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 مجموعة العمل التابعة لالنتوساي والخاصة بالرقابة على البيئة 
 2001نتائج االستبيان الثالث حول الرقابة على البيئة من قبل األجهزة العليا للرقابة أيلول 

  
 مقدمة .1

دول         ع ال بة لجمي ة بالنس ية هام ي قض ة ه ين البيئ ة وتحس ب . إن حماي ل  وترغ ة عم مجموع
ل                       م في حق ى تطوير وتحسين دوره ة عل ا للرقاب زة العلي االنتوساي في تشجيع ومساعدة األجه

ة                . الرقابة البيئية    وقد قمنا في تلك الورقة بعرض نتائج االستبيان الثالث لالنتوساي حول الرقاب
ة        ا للرقاب ة           . *البيئية من قبل األجهزة العلي اليب الحديث ة األس ك الورق والمتطورة التي    وتغطي تل

ا        . 2000استخدمت بشكل واقعي في مجال الرقابة البيئية في عام           وقد تمت مقارنة النتائج ، آلم
ل مجموعة العمل                     ا من قب أتيحت الفرصة لذلك ، بنتائج االستبيانين األول والثاني ، اللذين اجري

ع اإلتجا         . 1997، و 1993في عام    هات والتطورات    ومن خالل تلك الجهود أصبح باإلمكان تتب
 . في تلك الناحية 

 
ام    ا ع ي آوري د ف ة المنعق ا للرقاب زة العلي ر لألجه ابع عش دولي الس ؤتمر ال  ، 2001وخالل الم

ة           ( ستقوم مجموعة العمل التابعة لإلنتوساي        ا للرقاب زة العلي ة لألجه ة الدولي والخاصة  ) المنظم
ع األمور           بالرقابة على البيئة باستكمال المرحلة الثالثة من أنشط        م لتسوية جمي تها ، الوقت المالئ

يم والتطوير                          . المعلقة   د من التقي تبيان أن نسهم في تحقيق المزي ذا االس وإننا نأمل من خالل ه
 .على تلك االستراتيجية ومنتجات ونتائج مجموعة العمل الخاصة بالرقابة على البيئة 

 
يضا في  أ االستبيان الثالث لالنتوساي    ويتم استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل        
ت       بكة االنترني ى ش ة عل فحتنا المحلي ديث ص environmental.www://http-: تح

org.auditing.   
ك قرص مضغوط  وفرا CD-ROM)(وهنال يكون مت ات ، حيث س ك المعلوم ى تل وي عل  يحت

  . 2001ي السابع عشر المنعقد في سيؤول عام خالل االنكوسا
 
 

ا              وقد أرسلت مسودة هذه الورقة إلى عدد من الدول األعضاء في مجموعة العمل واألجهزة العلي
أنها    اور بش ك للتش ة، وذل ذه الورق ي ه ذآورة ف ة الم تجاب  . للرقاب د اس ى ) 22(وق ازا أعل جه

ة   ، وضمنت مالحظاتهم في الو       #للرقابة لتلك المسودة      ابع لمجموعة        . ثيق اع الس وخالل اإلجتم
وا    ي أت د ف ل المنعق دا ( العم ام  ) آن ول ع ي أيل ة    2001ف ا آوثيق ادقة عليه تم المص وف ي  ، س

 . لمجموع العمل 
 تعريف الرقابة البيئة . 2

ة  "خالل االنكوساي الخامس عشر المنعقد في القاهرة ، تبنى المؤتمر إطار عمل تعريف                  الرقاب
ي      . لذي يعكس اتفاقا في الرأي بين األجهزة العليا للرقابة          ، وا "البيئية   والمبادئ األساسية التي بن

 : عليها هذا التعريف هي 
ا   - زة العلي ها األجه ي تمارس ة الت ة العادي ر عن الرقاب ة ال تختلف بشكل آبي ة البيئي أن الرقاب

 . للرقابة 
ة ، ور    - ة المالي ي الرقاب ة ف ة البيئي ن تضمين الرقاب ن الممك ة األداء م زام ، ورقاب ة اإللت . قاب

اءة      ة ، والكف اد، والفعالي ثالث اإلقتص ادة العناصر ال ي الع ة األداء ف ال رقاب ي أعم . وتغط

                                                 
تبيان    بناء على طلب من  * ع اس م توزي مجموعات العمل اإلقليمية الخاصة بالرقابة على البيئة لكل من منظمتي اليوروساي واالفروساي ، ت

وقد تم تحليل نتائج المسوحات اإلقليمية من قبل مجموعات عمل آل من اليوروساي     . اقليمي قصير الى جانب االستبيان الثالث لالنتوساي    
 . ة العليا للرقابة المهتمة بنتائج المسوحات اإلقليمية االتصال بمجموعات العمل اإلقليمية ذات العالقة ويرجى من األجهز. واالفروساي 
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ة ،             ا للرقاب وتبني عنصرا رابعا وهو البيئة يعتمد الى حد آبير على صالحيات األجهزة العلي
 . والسياسات الحكومية البيئية لدول تلك األجهزة 

وم التنمية المستدامة جزءا من التعريف ، على أن يكون هذا المفهوم جزءا من                قد يكون مفه   -
 . السياسات الحكومية أو البرنامج المراد إخضاعه للرقابة 

ذة                  ك المنف ل تل وال تتضمن أنشطة مجموعة العمل الفحوصات البيئية ذات الطبيعة األآثر فنية مث
ال            من قبل القطاعين العام والخاص على حد سواء ، و          ر جزءا من األعم تلك األعمال التي تعتب

تبيان         . الرقابية لمؤسسات القطاع الخاص      ة مع االس ة البيئي وقد ارفق إطار عمل تعريف الرقاب
 . لكي تبنى النتائج المتضمنة في هذه الورقة على ذلك التعريف 

 اجابات ومنهجيات . 3
م الحصول عليه               تبيان الثالث لالنتوساي         لقد بنيت هذه الورقة على المعلومات التي ت ا من اإلس

ة   ة البيئي ع أعضاء االنتوساي خالل شهر  . حول الرقاب ى جمي د أرسل إل تبيان ق ان االس د آ وق
ام       اني ع ول الخامس والعشرين من شهر آذار             . 2000آانون ث  ، آانت مجموعة   2001وبحل

ن  لمت ردودا م د تس ل ق دد  110العم الي ع ث وصل إجم ة حي ى للرقاب ازا أعل ى  جه ردود إل ال
اني   . % 61 تبيانين األول والث ن االس ي تحققت م ك الت ن تل ى م بة هي أعل ك النس اء . وتل وإللق

ود في     . 1الضوء على األجهزة العليا للرقابة التي أجابت على االستبيان ، انظر الملحق رقم               ون
 . ستبيان هذا السياق أن نعبر عن امتناننا لألجهزة العليا للرقابة التي قامت بتعبئة اال

ل       . وقبل عرض النتائج ، نود أن نلفت النظر إلى من يمثل تلك اإلجابات               تفحص التمثي ا ب لقد قمن
ة                  ا المعلومات الحديث وافر تكنولوجي حسب مناطق اإلنتوساي ، ومستوى الدخل للدولة ، ومدى ت

ين أن . 1وقد عرض تحليل الردود في الملحق رقم . في الجهاز األعلى للرقابة   ردود ال  وقد تب  ال
 . تمثل بشكل واف مجتمع اإلنتوساي بأآمله 

