذادر ع ذذذى  فذذذ 
الموقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس األلكترونذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  لمجموعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة عمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل المراجعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة البيئيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة   

http://www.enviromental.auditing.org   . 
مذذذذذذم الحصذذذذذذوم ع ذذذذذذى المع ومذذذذذذاا بألصذذذذذذوا األسذذذذذذئ ة السذذذذذذابقة مذذذذذذن األجوذذذذذذ ع الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة 

موعذذذذة عمذذذذل المراجعذذذذة هذذذذ ا التقرتذذذذر ومذذذذن مذذذذادع سذذذذبق لمج فذذذذ والمذذذذراجعين الذذذذ ين تسذذذذوموا بألبذذذذراموم 
ي عمومذذذا   عتمذذذج البحذذذك ع ذذذى ممذذذذارس مونذذذة المراجعذذذة البيئيذذذة  سذذذردوك مجذذذار وم مذذذذن رهاالبيئيذذذة نشذذذ

 خالم المقابالا الشألصية واإلستقصا اا واألبحاو . 
 

 

مذذذل األبحذذذاو فذذذ ك هذذذ ا التقرتذذذر  قتصذذذر ع ذذذى مقذذذج م صذذذورع شذذذام ة ل مراجعذذذة  فذذذ وممذذذا  حذذذجو 
 مجتمس األنتوساى .   ف البيئية  

 

 
 

لقمذذذة :  مسذذذاعج القيذذذادع المرم تذذذة داخذذذل الجوذذذا  األع ذذذى ل رقابذذذة مذذذن ا اجلتذذذ ازالحصذذذوم ع ذذذى 
ع ذذى نمذذو المراجعذذة البيئيذذة فع ذذى سذذبيل المثذذام هذا مذذاك لذذجى ر ذذي  الجوذذا  األع ذذى ل رقابذذة اهتمامذذا  

مسذببوا نمذاذج التنميذذة الغيذر مسذتجامة فذذ ك هذ ا  مكذذن  التذذ بالق ذا ا البيئيذة تو  كذذوك معنيذا  بالمشذاكل 
 بالمراجعة البيئية داخل الجوا  األع ى ل رقابة .   اجهتماز تادع   ف تك  ساعج  

 إستراتيجيات على مستوى الهيئة : 
األخذذرى ل رقابذذة . تكتشذذس مذذا مضع ذذش األجوذذ ع الع يذذا مجتملللع األنتوسلللاى الخلللاص بللل   فلللي * شلللار، 

فقذذذذج سذذذذاعجا  اطخذذذذرتنمذذذذتع م مذذذذن عمذذذذل  مذذذذ لألجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة هنذذذذاك فذذذذرا قوميذذذذة وعالميذذذذة 
مجموعذذذذاا العمذذذذل اإلق يميذذذذة ل مراجعذذذذة البيئيذذذذة داخذذذذل مجموعذذذذة عمذذذذل األنتوسذذذذاى ل مراجعذذذذة البيئيذذذذة 

المع ومذذذذذاا والذذذذذتع م ومشذذذذذارك األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة بانتظذذذذذاز بأف ذذذذذل الممارسذذذذذاا  فذذذذذ بالمشذذذذذارمة 
 والجروس المستضادع والنقة اإلرشاد ة . 

بمشذذورع شذذذبكة عمذذل مذذذن  واجسذذتعانةتك بنذذذا  وحمايلللة شلللبكة عملللل الخبلللراء والمنظملللات  تطلللوير* 
ي ولكذذذذن  جذذذذ  تك  كذذذذوك نشذذذذا ا  مسذذذذتمرا  الألبذذذذرا  والمنظمذذذذاا ولذذذذي  هامذذذذا  فقذذذذة ألوم مراجعذذذذة بيئيذذذذة 

كيلللس تسلللتطيع األجهلللزة العليلللا الرقابيلللة بنلللاء القلللدرة والمهلللارات والمعرفلللة   السلللألال األول : 
 لتنفيذ عمليات مراجعة بيئية ناجحة ؟

 

http://www.enviromental.auditing.org/


 مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة 
- 87 - 

ومسذذذتكمل بعذذذض األجوذذذ ع الع يذذذا الرقابيذذذة مراجعاموذذذا البيئيذذذة بتذذذجعيم شذذذبكة عمذذذل مذذذن الألبذذذرا  متنذذذاوم 
سذذذيس عم وذذذم فيمذذذا ورا  المسذذذا ل مو  فذذذ موضذذذوعاا بيئيذذذة محذذذجدع وهذذذ ا  مكذذذن تك  سذذذاعج المذذذراجعين 

اإلدارتذذذذذة لمألا بذذذذذة المسذذذذذا ل األخذذذذذرى ذاا المعنذذذذذى فيمذذذذذا هذا مانذذذذذا اإلداراا والومذذذذذاجا الحكوميذذذذذة 
 مرم  ع ى الق ا ا الصحيحة تز ج وما هذا مانا متناوم المشكالا ب رتقة معقولة تز ج . 

     للمراجعة البيئية :     إستراتيجية* وضع  

ل رقابذذذذذة بنذذذذذا  القذذذذذجرع بمراعذذذذذاع اسذذذذذتجابتوم اإلسذذذذذتراميجية لجذذذذذجوم تعمذذذذذام  مكذذذذذن لألجوذذذذذ ع الع يذذذذذا 
ت ضذذذة بذذذين األجوذذذ ع الع يذذذا مجذذذا  الق ذذذا ا المأل اجهتمذذذازالتنميذذذة المسذذذتجامة ومذذذن المحتمذذذل تك  ألت ذذذس 

ي ومذذذس ذلذذذ  فذذذأك الأل ذذذة اإلسذذذتراميجية معمذذذل مذذذجليل ل مراجعذذذاا المسذذذتقب ية ومسذذذمت لألجوذذذ ع ل رقابذذذة
 محجد الوقا واألفراد والموارد األخرى الم  و ة . الع يا ل رقابة تك 

    وظروف القضايا البيئية :   البيئية مصادر المعلومات  كن على دراية* 

معتبذذر التشذذرتعاا البيئيذذة والبيانذذاا الع ميذذة واإليصذذا ياا مذذن بعذذض تهذذم مصذذادر المع ومذذاا 
كذذن اسذذتألجاموا لوصذذس يالذذة البيئذذة  م التذذ البيئيذذة بالنسذذبة ل مذذراجعين باإلضذذافة هلذذى تك المع ومذذاا 

جيذذذذذج  حذذذذذاوم مح الذذذذذ  وقذذذذذا محذذذذذجد  مكذذذذذن تك مذذذذذوفر امجاهذذذذذا  ذا قيمذذذذذة ل جوذذذذذا  األع ذذذذذى ل رقابذذذذذة  فذذذذذ 
نضوذذذذذذم دذذذذذذرو  الق ذذذذذذا ا البيئيذذذذذذة بصذذذذذذورع تف ذذذذذذل فمذذذذذذن  ولكذذذذذذ ي الموضذذذذذذوعاا الجذذذذذذجيرع بالمراجعذذذذذذة

يم الق ذذذذا ا تو هدارع ومنظذذذذ فذذذذ المستحسذذذذن التشذذذذاور مذذذذس الويئذذذذاا الحكوميذذذذة تو المنظمذذذذاا المشذذذذارمة 
 فذذذ ي التشذذذاور مذذذس الألبذذذرا  الألذذذارجيين ألكثذذذر مذذذن ذلذذذ  هذا مذذذاك ذلذذذ  ممكنذذذا  البذذذرامج ذاا الصذذذ ة ي وا

     اختيارات التدريب :     * الق ا ا والبرامج البيئية .  ف ألنوم قج  قجموك رؤتة مستقب ية    اإلستراميج عم ية التأل ية  

منميذذذذة األنتوسذذذذاى :   قذذذذجما مجموعذذذذة عمذذذذل  مبذذذذادرع –مذذذذجرت  مجموعذذذذة عمذذذذل مراجعذذذذة البيئذذذذة   *
مراجعذذذذة البيئذذذذة بالتعذذذذاوك مذذذذس مبذذذذادرع منميذذذذة األنتوسذذذذاى برنامجذذذذا  مذذذذجرتبيا  لألجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة 

مراجعذذذة البيئذذة وهذذذ   الذذجورع المسذذذتمرع ألسذذبوعين متايذذذة بذذذال غتين  فذذ مبذذذجى اهتمامذذا  بالبذذذج   التذذ 
 التذذذذجرتب ج مذذذذن األقذذذذاليم وقذذذذج ت  ذذذذق هذذذذ ا البرنذذذذامج العجيذذذذ فذذذذ اإلنج ي تذذذذة واألسذذذذبانية مذذذذم مقذذذذج موا 

د ة ل مراجعذذذذة البيئيذذذذة الألاصذذذذة مبذذذذادراا تخذذذذرى : األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة م ذذذذور المذذذذواد اإلرشذذذذا
ي باإلضذذافة هلذذى تنوذذا بيئيذذة خاصذذة بوذذا ي بذذ داراا األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة بذذ جرا  توم مراجعذذةبوذذا

عقذذج جعذذة البيئذذة ومبذذادرع منميذذة األنتوسذذاى مأسذذاس لمسذذتألجز الذذجورع التجرتبيذذة لمجموعذذة عمذذل مرا
متايذذذة  –بمذذا فيوذذذا دليذذل المحاضذذر  -ي مذذذواد الذذجورع التجرتبيذذة دوراا مذذجرت  هضذذافية ألع ذذا وا

ع ذذذى قذذذرا صذذذ   مذذذجمج بال غذذذة اإلنج ي تذذذة وتمكذذذن لألجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة   بذذذش عذذذن  رتذذذق 
 http://www.idi.no/list of.courses.details php ? pid = 3,else.karin. kristensen) ة األنتوساى . ذبمبادرع منمي  اجمصام

@ idi.no) 
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    * التوأمة أو تبادل البرامج مع األجهزة العليا للرقابة األكثر خبرة :   

بمراجعذذذذذذة البيئذذذذذذة وتمكذذذذذذن ل مذذذذذذراجعين  لذذذذذذجيوا خبذذذذذذرع التذذذذذذ بذذذذذذاألجو ع الع يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة  اجمصذذذذذذام
 فذذذ مراجعذذذة مذذذس مذذذراجعين متمرسذذذين ومحنكذذذين  فذذذ الحصذذذوم ع ذذذى معرفذذذة قيمذذذة مذذذن خذذذالم العمذذذل 

 شئوك البيئة . 
     مجموعات العمل اإلقليمية للمراجعة البيئية :    في * المشاركة بالتجارب 

ي ليم لألنتوسذذذذاىفذذذذ  سذذذذتة تو سذذذذبس تقذذذذا مذذذذم هنشذذذذا  مجموعذذذذاا عمذذذذل هق يميذذذذة ل مراجعذذذذة البيئيذذذذة
 يذذا الرقابيذذة المنسذذقوك اإلق يميذذوك هذذم :  جنذذوب تفرتقيذذا ل نذذا قين باإلنج ي تذذة مذذن منظمذذة األجوذذ ع الع

ي والصذذذذذذين سذذذذذذاى( ي ومصذذذذذذر لمنظمذذذذذذة األجوذذذذذذ ع الع يذذذذذذا الرقابيذذذذذذة العر يذذذذذذة  ترابو بأفرتقيذذذذذذا  تفروسذذذذذذاى( 
وذذذ ع الع يذذذا الرقابيذذذة بأورو ذذذا لمنظمذذذة األجوذذذ ع الع يذذذا الرقابيذذذة ألسذذذيا  تسوسذذذاى( و ولنذذذجا لمنظمذذذة األج

  سباساى( .   الواد ي ونيو لنجا لجوم جنوب المحية  لجوم تمرتكا الجنو ية  توجسيض ( والبرا تل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    مصادر إضافية :   

آليذذة منسذذيق مذذؤ رع ي ضذذماك قذذوى لبنذذا  وسدارع المراجعذذة البيئيذذة  الصذذين( مجموعذذة عمذذل األنتوسذذاى  •
 . 2007لمراجعة البيئة ورقة اججتماع الحاد  عشر لورشة العمل  

( ي مجموعذذذة مراجعذذذة التنذذذوع البيئذذذ  بمكتذذذ  المحاسذذذبة العامذذذة بالوج ذذذاا المتحذذذجع  الوج ذذذاا المتحذذذجع •
 .   2004عمل األنتوساى لمراجعة البيئة ورقة اججتماع التاسس لورشة العمل  

مراجعذذذذة هدارع النضا ذذذذاا ال بيذذذذة  جنذذذذوب تفرتقيذذذذا( مجموعذذذذة عمذذذذل األنتوسذذذذاى لمراجعذذذذة البيئذذذذة ورقذذذذة  •
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 استخدام التفويض الموجود : 

مللا الللذي يحتللاا الجهللاز األعلللى للرقابللة معرفتلله إلجللراء أول عمليللة مراجعللة   :  ثللاني السللألال ال
 ؟  بيئية خا ة به
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 ازاجلتذذذذ  لذذذذي  ضذذذذرورتا  وجذذذذود مضذذذذوتض محذذذذجد ل مراجعذذذذة البيئيذذذذة فالمراجعذذذذة الماليذذذذة ومراجعذذذذة 
المراجعذذذذذة البيئيذذذذذة . والمراجعذذذذذذة  فذذذذذ والمراجعذذذذذة النظاميذذذذذة ومراجعذذذذذة األدا   مكذذذذذن م بيقوذذذذذذا ضذذذذذمنيا  

 .  مجام محجد ف مراجعة تخرى  جرتوا الجوا  األع ى ل رقابة    ت البيئية مثل  
 حافظ على ضيق مجال المراجعة : 

عذذذة بيئيذذذة قذذذج  كذذذوك مذذذن األفيذذذج المحافظذذذة ع ذذذى ضذذذيق مجذذذام المراجعذذذة عنذذذج هجذذذرا  توم مراج
وهذذذ ا  عتبذذذر منوجذذذا  مضيذذذجا  ألنذذذش  سذذذمت ل مذذذراجعين بتجميذذذس المعرفذذذة ومحجيذذذج الموضذذذوعاا المتشذذذابوة 

السذؤام  فذ البذام النقذان المحذجدع  فذ ي ممذا  جذ  تك ن ذس ثذر معقيذجا  ل مراجعذاا المسذتقب يةولكن األك
 مراجعة مبكرا  . ونب ور تهجا  ال  الحال من قية ل عمل    امتجاداااألوم وموجج مجاجا معتبر  

 التشاور مع الخبراء : 

 مكذذذذذن تك  كذذذذذوك اسذذذذذتألجاز خبذذذذذرا  البيئذذذذذة مضيذذذذذجا  عنذذذذذج مراجعذذذذذة مجذذذذذام ججيذذذذذج .  لم تذذذذذج مذذذذذذن 
 ( . 4المع وماا عن استألجاز الألبرا  راجس السؤام رقم 

 التعاون مع جهاز أعلى أخر للرقابة : 

لتعذذاوك مذذس جوذذا  تع ذذذى يذذة باالمراجعذذة البيئ فذذ  مكذذن لألجوذذ ع الع يذذا الرقابيذذة اكتسذذاب الألبذذرع 
قامذذذا بوذذذا مذذذل مذذذن مينيذذذا  التذذذ مراجعذذذة النضا ذذذاا الصذذذ بة  فذذذ ي وهنذذذاك مثذذذام ع ذذذى ذلذذذ  تخذذذر ل رقابذذذة

 .   2005وت يو يا وغانا ومورتشيوس وجنوب تفرتقيا عاز  
 البيئة :   لمراجعي  الدولي المجتمع    في استغ،ل الموارد 

موعذذذذة عمذذذذل المراجعذذذذة البيئيذذذذة مذذذذوفر تبذذذذجا عذذذذجع تجوذذذذ ع ع يذذذذا ل رقابذذذذة م حودذذذذة تك مذذذذوارد مج
 بيئذذذذذ إلجذذذذذرا  مراجعذذذذذاا األنشذذذذذ ة بمنظذذذذذور  اإلرشذذذذاد مسذذذذاعجع قيمذذذذذة فع ذذذذذى سذذذذذبيل المثذذذذذام الذذذذذجليل 

 (  حتوى ع ى م حق عن مأسي  معايير فنية ل مراجعاا البيئية . 2001  
 تحديد أفضل منهج لمراجعة تصرفات الحكومة : 

مضذذوتض الجوذذا  األع ذذى ل رقابذذة وتقذذجز السذذؤام  مكذذن تك  كذذوك ذلذذ  محذذج ا  وتعتمذذج ع ذذى قذذجرع و 
 .   ( تمث ة عن ميضية مناوم األجو ع الع يا ل رقابة نض  الموضوع بصورع مألت ضة6رقم   
 

 مصادر إضافية :    
جنذذذوب  -مذذذذراجعة معاونذذذذية اسذذذتججلية   كينيذذذا  –مذذذا يتع ذذذق بالنضا ذذذاا الصذذذ بة *  مرميبذذاا المسذذذا  ة في

 ورقذة اججتماع العاشر لورشة العمل .    –تفرتقيا( مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة  

*  مراجعذذذة هدارع النضا ذذذاا ال بيذذذة  جنذذذوب تفرتقيذذذا( مجموعذذذة عمذذذل األنتوسذذذاى لمراجعذذذة البيئذذذة ورقذذذة 
 .   2003ن لورشة العمل  اججتماع الثام

التجر ذذذذذة األوغنج ذذذذذة  توغنذذذذذجا( مجموعذذذذذة عمذذذذذل األنتوسذذذذذاى  لمراجعذذذذذة البيئذذذذذة  –*  المراجعذذذذذة البيئيذذذذذة 
 .   2007ورقة اججتماع الحاد  عشر لورشة العمل  
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وصذذذذس برنذذذذامج مجموعذذذذة عمذذذذل  –هنذذذذاك تنذذذذواع مألت ضذذذذة ل تعذذذذاوك بذذذذين األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة 

مراجعذذذذة  فذذذذ  مكذذذذن تك متعذذذذاوك األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة األنتوسذذذذاى ل مراجعذذذذة البيئيذذذذة بعنذذذذواك  كيذذذذس 
  ال ة تنواع ل تعاوك :   1998البيئية الجولية  لعاز    اجمضاقياا

 مراجعات مشتركة :  •

ينضذذذ ها فرتذذذذق مراجعذذذة وايذذذذج يتكذذذوك مذذذذن مذذذراجعين مذذذذن جوذذذا تن تع ذذذذى ل رقابذذذة تو تكثذذذذر  قذذذذوز 
 مل الجوم المشارمة .  ف ب عجاد مقرتر منضرد لنشر   

 ت متناسقة : مراجعا •

تمذذذذا مراجعذذذذة مشذذذذترمة بتقذذذذارتر منضصذذذذ ة تو مراجعذذذذة مت امنذذذذة بتقرتذذذذر منضذذذذرد باإلضذذذذافة لتقذذذذارتر 
 قومية منضص ة . 