ة لكل من األربوساي ، األسوساي ،                     • ا للرقاب زة العلي آان هنالك تمثيل مرتفع من قبل األجه
ة لكل من                       ا للرقاب زة العلي ل األجه واليوروساي ، في حين آان هنالك تمثيل منخفض من قب

 . األفروساي والسباساي 
الي ، وانخفاض في                   آان هنالك تمثيل مرتفع    • دخل الع ة ذات ال ا للرقاب زة العلي  من قبل األجه

 . التمثيل من قبل األجهزة العليا للرقابة ذات الدخل المنخفض 
ات،                   • ا المعلوم آان هنالك تمثيل مرتفع من قبل األجهزة العليا للرقابة التي تستخدم تكنولوجي

ا              زة العلي ل األجه ات          بينما آان هنالك تمثيل منخفض من قب ديها اإلمكاني يس ل ة التي ل للرقاب
ل بشكل أساسي موقف                 . إلستخدام تلك التكنولوجيا     تبيان تمث ائج اإلس والخالصة هي أن نت

دل                د عن المع ا أن  . األجهزة العليا للرقابة التي تعتبر مواردها ضمن المعدل أو التي تزي آم
 . ا بالنسبة لمجموعة العمل األجهزة العليا للرقابة ذات الموارد األقل ال تزال تشكل تحدي

 
اني،                ويحتوي االستبيان الثالث على بعض األسئلة التي آانت متضمنه في االستبيانين األول والث

زة     ة ممي ات طولي دة بيان وفير قاع ى ت اعد عل ذي س ر ال ة  . األم ى مقارن ا عل ك أيض اعد ذل وس
ام    ي ع ف ف امي    2000الموق ي ع ف ف ع الموق ى  . 1997،1994 م الع عل ات ولالط المنهجي

وفرة    . 1مفصلة انظر الملحق رقم      واالستبيان الثالث ومجموعة اإلجابات على آل سؤال هي مت
  . 2في الملحق رقم 

 
 السياسة البيئية الحكومية . 4
 من دول األجهزة العليا للرقابة التي أجابت على االستبيان ، قامت الحكومات بصياغة               %93في

رامج         . ية  أشكال مختلفة من السياسات البيئ     املة ، أو ب وقد يكون ذلك على شكل خطة خضراء ش
                                                                                                                                               

لقد تسلمنا ردودا من األجهزة العليا للرقابة لكل من النمسا ، بوليفيا ، البرازيل ، الكاميرون ، آندا ، جمهورية التشيك ، مصر استونيا،    #  
 نيوزيالندا ، النرويج ، بابوا نيوغينيا ، البرغواي ، البيرو ، رومانيا ، المملكة العربية السعودية ، جنوب افريقيا ، هنغاريا ، اندونيسيا ،

 .  السودان ، السويد ، المملكة المتحدة ، والواليات المتحدة األمريكية 
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وهنالك . وسياسات تنمية مستدامة أو بيئية ، أو مجموعة من القوانين واألنظمة التي تحكم البيئة               
 . ثمانية أجهزة عليا للرقابة أعلنت بأن حكوماتها لم تقم بوضع أية سياسات بيئية 

ا                وعندما تقوم أي حكومة بوضع سياسة بيئي         راد إحرازه د األهداف الم وم بتحدي ا تق ا م ة ، فغالب
تخدامها  راد اس ي يجب    . واألدوات الم داف الت وم بوصف األه ات تق ذه الحكوم ن ه د م والعدي

أنها                     ر بش ك اإلنجازات والتقري ة تل . تحقيقها ضمن مدة محددة من السنوات ، وآيف يجب متابع
اب السياسة     ( قابة عن منجزاتها     صرحت األجهزة العليا للر    1997، و 1994وبين عامي    في غي

رة           ) . البيئية   رة األخي ) . 2000-1997(وقد لوحظ بان مثل هذا التقدم لم يتواصل في خالل الفت
ل وضوحا      . حتى أن بعض األجهزة العليا للرقابة صرحت بأن السياسة الحكومية قد أصبحت أق

 الحكومات هم الذين يقومون بصياغة        ونحن لسنا متأآدين مما إذا آان ذلك يعني العدد األقل من          
ر حساسية                   د أصبحت أآث ة ق ا للرقاب زة العلي م ، أو أن األجه ومتابعة سياساتها البيئية بشكل مالئ

 . في تلك الناحية 
 

ر سهولة        ا   . إن جمع المعلومات بشأن السياسة البيئية على مستوى العالم قد اصبح اآث ك م وهنال
 . معلومات عن سياساتها البيئية على شبكة اإلنترنت يزيد عن نصف الدول التي توفر ال

 
ة هي   ا للرقاب زة العلي ل األجه ا من قب الغ عنه م اإلب ي ت ية الت ة األساس اآل البيئي ين المش ومن ب

ات             ( قضايا المياه العذبة، وإدارة النفايات       ر الخطرة ، والنفاي ات الخطرة وغي ك النفاي بما في ذل
زة                ومن الواضح جدا ذ   )  . المطمورة ين األجه ة ب ك الناحي اق في تل لك المستوى العالي من االتف

اطق اإلنتوساي          ثالث              . العليا للرقابة في جميع من ة ال أتي ضمن المشاآل البيئي ذه المشاآل ت وه
اطق  ع المن ي جمي ة ف ر أهمي ا . األآث ام أيض ب ذات االهتم من الجوان ن ض ة ، : وم الزراع

ي ، و   ة األراض رية ، تنمي دات الحش ة والمبي اي،   ، % 56( الحراج ي األفروس ة ف خاص
اي    يفس ، والسباس اي ، األوالس واء  ) األسوس وث اله اي   ، %45( ، وتل ي اليوروس ة ف خاص

، والمشاآل   )  ، خاصة في األربوساي والكاروساي           %37(، والتلوث البحري     ) واألسوساي  
   .)% 33( والنقل ) خاصة في األوالسيفس ، % 36(المتعلقة بأنظمة الصدى 

 
ة        ى السياسة البيئي ة عل في جميع الدول المعنية تقريبا ، تمارس الحكومة الوطنية سلطتها القانوني

ة مع المستويات                         * ك الصالحية القانوني ة تل ة الوطني ا ، تتشارك الحكوم دول تقريب  وفي ثلثي ال
ة  درالي –األخرى للحكوم ات ، أو الف ي ، أواإلقليمي ، أو المقاطع ى المستوى المحل ع  عل أو م

ة  ر الحكومي ة غي ات العام ر  ) . %28(الهيئ ات غي ة، والهيئ به الحكومي ات ش مل الهيئ ذا يش وه
ى                . الحكومية شبه المستقلة     ة عل ا صالحيات قانوني وفي بعض الدول ، هنالك أطراف أخرى له

ي وف. وقد تشمل تلك األطراف المجلس الوطني أو اللجنة الوزارية بشأن البيئة            . السياسة البيئية   
رامج               ة والب بعض الدول تشارك الهيئات غير الحكومية والمجتمعات في صياغة السياسات البيئي

توري        .  انون الدس ون الق تخدم المواطن ن أن يس ن الممك ال ، م بيل المث ى س ال عل ي البرتغ وف
وقانون األشغال العامة لمطالبة الحكومة بتعويضات عن األضرار الناتجة عن انخفاض مستوى            

 . ياه ، والصحة العامة ، وحقوق المستهلكين ، والمحافظة على البيئة نوعية الح
ة واألطراف المشترآة في تطوير                   ومقارنة بالمسوحات السابقة ، فان عدد المستويات الحكومي

وتبعا لذلك ، فان    . وبالنسبة للبيئة فقد يكون ذلك أمر إيجابي        . السياسة البيئية هو في نمو مستمر       
ر                       األجهزة العليا ل   ة يجب أن تتعامل مع مواقف اآث ة البيئي ال الرقاب ذ أعم وم بتنفي لرقابة التي تق

 . وقد يكون الفصل الواضح للمهام والمسؤوليات عنصرا هاما في الرقابة . تعقيدا 
 

                                                 
 .باستثناء االتحاد األوروبي ، حيث تعتبر اللجنة األوروبية الهيئة المرآزية  *
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 سلطات األجهزة العليا للرقابة فيما يتعلق بالرقابة البيئية . 5
 الصالحيات والسلطات 

 جهازا أعلى للرقابة 14وهنالك  . 1996ألجهزة العليا للرقابة منذ عام لم تتغير صالحيات غالبية ا
ولم تظهر أية محددات على صالحيات األجهزة العليا . ممن قاموا بتوسيع صالحياتهم الرقابية 

 . 1996للرقابة منذ عام 
 

مال  ، آان لمعظم األجهزة العليا للرقابة شكال من أشكال السلطة على تنفيذ أع2000وفي عام 
وقد أفاد خمسة عشر جهازا أعلى للرقابة ممن أجابوا على االستبيان بأنه اليوجد . الرقابة البيئية 

 ومن الواضح ، أن تلك األجهزة الخمسة لم تتمكن من . لديهم أية صالحيات في هذا المجال 
 . قريبا  ، آان الموقف هو  نفسه ت1997وفي عام . تنفيذ أية أنشطة في مجال الرقابة البيئية 

 
 الهيئات التي تجري الرقابة عليها 

 ، باإلضافة إلى ذلك ، فان أقل 1إن الهيئات التي يسمح بإجراء الرقابة عليها هي مبينة في الشكل 
من نصف األجهزة العليا للرقابة هي مخولة بإجراء الرقابة على أنشطة الهيئات العامة غير 

بة بشكل جزئي اعتمادا على حجم الموارد التي  تقوم بإجراء الرقا%16الحكومية ، وهنالك 
وعندما يكون لدى األجهزة العليا للرقابة السلطة إلجراء الرقابة على هيئات . تخصصها لها الدولة 

القطاع الخاص ، فان تلك الرقابة أيضا تقتصر فقط على المال العام التي تتسلمه مثل تلك الهيئات 
 . الخاصة 
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 الهيئات التي تقع ضمن الصالحية
 

  )104= غير متاح ( سلطات الجهاز األعلى للرقابة فيما يتعلق بالرقابة البيئية  : 1الشكل 
 

في الفقرة السابقة ، وجدنا بان هنالك تزايد في عدد األجهزة الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل 
قف ، فإن من المفيد يكون للجهاز األعلى للرقابة وفي مثل هذا المو. مع السياسات البيئية 

ولكن األمر قد ال يكون آذلك في جميع الحاالت ، ففي . صالحيات على جميع الهيئات المسؤولة 
معظم الدول حيث تمارس الحكومة الوطنية سلطتها القانونية على السياسة البيئية،  يكون للجهاز 
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وعندما تكون الحكومات المحلية ، أو . ة الوطنية ايضا األعلى للرقابة سلطات على مستوى الحكوم
من األجهزة العليا % 17معنية في السياسة البيئية، فهنالك ما يقرب من , اإلقليمية ، أو الفدرالية

وفي بعض الدول ، هنالك أجهزة عامة تتشارك . للرقابة ال تملك سلطات على تلك المستويات 
من تلك الدول ، ال تملك األجهزة %  30وفي ما يقرب من . بيئية السلطة القانونية على السياسة ال

العليا للرقابة السلطة إلجراء الرقابة على الهيئات العامة غير الحكومية فيما يتعلق باألنشطة البيئية 
 . 
 

 أعمال الرقابة الالحقة 
لطة لتنف  كال الس ن أش ك أي شكل م ي تمل ا والت ة تقريب ا للرقاب زة العلي ع األجه ة جمي ال الرقاب ذ أعم ي

ة  ة النظامي ال الرقاب إجراء أعم ة ب ة هي مخول ة ( البيئي ة ) . المالي ا للرقاب زة العلي د من األجه والعدي
ة األداء         إجراء رقاب ة ب ة    ( أيضا هي مخلول ة النقدي ردود القيم ة   ) أو م ى القضايا البيئي زة  . عل واألجه

ة          العليا للرقابة التي تملك سوى صالحية إجراء أعمال الر         ال الرقاب ذ أعم قابة النظامية، يمكنها أن تنف
ة                ى المشروعات البيئي ع        . البيئية من خالل متابعة األموال التي تنفق عل ار آخر وهو تتب ك خي وهنال

 . األموال التي تنفق على مشروعات لها نتائج هامة على البيئة 
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 حقة التي تقوم بها األجهزة العليا للرقابة أنواع أعمال الرقابة الال : 2الشكل 

 
 
 

 )  الوقائية ( السلطات المسبقة 
ة              ) الوقائية(السلطات المسبقة    ة الالحق ال الرقاب ). اإلسترجاعية (هي أقل شيوعا من صالحيات أعم

بقة     لطات مس ك س ة ال تمل ا للرقاب زة علي ة أجه ين خمس ن ب ة م ك ثالث ا . وهنال زة العلي ث األجه وثل
اق                   للرقا ى االنف ال ، المصادقة عل ى سبيل المث بقة ، عل ة المس ال الرقاب ديها السلطة إلجراء أعم بة ل

دما   و بشكل بطيء    . مق وع من الصالحية ينم ذا الن ذين يملكون ه ة ال ا للرقاب زة العلي دد األجه . وع
ل نصيحة              %20وحوالي   بقة مث ر   من األجهزة العليا للرقابة لديها السلطة لتقديم النصيحة المس  الخبي

 . خالل إعداد األنظمة والتشريعات البيئية 
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 أنواع الرقابة المالية المسبقة التي تنفذها األجهزة العليا للرقابة  : 3الشكل 
 

 العنصر الرابع /الصالحيات الواضحة فيما يتعلق بالرقابة البيئية 
ع هو إحدى الط        ا         إن إدخال العنصر الراب زة العلي ا وصف سلطات األجه رق التي يمكن من خالله

ة                         ار البيئ ة ، فمن الممكن إعتب اءة و االقتصاد والفعالي ى آل من عنصر الكف للرقابة ، وباإلضافة إل
ع  ال    . العنصر الراب راء أعم لطات إلج ديهم الس ن ل ة مم ى للرقاب ازا أعل ر جه ة عش ك خمس وهنال

ة ، و هي                 الرقابة البيئية أفادوا بأن صالحياته     ة البيئي ال الرقاب ى أعم م الرقابية تشير بشكل صريح إل
ا ،    ا ، إيطالي لفادور ، غان يلي ، الس دا ، تش اميرون ، آن ا ، الك ن الباني ل م ة لك ا للرقاب زة العلي األجه

وعدد األجهزة  . آوريا ، البيرو ، الفلبين ، بولندا ، رومانيا ، اإلتحاد الروسي ، سلوفاآيا ، والسودان               
اني                     العل تبيان الث ذ اإلس زد من م ي ك صالحيات واضحة ل ا      . يا للرقابة التي تمل زة العلي ة األجه وغالبي

 . للرقابة لها صالحيات عامة تخولها من تنفيذ أعمال الرقابة البيئية 
 

 تقديم المشورة والمساعدة للحكومة  
زة الع  ق بتطور دور األجه ث يتعل تبيان الثال ي االس دا ف ك موضوعا جدي ديم وهنال ي تق ة ف ا للرقاب لي