 مراجعات متزامنة :  •

 تكون المراجعات البيئية التعاونية مناسبة ؟متى ولماذا    :  ثالثالسألال ال
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نضذذذ  الوقذذذا مذذذن قبذذذل جوذذذا تن تع ذذذى  فذذذ ومعذذذر  ت  ذذذا  بالمراجعذذذاا المتوا تذذذة وتذذذتم منضيذذذ ها 
 م مقارترهذذذا فقذذذة لجمعياموذذذا العموميذذذة تو ل رقابذذذة تو تكثذذذر باسذذذتألجاز فذذذرق مراجعذذذة منضصذذذ ة مقذذذوز بتقذذذج

 مأل  بالدها .   الت يكوماموا ومكوك فقة ع ى الماليظاا  
 المراجعات التعاونية تكون مناسبة للمواقف التالية :

 قضية بيئية عبر الحدود أو آداة سياسة عبر الحدود :  •

ل ق ذذذذذذا ا  تمث ذذذذذة هذذذذذ المنذذذذذا ق المحميذذذذذة المتجذذذذذاورع ودروب هجذذذذذرع الحيذذذذذذواك وم و ذذذذذاا األدا  
السذذي رع ع ذذى  فذذ  ضصذذل ب ذذجين غالبذذا  مذذا يت  ذذ  معذذاوك الب ذذجين  الذذ  ي فذذالنور ئيذذة عبذذر الحذذجودالبي

وسذذا ل المواصذذالا وال راعذذة والمصذذايج ومعتبذذر بعذذض المشذذكالا عبذذر الحذذجود مثذذل م و ذذاا الوذذوا  
يذذة يذذذتم ي وذذا هلذذى تدواا سياسذذية دول فذذ مشذذكالا عالميذذة ومحتذذذاج  لالنقذذرااوالسذذالجا المعرضذذة 

ي ومسذذذمى المراجعذذذاا التعاونيذذذة ع ذذذى تدواا قبذذذل الذذذجوم فذذذ  مذذذل القذذذاراا مقر يذذذا  ع يوذذذا مذذذن  اجمضذذذاق
مذذذذجعم  التذذذذ ي ومشذذذذمل السذذذذماا المميذذذذ ع ادع باجمضاقيذذذذاا البيئيذذذذة الجوليذذذذةالسياسذذذذة الجوليذذذذة الجوليذذذذة عذذذذ

اا البيئيذذة الجوليذذة مقذذوز : تهذجا  اإلمضاقيذذ ي ذذ المراجعذاا التعاونيذذة ع ذذى اإلمضاقيذذاا البيئيذة الجوليذذة مذذا 
ع ذذذى قذذذذراراا ومعذذذاوك الذذذذجوم المشذذذترمة ومعذذذذايير مراجعذذذة متعذذذذار  ع يوذذذا ومنذذذذاهج مما  ذذذة وجذذذذجاوم 

 و بيعة عبر الحجود ل مشك ة البيئية .   الجاخ   منية ل تنضي   
 التعلم من خبرات بعضها البعض :  في مساعدة األجهزة العليا للرقابة  •

ع ذذم مذذنوج المراجعذذة ووسذذا ل منذذاوم  فذذ عذذن  رتذذق المشذذارمة  مسذذت يس األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة
ي تعاونيذذذذة لبنذذذذا  قذذذذجرع مراجعذذذذة بيئيذذذذةالموضذذذذوع والموذذذذاراا بذذذذين المذذذذراجعين تك مسذذذذتألجز المراجعذذذذاا ال

ب غارتذذذذا بمذذذراجعتوم ع ذذذذى منضيذذذذ   فذذذ ل مراجعذذذذة  الذذذذو ن وقذذذج سذذذذاعج المراجعذذذوك البرت ذذذذانيوك المكتذذذ  
 الص بة .    هدارع النضا اا  ف تنش ة المح ياا  

 تمويل البرامج البيئية من قبل دولتين أو أكثر .   في المشاركة *   

 

 

 

 

 

 

    ر إضافية :   مصاد
مراجعذذذذة تدا  اإلدارع منذذذذس ومألضيذذذذس ت ذذذذار الضي ذذذذاناا ع ذذذذى المسذذذذتوتاا المرم تذذذذة واإلق يميذذذذة والمح يذذذذة  •

الضي ذذذذذذاناا فذذذذذذ  مقا عذذذذذذة بذذذذذذابتى  من انيذذذذذذا( مجموعذذذذذذة عمذذذذذذل  –دراسذذذذذذة يالذذذذذذة  –فذذذذذذ  يكومذذذذذذة من انيذذذذذذا 
 .   2007ورقة اججتماع الحاد  عشر لورشة العمل   –األنتوساى ل مراجعة البيئية  

 كينيذذذذا / جنذذذذذوب  –مراجعذذذذة معاونيذذذذة اسذذذذتججلية  –مرميبذذذذاا المسذذذذا لة فيمذذذذا يتع ذذذذق بالنضا ذذذذاا الصذذذذ بة  •
 . 2005ورقة اججتماع العاشر لورشة العمل   –تفرتقيا( مجموعة عمل األنتوساى ل مراجعة البيئية  

نكى  الذذجانمارك( امضاقيذذة ه سذذ –مراجعذذة منضيذذ  بنذذود امضاقيذذة يما ذذة البيئذذة البحرتذذة لمن قذذة بحذذر الب  يذذق  •
 .   2005ورقة اججتماع العاشر لورشة العمل    –مجموعة عمل األنتوساى ل مراجعة البيئية  

مراجعذذة نشذذان غرفذذة المحاسذذذبة ل محذذاد الروسذذ  فذذذى مجذذام اسذذتغالم المذذذوارد ال بيعيذذة ويما ذذة البيئذذذة  •
لحذذذذذاد  عشذذذذذر ورقذذذذذة اججتمذذذذاع ا – اإلمحذذذذاد الروسذذذذذى( مجموعذذذذة عمذذذذذل األنتوسذذذذاى ل مراجعذذذذذة البيئيذذذذة 

 .   2007لورشة العمل  
مراجعذذة الوسذذا ل المسذذذاعجع المتع قذذة بتشذذيرنو ل  تومرانيذذذا( مجموعذذة عمذذل األنتوسذذذاى ل مراجعذذة البيئيذذذة  •

 .   2007ورقة اإلجتماع الحادى عشر لورشة العمل    –
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ي رايذذذذل مألت ضذذذذة مذذذذن المراجعذذذذة البيئيذذذذة مكذذذذن تك  كذذذذوك الألبذذذذرا  الألذذذذارجيين ذوى فا ذذذذجع فذذذذ  م
 ومستألجز األجو ع الع يا ل رقابة الألبرا  الألارجيين لألغراا التالية : 

 عينة أو موضوعات مراجعة : *  تحديد قضايا م

يذذذج  مكذذذن ل ألبذذذرا  الألذذذارجيين هسذذذجا  النصذذذت بألصذذذوا الق ذذذا ا الحاليذذذة تو المحتم ذذذة تو محج
ي وتمكذذن ل ألبذذرا  محجيذذج ق ذذا ا لعرضذذوا ع ذذى الجمعيذذاا العموميذذة عمذذل ر يسذذ  لجوذذا  تع ذذى ل رقابذذة

ع يذذذذا ل رقابذذذذة األجوذذذذ ع الوتمكذذذذنوم ت  ذذذذا  محجيذذذذج ق ذذذذا ا بيئيذذذذة بذذذذار ع وق ذذذذا ا التنميذذذذة المسذذذذتجامة تمذذذذاز 

 خللارجيين كيللس يمكللن لألجهللزة العليللا للرقابللة اسللتخدام خبللراء  :  لرابللعالسللألال ا
 ؟
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ي وهنذذاك فرتذذق مذذن المستشذذارتن لذذبعض األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة يتكذذوك مذذن مبذذار لوضذذعوا فذذ  اجعتبذذار
موضذذذذوعاا مشذذذذمل البيئذذذذة وتمكذذذذن تك  جتمذذذذس هذذذذ ا الضرتذذذذق بانتظذذذذاز  فذذذذ الحوممذذذذة والسياسذذذذة  مضكذذذذر  

وتمكذذذن ل ألبذذذرا  ي شذذذة ق ذذذا ا وموضذذذوعاا مراجعذذذة محتم ذذذة لقذذذا اا سذذذنوتة تو نصذذذس سذذذنوتة( لمناق
مراجعذذة معينذذة  فذذ مبيذذر ل مراجعذذة وفيمذذا يتع ذذق بالذذجليل اإلرشذذادى  بيئذذ محجيذذج تهذذم جوانذذ  موضذذوع 

 فذذ محجيذذج ن ذذاق المراجعذذاا  فذذ  سذذت يس الألبذذرا  الألذذارجيوك مسذذاعجع المذذراجعين  بيئذذ تو موضذذوع 
اليذذة المألذذا ر مجذذام  مكذذن التعامذذل معذذش ومقذذج م دليذذل هرشذذاد ألهذذجا  المراجعذذة ومحجيذذج المجذذاجا ع

 أراء الخبراء لمقارنتها بأداء الحكومة :   عرض*    تو المجاجا األضعس ل دارع . 

 بيئذذذ محذذذجد تو موضذذوع  بيئذذ موضذذوع مراجعذذذة محذذجدع ومقيذذذيم  فذذذ  مكذذن مجميذذذس ترا  الألبذذرا  
مراجعذذة  فذذ مذذم فحصذذش   بيعذذ المسذذتجاز لمصذذجر  اجسذذتألجازمعذذين ي فقذذج مذذم اسذذتألجاز الألبذذرا  لتقيذذيم 

ماليذذذذق  فذذذذ  قذذذذجموا الألبذذذذرا   التذذذذ  اطرا ادع مذذذذا يذذذذرمبة الألبذذذذرا  بالجامعذذذذاا وتمكذذذذن وضذذذذس مذذذذا وعذذذذ
 بتقرتر المراجعة . 

 :  ةل *  التلعاون ملع من يقوم بالمراجعة أو استكمال عمل معين نيابة عن الجهاز األعلى للرقاب

بيل فحذذ  تنذذواع معينذذذة مذذن تعمذذام المراجعذذذة فع ذذى سذذذ فذذذ قذذج  سذذاعج الألبذذذرا  بصذذورع مباشذذرع 
اجعذذذة شذذذبكة العمذذذل مر  فذذذ المثذذذام م قذذذا محكمذذذة المراجعذذذة بوولنذذذجا مسذذذاعجع مذذذن معوذذذج بحذذذوو بيئيذذذة 

ي فقذذج قذذاز المعوذذج بتح يذذل تنظمذذذة المع ومذذاا الجغرافيذذة لتقيذذيم األيذذوام البيئيذذة ومذذذرابة البيئيذذة الو نيذذة
 شبكة العمل البيئية الو نية . 

 *  مراجعة ونقل التقارير بعد نشرها : 

رع الألبذذرا  بعذذج نشذذر التقرتذذر وتمكذذنوم هسذذجا  النصذذت بألصذذوا التضاصذذيل الضنيذذة  مكذذن استشذذا
 عنج قياس مأ ير تعمام المراجعة الألاصة بوم . 

ل رقابذذة مسذذئوج  عذذن  األع ذذى ظذذل الجوذذا   –المألذذا ر المرمب ذذة باسذذتألجاز الألبذذرا  الألذذارجيين 
مراجذذس ع ذذى مأكيذذج معقذذوم عذذن التأكذذج مذذن م بيذذق معذذايير المراجعذذة وهذذ ا  عنذذى تنذذش جبذذج تك  حصذذل ال

ميميذذة مذذس التأكذذج مذذن عذذجز وجذذود عالقذذاا ي ال ذذرور  سذذمعة وته يذذة الألبيذذر باإلضذذافة هلذذى تنذذش مذذن 
 ب ج تصغر .   ف ي وتمكن تك  كوك ذل  موضس محجى  الجواا الألاضعة ل رقابة

 

 

 

 

    مصادر إضافية :   

بعذذذذذذذض الذذذذذذذجروس المسذذذذذذذتضادع  النذذذذذذذروتج( مجموعذذذذذذذة عمذذذذذذذل  –* مراجعذذذذذذذة تدا  عذذذذذذذن التنذذذذذذذوع البيئذذذذذذذ  
 . 2007ورقة اججتماع الحاد  عشر لورشة العمل   –األنتوساى ل مراجعة البيئية  

جافذذا  تنجونيسذذيا( مجموعذذة عمذذل األنتوسذذاى شذذرق  –* مراجعذذة انذذجفاع ال مذذ  الحذذار فذذى سذذيجورجو 
 . 2007ورقة اججتماع الحاد  عشر لورشة العمل    –ل مراجعة البيئية  

 .   2006مقرتر محكمة المراجعة بوولنجا    –* شبكة العمل البيئية الو نية  
مجموعذذذة عمذذذل األنتوسذذذاى ل مراجعذذذة  –* اسذذذتغالم مذذذوارد صذذذناعة األسذذذمجع مذذذن الع ذذذن  اسذذذتونيا( 



 مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة 
- 95 - 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

واسذذذذذذتمرارتة  مذذذذذذوافر فذذذذذذ مشذذذذذذير العجيذذذذذذج مذذذذذذن نتذذذذذذا ج المراجعذذذذذذاا البيئيذذذذذذة هلذذذذذذى وجذذذذذذود قصذذذذذذور 
محذذذذذذتض  بوذذذذذذا تو مألرجوذذذذذذا الومذذذذذذاجا  التذذذذذذ المع ومذذذذذذاا  فذذذذذذ تك القصذذذذذذور  –واعتماد ذذذذذذة المع ومذذذذذذاا 

مق يذذذل  فذذذ ي ول مسذذاعجع مذذذس تدلذذذة اإل بذذاا عمذذذل تكثذذر محذذذج ا  الحكوميذذة  مكذذذن تك  جعذذل مذذذن عم يذذة ج
بعذذذض توجذذذش القصذذذور  مكذذذن ل مسذذذتنجاا اإلرشذذذذاد ة مذذذن مجموعذذذة عمذذذل المراجعذذذة البيئيذذذة وموقعوذذذذا 

أللكترونذذذذذى  الترميذذذذذذ  ع ذذذذذى النضا ذذذذذذاا والترميذذذذذ  ع ذذذذذذى الميذذذذذا ( موجيذذذذذذش المذذذذذراجعين لقواعذذذذذذج البيانذذذذذذاا ا
ي وقذذذج اسذذذتألجما عم يذذذاا ة المألت ضذذذة مذذذن المنظمذذذاا الجوليذذذةالألارجيذذذة الألاصذذذة باإليصذذذا ياا البيئيذذذ

 ي وذلذذذ  ب رسذذذامراجعذذذةلجمذذذس المع ومذذذاا واختبذذذار صذذذاليية النتذذذا ج الر يسذذذية ل م اجلكترونيذذذةالمسذذذت 
نذذتج عنذذش ي وتعتبذذر هجذذرا  المسذذت البسذذية غيذذر مك ضذذا  وتمكذذن تك يالنتذذا ج ل جوذذاا الألاضذذعة ل مراجعذذة

هعذذجاد مقرتذذر  –باعتبذذار  مذذالذا  تخيذذرا   –ي ممذذا  مكذذن لألجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة تدلذذة ه بذذاا هضذذافية مضيذذجع
قذذذج  –يئيذذذة ق ذذذا ا مبيذذذرع وتمكذذذن تك مكذذذوك  تهذذذجا  متحرمذذذة   مكذذذن تك مكذذذوك الموضذذذوعاا الب عن نق  المع وماا موايجع من نتا ج المراجعاا . 

مقرتذذر  فذذ  كذذوك مذذن الصذذع  تك نكذذوك محايذذجين مجذذا  بعذذض مجذذاجا الموضذذوعاا البيئيذذة المعقذذجع 
المعقذذج ي باإلضذذافة هلذذى تنذذش  مكذذن  الر يسذذ مراجعذذة منضذذرد وتعتبذذر مغيذذر المنذذاخ مثذذاج  جيذذجا  ل موضذذوع 

ما هي بعض العقبات النمطية التي تواجه الجهاز األعلى للرقابة عند إجراء     السألال الخامس :
 المراجعات وكيس يمكن التعامل معها ؟ 
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مع ومذذذاا  ت مقتريذذذاا ججيذذذجع مجذذا  المعذذذايير البيئيذذذة تو  ت ى تك بمعنذذ –اعتبذذارهم  تهذذذجافا  متحرمذذذة  
ل مراجعذذة بالمم كذذة  الذذو ن ي وقذذج منذذاوم المكتذذ  منشذذأ ت نذذا  هجذذرا  عم يذذة المراجعذذةع ميذذة ججيذذجع قذذج 

هجذذذرا  مراجعتذذذش لال حذذذة النضا ذذذاا وذلذذذ  بذذذالترمي  ع ذذذى األدوار التشذذذغي ية  فذذذ المتحذذذجع ق ذذذية مبذذذرى 
مسذذذتوى  ع مذذوك جيذذذجا  تك هنذذاك مشذذذك ة مذذا بألصوصذذذوا تو مذذاك هنذذذاك  والتذذذ ة الر يسذذية لومالذذذة البيئذذ

هذذو تك األمذذور التشذذغي ية تقذذل عرضذذة  اجمجذذا ي والميذذ ع العامذذة مذذن هذذ ا عذذام مذذن اجهتمذذاز العذذاز بوذذا
المسذذئولية  فذذ المشذذارمة تييانذذا  مذذتم  –الق ذذا ا البيئيذذة قذذج  أل ذذق محذذج اا  فذذ مذذجاخل المسذذئولية  .   الورم ل أل وع ل تحرك من سياسة البنا   

ي فذ ذا مذة ور مذا يتذى ممث ذ  الق ذاع الألذااالحكو  فذ عذن الق ذا ا البيئيذة مذن قبذل مسذتوتاا عجيذجع 
لذذم  كذذن ل جوذذا  األع ذذى ل رقابذذة مضوت ذذا  لمراجعذذة هذذؤج  الممث ذذين المألت ضذذين فقذذج  كذذوك مذذن الصذذع  

 التحذذج يذذجو مثذذاج  لوذذ ا  ي وقذذجوصذذياا محذذجدع ل تحسذذينمحجيذذج تسذذباب األدا  الغيذذر مرضذذى وعمذذل م
ة مسذذذئولي البيئذذذ منذذذجا  كذذذوك التنذذذوع  فضذذذ ي البيئذذذ  بمكتذذذ  المراجذذذس العذذذاز الكنذذذج مراجعذذذة التنذذذوع  فذذذ 

مقتصذذذرا  ع ذذذى  الكنذذذج ي مذذذس ذلذذذ  فقذذذج مذذذاك مكتذذذ  المراجذذذس العذذذاز المسذذذتوتاا المتعذذذجدع فذذذ  الحكومذذذة
مت  ذذذ  مرميبذذذاا  التذذذ بضحذذذ  الجوانذذذ   الكنذذذج  البيئذذذ تنذذذوع ال هسذذذتراميجيةوقذذذج قامذذذا مراجعذذذة  مراجعة المسئولياا الضيجرالية . 

المح ذذذى وع ذذذم التنذذذوع  – اإلق يمذذذ  الضيذذذجرال الحكومذذذة ومشذذذمل :  التنسذذذيق  فذذذ مذذذس المسذذذتوتاا الذذذجنيا 
ة مرميبذذذذاا المسذذذذا لة تو ذي وهنذذذذاك اختيذذذذاراا تخذذذذرى وهذذذذى مراجعذذذذالبيئذذذذ  والمع ومذذذذاا ومأل ذذذذية اإلدارع
 رامج . ب ف سالمة يقوق الجخوم الموجودع  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    مصادر إضافية :   

مجموعذذذة عمذذذل األنتوسذذذاى ل مراجعذذذة البيئيذذذة  –التجر ذذذة الكنج ذذذة  كنذذذجا(  –مراجعذذذة مغيذذذر المنذذذاخ  •
 .   2007اع الحاد  عشر لورشة العمل  ورقة اججتم  –

مجموعذذذة عمذذذل األنتوسذذذاى  –مراجعذذة التنذذذوع البيئذذذ  :  الذذذجليل اإلرشذذذاد  لألجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة  •
 .   2007ل مراجعة البيئية  

 –مجر ذذذة منذذذجا فذذذ  مراجعذذذذة التنذذذوع البيئذذذ   كنذذذجا( مجموعذذذذة عمذذذل األنتوسذذذاى ل مراجعذذذة البيئيذذذذة  •
 .   2005ل  ورقة اججتماع العاشر لورشة العم

 –هدارع النضا ذذذاا الأل يذذذرع فذذذ  نيو ت نذذذجا  نيو ت نذذذجا( مجموعذذذة عمذذذل األنتوسذذذاى ل مراجعذذذة البيئيذذذة  •
 .   2003ورقة اججتماع الثامن لورشة العمل  

 –يما ذذذة العامذذذة مذذذن النضا ذذذاا  المم كذذذة المتحذذذجع( مجموعذذذة عمذذذل األنتوسذذذاى ل مراجعذذذة البيئيذذذة  •
 .   2003ورقة اججتماع الثامن لورشة العمل  

هدارع النضا ذذذاا ال بيذذذة فذذذ  مستشذذذضياا ال ذذذوارى   بتسذذذوانا( مجموعذذذة عمذذذل األنتوسذذذاى ل مراجعذذذة  •
 . 2007ورقة اججتماع الحاد  عشر لورشة العمل    –البيئية  

هصذذذجار المشذذذروع التجذذذار  ل مم كذذذة المتحذذذجع :  وسذذذي ة ججيذذذجع لمحار ذذذة مغيذذذر ال قذذذ  مجموعذذذة  •
 .    2004اججتماع التاسس لورشة العمل   ورقة  –عمل األنتوساى ل مراجعة البيئية  

الترميذذذ  ع ذذذى  -الترميذذذ  ع ذذذى الميذذذا  – م بوعذذذاا مجموعذذذة عمذذذل األنتوسذذذاى ل مراجعذذذة البيئيذذذة  •
 .http://www.environmental- auditing.orgالنضا اا(   
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هنذذذذاك عذذذذجع وسذذذذا ل لمراجعذذذذة نضذذذذ  الموضذذذذوع اعتمذذذذادا  ع ذذذذى قذذذذجرع ومضذذذذوتض الجوذذذذا  األع ذذذذى 
تسذذئ ة  –ل رقابذذة قذذج  كذذوك وايذذجا  تو تكثذذر مذذن هذذ   اجمجاهذذاا مجذذ   مذذن نقذذان اجستضسذذار ل مراجعذذة 

 قاب ة ل بحك وتهجا  المراجعة مناسبا  . 
 ناديق البيئية والألصوز . * محاسبة دقيقة لكل الص
 التشرتعاا البيئية .   ف *  غراا تو عجز مناسق 

 * مأ ير األنش ة الحكومية ع ى المألرجاا البيئية . 
 * التنسيق تو عجز التنسيق بين تنش ة الومالة . 