وعندما . وقد يكون لألجهزة العليا للرقابة خبرة مفيدة في هذا المجال           . النصح والمساعدة لحكوماتها    
رة                    ك الخب تفادة من تل د ترغب في االس ذا األمر نفسه          . تقر الحكومة تشريعا جديدا فق د يحدث ه وق

وم ببن                ة ، وتق اتها البيئي ة بتطوير سياس وم الحكوم خ        عندما تق ة ال وتحدي الحصول    . اء نظم للمراقب
على هذا الدور االستشاري من الممكن أن يكون الرغبة في اإلسهام في تحسين اإلدارة العامة بشكل             

 . عام والسياسة البيئية بشكل خاص 
 

ومع ذلك  . و تعتقد مجموعة العمل بأنه حتى اآلن لم تكن األجهزة العليا للرقابة فعالة في تلك الناحية                 
ذا النشاط                       فا ذين يمارسون ه ة ال ا للرقاب زة العلي د عدد األجه وفي  . لنتائج آانت مدهشة، نظرا لتزاي

ي حين من الممكن إضافة  أنها ، ف ديم النصيحة بش ة موضوعات يرغب بتق تبيان ذآرت ثالث اإلس
ة في                . موضوعات أخرى    دوائرها الحكومي ديم النصح ل ونحو نصف األجهزة العليا للرقابة تقوم بتق

وهم يقومون بالنصح بشكل   . مجال الرقابة البيئية بشأن موضوع أو اآثر من بين تلك الموضوعات       
ديم النصح     . رئيسي بشأن صياغة البرامج أو التشريعات أو السياسات البيئية         وهم يقومون أيضا بتق
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ن معل      رى م واع أخ ة أن ة أو أي ة المراقب اييس األداء ، وأنظم ة ، ومق رات البيئي أن المؤش ات بش وم
ة                    رامج البيئي ذ السياسة أو الب وفي  . السياسة، لتقويم السياسة البيئية والمقدرة المطلوبة لتطوير وتنفي

ل                    ديم المشورة بشأن الموضوعات األخرى مث ة أيضا بتق ا للرقاب زة العلي بعض األحيان تقوم األجه
ة ال            ة وأنظم ائج        األنظمة المالية وإجراءات المراقبة والخسائر والهدر أو هيكل ى نت ع للتوصل إل توزي

 . بيئية 
 

دم النصح بشكل مباشر                 ا ال تق وم بلعب دور استشاري في           . وقد أقرت أجهزة أخرى بأنه ا تق وبأنه
ردة  ة المف ال الرقابي ارير . األعم ي التق ائج ف ذلك هو من خالل تضمين النت ام ب وإحدى الطرق للقي

ة  و     . الرقابي رة، ه يحة المباش ن النص ر م وع آخ ك ن ى    وهنال ة إل ارير الرقابي ديم التق الل تق ن خ م
رات الضرورية            . البرلمان   إجراء التغيي وزارات ب ا        . ونتيجة لذلك تقوم ال زة العلي د من األجه والعدي

للرقابة ذآرت بأن تقاريرها الرقابية تتابع من خالل تعديل اإلجراءات الوزارية والمؤسسية لمعالجة         
ارير   ي تق ا ف ار إليه ي يش ه القصور الت ةأوج ا للرقاب زة العلي دور  .  األجه مل ال ن أن يش ن الممك وم

 . االستشاري غير المباشر أيضا نقل المعرفة من خالل تقديم األدلة أو إصدار المجالت المهنية 
 

ة                      ال في ناحي ة بشكل فع دوائر الحكومي وهنالك نحو ثلث األجهزة العليا للرقابة التي تقوم بمساعدة ال
 : ة أو أآثر من النواحي التالي

 . تطوير األنظمة اإلدارية البيئية  •
 . إنتاج التقارير البيئية  •
 . أشكال أخرى من المساعدة  •

ا  رين هم الين آخ دم مث د ق ق بتطوير  . وق ة تتعل ة حكومي ذ مهم ة بتنفي ا للرقاب زة العلي د األجه ام أح ق
ة   ات الحكومي ارك أي     . الهيئ ل ، وش دوات وورش عم ي ن ر ف ة آخ ى للرقاب از أعل ارك جه ا وش ض

ة     ة للدول ان       . بمراجعة ورش العمل التي ينظمها مجلس البيئ وفر الصالحيات ، ف ى جانب عدم ت وال
ا                             د يحدث أحيان ذي ق ازع المصالح ال ال هو تن ة يشكل فع ديم  . السبب في عدم مساعدة الحكوم وتق

ق                  ا يتعل ة ، خاصة فيم ى للرقاب از األعل ة الجه ى وظيف ه مضامين عل  النصح من الممكن ان يكون ل
ي                . باالستقاللية   ا يل ة بم ا للرقاب زة العلي ازع       " وقد صرح أحد األجه دا لمواقف تن درآين جي نحن م

ا   رات األداء ونلزمه ن مؤش ة م ة بمجموع اعدة الهيئ وم بمس نحن ال نق بب ف ذا الس الح وله المص
تخدامها  ة    " . باس ك الناحي ي تل اآل ف اف المش وم بإآتش رى التق زة األخ وبعضهم "  وبعض األجه

وارد                       " ح بأنه   صر ك الم ا آانت تمل و أنه ال ل ة أن تساعد بشكل فع من الممكن لألجهزة العليا للرقاب
 " . المالية والبشرية الكافية 

 
 أنشطة الجهاز األعلى للرقابة . 6

 نطاق أنشطة الرقابة البيئية                           
ام    ام  1997بين ع زة     1999 و ع ر من األجه ة صالحياتهم إلجراء      ، استخدم عدد آبي ا للرقاب  العلي

ة   ة البيئي ال الرقاب ام  . أعم رة ، ق ك الفت الل تل تبيان   %57وخ ى االس ت عل ي أجاب زة الت ن األجه  م
ة         . بإجراء عمل رقابي أو اآثر يتعلق بالقضايا البيئية          وحتى وإن لم تقم الحكومة بصياغة سياسة بيئي

زة الع           – ى األجه ة        مما بجعل األمر أآثر صعوبة عل ة المعني ا للرقاب ة         –لي ا للرقاب زة العلي إن األجه  ف
 . لكل من إسرائيل والبراغواي قد وجدت هنالك فرصا لتنفيذ أعمال الرقابة البيئية 

 
دل               1999وفي عام    % 12 ، أمضت األجهزة العليا للرقابة التي تشترك في أعمال الرقابة البيئية بمع

 1 معظم تلك األجهزة، استنفذت أعمال الرقابة البيئية من           وفي. من وقتها على أعمال الرقابة البيئية       
ذه النسبة من          10وفي  . من إجمالي وقتها    % 10إلى   ى  10 أجهزة عليا للرقابة وصلت ه ، % 20 إل

ام  % 20خمسة عشر جهازا أمضوا أآثر من       وهنالك من وقتهم على الرقابة البيئية،  ومقارنة مع ع
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%  18قاموا بتوسيع أنشطتهم الرقابية، في حين أن    ليا للرقابة من األجهزة الع  %   25 ، فان    1996
 . منهم قاموا بتخفيض الوقت المبذول على أعمال الرقابة البيئية 

 
ع     ي جمي ة ف واحي البيئي ا للن يلي اهتمام دوراس وتش ن الهن ل م ة لك ا للرقاب زة العلي ت األجه د أول وق