 * جودع مؤشراا األدا  . 
 * جودع هعجاد التقارتر . 

 * تدا  الوماجا واإلداراا البيئية . 
 إلدارتة . * المسا لة ا

 بالقواعج والتشرتعاا وال وا ت والسياساا الجاخ ية والألارجية .   اجلت از* 
 

 الحكومة :   في فحص مسئوليات جهة معينة 

هذذذ ا اجمجذذذا   عمذذذل بصذذذورع تف ذذذل يينمذذذا يذذذتم محجيذذذج دور اإلدارع تو الومالذذذة المعينذذذة لمواجوذذذة 
ي لية تكثذذذذر مذذذذن جوذذذذة يكوميذذذذة وايذذذذجعسذذذذئو م هذذذذ  والتذذذذ محذذذذج اا الق ذذذذا ا تو البذذذذرامج البيئيذذذذة الكبيذذذذرع 

 مكذذذذن لألجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة البحذذذذك عذذذذن تدوار محذذذذجدع مقا ذذذذج اسذذذذتراميج  تو ممذذذذوم تو منسذذذذق تو 

ما هللي التصللرفات الحكوميللة التللي يمكللن مراجعتهللا ومللا هللو المللنهج الللذي يجللب    السألال السادس : 
 أن يستخدمه الجهاز األعلى للرقابة ؟
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معذذاوك تو بايذذك تو منضذذ  ومسذذت يس األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة فحذذ  دور الجوذذة الحكوميذذة مذذن منظذذور 
 والت ام  وتدا   .   مال 

 التنسيق بين مراجعات قضايا ما : 

مقذذرر العجيذذج مذذن األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة تنوذذا م وذذا موتمذذة بمراجعذذة ق ذذية معينذذة وقذذج مذذأمى قذذج 
ي ع ذذذذى سذذذذبيل المثذذذذام بالنسذذذذبة بيئيذذذذة دوليذذذذة مشذذذذترك فيوذذذذا مذذذذل الذذذذجومالق ذذذذية المشذذذذترمة مذذذذن امضاقيذذذذة 

اجمضاقيذذذة  –لموضذذذوع الت ذذذوو ب تذذذا البتذذذروم مذذذن السذذذضن هنذذذاك امضاقيذذذة بيئيذذذة دوليذذذة  امضاقيذذذة مذذذار وم 
امضاقيذذذة يما ذذذة البيئذذذة البحرتذذذة  –لجوليذذة لمنذذذس الت ذذذوو مذذذن السذذذضن( وامضاقيذذذة هق يميذذة  امضاقيذذذة ه سذذذنكى ا

 تر عة امجاهاا لمراجعة الت وو ب تا البتروم من السضن :   ي  لمن قة بحر الب  يق( وفيما  
ملللن  إجللللراء مراجلللعات متوازيلللة عنللللد التلللوث البحلللري  فللي *  تعللاون سلللبعة أجهلللزة عليلللا للللللرقابة 

 السفن : 
تجذذذذذرا األجوذذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة مذذذذذذن قبذذذذذرا واليونذذذذذاك وا  اليذذذذذذا  2003 – 2002مذذذذذن عذذذذذاز 

ومال ذذذا وهولنذذذجا ومرميذذذا والمم كذذذة المتحذذذجع مراجعذذذة متوا تذذذة عذذذن الت ذذذوو البحذذذر  مذذذن السذذذضن ومانذذذا 
ر البحذذذا فذذذ معذذذايير المراجعذذذة ل ذذذجوم السذذذبس قا مذذذة ع ذذذى اجمضاقيذذذة الجوليذذذة لمنذذذس الت ذذذوو مذذذن السذذذضن 

المراجعذذذذذة  فذذذذذ ي وهذذذذ   اجمضاقيذذذذذة م  مذذذذذة لكذذذذذل الذذذذجوم المشذذذذذترمة 78/ 73والمعروفذذذذة بامضاقيذذذذذة مذذذذذار وم 
دولذذذذة تخذذذذرى ي وقذذذذج وضذذذذعا األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة مشذذذذروع معذذذذايير مراجعذذذذة  130ومذذذذ ل  لحذذذذوالى 

 غ ذذى تهذذم الجوانذذ  لمنذذس والتعامذذل مذذس الت ذذوو النذذامج عذذن السذذضن ي وامألذذ  مذذل جوذذا  تع ذذى ل رقابذذة 
ار  الألذذذاا بشذذذأك الجوانذذذ  الم مذذذس مراجعتوذذذا وقذذذج م ذذذمن التقرتذذذر المشذذذترك النتذذذا ج فيمذذذا يتع ذذذق قذذذر 

قذذذجمتوا مذذذوان  الوصذذذوم ل تعامذذذل مذذذس نضا ذذذاا  التذذذ بنوعيذذذة مضتذذذيش الذذذجوم السذذذبس ل سذذذضن والتسذذذويالا 
السذذذضن واجسذذذذتعجاد ل حذذذذوادو  خ ذذذذة ال ذذذذوار ( ومقاضذذذذاع المألذذذذالضين ممذذذذا م ذذذذمن التقرتذذذذر المشذذذذترك 

 –جذذذ   منضذذذرد لعذذذرا نتذذذا ج مجموعذذذة السذذذبس تجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة ي وقذذذج اسذذذتألجمنا مارتتو يذذذا ت  ذذذا  
مالطا قللام بللأداء مراجعللة تنفيللذ السياسللة الوطنيللة لمنللع والتعامللل   في للمراجعة    الوطني المكتب  *    مراجعة الجوم السبس .  ف لتوضيت م بيق تف ل الممارساا الموجودع    –وهى دولة خيالية  

مراجعذذذة األدا  ل حكومذذذة المال يذذذة مذذذاك وايذذذجا  مذذذن  – ( 78/ 73وث )اتفاقيلللة ملللار ول ملللع التلللل 
مانذذا مقذذيم مذذا هذا مذذاك مذذم منضيذذ   والتذذ  78/ 73السذذبس مراجعذذاا المتوا تذذة  بقذذا  جمضاقيذذة مذذار وم 

وسذذرتاك السياسذذة الو نيذذة فيمذذذا يتع ذذق بمنذذس والتعامذذل مذذذس الت ذذوو تز ج ومذذا هذا مانذذا هجذذذرا اا 
 نذذذس الت ذذذوو مذذذن السذذذضن فعالذذذة ومذذذؤ رع تو ج وسجذذذرا اا الحكومذذذة ل تعامذذذل مذذذس الت ذذذووالحكومذذذة لم

ي وقذذذج اكتشذذذضا عم يذذذة المراجعذذة تك هجذذذرا اا منذذذس والتعامذذذل مذذن السذذذضن فذذذ  يينوذذذا وفعالذذة تو ج
 –ي مذذس ذلذذ  مذذم محجيذذج بعذذض توجذذش القصذذور فذذ  مح وذامذس الت ذذوو مذذن السذذضن مانذذا بوجذذش عذذاز 

ممذذذا ق ذذذل مذذذن مضا موذذذذا ي وتلقذذذى التقرتذذذر بال ذذذو  ع ذذذذى  –تساسذذذذية ع ذذذى مسذذذتوى اإلدارع بصذذذورع 



 مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة 
- 99 - 

عجد من نقان ال عس فيما يتع ق بتنضي  سياسة الحكومة لمنس الت ذوو مذن السذضن ممذا تك بعذض 
 السياساا التشغي ية واإلجرا اا لم يتم مو يقوا ومع وماا اإلدارع المتاية لم مكن مافية . 

 
مذذذم امألاذهذذذا جكتشذذذا  الت ذذذوو النذذذامج  التذذذ ليذذذة اإلجذذذرا اا مذذذجرس فعا عمليلللة مراجعلللة دانمركيلللة*  

مانذذا جوذذود  قذذاز مكتذذ  المراجعذذة بتقيذذيم مذذا هذا –عذذن  تذذا البتذذروم ولتحجيذذج ومقاضذذاع الم ذذو ين 
ي ومذذذا هذا مذذذاك مذذذم محجيذذذج مصذذذجر الت ذذذوو تو ج ومذذذا هذا مذذذاك مذذذم معاقبذذذة المراقبذذذة منظمذذذة تو ج

 فذذ جعذذة تك جوذذود مكافحذذة الت ذذوو مذذن  تذذا البتذذروم ي وقذذج مشذذضا عم يذذة المرامألذذالضين تز جال
البحذذذر لذذذم مكذذذن مذذذؤ رع بوجذذذش عذذذاز وتك جوذذذود المراقبذذذة لذذذم مذذذتمكن مذذذن مأكيذذذج اكتشذذذا  بقذذذس  تذذذا 

يذاجا ق ي ذذة جذذجا  وتك عذذجد الذ ين مذذم عقذذابوم مذذن  فذذ البتذروم ولذذم يذذتم محجيذج مصذذجر الت ذذوو هج 
 الكنذذج قذذاز مكتذذ  المراجذذس العذذاز  ت بفحلللص داإلدارة الرئيسللليةد عمليلللة مراجعلللة كنديلللة قامللل *      الم و ين لم ي داد . 

ومذذذاك الغذذذرا مذذذن  2004بذذذ جرا  عم يذذذة مراجعذذذة تدا  عذذذن اإلدارع الر يسذذذية جمضاقيذذذة مذذذار وم عذذذاز 
مذذذذجى قذذذذج مذذذذم محقيذذذذق  أل مع ذذذذم  –و ارع النقذذذذل بكنذذذذجا  –ذلذذذذ  محجيذذذذج مذذذذا هذا مانذذذذا  اإلدارع الر يسذذذذية  

ي وقذذذج جيظذذذا عم يذذذة المراجعذذذة تنذذذش مذذذاك هنذذذاك مضاقيذذذة مذذذار وم تو جة المحذذذجدع جاألهذذذجا  األساسذذذي
دليذذذذل ه بذذذذاا محذذذذجود تك اإلدارع قامذذذذا بتح يذذذذل المشذذذذك ة ومقيذذذذيم فعاليذذذذة البذذذذرامج الموضذذذذوعة ل وقا ذذذذة 

ي وقذذج قب ذذا لبذذرامج مكذذن موقعوذذا مذذن هذذ   ا التذذ النتذذا ج البيئيذذة  هذذ والمراقبذذة تو يذذجوو بوضذذو  مذذا 
وموقعذذذذاا النتذذذذا ج مذذذن تنذذذذش  مكذذذن محقيذذذذق بذذذذرامج  البيئذذذ صذذذياا لتحجيذذذذج األدا  و ارع النقذذذل بكنذذذذجا التو 

  مراقبة ومنس م وو المحية ب تا البتروم بصورع معقولة . 
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هذذذ ا مجذذذام بذذذار  لألجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة فذذذالبعض لج ذذذش الألبذذذرع بينمذذذا  حذذذاوم الذذذبعض األخذذذذر 
 صذذذس هذذذ ا النذذذوع  –التقذذذارتر عذذذن قاب يذذذة اجسذذذتجامة  الذذذتع م مذذذن الممارسذذذاا الحاليذذذة . قيذذذاس وسعذذذجاد

ه ذذار عمذذل قيذذاس وسعذذجاد التقذذارتر عذذن األدا  التنظيمذذ  مقابذذل  –تضذذيق صذذورع  فذذ  –مذذن التقذذارتر 
ي وهنذذذذذاك معرتذذذذذف توسذذذذذس  شذذذذذمل مذذذذذل القذذذذذيم والق ذذذذذا ا إلقتنصذذذذذاد ة واججتماعيذذذذذة والبيئيذذذذذةالمؤشذذذذذراا ا
 ت  ذذذق قذذذيم اقتصذذذاد ة واجتماعيذذذة و يئيذذذة ولتق يذذذل  جذذذ  تك متناولوذذذا المنظمذذذاا لأل التذذذ والعم يذذذاا  
ينتوجذذش الجوذذا  األع ذذى ل رقابذذة  الذذ  ي وتعتمذذج المذذنوج منشذذأ عذذن تنشذذ توا هلذذى الحذذج األدنذذىتضذذرار 

 :   مواجوتوا ف ع الع يا ل رقابة  مبجت األجو    الت بعض األمث ة ألعمام المراجعة    ي  وفيما   لتنضي  التحقق من  هعجاد التقارتر عن قاب ية اجستجامة  ع ى درو  الب ج . 

    مصادر إضافية :   
 2002ق يميذذذذذذذذة ل مراجعذذذذذذذذة البيئيذذذذذذذذة وقذذذذذذذذا س اجتمذذذذذذذذاع مجموعذذذذذذذذة العمذذذذذذذذل اإل –سباسذذذذذذذذى  –تكذذذذذذذذاج  •

meetings/ -of-http://www.spasai.org/minutes . 
امضاقيذذذذة ه سذذذذنكى  –مراجعذذذذة منضيذذذذ  تيكذذذذاز امضاقيذذذذة يما ذذذذة البيئذذذذة البحرتذذذذة بمن قذذذذة بحذذذذر الب  يذذذذق  •

ورقذذذذة اججتمذذذذذاع العاشذذذذر لورشذذذذذة  – مراجعذذذذة البيئيذذذذذة مجموعذذذذذة عمذذذذل األنتوسذذذذذاى ل – الذذذذجانمارك( 
 .   2005العمل  

الضصذذل  2004مقرتذذر المضذذوا العذذاز ل بيئذذة والتنميذذة المسذذتجامة  –اجمضاقيذذاا البيئيذذة الجوليذذة  كنذذجا(  •
 األوم
  vg.gc.ca/domino/reports.nsf/html/c(2004) ce.htm#chb-http://www.oag   

 2005ورقذذذة المراجعذذة البيئيذذذة  –الت ذذوو البحذذرى مذذن السذذضن  مرميذذا( الح قذذذة األساسذذية لألسوسذذاى  •
 . 

( محكمذذذذة 2003-2002الت ذذذذوو البحذذذذرى مذذذذن السذذذذضن  مقرتذذذذر مشذذذذترك عذذذذن المراجعذذذذاا الو نيذذذذة  •
 المراجعة بوولنجا . 

مذذذن السذذذضن فذذذى البحذذذر والمذذذوان   مال ذذذا( مقرتذذذر المراجذذذس العذذذاز يوليذذذو  منذذذس والتعامذذذل مذذذس الت ذذذوو •
2003   . 

مراقبذذذذة الت ذذذذوو مذذذذن  تذذذذا البتذذذذروم فذذذذ  البحذذذذر  الذذذذجانمارك( مقرتذذذذر مذذذذوج  لمكتذذذذ  المراجذذذذس العذذذذاز  •
 . 2001بالجانمارك

مجر ذذذذذة مكتذذذذذ  الجولذذذذذة ل مراجعذذذذذة فذذذذذ  هدارع ومنميذذذذذة المراجعذذذذذة البيئيذذذذذة  الكوتذذذذذا( مجموعذذذذذة عمذذذذذل  •
 .   2007ورقة اججتماع الحاد  عشر لورشة العمل   –ل مراجعة البيئية  األنتوساى  

 
 

كيلللس تشلللار، األجهلللزة العليلللا للرقابلللة فلللي التحقلللق ملللن واالسلللتع،م علللن جوانلللب   : السلللألال السلللابع 
 التنمية المستدامة ؟

 

http://www.spasai.org/minutes-of-%20meetings/
http://www.oag-bvg.gc.ca/domino/reports.nsf/html/c(2004)%20ce.htm#ch
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 د : الث،ثي مراجعة تقارير دالخ) السفلى  
تجذذذذرى المكتذذذذ  الذذذذو ن  اإلسذذذذترالى ل مراجعذذذذة عم يذذذذة محقذذذذق مسذذذذتق ة لتقذذذذارتر  الألذذذذة السذذذذض ى 

ا  اإلقتصذذادى الثال ذذ   لعذذجع هداراا ومت ذذمن مقذذارتر  الألذذة السذذض ى الثال ذذ   هعذذجاد مقذذارتر عذذن األد
وقذذذج واجذذذش المراجعذذذوك بعذذذض التحذذذج اا الشذذذا عة عنذذذج التحقذذذق مذذذن مع ومذذذاا ي والبيئذذذ  واإلجتمذذذاعى

 :   ي  قاب ية اجستجامة مشمل ما  
 نق  معايير التضوتض ومعايير التقوتم .  •
 نق  المع وماا المتاية لتقييم األدا  .  •

 نق  وضو  المع وماا المعروضة .  •

 الحاجة لوضس تساس س يم ل قراراا الماد ة .  •

 المراجعة فيما يتع ق بنشر مقرتر قاب ية اجستجامة . الحاجة لحل ق ا ا   •

 الحاجة لت وتر مواراا الألبرا  الم  و ة ل تحقق من مع وماا قاب ية اجستجامة .  •

 مراجعة دالحسابات الخضراءد : 
الصذذذذناعاا شذذذذجيجع الت وتذذذذك وهذذذذى محتذذذذوى  فذذذذ الذذذذجانمارك  فذذذذ الحسذذذذاباا الأل ذذذذرا  م  و ذذذذة 

ة مذذا مثذذل المذذواد الألذذاز وال اقذذة والميذذا  ونذذوع ومميذذة السذذموز منتجذذاا شذذرم فذذ مع ومذذاا عمذذا يذذجخل 
ي منوذذذا فذذذ  الوذذذوا  والميذذذا  والتر ذذذة مشذذذكل جذذذ  ا  مذذذن عم يذذذة اإلنتذذذاج ومذذذ ل  مذذذا  ألذذذرج والتذذذ الم و ذذذة 

ي وقذذذج   باموذذذاو سذذذب   بيعذذذة بعذذذض األجوذذذ ع العامذذذة مكذذذوك الحسذذذاباا الأل ذذذرا  ت  ذذذا  جذذذ  ا  مذذذن مت
محتذذذذذوى الحسذذذذذاباا الأل ذذذذذرا  انمارك بمراجعذذذذذة ومقيذذذذذيم شذذذذذكل و قذذذذذاز مكتذذذذذ  المراجعذذذذذة الذذذذذو ن  بالذذذذذج

ي وقذذذذذج مشذذذذذضا عم يذذذذذة ت ذذذذذمن عم يذذذذذة اإلدارع هذذذذذ   الحسذذذذذاباامذذذذذجى م ت ي وفحذذذذذ  هلذذذذذى الحكوميذذذذذة
الشذذكل والم ذذموك ولكذذن غالبيذذذة  فذذ األجوذذ ع العامذذذة مألت ذذس  فذذ المراجعذذة تك الحسذذاباا الأل ذذرا  

ي وقذذذذج اكتشذذذذس ه جابيذذذذة بسذذذذب  الحسذذذذاباا وذذذذود بيئيذذذذةاألجوذذذ ع المألتذذذذارع مانذذذذا قذذذذادرع ع ذذذذى هدوذذذذار ج
الجولذذة وتك الحسذذاباا  فذذ المراجعذذوك ت  ذذا  الحاجذذة هلذذى مذذجعيم الحسذذاباا الأل ذذرا  واإلدارع البيئيذذة 

جبذذج تك مكذذوك قا مذذة ع ذذى مضذذاهيم ومعذذايير ومنوجيذذة  ابتذذة وتخيذذرا  مشذذضا عم يذذة المراجعذذة تك هنذذاك 
 ا البيئية . ياجة لتبسية عم ية هعجاد التقارتر عن المع وما

 األجهزة العليا للرقابة تفحص محاسبة الموارد الطبيعية : 
 محاسبة الموارد الطبيعية :  في بناء قدرة األجهزة العليا للرقابة 

 فذذذ قامذذذا بعذذذض األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة بضحذذذ  ميضيذذذة اسذذذتألجاز محاسذذذبة المذذذوارد ال بيعيذذذة 
الونذذذذذذج باجشذذذذذذتراك مذذذذذذس هدارع  فذذذذذذ از هجذذذذذذرا  عم يذذذذذذاا المراجعذذذذذذة وقذذذذذذج عقذذذذذذج المراقذذذذذذ  والمراجذذذذذذس العذذذذذذ

 اإليصا ياا الحكومية الونج ة ورشة عمل لتع يم المراجعين ميضية مقييم الموارد ال بيعية . 
ج المح ذذذذى ك المذذذذوارد ال بيعيذذذة وسجمذذذذال  النذذذاممذذذم مناقشذذذذتوا ههذذذال التذذذذ وقذذذج م ذذذذمنا الق ذذذا ا 

ي ومعتبذذذر محاسذذذبة رد ال بيعيذذذةسذذذوق  بذذذالمواالغيذذذر   و األخ ذذذر والمؤشذذذراا البيئيذذذة واجرمبذذذان السذذذوق
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فذذذذ  ه ذذذذار عمذذذذل المذذذذوارد ال بيعيذذذذة وسذذذذي ة لأل ذذذذق اجرمبذذذذان بذذذذين البيئذذذذة واجقتصذذذذاد بجمذذذذس البيانذذذذاا 
 :   ي  ي وتمكن تك مكوك محاسبة الموارد ال بيعية مناسبة لما  محاسب 
 هدوار المسا لة إلدارع ويما ة الموارد ال بيعية .   * 
 تن ا  الموارد . محجيج المشاكل البيئية مثل اس   *
 مح يل سياسة الحكومة .    *
 مراقبة التنمية المستجامة .   * 
 وضس مؤشراا  اقتصاد ة شام ة( لألدا  البيئ  تو الرخا  .    *
 وضس نقان هرشاد ة لقياس النامج القوم  لب ج ما .   * 

 * قياس تكلفة الموارد الطبيعية :   
يذذوا نوذذر  فذذ ا القيمذذة اجقتصذذاد ة بالتر ذذة قذذاز المراقذذ  العذذاز بكولومبيذذا بتنضيذذ  دراسذذة ترفقذذ

ل يسذذاب قيمذذة التر ذذة بألصذذم المنتجذذاا ال راعيذذة والوسذذا  فذذ رتذذو بالنكذذو وقذذج سذذاعجا هذذ   ال رتقذذة 
 التنبؤ بالمشاكل البيئية ل نور .   ف ي وه   ال رتقة قج ساعجا ت  ا   األخرى لضقجاك المواد الغ ا ية

 التقييم : 
ر والتكذذذاليس الناشذذذئة عذذذن األنشذذذ ة اإلنسذذذانية ع ذذذى بيئتنذذذا لقيذذذاس المألذذذا  متنذذذام هنذذذاك جوذذذج 

سذذياق معذذذين  مكذذن قياسذذذش  فذذذ ال بيعيذذة والتقيذذيم هذذذو عم يذذة عذذذرا قيمذذة لب ذذذاعة تو خجمذذة معينذذة 
 ذل  اإلجرا اا البيئية واججتماعية .  ف عادع بما  

 

   

 

 

 

 

 

 

    مصادر إضافية :   
التقرتذذذر السذذذنو  ل تنميذذذة البيئيذذذة المسذذذتجامة  اسذذذتراليا( مقرتذذذر مراجعذذذة لمكتذذذ  المراجعذذذة الذذذو ن   •

 .   2003 –  2002باستراليا  
 .   2006اسبة الموارد ال بيعية  الونج(  ورشة عمل موج ع عن مح •
الحسذذذذذذاباا الأل ذذذذذذرا  واإلدارع البيئيذذذذذذة  الذذذذذذجانمارك( مقرتذذذذذذر مذذذذذذوج  لمكتذذذذذذ  المراجعذذذذذذة الذذذذذذو ن   •

 .   2002بالجانمارك  
 . 1998مجموعة عمل األنتوساى ل مراجعة البيئية   –محاسبة الموارد ال بيعية   •
ورقذذة اججتمذذاع الحذذاد   –البيئيذذة  مجموعذذة عمذذل األنتوسذذاى ل مراجعذذة –يالذذة البيئذذة فذذ  بومذذاك  •

 .   2007عشر لورشة العمل  
المذذذذذؤممر  –دور المذذذذراجعين ي عذذذذذرا لمراجعذذذذ  الكومنولذذذذذك  –مقرتذذذذر عذذذذذن القاب يذذذذة ل سذذذذذتجامة  •

 .   2005العاز نيو ت نجا  
مجموعذذة عمذذل األنتوسذذاى ل مراجعذذة البيئيذذة  –التنميذذة المسذذتجامة :  دور الجوذذا  األع ذذى ل رقابذذة  •

2004   . 
مجموعذذة عمذذل  –ر العذذالم  ل تنميذذة المسذذتجامة : مراجعذذة هرشذذاد ة لألجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة المذذؤمم •

 .   2007األنتوساى ل مراجعة البيئية  
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لبنذذذا  ع ذذذى ممارسذذذاا المراجعذذذة ك المضتذذذا  هلذذذى النجذذذا  هذذذو االتلللدعيم الملللنهج الحللللالي للمراجعلللة 
ي وقذذذج قامذذا بعذذذض األجوذذذ ع الع يذذذا يئيذذة ليسذذذا نوعذذذا  ججيذذجا  ل مراجعذذذةالحاليذذة وذلذذذ  ألك المراجعذذذة الب
 سذذذذذتألجموا المراجعذذذذذوك وفذذذذذى بعذذذذذض األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا األخذذذذذرى  لكذذذذذ ل رقابذذذذذة بوضذذذذذس مذذذذذواد هرشذذذذذاد ة 

اجعذذذذاا البيئيذذذذة المتألصصذذذذة المر  فذذذذ ل رقابذذذذة يذذذذتم مذذذذجعيم الذذذذجليل اإلرشذذذذاد  بمذذذذودضين لذذذذجيوم خبذذذذرع 
متيذذذذ  المراجعذذذذة ل جوذذذذا  األع ذذذذى ل رقابذذذذة  كذذذذوك مألصصذذذذا  لتقيذذذذيم المألذذذذا ر  فذذذذ وضذذذذس معيذذذذار   * :   ي  ومشمل بعض الوسا ل ل وصوم ل منوج ما  

 البيئية داخل المراجعة . 

مذذذوفير دليذذذل هرشذذذاد  عذذذن مقيذذذيم المألذذذا ر البيئيذذذة عنذذذج منضيذذذ  ممارسذذذاا مأل ذذذية  وت ذذذة المذذذجى  * 
مأل ذذية ومحجيذذج  فذذ مرايذذل مأل ذذية وسعذذجاد عم يذذة المراجعذذة وهذذ   الممارسذذة مسذذاعج   فذذومذذ ل  

 مراجعاا منضردع . 
 م بيق تسالي  مجمج البيئة .  ف * عمل دورع مجرتبية لمساعجع المراجعين  

* عمذذذذل متيذذذذ  مراجعذذذذة إلرشذذذذاد المذذذذراجعين عذذذذن ميضيذذذذة مراعذذذذاع وفحذذذذ  ق ذذذذا ا البيئذذذذة مذذذذن خذذذذالم 
 جاد التقرتر متابة . مسار التأل ية والضح  وسع

* عمذذذل و يقذذذة هرشذذذاد ة مذذذوفر مذذذادع مارتأليذذذة وع ميذذذة عذذذن البيئذذذة متحذذذجع مذذذس تسذذذالي  مراجعذذذة بيئيذذذة 
ومشذذذذروعاا ومراجعذذذذاا مألت ضذذذذة ذاا صذذذذضاا بيئيذذذذة مشذذذذمل قذذذذوانين و نيذذذذة ودوليذذذذة ذاا صذذذذ ة 

 وتمث ة مراجعة هق يمية ودولية . 
 تقنيات يمكن استخدامها داخل عملية المراجعة : 

 مكذذذذن تك مكذذذذوك الموضذذذذوعاا البيئيذذذذة متسذذذذعة  – ذذذذييق مجذذذذام المراجعذذذذة يتذذذذى  سذذذذول مذذذذجبير  م*  
ة تصذذغر ممامذذا  لذذ ل  لنبذذجت بمراجعذذة ع ذذى ن ذذاق تصذذغر ومجذذام محذذجود والتعامذذل مذذس ق ذذية بيئيذذ

ي ع ذذى سذذبيل المثذذام مراجعذذة هدارع النضا ذذاا ال بيذذة بذذجج  مذذن محاولذذة بذذجج  مذذن موضذذوع بيئذذ  تكبذذر

 زة العليا للرقابة المراجعة البيئية في أعمالها ؟كيس تدمج األجه   السألال الثامن : 
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ي مراجعذذذذذذذذذة السذذذذذذذذذالجا العجوانيذذذذذذذذذة ينذذذذذذذذذجرج محذذذذذذذذذا ارع النضا ذذذذذذذذذاا بأكم ذذذذذذذذذشجذذذذذذذذذة موضذذذذذذذذذوع هدمعال
 الموضوعاا األوسس ل تنوع البيولوج  . 

قذذذرر مكتذذذ  المراجعذذذة التذذذابس  -ه جذذذاد مجذذذاجا معتبذذذر امتذذذجادا  من قيذذذا  لعمذذذل المراجعذذذة الموجذذذود *  
س ي مذذذذاك األوم متسذذذذقا  ومتماشذذذذيا  مذذذذ  تنذذذذج مذذذذا كوس الترميذذذذ  ع ذذذذى مجذذذذالينلحكومذذذذة جذذذذ ر مذذذذرم

الثذذان  بضحذذ  مماليذذة ونوعيذذة البيانذذاا  فذذ تجوذذ ع منظيميذذة مشذذمل صذذناديق الحما ذذة  بينمذذا قذذاموا 
ي وقذذذج ل تذذذأ ير البيئذذذ  لقذذذراراا التنميذذذة سذذذياق النتذذذا ج الماليذذذة فذذذ القذذذرار ول عامذذذة  لمتألذذذ  المتايذذة 

وصذذذذس مكتذذذذ  المراجعذذذذة مذذذذال  المجذذذذالين مامتذذذذجاد من قذذذذ  لعمذذذذل المراجعذذذذة الماليذذذذة والتنظيميذذذذة 
 الحال  . 

تك محجيذذذذج  - بعللللض األجهللللزة العليللللا للرقابللللة تجعللللل مللللن المراجعللللة البيئيللللة أولويللللة إسللللتراتيجية
األهذذجا  البيئيذذذة يوضذذت لأل ذذذرا  المعنيذذة التذذذ از األجوذذ ع الع يذذذا ل رقابذذة فقذذذج يذذجدا بعذذذض األجوذذذ ع 

اجمجذذذذا  . وتذذذوفر هذذذ ا  الع يذذذا ل رقابذذذة امجذذذا  المراجعذذذة الألذذذاا بوذذذا ع ذذذ  المذذذجى المتوسذذذة وال وتذذذل
الترميذذذذ  بالنسذذذذبة لعم يذذذذاا المراجعذذذذة المسذذذذتقب ية . وتمكذذذذن تك يذذذذجعم اجمجذذذذا  الرسذذذذم  الموضذذذذوعاا 
الموجذذذذودع مثذذذذل الشذذذذضافية والمسذذذذا لة بينمذذذذا يذذذذجمج الموضذذذذوعاا التذذذذ  محذذذذو  ع ذذذذ  اهتمذذذذاز  العامذذذذة 

 ة المستجامة . ذومكوك مسئولية الحكومة مثل البيئة والصحة ومغير المناخ والتنمي
بعذذض األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة بتكذذوتن فذذرق قامذذا  - فريلللق متخصلللص ملللن مراجعلللي البيئلللةتكلللوين 

مراجعذذة بيئيذذة وفذذ  بعذذض الحذذاجا يذذتم ذلذذ  لذذجعم األولوتذذاا اإلسذذتراميجية ل جوذذا  األع ذذى ل رقابذذة. 
فذذذ  معظذذذم الحذذذاجا  سذذذاعج فرتذذذق مراجعذذذ  البيئذذذة فذذذ  رتب الصذذذجع فذذذ  المعرفذذذة البيئيذذذة وتمكذذذن تك 

راجعذذذذذة البيئيذذذذذة مذذذذذن تع ذذذذذا  فنيذذذذذين فذذذذذ  المراجعذذذذذة والمحاسذذذذذبة والقذذذذذانوك والونجسذذذذذة متكذذذذذوك فذذذذذرق الم
 والتأل ية الح ر  واألييا  وال   واجقتصاد من بين آخرتن . 

جيظذذا األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة تنوذذا م مذذا  - علللض األجهلللزة العليلللا للرقابلللة تعملللل بنظلللام النملللوذا ب
رؤتذذذذذتوم  ظوذذذذذذروك الت امذذذذذا لمبذذذذذاد  التنميذذذذذذة تصذذذذذبحا تكثذذذذذر اشذذذذذذتراكا  فذذذذذ  المراجعذذذذذة البيئيذذذذذذة  جذذذذذ  

المسذذذذتجامة وقذذذذج قامذذذذا بعذذذذض األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة بمراجعذذذذة سياسذذذذاموا وسجرا اموذذذذا ويذذذذجدا تيذذذذن 
  .  واججتماع   والبيئ محسن تدا وا اجقتصاد   
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    مصادر إضافية :   
 .   2005يناير    –مج   المراجعة والتحقيق بكورتا    –  2005امجاهاا المراجعة   •
مكتذذذ  المراجذذذس  –اعتبذذذاراا بيئيذذذة متكام ذذذة فذذذ  عمذذذل مراجعذذذة األدا   – ةالذذذجليل الرابذذذس ل ممارسذذذ •

 العاز . 

الماليذذذة لتذذذجبير ايتياجذذذاا المكتذذذ  األخ ذذذر بالومذذذاجا الحكوميذذذة  مراجعذذذة تدا  محضظذذذة األوراق •
ورقذذذذة اججتمذذذذاع الحذذذذاد   –باسذذذذتراليا  اسذذذذتراليا( بمجموعذذذذة عمذذذذل اجنتوسذذذذا  ل مراجعذذذذة البيئيذذذذة 

 .   2007عشر لورقة العمل 
 –دور مكتذذذ  المراجعذذذة الذذذو ن  األ سذذذ نج  فذذذ  المراجعذذذة البيئيذذذة  –مراجعذذذة بيئيذذذة فذذذ  نومشذذذل  •

 . 2004يناير    –عة الو ن  األ س نج   مكت  المراج
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ينذذذذاير  –جنتوسذذذذا  ل مراجعذذذذة البيئيذذذذة مجموعذذذذة عمذذذذل ا –المراجعذذذذة البيئيذذذذة والمراجعذذذذة النظاميذذذذة  •
2004   . 

مجموعذذذذة عمذذذذل اجنتوسذذذذا   –الذذذذجليل اإلرشذذذذاد  لتنضيذذذذ  مراجعذذذذاا األنشذذذذ ة مذذذذن منظذذذذور بيئذذذذ   •
 . 2001ل مراجعة البيئية  

مذذذنوج مينذذذاو لبنذذذا  وسدارع المراجعذذذة البيئيذذذة  كينيذذذا ( مجموعذذذة عمذذذل اجنتوسذذذا  ل مراجعذذذة البيئيذذذة  •
 .   2007شة العمل  ورقة اججتماع الحاد  عشر لور 

التنميذذة المسذذذتجامة ودور مكتذذذ  المراقذذ  والمراجذذذس العذذذاز   بنيو لنذذجا( مجموعذذذة عمذذذل األنتوسذذذا   •
 . 2003ورقة اججتماع الثامن لورشة العمل    –ل مراجعة البيئية  

مكتذذذ  المراجذذذس العذذذاز  – 2006 – 2003هسذذذتراميجية التنميذذذة المسذذذتجامة لمكتذذذ  المراجذذذس العذذذاز  •
 . 2003الكنج   

ر األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة فذذذذذ  الحوممذذذذذة البيئيذذذذذة : مذذذذذاذا  مكذذذذذن تك مقذذذذذوز بذذذذذش األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا دو  •
ل رقابذذذذذذة؟ مجر ذذذذذذة محكمذذذذذذة المحاسذذذذذذبة الترميذذذذذذة و عذذذذذذض اجقترايذذذذذذاا  مرميذذذذذذا( . مجموعذذذذذذة عمذذذذذذل 

 . 2007اجنتوسا  ل مراجعة البيئية ورقة اججتماع الحاد  عشر لورشة العمل  
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جعذذذة ع ذذذذى مقذذذذوز المرا –لعم يذذذاا مذذذراجعتوم المجذذذذج ياجذذذذة لمعرفذذذة التذذذأ ير  فذذذ المراجعذذذوك  
المذذذام العذذذاز ب رتقذذذة سذذذ يمة واك النتذذذا ج المتوقعذذذة سذذذتتحقق  تنضذذذاقن ذذذاق واسذذذس بتقذذذج م مأكيذذذج انذذذش يذذذتم 

مثيذذذذذذر عم يذذذذذاا المراجعذذذذذذة اهتمامذذذذذا  بمجذذذذذذاجا محتذذذذذاج الحكومذذذذذذة هلذذذذذى م وترهذذذذذذا .  تكوتمكذذذذذن ا  ذذذذذا  
المناقشذذذاا  ومح يذذذل اإل بذذذااعم يذذذاا المراجعذذذة لوذذذا مذذذأ ير وذلذذذ  بالمسذذذاهمة بأدلذذذة  تكهلذذذى  باإلضذذذافة

 فذذ المسذذتمرع . العجيذذج مذذن الق ذذا ا البيئيذذة لوذذا ارمبذذان قذذوى بالصذذحة وذمذذر هذذ   اجرمبا ذذاا بوضذذو  
 -مذثالا  –مذاك هنذاك مألذا ر صذحية ع ذى السذكاك  فذ ذاعم ية المراجعة  مكن اك ي تج مذن التذأ ير  . 
تو المذذذذذذواد  لج ذذذذذذج اوال ضذذذذذذت  باإلسذذذذذذواموارمبا وذذذذذذا  الميذذذذذذا نوعيذذذذذذة الوذذذذذذوا  وارمبا وذذذذذذا بذذذذذذالر و وجذذذذذذودع 

ب رتقذذذذذة واضذذذذذحة  إل ارموذذذذذاياجذذذذذة  فذذذذذ الكيماوتذذذذذة السذذذذذامة وارمبا وذذذذذا بالسذذذذذر اك فذذذذذاك هذذذذذ   الق ذذذذذا ا 
مبذذذجت  تذذذادع مذذذأ ير المراجعذذذة البيئيذذذة  –  تذذذادع التذذذأ يراا فذذذى مذذذل مري ذذذة مذذذن مرايذذذل المراجعذذذة  وهادفة . 