ة   واألجهزة العليا للرقابة التي أنفقت ج     . تقاريرها   زءا آبيرا إلى حد ما من قدراتها على أعمال الرقاب
 . ، هي النمسا ، وآندا، ولوثوانيا ، وجمهورية السلوفاك 1999 و 1996البيئية في آل من عام 

ارير             63وقد نشر  ر من التق  جهازا من األجهزة العليا للرقابة التي أجابت على االستبيان واحد أو أآث
ام  ين ع ة ب ام 1997البيئي دم . 1999 و ع د ق اريرهم 62وق ول تق ات مفصلة ح نهم معلوم ي .  م وف

د أنتجوا           62المجمل ، فان     ة ق ى للرقاب ك        564 جهازا أعل ة في تل ا حول القضايا البيئي را رقابي  تقري
ة     9وهذا العدد يساوي ما معدله   . السنوات الثالثة    ى للرقاب از أعل ك ،   .  تقارير بيئية لكل جه ومع ذل

ين      : ت آبيرة بين األجهزة العليا للرقابة  فقد آان هنالك اختالفا    ة ب ارير الرقابي اوت عدد التق  1وقد تف
د     .  يبين التفصيالت 4والشكل .  لكل جهاز أعلى للرقابة 36إلى   ة ق ا للرقاب زة علي وهنالك سبعة أجه

ن  ر م را وهي 20أصدرت أآث واي ،  :  تقري ا ، البرغ ا، هنغاري دا ، مصر ، الماني ين ، آن االرجنت
 . دا وبولن
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 عدد التقارير
 )62=الرقم  (1999  – 1997: عدد التقارير الرقابية لكل جهاز أعلى للرقابة  : 4شكل 

تبيان الثالث مع آل                   ائج االس ة نت ولمعرفة التطورات في حجم أعمال الرقابة البيئية ، فقد قمنا بمقارن
  . ^)1997( والثاني عام ) 1994عام (من األول 

 
 تطورات في حجم أعمال الرقابة البيئية التي تجريها األجهزة العليا للرقابة  . 1الجدول رقم 

  
1999 1996 1993  

 *جميع األجهزة العليا للرقابة التي قامت باإلجابة على اإلستبيان    
ن أع  %  42% 60% 57% ر م د أو اآث إجراء واح ت ب ي قام ة الت ا للرقاب زة العلي ال األجه م

 الرقابة البيئية خالل السنوات الثالثة األخيرة الماضية 
 غير متاح  58 80 10
 **األجهزة العليا للرقابة التي أصدرت تقريرا بيئيا واحدا او اآثر فقط    
ة                  % 6.9% 10.6% 12.2% ال الرقاب ى أعم ة عل ا للرقاب زة العلي ذي صرفته األجه معدل الوقت ال

                                                 
  .1 لالطالع على المنهجية ، انظر الملحق رقم  ^
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 البيئية 
 لعدد االجمالي للتقارير الصادرة في السنوات الثالث األخيرة ا  306 589 564
 متوسط عدد التقارير الرقابية  7.8 9.8 9.1

 غير متاح 71-83 74-88 97-109
  1مقدر ، لإلطالع على المنهجية انظر الملحق رقم *

 على اإلستبيانلتقدير الوقت وعدد التقارير الرقابية ، فقد استخدمت جميع إجابات الذين أجابوا ** 
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  . 1 هو مبين في الجدول رقم 1994إن التطور في حجم األعمال الرقابية البيئية منذ عام 
وفي الفترة . ، توصلنا إلى أن هنالك نموا ثابتا ألنشطة الرقابة البيئية 1996-1993وخالل الفترة 

 . ، لم يكن من السهل استنباط النتائج 1999-1996من 
آما أن أعضاء . ة العليا للرقابة الفعالة في مجال الرقابة البيئية لم يتغير آثيرا أوال ، أن عدد األجهز

حيث أن بعض األجهزة العليا للرقابة قد دخلت، وأجهزة : لم يبق على ما هو " المجموعة النشطة"
عام آما أن مقدار الوقت المبذول على الرقابة البيئية قد ازداد قليال بين . أخرى قد ترآت المجموعة 

وهذا يشير إلى أن أعمال الرقابة البيئية قد أصبحت الجزء الثابت من إجمالي حجم . 1999و1996
 . األعمال الرقابية لألجهزة العليا للرقابة 

 
 ، فان عدد تقارير الرقابة البيئية قد 1996 – 1994ثانيا ومع ذلك ، وبعد نمو قوي في الفترة بين 

. وتلك األرقام قد تعكس تحوال من الكمية إلى النوعية  . 1999 -1997ثبت أو انخفض قليال بين 
ومؤشر هذا التوسع هو التحول من الرقابة النظامية إلى رقابة األداء التي حدثت خالل السنوات 

وهذا النوع من أعمال الرقابة البيئية قد يحتاج إلى المزيد من الموارد  ويجب أن . الثالثة الماضية
وفي المستقبل ، قد يكون من المفيد . ال الرقابية قد يتفاوت بشكل دراماتيكي نالحظ بأن نطاق األعم

تطوير وسائل أخرى لقياس حجم أعمال الرقابة البيئية وأثر أعمالنا الرقابية بدال من أن نحسب فقط 
 . الوقت المبذول على التقارير الرقابية الصادرة 

 
 62وهنالك . زايد حجم خبرات األجهزة العليا للرقابة وهذا العدد الكبير من التقارير الرقابية يعكس ت

من األجهزة العليا للرقابة المستجيبة قامت بتزويد مجموعة عمل االنتوساي بمعلومات حول أعمالهم 
العناوين ، السنة التي صدرت فيها ، نوع العمل الرقابي ، : 1999-1997الصادرة بين عام 

والببليوغرافيا التي بنيت على تلك المعلومات . في تقاريرهم والقضايا البيئية التي تمت معالجتها 
 . * جهازا أعلى للرقابة 62والنص التالي في تلك الفقرة يتعلق بـ . هي متوفرة على الصفحة المحلية 

 
 القضايا البيئية التي أجريت الرقابة عليها 

أعمال الرقابة البيئية التي أشارت األجهزة العليا للرقابة إلى أنها قد رآزت على عدة قضايا في 
، أولت األجهزة العليا للرقابة اإلهتمام األآبر لإلدارة البيئية 1999-1997وفي الفترة من . تنفذها 

 يبين عدد التقارير 2والجدول رقم . الداخلية من قبل السلطات العامة أو الدوائر ، وللمياه العذبة 
تم تدقيق العديد من القضايا األخرى أيضا انظر وقد . الصادرة بشأن آل قضية من تلك القضايا 

  . 2الملحق رقم 
ومن ناحية . ومنذ اإلستبيان الثاني ، ازداد اهتمام األجهزة العليا للرقابة باإلدارة البيئية الداخلية 

باإلضافة إلى ذلك، فإن البيئية والصحة . أخرى ، فان اإلهتمام بالتحمض قد انخفض بشكل آبير 
على الرغم من انهما ال (الموارد الطبيعية والمياه العذبة ، والفضالت /لنقل ، والمعادنالبشرية ، وا

 . يزاالن في أعلى الهرم إال أنهما لقيا اهتماما أقل 
 

القضايا البيئية التي آانت تجري الرقابة عليها من قبل األجهزة العليا للرقابة بين .2الجدول رقم 
-1994، وخالل الفترة 1999-1997عليا للرقابة خالل الفترة الحين واآلخر من قبل األجهزة ال

1996 .  
 عدد التقارير 

1997-1999 
عدد التقارير 

1994-1996 
 القضية البيئية

 اإلدارة البيئية الداخلية من قبل السلطات العامة أو الدوائر - 81 162
 بحيرات مياه الشرب ، جودة المياه ، األنهار وال: المياه العذبة - 147 131

                                                 
  من قبل أجهزة أخرى 1997فأن عددًا قليًال فقط من التقارير صدر في عام  ) 62(  باالضافة الى التقارير الصادرة من قبل تلك األجهزة  *

 .و تلك التقارير ذآرت في المسح الثاني . قد ضمن 
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النفايات بشكل عام ، النفايات الخطرة ، النفايات غير الخطرة : النفايات - 126 103
 . معالجة النفايات وردمها 

بما في ذلك المحافظة على وتحسين التراث ( الطبيعة ووسائل االستجمام - 83 102
 ) الثقافي وإدارة المتنزهات والغابات العامة واإلستجمام والسياحة 

 الزراعة ، المبيدات الحشرية ، تنمية األرض ، الحراجة   - 85 85
 التلوث الصناعي  - 70 81
 منع التلوث - 73 74
 البيئة والصحة البشرية - 110 72
 تلوث الهواء- 65 72

 من الممكن أن يدرج التقرير ضمن اآثر من فئة *
 

 األعمال الرقابية المستقبلية 
وما . بة الفعالة في مجال الرقابة البيئية يبدو مستقرا في المستقبل القريبإن عدد األجهزة العليا للرقا

يزيد عن نصف األجهزة العليا للرقابة التي أجابت على االستبيان تخطط لتنفيذ واحد أو اآثر من 
والعديد من . أعمال الرقابة البيئية خالل السنوات الثالثة القادمة ، وهذا  مشابه للسنوات األخيرة 

والقضايا البيئية التي تخطط . جهزة العليا للرقابة تخطط لتنفيذ أعمال الرقابة البيئية للمرة األولى األ
معظم األجهزة العليا للرقابة لتنفيذها هي المياه العذبة، النفايات، الطبيعة ، واالستجمام ، واإلدارة 

 . البيئية الداخلية ، والزراعة 
 أنواع األعمال الرقابية 

 وتضمنت بعض أشكال 1999و 1997 العظمى من األعمال الرقابية صدرت بين عام الغالبية
 من التقارير المتعلقة بالرقابة البيئية آانت أعمال لرقابة 304وفي المجمل ، فان . رقابة األداء 
 تقريرا آانوا 87و.  تقريرا تضمنوا خليطا من أعمال الرقابة النظامية ورقابة األداء 169األداء ، و

 . ومعظم األجهزة العليا للرقابة تصدر تقارير أداء وتقارير نظامية معا . عمال الرقابة النظامية أل
وأعمال رقابة األداء تغطي مدى واسعا من األنواع الرقابية، ورقابة األداء البيئي والتي تنفذ غالبا 

قابة األخرى هي الرقابة والر. من قبل األجهزة العليا للرقابة آانت تتعلق بتطبيق البرامج البيئية 
وهذان النوعان . التزام الدوائر الحكومية والهيئات األخرى واألنظمة والتشريعات البيئية الوطنية 

وتقييم التأثيرات على البرامج .  أيضا 1996-1994من الرقابة قد نفذا على األغلب خالل الفترة 
ور الجديد يتمثل في نمو نوعين آخرين من والتط. البيئية الحالية آان مهما أيضا في آال الفترتين 

الرقابة على أنظمة الرقابة البيئية الحكومية ، والرقابة على التأثيرات البيئية : أعمال رقابة األداء 
 . للبرامج غير البيئية 

وعلى الرغم من أن هدف مجموعة العمل هو تعزيز الرقابة على التزام الحكومة بالمواثيق والقواعد 
 إال أن هذا النوع من األعمال الرقابية قد أنجز خالل الفترة األخيرة بشكل اقل مما آان الدولية ،

وآما سنرى أدناه ، فان التعاون بين األجهزة العليا للرقابة في هذا النوع من الرقابة . عليه من قبل 
ا أآثر من المعتاد ومع ذلك فان اإلعداد لألعمال الرقابية المشترآة أو المنسقة يأخذ وقت. يزداد نموا 

 . 
أنواع أعمال رقابة األداء ، التي تنفذ في معظم األحيان من قبل األجهزة العليا  . 3الجدول رقم 

  1996-1994 و1999-1997للرقابة من 
 عدد التقارير

1997-1999 
 عدد التقارير 

1994-1996 
مع بما في ذلك التقارير الرقابية التي تج( انواع خاصة من رقابة األداء 

 )  فيها أعمال الرقابة النظامية ورقابة األداء 
 تنفيذ البرامج البيئية  247 264
االلتزام باألنظمة والقوانين البيئية الوطنية من قبل الدوائر والوزارات  167 212

 أوالهيئات األخرى التي لديك الصالحية إلجراء الرقابة عليها 
  أنظمة اإلدارة البيئية الحكومية 117 156
 تقييم أثر أاو تأثيرات البرامج البيئية الوطنية الموجودة  108 108
 التأثيرات البيئية للبرامج غير البيئية 64 94
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التزام الحكومة بالقواعد والمواثيق الدولية الموافق عليها من قبل  104 57
 الحكومة 

 قد يدرج التقرير في اآثر من فئة * 
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 ل الرقابة البيئية عوائق أمام تطوير وإجراء أعما
من الجوانب اإليجابية في النتائج التي ذآرتها األجهزة العليا للرقابة انخفاض العوائق حاليا  •

ومع ذلك، فبالنسبة للعديد من األجهزة العليا للرقابة . عما آانت عليه في اإلستبيان السابق 
.  بالقضية السهلة التي تقوم بإجراء أعمال الرقابة البيئية ال يزال هذا الموضوع ليس

من األجهزة العليا للرقابة تجابه بواحد أو اآثر من المعوقات امام تطوير % 85وهنالك 
ومن المعوقات التي غالبا ما تواجهها األجهزة العليا للرقابة ،قلة . وتنفيذ أعمال رقابة البيئة 

.  العائق ونصف األجهزة ذآرت هذا. الخبرات والمهارات ضمن الجهاز األعلى للرقابة 
وقد يكون ذلك سببا في قيام اإلنتوساي ومجموعات العمل اإلقليمية في تنظيم األنشطة 

 :  ومن العوائق األخرى التي يبلغ عنها بين حين وآخر مايلي . التدريبية في المستقبل 
 . عدم آفاية األنظمة الحكومية المتعلقة بالمراقبة وإعداد التقارير •
  .           البيئيعدم البيانات حول الوضع  •
 . عدم آفاية المعايير والقواعد البيئية الموجودة •
 . عدم آفاية صياغة السياسة البيئية من قبل الحكومة  •
 . عدم آفاية صالحيات الجهاز األعلى للرقابة  •
 

واألجهزة العليا للرقابة التي تنقصها الخبرة في مجال الرقابة البيئية ذآرت نقص المهارات 
وقد تجد تلك األجهزة السلوى قد تعلم بان مثل هذا األمر تشعر به . آثر من غيرها والخبرات ا

ومع ذلك فان العوائق ال تعفيها من تنفيذ أعمال رقابة البيئة . األجهزة العليا للرقابة الممارسة ايضا 
ات إن المعوقات التي ذآرت أعاله هي ليست معوق" وقد آتب أحد الذين أجابوا على اإلستبيان . 