مضذذذذروا مراعاموذذذذا : مشذذذذمل العوامذذذذل ال تكبتحجيذذذذج الموضذذذذوعاا المناسذذذذبة لعم يذذذذة المراجعذذذذة وتمكذذذذن 
ا ذومألذذذذذا ر القيمذذذذذة مقابذذذذذذل المذذذذذام والماد ذذذذذة والتوقيذذذذذذ المذذذذذال مصذذذذذالت الجمعيذذذذذة العموميذذذذذة والتذذذذذذأ ير 

 المناس  . 
 مكذذذذذذن اك مكذذذذذوك عم يذذذذذة المراجعذذذذذة م يئذذذذذة بالنتذذذذذذا ج  – موصذذذذذيل مقذذذذذارتر المراجعذذذذذة بوضذذذذذو  

واقنذذذذذاع . والتوصذذذذياا ذاا المعنذذذذذى ولكنوذذذذذا سذذذذتكوك مضيذذذذذجع فقذذذذذة اذا مذذذذذم موصذذذذيل رسذذذذذالتوا بوضذذذذذو  
نتذذا ج عم يذذاا مراجعتوذذا  مكذذن فوموذذا  تكلتأكيذذج  اإلجذذرا ااالع يذذا ل رقابذذة العجيذذج مذذن  األجوذذ عومتألذذ  
 بوضو  : 

 اجمصاجا بمساعجع فرق المراجعة قبل و عج مسوداا التقارتر .   مح    قوز   •
اا ذيذذاألساسذذية والنقذذان الر يسذذية والتوصبجا ذذة مذذل مقرتذذر م ألذذ  مذذل النتذذا ج  فذذ  ه  ذذا صذذضحة  •

 . 
 قذذجز المع ومذذاا فيمذذا يتع ذذق بالموضذذوعاا المعقذذجع تو األقذذل شذذيوعا  ومذذ ل  يراعذذى  ممويذذج قسذذم  •

 وجود قا مة بشر  المص  حاا الضنية ييثما  كوك ذل  مناسبا . 

 و التذذذال اسذذذتألجاز الرسذذذوز البيانيذذذة لكذذذل عم يذذذة مراجعذذذة لتذذذجعيم رسذذذالة التقرتذذذر وسذذذوولة قرا مذذذش  •
 ايتمالية مأ يرع . 
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 اا والنتا ج الضعالة ستقجز ي وج  بنا ع ل تصرفاا المستقب ية ل حكومة . التوصي •

مأل ذذس  مأكيذذج اك مذذل عم يذذة مراجعذذة فذذ عم يذذة فحذذ  التقذذارتر المبنيذذة ع ذذى المألذذا ر مسذذاعج  •
 نتا ج المراجعة  مكن مجعيموا ومقج موا باقناع .  تككيج  ل قجر المناس  من الضح  لتأ

مأكيذذذج العجالذذذة والحياد ذذذة ومأكيذذذج انذذذش  فذذذ المراجعذذذة مسذذذاعج مع يقذذذاا الحكومذذذة ع ذذذى مذذذل عم يذذذاا  •
 التقرتر قبل انواؤ  .  ف  مكن محجيج المشكالا المحتم ة  

 

مراجعذذة  ألشذذكامبالنسذذبة  – عمليللات مراجعللة المتابعللة تقللدم تأكيللدًا انلله يللتم تنللاول نتللائج المراجعللة
موضذذذذذوعا  لمتابعذذذذذة موصذذذذذياموم  الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة نظامذذذذذا   األجوذذذذذ ع كذذذذذوك لذذذذذجى  تكاألدا  األخذذذذذرى جبذذذذذج 

 .  تفعالومومسجيل ردود 
مأل ذذذذس ل رقابذذذذة بأنذذذذش يذذذذتم اقتضذذذذا  آ ذذذذار  التذذذذ وهذذذذ   الممارسذذذذة ليسذذذذا فقذذذذة مذذذذ مر الومذذذذاجا  

مذذذاك هنذذذاك ياجذذذة لعمذذذل  هذا حذذذجد مذذذا  لكذذذ ل رقابذذذة  األع ذذذىجوودهذذذا ولكنوذذذا ا  ذذذا  مسذذذاعج الجوذذذا  
 تز ج .   تضافيةمراجعة  
عم يذذذاا مراجعذذذة  فذذذ هنذذذاك دا مذذذا  مسذذذاية ألجذذذرا  محسذذذيناا  – اللللدروس المسلللتفادة فلللي اللللتمعن 

ل رقابذة مذذن مجر تذش الألاصذذة فذذاك  األع ذذىهلذى اسذذتضادع الجوذا   باإلضذذافةالتنميذة البيئيذذة والمسذتجامة . 
 األفكذذذذارمشذذذذارمة  فذذذذ األخذذذذرى الع يذذذذا ل رقابذذذذة  مكذذذذن اك  سذذذذاعج ا  ذذذذا   األجوذذذذ عمبذذذذادم الألبذذذذراا مذذذذس 

 . ومواكبة الت وراا الحجيثة  
 :   األسبابغالبا  صعبة القياس لعجد من قج مكوك   - تأثيرات عمليات المراجعة البيئية

المسذذذذئولياا المألولذذذذة ل مذذذذراجعين عذذذذادع  تك -بعذذذذج المراجعذذذذة  هجذذذذرا يتألذذذذ وك تى  المراجعذذذذوك ج •
مقذذج م نتذذذا ج المراجعذذة بينمذذذا متألذذ  الحكومذذذاا القذذرار ل تصذذذر  بنذذا ا  ع ذذذى  فذذذ مذذا مكذذذوك محذذجدع 

 اجعة . نتا ج المر 
قذذذج ج مكذذذوك التذذذأ يراا البيئيذذذة م موسذذذة لعذذذجع سذذذنواا تو قذذذج  كذذذوك  -مذذذأ يراا ذاا مذذذجى ت ذذذوم  •

   ر  مشكالا ل حساب والمراقبة .  تكلوا مأ ير  ستمر لعجع سنواا وه ا  مكن  

منسذذذذذ  القذذذذيم النقج ذذذذذة ل تذذذذذأ يراا البيئيذذذذة فالعجيذذذذذج مذذذذذن  تكمذذذذن الصذذذذذع   -القياسذذذذاا والتقذذذذذجيراا  •
 ة ستحتاج لتقييم ذو قيمة يقيقية . الموارد ال بيعي

 فذذذ قذذذج  كذذذوك هنذذذاك العجيذذذج مذذذن الشذذذكوك الض رتذذذة مثذذذل مذذذا الذذذ   سذذذيحجو  -الشذذذكوك الض رتذذذة  •
 هذامذا سذذيحجو   ت بذااالحكومذة وفذى ال بيعذة واألكثذر مذذن ذلذ  فانذش مذن الصذع   فذ المسذتقبل 

 لم متم التغيراا المناسبة .  هذالم محجو عم ية المراجعة تو  
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 الحكومية أكثر استعدادًا لقبول عمليات المراجعة عندما : اإلدارات 
ع ذذى سذذبيل المثذذام قذذج مذذوفر عم يذذاا المراجعذذة بيانذذاا  م ذذيس معرفذذة ججيذذجع عذذن مجذذام مذذا :   * 

قا مذة ع ذى التجر ذة ب رتقذذة مكتم ذة تكثذر مذذن الجراسذاا السذابقة تو قذج م قذذى ال ذو  ع ذى س سذذ ة 
 دارع مجرمة بوا . من األمور العارضة الت  قج ج مكوك اإل

اجهتمذذاز بالمجذذاجا  تك:   كذذوك مومذذال   تك تذذادع الترميذذ  ع ذذى مجذذام هذذاز ولكذذن مذذن المحتمذذل    *
 كذذذذوك  تكي مذذذذس ذلذذذذ  مشذذذذيج بعذذذذض الذذذذو اراا شذذذذتغام قذذذذج  كذذذذوك مصذذذذجر هيذذذذراج لذذذذو ارعفقيذذذذرع اج

ز يذذام فذذاك مغ يذذة وسذذا ل اإلعذذال ت لذجيوا مراجعذذة م قذذى ال ذذو  ع ذذى المجذذاجا الصذذعبة وع ذذى 
مقذوز بالجعا ذة لعم يذاا المراجعذة لكذ  مجذذ ب اجهتمذاز العذاز والسياسذ  ل مجذاجا البيئيذة موضذذس 

 المراجعة . 
: مجذذذذذذذج الذذذذذذذو اراا  مذذذذذذذوفير دليذذذذذذذل ارشذذذذذذذادى عذذذذذذذن اإلدارع الم ذذذذذذذورع باألهذذذذذذذجا  وسعذذذذذذذجاد التقذذذذذذذارتر   *

 فذذ صذذور واإلداراا دليذذل اإلرشذذاد الذذ   مذذوفر  عم يذذاا المراجعذذة ذا قيمذذة عنذذجما يذذتم اكتشذذا  ق
 ممارساا اإلدارع وسعجاد التقارتر . 

فذذذذبعض األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة لوذذذذا   -وت  ذذذذا ي قذذذذج  كذذذذوك ل مراجعذذذذة بعذذذذض اط ذذذذار الماليذذذذة  
تهذذذجا  محذذذجدعي ومقذذذوز بقيذذذاس اط ذذذار الماليذذذة ع ذذذى مراجعاموذذذا .  فع ذذذى سذذذبيل المثذذذامي يذذذجد المكتذذذ  

جنيذذذش اسذذذترلينى ع ذذذى دافعذذذ  ال ذذذذرا    8المتحذذذجع هذذذج  مذذذوفير مب ذذذت ل مراجعذذذة بالمم كذذذة  الذذذو ن 
وذلذذ  ع ذذذى مذذذل جنيذذذش اسذذترلينى وايذذذج ينضذذذق فذذذ  هدارع المكتذذذ  .  وتتحقذذق هذذذ ا األ ذذذر المذذذال  عنذذذجما 
مقذذذوز اإلدارع بتألضذذذيض اسذذذتألجاز المذذذواردي ومعمذذذل ع ذذذى  تذذذادع العا ذذذجي تو معمذذذل ع ذذذى محسذذذين فاع يذذذة 

 تنش توا . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر إضافية :

بعذذذذذذذض الذذذذذذجروس المسذذذذذذتضادع  النذذذذذذذروتج( مجموعذذذذذذة عمذذذذذذذل  –مراجعذذذذذذة تدا  عذذذذذذن التنذذذذذذذوع البيئذذذذذذ  *  
 .   2007ورقة اججتماع الحاد  عشر لورشة العمل   –اجنتوساى ول مراجعة البيئية  

ة وقيذذذذاس ومسذذذذجيل التذذذذأ ير المذذذذال  لعمذذذذل المراجعذذذذة  المم كذذذذة هذذذذل معمذذذذل مذذذذأ ير ؟ دليذذذذل ل تأل ذذذذي*  
 المتحجع( م بوعاا المكت  الو ن  ل مراجعة . 

مذذأ ير المراجعذذة البيئيذذة لمكتذذ  المراجعذذة العامذذة : السذذع  نحذذو الوصذذوم ألع ذذى عا ذذج ع ذذى دوجر *  
ل مراجعذذذة  مجموعذذذة عمذذذل اجنتوسذذذاى –دافعذذذ  ال ذذذرا   بالوج ذذذاا المتحذذذجع  الوج ذذذاا المتحذذذجع( 

 .   2005ورقة اججتماع العاشر لورشة العمل    –البيئية  
م بوعذذذذذاا مجموعذذذذة اجنتوسذذذذذاى ل مراجعذذذذذة  –التنميذذذذة المسذذذذذتجامة : دور األجوذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذة *  

 .   2004البيئية  
مجموعذذذذة عمذذذذل اجنتوسذذذذاى  –دروس مسذذذذتضادع النذذذذروتج  –مذذذذأ ير المراجعذذذذة البيئيذذذذة فذذذذ  النذذذذروتج *  
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غيذذذر يكوميذذذة مرميذذذ ا  بيئيذذذا  مجذذذا  عم وذذذا ومذذذن المذذذألو  لألجوذذذ ع لذذذجى العجيذذذج مذذذن المنظمذذذاا ال

 الع يا ل رقابة تك مواجووم ف  مرايل مألت ضة من المراجعة البيئية . 
بذذأنوم  شذذرما  مذذن  ( 21جللدول أعمللال األمللم المتحللدة رقللم )  فللي حكوميللة الغيللر تعللرف المنظمللات 

 تك( م حودذذذة 21األعمذذذام رقذذم    ( مذذذن جذذجوم27تجذذل التنميذذة المسذذذتجامة   وقذذج تبذذذجى الضصذذل رقذذم   
المجذذذذاجا المألت ضذذذذة .  فذذذذ المنظمذذذذاا غيذذذذر الحكوميذذذذة   خبذذذذراا راسذذذذألة ومتنوعذذذذة وموذذذذارع وقذذذذجراا 

وهذذذذ   المميذذذذ اا قذذذذذج مكذذذذوك ذاا تهميذذذذة خاصذذذذذة لتنضيذذذذ  ومراجعذذذذة التنميذذذذذة المسذذذذتجامة المأمونذذذذة بيئيذذذذذا  
    ذذر  مجتمذذس المنظمذذاا ( . لذذ ل21جذذجوم األعمذذام رقذذم   فذذ والمسذذئولة اجتماعيذذا  ممذذا هذذو موضذذت 

مكذذذوك متايذذذة وقذذذادرع وقوتذذذة  دعمذذذا  لجوذذذود منضيذذذ  هذذذ    تكحكوميذذذة شذذذبكة عمذذذل مونيذذذة  جذذذ  الغيذذذر 
 األهجا  المألوفة   . 

عنذذج مأل ذذية موضذذوع و/ تو مذذنوج مراجعذذة بيئيذذة  حكوميللة : الغيللر التشللاور مللع المنظمللات البيئيللة 
عذذجد مذذن األوضذذاع . فع ذذى سذذبيل المثذذام  فذذ حكوميذذة الغيذذر  مكذذن استشذذارع المنظمذذاا البيئيذذة فانذذش 
محجيذذج الموضذذوعاا البيئيذذة عاليذذة المألذذا ر  فذذ مسذذت يس مسذذاعجع الجوذذا  األع ذذى ل رقابذذة  تك مكنوذذا 

 تكحكوميذذذة الغيذذر لمراجعذذة  مكذذذن ل منظمذذاا البيئيذذذة الجذذجيرع بالمراجعذذة . و مجذذذرد اسذذتوالم عم يذذذة ا
يذذذذش الجوذذذذا  األع ذذذذى ل رقابذذذذة هلذذذذى المعرفذذذذة واك موضذذذذوع  ضتقذذذذر ف فذذذذ مكذذذوك مصذذذذجرا  قيمذذذذا  ل مع ومذذذذاا 

غيذذذر ت  ذذذا استشذذذارع المنظمذذذاا البيئيذذذة مقذذي  اسذذذتجابة العامذذذة لنتذذذا ج وموصذذذياا المراجعذذذة . وتمكذذذن 
 حكومية خالم فترع المراجعة مأ را  معنية ل جوة موضس المراجعة . ال

قذذاز  هذا – للرقابلللة تسلللتفيد مللن عمللل األجهللزة العليللا أنيمكللن للمنظمللات البيئيللة غيللر الحكوميللة 
مجذام يوذم منظمذة بيئيذة غيذر يكوميذة فانذش مذن غيذر  فذ الجوا  األع ى ل رقابة بأدا  عم ية مراجعذة 

 المألو  ل منظمة البيئية غير الحكومية استألجاز ه ا العمل ألغراضوا الألاصة . 

 حكومية العمل معًا: الغير ئية كيس يمكن لألجهزة العليا للرقابة والمنظمات البيالسألال العاشر :  
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ر يكوميذذة اسذذتألجز بحذذك تو مع ومذذاا مذن منظمذذة بيئيذذة غيذذ هذا العليللا للرقابللة :  لألجهللزةحساسلليات 
لعم يذذذة مراجعذذذة فانذذذش جبذذذج مذذذن ممارسذذذة اجهتمذذذاز الذذذال ز بذذذنض  مسذذذتوى ممارسذذذتش مذذذس  ت بذذذااكذذذجليل 

الألبذذذذرا  الألذذذذارجيين . وجبذذذذج ل مذذذذراجعين مراعذذذذاع خ ضيذذذذة وخبذذذذراا وموضذذذذوعية المنظمذذذذة البيئيذذذذة غيذذذذر 
الألبذذرا   ميضيذذة اسذذتألجازعذذن  4راجذذس السذذؤام رقذذم هذذ ا قذذج  كذذوك مضسذذجا     تكالحكوميذذة والمألذذا ر مذذن 

 ( . الألارجيين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مصادر إضافية 

بعذذذذذذض الذذذذذذجروس المسذذذذذذتضادع  النذذذذذذروتج( مجموعذذذذذذة عمذذذذذذل  –مراجعذذذذذذة تدا  عذذذذذذن التنذذذذذذوع البيئذذذذذذ   •
 .   2007ورقة اججتماع الحاد  عشر لورشة العمل   –اجنتوساى ل مراجعة البيئية  

منذذاوم الق ايذذذا المتع قذذة ببذذ ور نبذذاا ال ضذذا ووقذذود الذذجي م الحيذذو  مذذن قبذذل الحكومذذة  اسذذتونيا (  •
ورقذذذذة اججتمذذذذاع الحذذذذاد  عشذذذذر لورشذذذذة العمذذذذل  –مجموعذذذذة عمذذذذل اجنتوسذذذذاى ل مراجعذذذذة البيئيذذذذة 

2007   . 
( ل تنميذذة المسذذتجامة 21فذذى جذذجوم األعمذذام رقذذم    مذذجعيم دور المنظمذذاا الغيذذر يكوميذذة الشذذرما  •

 .   1992لجنة األمم المتحجع ل بيئة والتنمية   –(  27الضصل رقم    –
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 : مصادر مجموعة عمل مراجعة البيئة لألجهزة العليا للرقابة   –(  2الملحق رقم ) 

 ه ا الم حق متاية ع ى الموقس    ف   هليواكل المستنجاا المشار   
http: www.envirammental . auditing .org 

 :  المراجعة البيئيةملخص موضوعات واجتماعات مجموعة عمل  

بالنسذذبة ل عجيذذج مذذن اججتماعذذاا السذذابق لمجموعذذة عمذذل المراجعذذة البيئيذذة مذذم هصذذجار توراق  
لكذذذذذل األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة قبذذذذذل اججتمذذذذذاع ومذذذذذن هذذذذذ   األوراق مذذذذذم عمذذذذذل مذذذذذوج  وافذذذذذى لتسذذذذذويل 

 29-25من انيذذذذذذذا    -اروشذذذذذذذذا –اد  عشذذذذذذذر لمجموعذذذذذذذذة عمذذذذذذذذل المراجعذذذذذذذذة البيئيذذذذذذذذة ذاججتمذذذذذذذذاع الحذذذذذذذ - المع وماا ومقجز ه   القا مة الموضوعاا المجرجة باألوراق لكل سنة .  ف المشارمة  
 ( . 2007يونيو

 مراجعة الق ا ا البيئية الجولية واإلق يمية .  •

 مراجعة الق ا ا البيئية الجاخ ية .  •

 المراجعة البيئية .   ف الموضوعاا المثارع   •

 المراجعة البيئية .   تسالي  األجو ع الع يا ل رقابة لبنا  وسدارع •

 27   الروسذذذذذذذ اد ذاجمحذذذذذذذ -موسذذذذذذذكو –اججتمذذذذذذذذاع العاشذذذذذذذر لمجموعذذذذذذذذة عمذذذذذذذل المراجعذذذذذذذذة البيئيذذذذذذذذذة  -
 ( 2005نوفمبر  1  -تكتو ر

 .   البيولوج مراجعة التنوع   •
 مراجعة مغير المناخ .  •

  تادع مأ ير عم ياا المراجعة البيئية .  •

 المراجعة البيئية : مواجوة التحج اا .  •

 2 -مذذذذذايو  30البرا تذذذذذل    -برا ت يذذذذذذذا –ذاع التاسذذذذذس لمجموعذذذذذذة عمذذذذذذذل المراجعذذذذذذة البيئيذذذذذذذة ذذذذذذاججتم  -
 ( 2004يونيو  

 .   البيولوج المراجعة البيئية والتنوع   •
 عم ياا المراجعة المتال مة والمشترمة والمنسقة .  •

 المراجعة البيئية والمراجعة النظامية .  •

 . المراجعة البيئية : مواجوة محج اا ججيجع  •
 تسالي  األجو ع الع يا ل رقابة مجا  المؤممر العالم  ل تنمية المستجامة .  •
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  27 – 24جا   ذذذذذذذذذذذذبولن -وارسذذذذذذذذذذذو –اججتمذذذذذذذذذذاع الثامذذذذذذذذذذن لمجموعذذذذذذذذذذة عمذذذذذذذذذذذل المراجعذذذذذذذذذذة البيئيذذذذذذذذذذذة  -
 ( 2003يونيو

 المراجعة البيئية والمراجعة النظامية .  •

 . التنمية المستجامة : دور األجو ع الع يا ل رقابة   •
 ق ا ا الميا  وسياساا ودور األجو ع الع يا ل رقابة .  •

 نحو مراجعة هدارع النضا اا .  •

 : دراسات وأدلة إرشاد مجموعة عمل المراجعة البيئية    -

( بال غذذذاا اجنج ي تذذذة والضرنسذذذية 2004مراجعذذذة ق ذذذا ا الميذذذا  : مجذذذارب األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة    •
 واأللمانية والعر ية . 