أمام قابليتنا على إجراء أعمال الرقابة البيئية ، بل هي أوجه ضعف نكتشفها بين حين وآخر آنتيجة 
ألعمال الرقابة البيئية التي نقوم بتنفيذها ، أو أنها أسباب تدفعنا إلجراء دراسات بناء القدرة ، ومن 

و األنظمة الحكومية غير المشاآل األآثر شيوعا التي تواجه األجهزة العليا للرقابة الممارسة ه
ولإلستفادة من هذا العائق اعتبرت بعض األجهزة العليا للرقابة . الكفؤة إلعداد التقارير والمراقبة 

 . تقييم جودة أنظمة المراقبة وإعداد التقارير الحكومية هدفا رقابيا 
 
 اإلتفاقات الدولية والتعاون بين األجهزة العليا للرقابة . 7

ل االنتوساي الخاصة بالرقابة على البيئة في تشجيع التعاون بين األجهزة العليا ترغب مجموعة عم
باإلضافة إلى ذلك ، ترغب مجموعة العمل في تشجيع الرقابة على اإلتفاقات البيئية الدولية . للرقابة 

يد من وتبين النتائج بأن تلك الرغبة هي رغبة العد. وتبادل المعلومات بين األجهزة العليا للرقابة 
وهذا األمر يفتح المجال أمام األجهزة العليا للرقابة لتفحص القضايا . األجهزة العليا للرقابة 

 . المشترآة مع األجهزة العليا للرقابة األخرى وتبادل األفكار بشأن موضوعات رقابية معينة 
 

ع جهاز أعلى للرقابة وأآثر من ثالثة أرباع األجهزة العليا للرقابة ذآرت بأنها مهتمة في التعاون م
 . آخر بشأن الرقابة على اإلتفاقات البيئية الدولية في المستقبل القريب 

 
والعدد نفسه من األجهزة العليا للرقابة مهتم في التعاون مع جهاز رقابي آخر بشأن الرقابة البيئية ، 

يا للرقابة في إيجاد وللتسهيل على األجهزة العل. ولكن بمعزل عن األجهزة العليا للرقابة األخرى 
شرآاء الرقابة ، فان قائمة باألجهزة العليا للرقابة المهتمة حسب آل منطقة قد نشرت على صفحتنا 

 . المحلية على شبكة االنترنيت 
 

وفي . وهنالك عدد متزايد من األجهزة العليا للرقابة التي تقوم حاليا بالتعاون في مجال الرقابة البيئية
وغالبا ما يتعلق .  ، فان التعاون يتضمن أعمال رقابية مشترآة أو منسقة العديد من الحاالت

وهنالك بعض األمثلة المستوحاة قد وضعت سنة اإلصدار ضمن . الموضوع باتفاقية بيئية 
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واألمثلة التالية للتعاون في مجال الرقابة على االتفاقات البيئية الدولية أو الثنائية هي ( ) . العالمتين 
 . إلهتمام جديرة با
ثمانية أجهزة عليا للرقابة تحيط ببحر البلطيق تقوم بتنفيذ عمل رقابي مشترك على اتفاقية  •

 ) . 2001(وتتضمن تلك المعاهدة حماية البيئة البحرية لبحر البلطيق . هلسنكي 
ثمانية أجهزة عليا للرقابة أوروبية تقوم بتنفيذ أعمال رقابية منسقة على ثالثة اتفاقيات  •

 ) . 2001(ماربول ، أوبرك ، وبون : ية تلوث البحر من السفن لحما
في الجنوب الشرقي لألوروبا، قامت األجهزة العليا للرقابة لكل من بلغاريا ، آورواتيا ،  •

رومانيا ، جمهورية السلوفاك ، وسلوفينيا ، بتنفيذ أعمال رقابية مماثلة على معاهدة التعاون 
 ) 2001(ر الدانوب لحماية لالستخدام المستدام لنه

األجهزة العليا للرقابة لكولومبيا وفنزويال يعملون معا في مجال الرقابة على اإلتفاقية  •
 ) . 2000(الثنائية بشأن مشروع نهر تاشيرا 

األجهزة العليا للرقابة لكل من بولندا ، وجمهورية التشيك يتعاونان في ثالثة أعمال رقابية  •
                                     .                  ن تلوث المياه ، وتلوث الهواء مشترآة حول ثالث معاهدات بشأا

األمثلة التالية على التعاون في مجال الرقابة البيئية ، غير االتفاقيات البيئية الدولية هي أيضا جديرة 
 : باالهتمام 

يل ، ومن خالل تبادل المهنيين الفنيين ، األجهزة العليا للرقابة لكل من البيرو والبراز •
يقومون بتنفيذ أعمال رقابية إدارية تتضمن مشروعا إداريا في منطقة غابات األمازون 

 ).1998تقرير(
األجهزة العليا للرقابة لدول الميرآسور باإلضافة إلى بوليفيا وتشيلي يعملون معا بشأن  •

 الكبيرة وهم نشطون في تبادل الخبرات في الرقابة البيئية على توفر مياه الشرب في المدن
  ) 2001-2000(مجال الرقابة البيئية 

 
 : وهنالك أشكال أخرى من التعاون ظهرت 

من األجهزة العليا للرقابة المستجيبة تشارك بشكل فعال في تبادل المعلومات % 38هنالك  •
لك، التبادل الثنائي والمثال على ذ. أو الخبرات الرقابية فيما يتعلق بالرقابة البيئية 

 . للمعلومات الرقابية والتعاون بين األجهزة العليا للرقابة لكل من ألبانيا وبولندا 
شارآت العديد من األجهزة العليا للرقابة من الدول العربية في ندوة األربوساي حول  •

وقد تم خالل تلك . 2000الرقابة البيئية والتي عقدت في الجزائر في شهر تشرين أول 
 . الندوة تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة البيئية 

 جهازا أعلى للرقابة من منظمة األسوساي في ندوة الرقابة البيئية ، التي عقدت 26شارك  •
  . 1999في آوريا في عام 

الجهاز األعلى للرقابة للبيرو قام بتنظيم دورة تدريبية دولية حول الرقابة البيئية بالتعاون  •
 مشارك ينتمون إلى دول أمريكا 25وقد شارك في الدورة . األلماني للتنمية مع االتحاد 

 . الالتينية 
يشارك أعضاء منظمة األوالسيفس بشكل فعال في تبادل الخبرات في مجال الرقابة البيئية  •

 . وقد عقدوا عدة اجتماعات في البرازيل وليما 
 

ين األجهزة العليا للرقابة هو ليس حالة ضرورية وإلجراء الرقابة على اتفاقية دولية ، فان التعاون ب
والعديد من األجهزة العليا للرقابة تقوم بتنفيذ الرقابة على التزام حكوماتهم نفسها باإلتفاقيات . 