 بال غة اجنج ي تة.   –(  2007البيئ  : دليل ارشادى لألجو ع الع يا الرقابية  مراجعة التنوع   •

بال غذذذذة  –( 2007التعذذذذاوك بذذذذين األجوذذذذ ع الع يذذذذا ل رقابذذذذة : مقت ضذذذذاا وتمث ذذذذة ل مراجعذذذذة التعاونيذذذذة   •
 اجنج ي تة   . 

 ( بال غذذذذذذذاا اإلنج ي تذذذذذذذة والضرنسذذذذذذذية واألسذذذذذذذبانية2004المراجعذذذذذذذة البيئيذذذذذذذة والمراجعذذذذذذذة النظاميذذذذذذذة    •
 واأللمانية والعر ية . 

 ( بال غة اإلنج ي تة . 2007المراجعة البيئية     ف م وراا وامجاهاا   •
( بال غذذذذذذاا اجنج ي تذذذذذذة 2001دليذذذذذذل ارشذذذذذذادى عذذذذذذن منضيذذذذذذ  مراجعذذذذذذة األنشذذذذذذ ة بمنظذذذذذذور بيئذذذذذذ     •

 والضرنسية واجسبانية واأللمانية والعر ية . 

( 1998جمضاقيذذذاا البيئيذذذة الجوليذذذة   مراجعذذذة ا فذذذ متعذذذاوك األجوذذذ ع الع يذذذا ل رقابذذذة  تككيذذذس  مكذذذن  •
 بال غاا اجنج ي تة والضرنسية واجسبانية واأللمانية والعر ية . 

( بال غذذذذذذذاا اجنج ي تذذذذذذذة والضرنسذذذذذذذية 2004التنميذذذذذذذة المسذذذذذذذتجامة : دور األجوذذذذذذذ ع الع يذذذذذذذا ل رقابذذذذذذذة    •
 واجسبانية واأللمانية والعر ية . 

 غذذذذذاا اجنج ي تذذذذذة والضرنسذذذذذية واجسذذذذذبانية بال –( 1998دراسذذذذذة عذذذذذن محاسذذذذذبة المذذذذذوارد ال بيعيذذذذذة    •
 واأللمانية . 

المذذذذذؤممر العذذذذذالم  عذذذذذن التنميذذذذذة المسذذذذذتجامة : دليذذذذذل مراجعذذذذذة ارشذذذذذادى لألجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة  •
 ( بال غة اجنج ي تة . 2007  

 ( بال غتين اجنج ي تة واجسبانية . 2001مراجعة اجمضاقياا البيئية الجولية   •

 بال غاا اجنج ي  ’ والضرنسية واأللمانية والعر ية.   –(  2004  نحو مراجعة هدارع النضا اا •
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 :  عمليات مراجعة تتعلق بالبيئة -
عم يذذاا المراجعذذة وم ألصذذاا المراجعذذة مذذن األجوذذ ع الع يذذا ل رقابذذة متايذذة ع ذذى موقذذس مجموعذذة  •

قسذذم المراجعذذة البيئيذذة ع ذذى مسذذتوى العذذالم ( ومجرجذذة يسذذ  الق ذذية  فذذ عمذذل المراجعذذة البيئيذذة   
 .  لبيئية ويس  الجولة . والكثير منوا متا  فقة بال غاا القومية لو   الب جاكا

 ل مراجعة البيئية .   مجرتب برنامج  

ي مذذذم برنذذذامج مذذذجرت  المراجعذذذة البيئيذذذة مبذذذادرع منميذذذة اجنتوسذذذاى – مجموعلللة عملللل المراجعلللة البيئيلللة
راكة مذذذذذذس مبذذذذذذادرع منميذذذذذذة شذذذذذذ فذذذذذذ ابتكذذذذذذار دورع مجرتبيذذذذذذة مذذذذذذجموا تسذذذذذذبوعين لألجوذذذذذذ ع الع يذذذذذذا الرقابيذذذذذذة 

اجنتوسذذاى . قذذاز بتصذذميم هذذ   الذذجورع خبذذرا  التذذجرت  مذذن مبذذادرع منميذذة اجنتوسذذاى وهذذى ذاا مذذنوج 
  قوز ع ى المشارمة . 

لمذذذذذذذواد الذذذذذذذجورع ومتيبذذذذذذذاا مضصذذذذذذذي ية  معيذذذذذذار  ومعكذذذذذذ  اجيتياجذذذذذذذاا اإلق يميذذذذذذذة وم ذذذذذذذم مصذذذذذذذميم 
 ل محاضر . 

 د :  مجموعة عمل المراجعة البيئية ملخصات خطة عمل د
2005-2007 

رمذذذذ ا األنشذذذذ ة والمشذذذذروعاا ع ذذذذى مذذذذوفير األدلذذذذة اإلرشذذذذاد ة ومسذذذذويل مبذذذذادم المع ومذذذذاا  
 و نا  العالقاا ومانا مرمبة محا األهجا  الستة التالية : 

 لتوسيس عجد وعرا تدواا المراجعة البيئية المتاية لألجو ع الع يا ل رقابة .  -1
يذذذذذذا ل رقابذذذذذذة ولتوسذذذذذذيس مذذذذذذجرتبوم ع ذذذذذذى مقنيذذذذذذاا ل تذذذذذذادع مبذذذذذذادم المع ومذذذذذذاا بذذذذذذين األجوذذذذذذ ع الع  -2

 المراجعة البيئية . 

ل تذذذذادع عذذذذجد عم يذذذذذاا المراجعذذذذة والمت امنذذذذة والمشذذذذذترمة والمنسذذذذقة التذذذذ  مقذذذذذوز بوذذذذا األجوذذذذذ ع  -3
 الع يا ل رقابة . 

 ل تادع اجمصاجا ألنش ة مجموعة عمل المراجعة البيئية .  -4

 لمنظماا الجولية األخرى . ل تادع التعاوك بين مجموعة عمل المراجعة البيئية وا -5

 جستكشا  ايتمام التموتل الألارج  ألنش ة مجموعة عمل المراجعة البيئية .  -6

 
 
 

 البيئي كان هو الموضوع المحوري :   التنوع
2002  –  2004 
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مذذذذذذم منضيذذذذذذ ها م ذذذذذذوتر مذذذذذذواد التذذذذذذجرت  ومذذذذذذوفير دوراا مجرتبيذذذذذذة عذذذذذذن  التذذذذذذ مشذذذذذذمل األنشذذذذذذ ة  
عذذذذذذة بيئيذذذذذذة مذذذذذذس تجوذذذذذذ ع ع يذذذذذذا تخذذذذذذرى ل رقابذذذذذذة متع ذذذذذذق المراجعذذذذذذة البيئيذذذذذذة ومنسذذذذذذيق عم يذذذذذذاا مراج

باجلت امذذذاا محذذذا سذذذ  ة المذذذؤممر العذذذالم  ل تنميذذذة المسذذذتجامة ومبذذذادم المع ومذذذاا مذذذس األجوذذذ ع 
الع يذذا األخذذرى ل رقابذذة وسعذذجاد توراق المراجعذذة البيئيذذة عذذن هذذ   الموضذذوعاا مثذذل سياسذذة الميذذا  

 وسدارع النضا اا ماك هو الموضوع المحور  . 
1999  - 2001   : 

موضذذذس مرميذذذ   -1995الذذذ   مذذذم انتواجذذذش ألوم مذذذرع عذذذاز -دذذذل موضذذذوع  الميذذذا  النظيضذذذة   
مجموعذذذذذة العمذذذذذل  ذذذذذوام هذذذذذ   الضتذذذذذرع ومذذذذذاك مأكيذذذذذج التعذذذذذاوك مذذذذذس تقذذذذذاليم اجنتوسذذذذذاى وايذذذذذجا  مذذذذذن 
الموضذذذذذوعاا الر يسذذذذذية لأل ذذذذذة العمذذذذذل هذذذذذ   مذذذذذن تجذذذذذل مواكبذذذذذة الق ذذذذذا ا البيئيذذذذذة عذذذذذابرع الحذذذذذجود 

األنشذذذذ ة األخذذذذرى عمذذذذل مراجعذذذذة لالمضاقيذذذذاا البيئيذذذذة الجوليذذذذة و تذذذذادع نشذذذذر ب بيعتوذذذذا . ومشذذذذمل 
 المع وماا . 

1996-  1998   : 

عم يذذاا مراجعذذة منسذذقة لالمضاقيذذاا البيئيذذة الجوليذذة ومحاسذذبة  مذذم مألا بذذة ق ذذيتين محذذجودمين : 
 الموارد ال بيعية . 

والألبذذراا بذذين  ومسذذويل مبذذادم المع ومذذاا –ومذذاك هنذذاك ت  ذذا مرميذذ  ع ذذى الذذتع م المؤسذذ     
األجوذذذذذ ع الرقابيذذذذذة ووضذذذذذس خ ذذذذذون هرشذذذذذاد ة ووسذذذذذا ل ومقنيذذذذذاا ل مراجعذذذذذة البيئيذذذذذة . ومذذذذذاك توم 

محاولذذة لترميذذذ  األنشذذ ة ع ذذى ق ذذية معتبذذذر ذاا  فذذ موضذذوع يذذتم اختيذذار  هو الميذذذا  النظيضذذة   
 مل مرايل الت وتر .  ف ص ش لكل الجوم  
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 الدول المساهمة  –(  3الملحق رقم ) 
 

 تومرانيا  سرتالنكا  تفروساى
 * المم كة المتحجع  مايالنج  * جنوب افرتقيا 
   سوا تالنج
 توجسيض   سباساى  من انيا 
 بوليضيا  * استراليا   امبيا 
 البرا تل  نيو تالنجا *  تمبابوى 
 * شي ى   
 كوستارتكا  يوروساى  ارابوساى 
 باراجواى  النمسا  مصر 
 بيرو  ب غارتا  ايراك
  قبرا الكوتا 
 دوم اخرى  جموورتة التشي   اليمن
 كنجا الجانمارك 
 مونتسراا  استونيا  اسوساى 
 * الوج اا المتحجع المجر  بوماك 
  لتوانيا  الصين
  هولنجا الونج
  النروتج الياباك 
  * بولنجا  كورتا
  جموورتة س وفاكيا  مالي تا 
  س وفينيا  منغوليا 
  السوتج * باكستاك 
  سوتسرا  الض بين 

 

 
 أعضاء  للجان  لفرعيددد   *
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 ( :  أعمال المراجعة :4رقم )  الملحق

استألجما قا مة المراجعاا التالية ف  هخراج التقرتر وتمكن ه جاد بعض المراجعاا   
 sf/viewAuditsIssueorg/intosai/wega.n-http://www.environmental.auditing ع ى الموقس  

 استراليا )المكتب الوطني للمراجعة بأستراليا( :
 ( .2004*  هدارع البرامج الر يسية  مكت  الصعو اا ال جاجية بأسترال (   

 ( .2002*  التقرتر السنو  عن التنمية البيئية المستجامة   
 ة سك   تا البتروم ؟  *  الس  اا البحرتة اجسترالية : هل استراليا مستعجع ل تعامل مس مشك

  1996. ) 
 ( .1996*  اإلدارع البيئية ألراضى الكومنولك : م وتك الموقس ومنس الت وو   

 النمسا )محكمة المراجعة بالنمسا( :
 ( .2004*  منضي  امضاقية رامسار فى النمسا الع يا  
 ( .2003*  يما ة ال بيعة عنج بحيرع نيوسيجم   

 ( .2003*  منضي  امضاقية رامسار  

 البرازيل )محكمة المراجعة بالبرازيل( :
 ( .2005*  مصرفاا الحكومة لحما ة التنوع البيئ    

 ( .2003*  عم ية مراجعة لتقييم التأ يراا البيئية ألعمام الميا   

 بلغاريا )مكتب المراجعة الوطني ببلغاريا( :
 ( .2003*  هدارع النضا اا الص بة الب ج ة   

 ( .2002ا الب ج ة   *  رسوز النضا ا 

 كندا )مكتب المراجع العام بكندا( :
 ( .2006*  مقرتر مضوا التنمية البيئية والمستجامة   

 *  الضصل األوم :  هدارع األس وب الضيجرال  مجا  مغير المناخ .
 ( .2005*  مقرتر مضوا التنمية البيئية والمستجامة   

  ق الو نية بكنجا .*  الضصل الثان  :  التكامل البيئ  ف  الحجا

http://www.environmental.auditing-org/intosai/wega.nsf/viewAuditsIssue
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 *  الضصل السادس : التجبير األخ ر .
 ( .2004*  مقرتر مضوا التنمية البيئية والمستجامة   

 *  الضصل الرابس :  مقييم التأ ير البيئ  ل سياساا والأل ة والبرامج . 
 ( . 1998*  مقرتر مضوا التنمية البيئية والمستجامة   

يذذذذذاك الوقذذذذذا إلعذذذذذادع التضكيذذذذذر فذذذذذ  منضيذذذذذ   –المنذذذذذاخ *  الضصذذذذذل الثالذذذذذك :  التعامذذذذذل مذذذذذس مغيذذذذذر 
 اإلستراميجية الكنج ة . 

 *  الضصل الرابس :  دقا ساعة العمل ل تنوع البيئ  الكنج  . 

 شيلي )المراقب العام بشيلي( : 
 ( . 2005*  المراجعة البيئية جمضاقية رامسار ومحمية  هم  الى  الو نية   

 ا( : كوستاريكا )المراقب العام بكوستاريك

 قبرص )مكتب المراجعة بجمهورية قبرص( : 
 ( . 2002*  الت وو من السضن ف  البحر والموان    

 جمهورية التشي  )المكتب األعلى للرقابة بجمهورية التشي ( : 
*  البرنذذذذذامج الذذذذذو ن  ل عذذذذذجاد جن ذذذذذماز جموورتذذذذذة التشذذذذذي  لالمحذذذذذاد األورو ذذذذذ  فذذذذذ  مجذذذذذام البيئذذذذذة 

  2003 . ) 

 اجعة الوطني بالدانمار،( : نمار، )مكتب المر االد
 ( . 2005منضي  تيكاز امضاقية ه سنكى      -*  مقرتر مراجعة مشترمة 

 ( . 2002*  الحساباا الأل را  واإلدارع البيئية   
 ( . 2001*  مراقبة الت وو ب تا البتروم ف  البحر   

 استونيا )مكتب المراجعة الوطني باستونيا( : 
 *  استغالم مصادر الع ن النبام  . 

 ( . 2004*  هدارع يوادو م وو البحر والتعاف  من الت وو   
 ( . 2004*  منظمة هدارع النضا اا من السضن ف  الموان    

 اليونان )محكمة المراجعة في اليونان( : 
 ( . 2003*  مقرتر مراجعة امضاقية مار وم لمنس والتعامل مس الت وو البحر  من السضن   
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 طاليا( : ايطاليا )محكمة المحاسبة في إي

 ( . 2003*  منس ومعالجة م وو البحر الناش  عن سك   تا البتروم من السضن   

 اليابان )مكتب المراجعة باليابان( : 
 ( . 2001*  سياج اطماك يوم الحجا ق العامة باستألجاز األخشاب من مق يم الغاباا   

 كوريا )مكتب المراجعة والتفتيش بكوريا( : 
 ( . 2002يالة هدارع جودع الميا  يوم األر عة تنوار الر يسية    *  م أل  مقرتر المراجعة :  

 مالطا )مكتب المراجعة الوطنى في مالطا( : 
 ( . 2003*  منس والتعامل مس الت وو من السضن ف  البحار والموان    

 هولندا )محكمة المراجعة بهولندا( : 
 ( . 2006*  شبكة العمل البيئية الو نية   

 2003 – 2000السذذذذذضن : مقرتذذذذذر مشذذذذذترك ع ذذذذذى تسذذذذذاس مراجعذذذذذة و نيذذذذذة *  الت ذذذذذوو البحذذذذذر  مذذذذذن 
  2006 . ) 

 ( . 2004*  الكور ا  المتججدع   
 ( . 2003*  مألضيس الغا اا المنبعثة من الصعو اا   

 ( . 2002*  فاع ية سياسة موفير ال اقة ف  صعو اا  راعة األ هار   
 ( . 2001*  الت وو البحر  من السضن   

 ( . 1999    26490ورقة برلمانية رقم  –قياا الجولية ف  األراض  الر بة  *  اجلت از باجمضا

 نيوزلندا )مكتب المراقب والمراجع العام بنيوزلندا( : 
*  و ارع ال راعذذذذذذذة والغابذذذذذذذاا :  هدارع مألذذذذذذذا ر األمذذذذذذذن الحيذذذذذذذو  المقتذذذذذذذرك بحاوتذذذذذذذاا البحذذذذذذذر عاليذذذذذذذة 

 ( . 2006المألا ر   
 ( . 2002ة   دراسة يال   -*  هدارع مألا ر األمن الحيو   

 النرويج )مكتب المراجع العام بالنرويج( : 
 3و يقذذذة رقذذم  –*  مسذذت عذذن اجسذذتألجاز المسذذتجاز لمذذوارد رعذذى ييذذواك الرنذذة فذذ  مقا عذذة فنكمذذارك 

–  12    2003  –  2004 . ) 
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 بارجواى )المراقب العام فى باراجواى( : 

بيئيذذذذذذة واإلدارتذذذذذذة والتضذذذذذذوتض *  مراجعذذذذذذة خاصذذذذذذة لذذذذذذو ارع البيئذذذذذذة ل تحقذذذذذذق مذذذذذذن اجلتذذذذذذ از بالمعذذذذذذايير ال
 ( . 2004    2003تغس     15ويتى    2002 –  2001باستألجاز الحياع البرتة ف  
 ( . 2003*  مراجعة نور بي كوما ا   

 بولندا )الجهاز األعلى للرقابة في بولندا( : 
 ( . 1995*  مراجعة مأ ير األنش ة اجقتصاد ة ف  بيئة غا ة بيالوت ا   

 ت برومانيا( : رومانيا )محكمة المحاسبا
*  مقرتذذر عذذن التذذ از الحكومذذة الرومانيذذة بأيكذذاز امضاقيذذة التعذذاوك واجسذذتألجاز المسذذتجاز لنوذذر الذذجانوب 

 ( . 2002(   2001 امضاقية صوفيا(   

 جنوب أفريقيا )مكتب المراجع العام بجنوب أفريقيا( : 
ن والذذذتأل   مذذذن ونقذذذل *  مقرتذذذر المراجذذذس العذذذاز عذذذن مراجعذذذة التنميذذذة المسذذذتجامة ل تعامذذذل مذذذس ومألذذذ ت
 ( . 2005النضا اا ال بية ف  ق اع الصحة باإلدارع اإلق يمية لمن قة ه سترك مي    

 اجرتا ف  تقاليم مثل :    –*  مراجعة النضا اا ال بية  
 ا سترك مي  .    -1
 فرى ستيا .    -2
 ( . 2002مومبالنجا      -3

 تركيا )محكمة المحاسبات بتركيا( : 
 ( . 2002وو من السضن   *  منس والتعامل مس الت 

 المملكة المتحدة )المكتب الوطني للمراجعة بالمملكة المتحدة( : 
 ( . 2004*  ان الق المشروع التجار  ل مم كة المتحجع : وسي ة ججيجع لمحار ة مغير المناخ   

 ( . 2002*  التعامل مس الت وو من السضن   

 الواليات المتحدة )مكتب مساءلة الحكومة( : 
 –ال راعذذذذ  :  اسذذذذتعجاد و ارع ال راعذذذذة بالوج ذذذذاا المتحذذذذجع لصذذذذجت فذذذذوم الصذذذذوتا األسذذذذيو   *  اإلنتذذذذاج

 ( . 2005ر   668 –  5  –مكت  المحاسبة العامة  



 مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة 
- 121 - 

*  قذذذذذرى السذذذذذكاك األصذذذذذ يين بلجسذذذذذكا : مذذذذذأ ر معظموذذذذذا بالضي ذذذذذاك والتلكذذذذذل ولكذذذذذن مأهذذذذذل معظموذذذذذا 
 ( . 2003    142  –  4 –مكت  المحاسبة العامة   –ل حصوم ع ى المساعجاا الضيجرالية  

مكتذذذذ   –*  التقذذذذارتر الضيجراليذذذذة عذذذذن مموتذذذذل مغيذذذذر المنذذذذاخ جبذذذذج تك مكذذذذوك توضذذذذت وتكثذذذذر اسذذذذتكماج  
 ( . 2005    461  – 5  –المحاسبة العامة  

مكتذذذ  المحاسذذذبة  –*  مقيذذذيم مغيذذذر المنذذذاخ : لذذذم مقذذذم اإلدارع ب عذذذجاد التقرتذذذر فذذذ  الوقذذذا المحذذذجد لذذذش 
 ( . 2005ر   338 –  5العامة  

مكتذذذ   – 2002فبرايذذذر  –المنذذذاخ : ماليظذذذاا توليذذذة عذذذن مبذذذادرع اإلدارع الألاصذذذة بالمنذذذاخ  *  مغيذذر
 ( . 2003ا     131  – 4  –المحاسبة العامة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة 
- 122 - 

 

 المسرد 
 

فذذذذ  رتذذذودى جذذذذانيرو عذذذذن جذذذذجوم األعمذذذذام  1992تسذذذضرا قمذذذذة األرا عذذذذاز  21جدول األعمال  
ة معذذا  فذذ  مألا بذذة دولذذة ل مشذذارم 178وهذذى خ ذذة عمذذل مبنتوذذا  –( 21رقذذم   

ق ذذذا ا البيئذذذة والتنميذذذة ومحضذذذ  هذذذ   الأل ذذذة التنميذذذة المسذذذتجامة ومت  ذذذ  مذذذجفقا  
م موسذذذذذا  مذذذذذن المذذذذذوارد الماليذذذذذة الججيذذذذذجع واإلضذذذذذافية ل ذذذذذجوم الناميذذذذذذة . جذذذذذجوم 

( جذذذذذذجوج  شذذذذذذامال  وتغ ذذذذذذى عذذذذذذجع جوانذذذذذذ  مذذذذذذن مجذذذذذذام التنميذذذذذذة 21األعمذذذذذذام   
 ه ار العمل تو يجود وموضوعاا المراجعة .  نطاق المراجعة ية ف  قمة األرا. المستجامة . راجس هعالك رتو عن البيئة والتنم

قا مذذذذذذة دقيقذذذذذذة عمذذذذذذا منذذذذذذوى عم يذذذذذذة المراجعذذذذذذة تك منجذذذذذذ   و/تو السذذذذذذئوام الذذذذذذ    أهداف المراجعة
 ستجي  عنش المراجعة . وه ا قج يت من ق ا ا مالية تو نظامية تو تدا . 

ان اإلرشذذاد ة التذذ   مكذذن مقيذذيم الموضذذوع الر يسذذ  معذذايير المراجعذذة هذذ  النقذذ معايير المراجعة
ع ذذذى تساسذذذوا . ومذذذرمبة المعذذذايير بأهذذذجا  المراجعذذذة ألنذذذش عنذذذج م بيقوذذذا مذذذوفر 

 تسسا  لتقييم ميضية محقيق األهجا  . 
 راجس المج   العالم  ل بيئة والتنمية .  لجنة برندالند
اجعذة اجلتذذ از بتقذج م مأكيذذج تك تنشذذ ة فيمذا يتع ذذق بالق ذا ا البيئيذذة قذج مذذرمبة مر  مراجعة االلتزام

الحكومذذة يذذذتم تدا هذذذا  بقذذذا  ل قذذوانين البيئيذذذة والمعذذذايير والسياسذذذاا ذاا الصذذذ ة 
هذذذ  خ ذذذية مذذذن نذذذوعين تو تكثذذذر مذذذن المراجعذذذة الماليذذذة تو مراجعذذذة اجلتذذذ از تو  المراجعة الشاملة قوميا  ودوليا   راجس ت  ا  المراجعة النظامية( . 

 موصس بالمراجعة الشام ة . األدا  عادع ما  
هذذذ  مراجعذذذة مذذذتم فذذذ  وقذذذا تكثذذذر تو تقذذذل م امنيذذذة مذذذن قبذذذل جوذذذا تن تو تكثذذذر  المراجعة المتوافقة

ل رقابذذذذة ولكذذذذن بضرتذذذذق مراجعذذذذة منضصذذذذل مذذذذن مذذذذل جوذذذذا  تع ذذذذى ل رقابذذذذة يتقذذذذجز 
بتقرتذذذذر  لجمعيتذذذذش العموميذذذذة تو يكومتذذذذش وتعذذذذج فقذذذذة مقرتذذذذر عذذذذن الماليظذذذذاا 

ومنذذ  التصذذجيق  1992مذذم موقيذذس امضاقيذذة فذذ  قمذذة األرا برتذذو داجذذانيرو عذذاز  البيئي اتفاقية التنوع  قة بب ج  . و/تو اجستنتاجاا المتع 
فذذذاك هذذذ   اجمضاقيذذذة م ذذذ ز الذذذجوم  2007دولذذذة اعتبذذذارا  مذذذن  190ع يذذذش مذذذن قبذذذل 

بحما ذذذة النبذذذاا وسذذذالجا الحيذذذواك مذذذن خذذذالم محميذذذاا المذذذو ن اجصذذذ ى تو 
 قةمراجعة منس ت  وسا ل تخرى . 

 
ت  شذذكل مذذذن التعذذاوك مذذذن المراجعذذة المشذذذترمة هلذذى المراجعذذذة المتوافقذذة وهذذذ   
 مكذذذذن تك مكذذذذوك همذذذذا مراجعذذذذة مشذذذذترمة بتقذذذذارتر منضصذذذذ ة تو مراجعذذذذة متوافقذذذذة 

 بتقرتر مراجعة دول  منضرد باإلضافة هلى مقارتر و نية منضص ة . 
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ميذذذذة وعقذذذذج برتذذذذذودى وهذذذذى معذذذذر  رسذذذذميا  بمذذذذؤممر األمذذذذذم المتحذذذذجع ل بيئذذذذة والتن قمة األرض  
وهذذ ا المذذؤممر مذذاك هذذو يجذذر ال اوتذذة الر يسذذ  فذذ  الجوذذج  1992جذذانيرو عذذاز 

دولذذذة ع ذذذى  105العذذذالم  ل تعامذذذل مذذذس مشذذذكالا بيئيذذذة عالميذذذة وقذذذج صذذذجقا 
ة ومضاع وذذذذا مرميبذذذة معتمذذذجع مذذذن مجتمعذذذاا النبذذذذاا والحيذذذواك والكا نذذذاا الجقيقذذذ النظام البيئي  ( . 21هعالك رتو واعتمجا ججوم األعمام رقم   
 البيئ  الغير ي  فيما بينوا مويجع وديضية . 

ع ذذذذى سذذذذبيل المثذذذذام سياسذذذذاا تو بذذذذرامج  –هذذذذ  مراجعذذذذة عذذذذن موضذذذذوع بيئذذذذ   المراجعة البيئية
بيئيذذذذذةي جوانذذذذذ  بيئيذذذذذة أل  سياسذذذذذاا يكوميذذذذذة تخذذذذذرى والمذذذذذام العذذذذذاز المتع ذذذذذق 

عذذذة : بذذ جرا اا بيئيذذة . وتمكذذذن ل مراجعذذة البيئيذذة تك مت ذذذمن مذذل تنذذواع المراج
 المراجعة المالية ومراجعة اجلت از ومراجعة األدا  . 

 رتقذذذذة ل تح يذذذذل محذذذذاوم تك متنبذذذذأ بالعواقذذذذ  المحتم ذذذذة لموضذذذذوع ر ذذذذي  مقتذذذذر   تقييم التأثير البيئي 
 ع ى البيئة اججتماعية وال بيعية ل من قة المحي ة . 

هذذذيكال  منظيميذذذا  وتنشذذذ ة  هذذذو الجذذذ   مذذذن نظذذذاز اإلدارع الشذذذامل الذذذ   يت ذذذمن إدارة النظام البيئي 
مأل ذذذذذذذذية ومسذذذذذذذذئولياا وممارسذذذذذذذذاا وسجذذذذذذذذرا اا وعم يذذذذذذذذاا ومذذذذذذذذوارد لت ذذذذذذذذوتر 

هذذذ  مراجعذذذة ل قذذذوا م الماليذذذة مسذذذمت ل مراجذذذس بذذذالتعبير عذذذن رتى عمذذذا هذا مذذذاك  المراجعة المالية ومنضي  ومحقيق ومراجعة ومجعيم سياسة بيئية . 
 بقذذذذا  إل ذذذذار عمذذذذل  – فذذذذ  مذذذل النذذذذواي  الماد ذذذذة –مذذذم هعذذذذجاد القذذذذوا م الماليذذذذة 

 محجد إلعجاد التقارتر المالية تز ج  راجس ت  ا  المراجعة النظامية( . 
ممارسذذذة السذذذ  ة السياسذذذذية واجقتصذذذاد ة واإلدارتذذذة فذذذذ  هدارع شذذذئوك دولذذذة مذذذذا  الحوكمة

ع ذذذذذذى مذذذذذذل المسذذذذذذئولياا . هنذذذذذذش مضوذذذذذذوز  بيعذذذذذذ  مقارنذذذذذذا  باطليذذذذذذاا والعم يذذذذذذاا 
  يذذذرمبة المذذذوا نين والجماعذذذاا مذذذن خاللوذذذا والعالقذذذاا واألجوذذذ ع المعقذذذجع التذذذ

 –مذذذذن خذذذذالم مصذذذذرفاا بشذذذذرتة مجروسذذذذة تو عضوتذذذذة  –الكا نذذذذاا التذذذذ  مذذذذجخل  الس،الت العدوانية بمصالحوم وممارسة يقوقوم والت اماموم والتوسة إلنوا  منا عاموم . 
نظذذذاز بيئذذذذ  المعذذذرو  تنذذذذش لذذذي  مذذذذن ال بيعذذذ  وجودهذذذذا فيذذذش و التذذذذال  مشذذذذكل 

كمذذذا معذذذر  السذذذالجا العجوانيذذذة ت  ذذذا  بالغر ذذذا  تو جا األصذذذ ية . موجيذذذجا  ل سذذذال
 السالجا الجخي ة .

مجموعذذذذة شذذذذام ة مذذذذن المعذذذذايير لذذذذ دارع البيئيذذذذة موضذذذذوعة مذذذذن قبذذذذل المنظمذذذذة  14001أيزو 
الجوليذذة ل معذذذايير والتذذذ  مغ ذذذى معذذايير اإلدارع البيئيذذذة والمراجعذذذة ومقيذذذيم األدا  

خطلللللة جوهانسلللللبرا  الحياع واإلنتاج .   و ياك المواصضاا ومقييم دورع
 للتنفيذ

مذذم الموافقذذة ع ذذى خ ذذة جوهانسذذبرج ل تنضيذذ  فذذ  قمذذة العذذالم ل تنميذذة المسذذتجامة 
وهذذذذى محذذذذجد اإلجذذذذرا اا الم مذذذذس امألاذهذذذذا فذذذذ  مجذذذذاجا محذذذذجدع  2002عذذذذاز 

اجعين مذذن جوذذا تن هذذ  مراجعذذة  قذذوز بوذذا فرتذذق مراجعذذة وايذذج مكذذوك مذذن مذذر  المراجعة المشتركة ل تنمية المستجامة . 
تع ذذذذذذى ل رقابذذذذذذة مقذذذذذذوز ب عذذذذذذجاد مقرتذذذذذذر مراجعذذذذذذة وايذذذذذذج لنشذذذذذذر  فذذذذذذ  مذذذذذذل الذذذذذذجوم 
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 المشارمة . 
هذذ  المعاهذذجع التذذ  نتجذذا عذذن ه ذذار عمذذل امضاقيذذة األمذذم المتحذذجع عذذن مغيذذر  بروتوكول كيوتو

دولذذذة تل مذذذا نضسذذذوا ب عذذذجاد بذذذرامج و نيذذذة جيتذذذوا   166المنذذذاخ الموقعذذذة مذذذن 
مذذذذذذن الصذذذذذذو اا وتشذذذذذذترك برومومذذذذذذوم ميومذذذذذذو فذذذذذذ  ومق يذذذذذذل انبعذذذذذذاو الغذذذذذذا اا 

األهذذذذجا  والمبذذذذاد  واألجوذذذذذ ع مذذذذس ه ذذذذذار امضاقيذذذذة األمذذذذم المتحذذذذذجع عذذذذن مغيذذذذذر 
المنذذذاخ ولكنذذذش يذذذجعم اجمضاقيذذذة بشذذذكل موذذذم وذلذذذ  بذذذ ل از ت ذذذرا  الم حذذذق رقذذذم 

( بأهذذذجا  خاصذذذة م  مذذذة قانونذذذا  ل حذذذج مذذذن تو مق يذذذل انبعذذذاو الغذذذا اا مذذذن 1  
اقيذذذة خض ذذذا  هجماليذذذا فذذذ  انبعذذذاو الغذذذا اا مذذذن صذذذو اموا . وقذذذج تضذذذافا اجمض

مسذذذذذذذتوى فذذذذذذذ  فتذذذذذذذرع اإللذذذذذذذ از  1990% ع ذذذذذذذى األقذذذذذذذل مذذذذذذذن 5الصذذذذذذذو اا ب ذذذذذذذت 
2008 /2012   . 

تقيلليم النظللام البيئللي 
 في األلفية

هذذو مقيذذيم  متعذذجد الن ذذاق  يتكذذوك مذذن مقييمذذاا متصذذ ة ممذذا ع ذذى مسذذئولياا 
 2001ها مذذذا بذذذين مح يذذة وفواصذذذ ية وقوميذذذة وسق يميذذة وعالميذذذة . وقذذذج مذذم منضيذذذ 

بوذذذذذج  اسذذذذذتألجاز البيانذذذذذاا الموجذذذذذودع لتقيذذذذذيم عواقذذذذذ  مغيذذذذذر النظذذذذذاز  2004 –
البيئذذ  ع ذذى الجذذن  البشذذرى وإلنشذذا  تسذذاس ع مذذ  ل تحذذرك . وقذذج مذذم منسذذيق 
هذذ ا التقيذذيم مذذن قبذذل برنذذامج المذذم المتحذذجع ل بيئذذة وتدار هذذ   العم يذذة مجموعذذة 

لميذذذذة والحكومذذذذاا ورجذذذذام مذذذذن األ ذذذذرا  المعنيذذذذة المتعذذذذجدع مذذذذن األجوذذذذ ع العا
أهللداف التنميللة فللي  األعمام ومنظماا غير يكومية والسكاك األص يين . 

 األلفية
دولذذة هعذذالك المذذم المتحذذجع لأللضيذذة والذذ    191مبنذذا  2000فذذ  سذذبتمبر عذذاز 

تدى هلذذذى هصذذذجار تهذذذجا  التنميذذذة فذذذ  األلضيذذذة وهذذذى مجموعذذذة  مذذذن األهذذذجا  
م والمسذذذاواع بذذذين الجنسذذذين واجسذذذتجامة المحذذذجدع لتق يذذذل الضقذذذر والصذذذحة والتع ذذذي

وهذذ   األهذذجا  الثمانيذذة  2015البيئيذذة والشذذراكة العالميذذة لتتحقذذق بح ذذوم عذذاز 
 استئصام الضقر المجقس والجوع .    -1 ه  : 

 ع ى مستوى العالم .   ىمحقيق التع يم األول   -2
 دفس المساواع بين الجنسين ودعم النسا  .    -3
 مق يل وفياا األ ضام .    -4
 محسين صحة األمومة .    -5
 محار ة فيروس سى واإليج  والمالرتا واألمراا األخرى .    -6
 مأكيج اجستجامة البيئية .    -7
 وضس شراكة عالمية ل تنمية .    -8

هذذ  مراجعذذة اقتصذذاد ة ومضذذا ع وفاع يذذة التذذ  عذذن  رتقوذذا مسذذتألجز الألاضذذعة  مراجعة األداء
 .   ل رقابة مواردها ف  هنجا  مسئولياموا
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مراجعللللللللة القطللللللللاع 
 العام

هذذذذذذذذ  نصذذذذذذذذوا المع ومذذذذذذذذاا واإلشذذذذذذذذعاراا والتأكيذذذذذذذذجاا الموضذذذذذذذذوعية التذذذذذذذذ  
مصذذذذوغوا الجمعيذذذذاا العموميذذذذة فذذذذ  محققوذذذذا مذذذذن اإلنضذذذذاق واألدا  الحكذذذذوم  . 
وتحتذذاج الممث ذذين المنتألبذذين هلذذى هذذ ا التقرتذذر المسذذتقل لكذذ   مكذذنوم سذذؤام تو 

هذذذذ ا النذذذذوع مذذذذن المراجعذذذذة  شذذذذمل المصذذذذادقة ع ذذذذى المسذذذذا لة الماليذذذذة ل جوذذذذاا  اجعة النظاميةالمر  اجعتراا ع ى مصرفاا الحكومة بضاع ية .  
المسذذذئولة مت ذذذمنة فحذذذ  ومقيذذذيم السذذذجالا الماليذذذة وسبذذذجا  اطرا  فذذذ  القذذذوا م 
الماليذذذة والمصذذذادقة ع ذذذى المسذذذا لة الماليذذذة لذذذ دارع الحكوميذذذة عامذذذة ومراجعذذذة 

يم لاللتذذذذ از بذذذذال وا ت والقواعذذذذج األنظمذذذذة والمعذذذذامالا الماليذذذذة بمذذذذا فذذذذ  ذلذذذذ  مقيذذذذ
الم بقذذذة ومراجعذذذة الرقابذذذة الجاخ يذذذة واختصاصذذذاا الرقابذذذة الجاخ يذذذة ومراجعذذذة 
تمانذذذذذة ومال مذذذذذة القذذذذذاراا اإلدارتذذذذذة التذذذذذ  امألذذذذذ موا الجوذذذذذة الألاضذذذذذعة ل رقابذذذذذة 
وسعذذذجاد مقرتذذذر عذذذن ت  تمذذذور تخذذذرى منشذذذأ مذذذن تو فيمذذذا يتع ذذذق بالمراجعذذذة التذذذ  

 ة تنش جبج من اإلفصا  عنوا.  عتبر الجوا  األع ى ل رقاب
إعلللل،ن دريللللود عللللن 

 البيئة والتنمية
دولذذذذذة ج مذذذذذة لتحقيذذذذذق  105مبذذذذذجت وافقذذذذذا ع يوذذذذذا ووقعتوذذذذذا  27مجموعذذذذذة مذذذذذن 

 1992التنميذذذذة المسذذذذتجامة . ومذذذذم مبنذذذذى هذذذذ ا اإلعذذذذالك فذذذذ  قمذذذذة األرا عذذذذاز 
وتذذن  هعذذالك  رتذذو  ع ذذى تك الوسذذي ة الوييذذجع إل جذذاد مقذذجز اقتصذذاد   وتذذل 

ر  ذذة بالحما ذذة البيئيذذة وقذذج مانذذا امضاقيذذة التنذذوع البيولذذوج  وايذذجع  األجذذل هذذ 
مذذذذن اجمضاقيذذذذاا األساسذذذذية التذذذذ  مذذذذم هقرارهذذذذا فذذذذ   رتذذذذو   راجذذذذس ت  ذذذذا  جذذذذجوم 

التقيلللللللللليم البيئللللللللللي  ( . 21األعمام رقم 
 االستراتيجي 

هذذ  عم يذذة نظاميذذة وسذذي ة لتقيذذيم النتذذا ج البيئيذذة جقترايذذاا سياسذذة تو خ ذذة 
كذذذذذذج تنذذذذذذش مذذذذذذم مراعاموذذذذذذا ومناولوذذذذذذا ممامذذذذذذا  فذذذذذذ  المري ذذذذذذة األولذذذذذذى تو برنذذذذذذامج ل تأ

المناسذذذذبة جمألذذذذاذ القذذذذذراري وتنذذذذش مذذذذم مناولوذذذذذا باعتبذذذذاراا اقتصذذذذاد ة واجتماعيذذذذذة 
معذذر  التنميذذة المسذذتجامة بشذذكل عذذاز بأنوذذا التنميذذة التذذ  مضذذ  بحاجذذة الحاضذذر  التنمية المستدامة متساوتة . 

الوفذذذذا  بايتياجذذذذاموم ومت ذذذذذمن دوك اإلجحذذذذا  بقذذذذجرع تجيذذذذام المسذذذذتقبل ع ذذذذى 
التنميذذة المسذذتجامة منميذذة اجتماعيذذة و يئيذذة واقتصذذاد ة متشذذابكة ومؤمذذج الحاجذذة 
المت امنذذذذة لتق يذذذذل الضقذذذذر وصذذذذيانة تو محسذذذذين نوعيذذذذة المذذذذوارد ال بيعيذذذذة. راجذذذذس 

الخلللللللل) األساسللللللللي  ت  ا  ال جنة الجولية ل بيئة والتنمية . 
 الث،ثي 

 أ يراا اججتماعية والبيئية واجقتصاد ة . مشير هلى اجعتبار المتساو  ل ت

برنلللللللللللامج األملللللللللللم 
 المتحدة للبيئة

و رنذذامج األمذذم المتحذذجع ل بيئذذة هذذو فذذرع مذذن األمذذم المتحذذجع  1972مأسذذ  عذذاز 
 مسئوم عن البيئة والتنمية المستجامة . 

إطلللار عملللل اتفاقيلللة 
األمم المتحدة بشأن 

 تغير المناط 

ع بشذذذأك مغيذذذذر المنذذذاخ هلذذذذى برومومذذذذوم تدى ه ذذذار عمذذذذل امضاقيذذذة األمذذذذم المتحذذذذج
كيومذذو الذذ   وضذذس هذذجفا  نوا يذذا  لتثبيذذا انبعذذاو الغذذا اا مذذن الصذذعو اا  عنذذج 
المسذذذذتوى الذذذذذ    منذذذذس التذذذذذجخل البشذذذذذرى الأل يذذذذر فذذذذذ  مغييذذذذر المنذذذذذاخ  محضذذذذذ  

 بشرتا (  . 
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المجللللللس العلللللالمي 
 للبيئة والتنمية

المتحذذذذجع ومذذذذاك  مذذذذم مك يذذذذس المج ذذذذ  العذذذذالم  ل بيئذذذذة والتنميذذذذة مذذذذن قبذذذذل األمذذذذم
يرتسذذذذذذش ر ذذذذذذي  و را  النذذذذذذروتج فذذذذذذ  ذلذذذذذذ  الوقذذذذذذا  جروهذذذذذذارلم برانججنذذذذذذج  وقذذذذذذج 

عذذذذن  1987تفذذذذرج المج ذذذذ  العذذذذالم  ل بيئذذذذة والتنميذذذذة عذذذذن مقرتذذذذر مذذذذنقت عذذذذاز 
التنميذذذة المسذذذتجامة بعنذذذواك  مسذذذتقب نا المشذذذترك  . هذذذ   الو يقذذذة رسذذذألا معرتضذذذا  

بأنوذذا  التنميذذذة  –اليذذذوز مذذذا ام سذذتألجز ع ذذذى ن ذذاق واسذذس  –ل تنميذذة المسذذتجامة 
التذذذ  مضذذذ  بايتياجذذذاا الحاضذذذر دوك اإلجحذذذا  بقذذذجرع تجيذذذام المسذذذتقبل ع ذذذى 

قمللللللة العللللللالم عللللللن  الوفا  بايتياجاموم .   
 التنمية المستدامة

 –قمذذذذذة العذذذذالم عذذذذن التنميذذذذذة المستجامذذذذذة تو بذذذذاأليرى المعروضذذذذة باسذذذذذم  رتذذذذو 
   القمذة هذ  تكثذر وقذج مانذا هذ 2002  ه  مؤممر قمة عذالم  عقذج عذاز 10

األيذذذجاو العالميذذذة مذذذن نوعوذذذا تهميذذذة منذذذ  قمذذذة األرا فذذذ   رتذذذو  قبذذذل عشذذذر 
مذذذاك الغذذذرا مذذذن قمذذذة العذذذالم عذذذن التنميذذذة المسذذذتجامة هذذذو مراجعذذذة  –سذذذنواا 

( وسعذذادع دعذذم اجلت امذذاا 21التقذذجز فذذ  منضيذذ  مألرجذذاا جذذجوم األعمذذام رقذذم   
ة العذذالم ل تنميذذة المسذذتجامة العالميذذة مجذذا  التنميذذة المسذذتجامة . وقذذج تسذذضرا قمذذ

عذن  خ ذذة التنضيذذ  الشذام ة  بجوهذذا نسذذبرج والتذذ  تعذادا مأكيذذج جذذجوم األعمذذام 
 ( وتكجا تهجا  التنمية فذ  األلضية الججيجع . 21رقم   
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 مراجع البحث 
 

 هرشاداا المراجعة .   2005(  2005مج   المراجعة والتضتيش لكورتا      -
ميرترى ونكذذذذذذذوتىي دب يذذذذذذذوي الحقذذذذذذذوق واإلنصذذذذذذذا  فذذذذذذذ  القذذذذذذذانوك البيئيذذذذذذذة مذذذذذذذا –سذذذذذذذينجى هز محمذذذذذذذج   -

. موج يانذذذذذذجروي جذذذذذذو تى  1996ب تمبذذذذذذابوى . مقرتذذذذذذر مقذذذذذذجز لذذذذذذو ارع المنذذذذذذاجم والبيئذذذذذذة والسذذذذذذيايةي 
 محكمذذذذة المذذذذراجعين اج  اليذذذذة( . دور الجوذذذذا  األع ذذذذى ل رقابذذذذة اإل  ذذذذال  فذذذذ  مكافحذذذذة الضسذذذذاد 

عم يذذذذذة الألصألصذذذذذة . اجتمذذذذذاع يذذذذذوم اإلدارع الماليذذذذذة وسذذذذذو  اإلدارع فذذذذذ   مراجعذذذذذة األدا   وفذذذذذى 
 .   2001والمسا لةي روماي ه  الياي  

و ارع التنميذذذذذذة الجوليذذذذذذةي مذذذذذذ مرع هيا ذذذذذذة : خصذذذذذذا   نظذذذذذذم مراجعذذذذذذة خارجيذذذذذذة مألت ضذذذذذذة . س سذذذذذذ ة   -
 .   2004ي  PD. مع وماا   21مع وماا شعبة السياسةي المراجس رقم :  

ي 2005-1999لمراجعذذذذذة البيئيذذذذذة فذذذذذ  تورو ذذذذذاي األوروسذذذذذاى مجموعذذذذذة عمذذذذذل مراجعذذذذذة البيئذذذذذة . ا  -
2005   . 

 .   2006مرفق البيئية العالم  . محسين ويما ة المشاعاا العالميةي     -
 . 2006ي    http://www.gefweb.orgمرفق البيئة العالم  . ما هو مرفق البيئة العالمة ؟    -
المراجعذذذذذذذة الذذذذذذذو ن   المكتذذذذذذذ  الذذذذذذذو ن  اج سذذذذذذذ نجى ل مراجعذذذذذذذة البيئيذذذذذذذة األساسذذذذذذذيةي ودور مكتذذذذذذذ   -

 .   2004األ س نجى فى المراجعة البيئيةي  
 .   2006ي    http://www.intosai.org/en/portal/about-usاجنتوساىي يولناي     -
 .   2003(ي  2003  –  1953عاما    50اجنتوساى اجنتوساى :     -
 .   1977اجنتوساى . هعالك ليماي المباد  التوجيوية إلرشاداا المراجعةي     -
 .   2005ي  2ي العجد 9اجنتوساى مجموعة عمل مراجعة البيئةي الأل ون الأل را  المج ج    -

auditing.org/intosai/wgea.nsf/viewGuidelines-http://www.environmental 
ل مراجعذذة البيئذذةي مح ذذر اججتمذذاع العاشذذر لالنتوسذذاى مجموعذذة عمذذل اجنتوسذذاى مجموعذذة عمذذ  -

 .   2005مراجعة البيئةي موسكو اجمحاد الروس   
 1998لجنذذذة معذذذايير المراجعذذذة لالنتوسذذذاىي مجونذذذة لقواعذذذج السذذذ وك ومعاييذذذذر المراجعذذذةي انتوسذذذاى   -
 . 
م المتحذذذذجع . الذذذذذجورع مين ذذذذىي رتتشذذذذاردي هيذذذذجاو فذذذذذرق : المناقشذذذذاا التضاع يذذذذة مذذذذس منظمذذذذذاا األمذذذذ  -

 .   2006الرابعة عشرع ل جنة األمم المتحجع المعنية بالتنمية المستجامة . نيوتوركي  

http://www.environmental-auditing.org/intosai/wgea.nsf/viewGuidelines
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مذذذا وري جاسذذذي ي الوضذذذس القذذذانون  فذذذى الجوذذذا  األع ذذذى ل رقابذذذة : م بيذذذق المعذذذايير الجوليذذذة فذذذ    -
يذذذذذة ورفاهيذذذذذة مقيذذذذذيم النظذذذذذاز اج كولذذذذذوج  لأللضيذذذذذة . الذذذذذنظم البيئ 2003مقابذذذذذل المعذذذذذايير الو نيذذذذذةي 

 2005اإلنساك : التجميسي م بعة الج ترعي واشن ن العاصمةي  
 http://www.maweb.org/en/synthesis.aspx   

: الحالذذذة الحاليذذذة  1مقيذذذيم النظذذذاز اج كولذذذوج  لأللضيذذذةي الذذذنظم البيئيذذذة ورفاهيذذذة اإلنسذذذاكي المج ذذذج   -
 .   2005واجمجاهااي م بعة الج ترعي واشن ن العاصمةي  

: ردود الضعذذذذذل  3مقيذذذذذيم النظذذذذذاز اج كولذذذذذوج  لأللضيذذذذذةي الذذذذذنظم البيئيذذذذذة ورفاهيذذذذذة اإلنسذذذذذاكي المج ذذذذذج   -
 .   2005السياسةي م بعة الج ترعي واشن ن العاصمةي  

 5ارامذذذذذذذ المج ذذذذذذج مقيذذذذذيم النظذذذذذذاز اج كولذذذذذذوج  لأللضيذذذذذذةي مومبنذذذذذذا اجنسذذذذذذانى : م ألذذذذذذ  لمتألذذذذذذ   القر   -
 .   2000(ي م بعة الج ترعي واشن ن العاصمةي  2 الضصل  

مذذذذؤمن ي يامذذذذج . اجبتذذذذجا  :  مضذذذذوتض المراجعذذذذة البيئيذذذذة بذذذذ يراكي المج ذذذذة الجوليذذذذة ل رقابذذذذة الماليذذذذة   -
 .   2004ي  31  –  30( :  2    32العامةي  

تنميذذة المسذذتجامةي هيا ذذذة المكتذذ  الذذو ن  ل مراجعذذة بالمم كذذة المتحذذجعي مقيذذيم األ ذذر التنظيمذذ  وال  -
 .   2006لجنة المراجعة البيئيةي  

ي bvg.gc.ca-http://www.oagالمشذذذذذورع الألارجيذذذذذة   -مكتذذذذذ  المراجذذذذذس العذذذذذاز لكنذذذذذجاي نبذذذذذ ع   -
2006   . 

جعتبذذاراا البيئيذذة دمذذج ا –مكتذذ  المراجذذس العذذاز لكنذذجا دليذذل الممارسذذاا ل عنصذذر الرابذذس تو البيئذذة   -
 .   2005ف  عمل رقابة األدا ي  

http://www.oag-مكتذذذذذذذذذذذذذذ  المراجذذذذذذذذذذذذذذس العذذذذذذذذذذذذذذذاز لكنذذذذذذذذذذذذذذجاي مذذذذذذذذذذذذذذذا المراجعذذذذذذذذذذذذذذة التشذذذذذذذذذذذذذذذرتعية ؟   -

e.html-lavg-bvg.gc.ca/domino/other.nsf/html/auqdn  2005ي   . 
 2004ي 2006-2003مكتذذذ  المراجذذذس العذذذاز لكنذذذجاي هسذذذتراميجية التنميذذذذة لمكتذذذ  المراجذذذس العذذذاز   -
 . 
مكتذذ  المراجذذس العذذاز لكنذذجا  كذذارت ي نوتذذل وآخذذروك(ي جعذذل العذذالم مكانذذا تف ذذل ل عذذيش مراجعذذة   -

 وايذذجع فذذ  مذذل مذذرع : محسذذين الحكذذم والمسذذا لة فذذ  مجذذام البيئذذةي المج ذذة الجوليذذة ل رقابذذة الماليذذذة
 .   2004ي  16-10( :  2    32العامة .  

مجموعذذذذذذة عمذذذذذذل مراجعذذذذذذة  ACAG/SPASAIمكتذذذذذذ  المراقذذذذذذ  والمراجذذذذذذس العذذذذذذاز لنيو ت نذذذذذذجا .   -
 مجموعة عمل مراجعة البيئة(.   r-spasai-http://www.spasai.org/acgالبيئة اإلق يمية   

مجموعذذذذذة العمذذذذذل  ACAG/SPASAIالمراجذذذذذس العذذذذذاز ل حسذذذذذاباا نيو ت نذذذذذجا . مكتذذذذذ  المراقذذذذذ  و   -
 .   2002اإلق يمية ع ى مح ر اجتماع لجنة المراجعة البيئيةي  

http://www.maweb.org/en/synthesis.aspx
http://www.oag-bvg.gc.ca/
http://www.oag-bvg.gc.ca/domino/other.nsf/html/auqdn-lavg-e.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/domino/other.nsf/html/auqdn-lavg-e.html
http://www.spasai.org/acg-spasai-r
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 .   2000مكت  المراجس العاز ف  نيبامي دليل مراجعة األدا ي    -
 .   2005مكت  المراجس العاز ل نروتجي المباد  التوجيوية لمراجعة األدا ي     -
 .   2005التعاوك اجقتصاد  والتنميةي هعالك بارت  ف  فعالية المعونةي  منظمة    -
سذذذتيركي تسذذذتيري مراجعذذذذة التغييذذذر اججتمذذذذاع  فذذذ  سذذذذياق األهذذذجا  اإلنما يذذذذة لأللضيذذذة . المنتذذذذجى   -

العذذذذذالم  السذذذذذادس بشذذذذذأك هعذذذذذادع محجيذذذذذج دور الحكومذذذذذة مذذذذذن تجذذذذذل المشذذذذذارمة والشذذذذذضافيةي سذذذذذيومي 
 .   2005جموورتة مورتاي  

 .  2مم المتحجعي ججوم تعمام القرك الحاد  والعشرتن األ   -
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm 

 .   2002األمم المتحجعي مقرتر مؤممر القمة العالم  ل تنمية المستجامةي     -
http://www.un.org/esa/sustdev/publications/publications.htm 

األمذذذذذم المتحذذذذذجعي نذذذذذجوع يذذذذذوم اسذذذذذتقاللية األجوذذذذذ ع الع يذذذذذا ل رقابذذذذذة . مقرتذذذذذر نذذذذذجوع األمذذذذذم المتحذذذذذذجع   -
 .   2004ة الحكوميةي فييناي النمساي  اجنتوساى السابعة عشر يوم المراجع

شذذذذذعبة األمذذذذذم المتحذذذذذجع لذذذذذ دارع العامذذذذذة وسدارع التنميذذذذذةي هدارع الشذذذذذئوك اجقتصذذذذذاد ة واججتماعيذذذذذةي   -
معالجذذذة ماليظذذذاا افتتاييذذذة ي قيوذذذا السذذذيج / جيذذذجو بيرمومشذذذىي المنتذذذجى العذذذالم  السذذذادس إلعذذذادع 

 .   2005مي جموورتة مورتاي  محجيج دور الحكومة من تجل المشارمة والشضافيةي سيو 
هدارع األمذذذم المتحذذذجع ل شذذذئوك اجقتصذذذاد ة واججتماعيذذذةي شذذذعبة التنميذذذة المسذذذتجامةي اجسذذذتراميجياا   -

 .   2004ي  2003الو نية ل تنمية المستجامة : الصورع العالمية  
هدارع األمذذذذذذذم المتحذذذذذذذجع ل شذذذذذذذئوك اجقتصذذذذذذذاد ة واججتماعيذذذذذذذةي شذذذذذذذعبة التنميذذذذذذذة المسذذذذذذذتجامةي خ ذذذذذذذة   -

 .   2002جوهانسبرج ل تنضي ي  
-POI-http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD

PD/English/POIToc.htm 
اا األرا ع ذذذذى برنذذذذامج األمذذذذم المتحذذذذجع ل بيئذذذذةي هصذذذذال  األمذذذذم المتحذذذذجع والبيئذذذذةي نشذذذذرع مضاوضذذذذ  -

 .   2006ي  1(ي ا 7   5مايو    10تر عة عشر  –الجان ي لجنة التنمية المستجامة  
 .   2002ي لنجكي هرشكاك  3برنامج األمم المتحجع ل بيئةي موقعاا البيئة العالمية     -
امضاقيذذة األمذذم المتحذذجع اإل ارتذذة بشذذأك مغيذذر المنذذاخي امضاقيذذة األمذذم المتحذذجع اإل ارتذذة بشذذأك مغيذذر   -

   http://www.unfccc.int/2860.php  2005مناخي  ال
المنظمذذذذذذة العالميذذذذذذة لألرصذذذذذذاد الجوتذذذذذذةي ال قذذذذذذ  والمنذذذذذذاخ والميذذذذذذا  والتنميذذذذذذة المسذذذذذذتجامةي م بذذذذذذوع   -

 .   البيولوج وورزي بورت  وآخروكي آ ار فقجاك التنوع    2004ي  974المنظمة رقم 
 787ي بذذى بذذذى 5800ي رقذذذم 314ي المج ذذج 3اا النظذذذاز اج كولذذوجى ل محي ذذذاا ع ذذوز ع ذذى خذذجم -

 .   2006ي  790  –

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/publications/publications.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD-POI-PD/English/POIToc.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD-POI-PD/English/POIToc.htm
http://www.unfccc.int/2860.php