 : وفيما يلي أمثلة على أعمال الرقابة المعاهدات الدولية . الدولية 
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بشأن النفايات الخطرة ، وبروتوآول قام الجهاز األعلى للرقابة الكندي بتدقيق معاهدة باسل  •
مونتريال ومعاهدة فينا بشأن استنزاف طبقة األوزون ، ومعاهدة التنوع البيولوجي ، 

 ) . 1998-1997تقرير ( ومعاهدة التغير المناخي 
قام الجهاز األعلى للرقابة للواليات المتحدة بإجراء الرقابة على بروتوآول آوتو بشأن  •

 ) . 1999تقرير (قية التجارة الحرة لشمال أمريكا التغير المناخي واتفا
قام الجهاز األعلى للرقابة لنيوزيلندا بإجراء الرقابة على إدارة اإلتفاقيات المتعددة  •

أمثلة حول تجارة الكائنات الحية . والمساءلة وإعداد التقارير ألربعة معاهدات دولية 
بروتوآول مونتريال حول استنزاف النادرة ، معاهدة رامسار حول األراضي المبتلة ، و

 . طبقة األوزون واتفاقية التغير المناخي 
قامت محكمة التدقيق لهولندا بإجراء الرقابة على التزام الحكومة الوطنية مع اإلتفاقيات  •

باإلضافة إلى ذلك ، فإن ) . 1999) (معاهدة رامسار ( الدولية بشأن األراضي المبتلة 
ة نحو اإللتزام بالتوجيهات األوروبية في ما يتعلق باألسمدة األعمال الرقابية هي مخطط

باإلضافة إلى ذلك، فإن الرقابة على ) . 2001/2002(وحماية المحاصيل ) 2001(
  ) . 2001/2002(بروتوآول آوتو بشأن التغير المناخي هي أيضا قيد التحضير 

 
وقد .  بين المناطق المختلفة لألنتوسايوأعمال الرقابة على اإلتفاقيات الدولية ال توزع بشكل متساو 

تكون الخبرة التي تمكنت األجهزة العليا للرقابة من اآتسابها من خالل تلك األعمال الرقابية وسيلة 
مساعدة لتلك األجهزة العليا للرقابة التي ال تزال تنقصها تلك الخبرة في هذا النوع من األعمال 

 تم إجراء الرقابة عليها توقع من قبل العديد من الدول األخرى والعديد من المعاهدات التي. الرقابية 
ومجموعة . ولهذا فان إجراء الرقابة على المعاهدات يوفر إمكانية فريدة لتبادل األنشطة الرقابية . 

قد تأخذ بعين )  أو مجموعات العمل اإلقليمية( عمل اإلنتوساي الخاصة بالرقابة على البيئة 
مثل تلك األنشطة في مناطق أخرى مطلوبة على المستوى الدولي ولكنها لم اإلعتبار دعم تنفيذ 

 . تحدث 
 
 استخدام تكنولوجيا معلومات جديدة . 8

يشتمل اإلستبيان على بعض األسئلة بشأن استخدام تقنيات معلومات جديدة مثل البريد اإللكتروني 
بيان الثالث مع تلك المتعلقة بجميع واإلنترنت ، وإلجراء المقارنة بين نتائج اإلجابات على االست

أعضاء اإلنتوساي ، قمنا أيضا باستخدام المعلومات المدرجة في قائمة عناوين سكرتارية 
 . اإلنتوساي 

 
 البريد اإللكتروني 

وفي عام . إن عدد األجهزة العليا للرقابة التي أصبحت تملك بريدا إلكترونيا أصبح ينمو بسرعة 
لديهم صفحات )  من مجموع األجهزة %36أي ( زا اعلى للرقابة جها65، آان هنالك 2000

ومن ضمن األجهزة التي أجابت على اإلستبيان، آانت النسبة . خاصة بهم على شبكة اإلنترنت 
وقبل حوالي ثالث سنوات .  ممن آانت صفحاتهم قيد اإلعداد %21 في حين آان هنالك ،% 56

والصفحات المحلية . بة ممن لديهم صفحات محلية من األجهزة العليا للرقا% 12آان هنالك 
المواطنين ، الهيئات الوطنية والدولية : لألجهزة العليا للرقابة آانت توفر المعلومات لكل فئة مهتمة 

 . ، وأعضاء اإلنتوساي اآلخرين بالطبع 
 

الخاصة بهم  جهازا أعلى للرقابة معلومات بشأن الصفحات المحلية 57وفي اإلستبيان الثالث ، وفر 
وقد عرضوا موضوعات واسعة ومتنوعة ، والجزء الرئيسي من المعلومات حول الصفحات . 

والمعلومات المتعلقة . المحلية لألجهزة العليا للرقابة يتعلق بالجهاز األعلى للرقابة بشكل عام 
معلومات العامة بالرقابة البيئية آانت قليلة جدا بشكل ملحوظ ، ولذا فانه يتعين البحث عنها ضمن ال
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وجميع الصفحات المحلية تقريبا تحتوي على معلومات بشأن تنظيم .  على الصفحة المحلية 
وأآثر من نصف األجهزة العليا للرقابة التي لديها صفحات محلية على . األجهزة العليا للرقابة 

مل للتقارير شبكة اإلنترنت تصدر نتائج أعمالها الرقابية على صفحات اإلنترنت ، والنص الكا
وهذا يعني أن بعض المعلومات بشان نتائج الرقابة . الرقابية ، أو المالحظات ، أو آالهما معا 

 . البيئية قد تتوفر في تلك المواقع أيضا 
 

نطاق الرقابة (وحوالي نصف الصفحات المحلية لألجهزة العليا للرقابة توفر معلومات بشأن السلطة 
واستراتيجية الرقابة ، أو الرؤيا اإلستراتيجية للهيئة ، والمقدرة الرقابية ، للجهاز األعلى للرقابة ، ) 

 . أو الموارد المتاحة ، والتعاون الدولي أو المنهجية الرقابية 
 

وباإلضافة إلى الصفحات المحلية لألجهزة العليا للرقابة فان الصفحة المحلية لمجموعة عمل 
وفي الوقت " . وثائق الدولة "  توفر بعض المعلومات بشأن اإلنتوساي الخاصة بالرقابة على البيئة

ونظرا لنتائج اإلستبيان ، فإنه يبدو أن من .  دولة 120الحالي تتوفر تلك المعلومات لما يقرب من 
 . *المفيد استكمال هذا الجزء من الصفحة المحلية لمجموعة العمل 

 
 الدخول على شبكة االنترنت 
ترنت يعني الدخول على آمية ضخمة وسريعة من المعلومات في جميع إن الدخول على شبكة اإلن

ويجب أن نستبقي .  يمكنهم الدخول على اإلنترنت 2000ومعظم الذين أجابوا في عام . أنحاء العالم 
في الذاآرة بان األجهزة العليا للرقابة التي تملك بريدا إلكترونيا قد مثلت بشكل عال في إجابات 

 من جميع أعضاء % 60الى 50 ، آان هنالك حوالي  2000قدرنا أنه في عام وقد . اإلستبيان 
  . #اإلنتوساي لديهم إمكانية الدخول على اإلنترنت

وانتشار تكنولوجيا المعلومات الجديدة هو أعلى من المعدل في اليوروساي ، واألوالسيفس، 
ومع ذلك ، وفي جميع . وساي واقل من المعدل في األفروساي ، والسباساي ، والكار. واألسوساي 

 . مناطق األنتوساي هنالك أجهزة عليا للرقابة ليس لها بريد إلكتروني وال دخول على اإلنترنت 
 

والنتيجة هي أن أهمية تكنولوجيا المعلومات الجديدة تزداد بشكل سريع،  ومع ذلك فالوقت لم يحن 
 . بعد لالستغناء عن المصادر التقليدية األخرى للمعلومات 

 
 أنشطة واستراتيجيات مجموعة عمل اإلنتوساي . 9

، ومؤتمر اإلنكوساي ) 1995القاهرة عام ( بين مؤتمر األنكوساي الخامس عشر المنعقد في 
، تمكنت مجموعة عمل اإلنتوساي الخاصة )1998مونتيفيديو عام ( السادس عشر المنعقد في 

من أجل تقويم نتائج عملنا ، فقد طلبنا من و. بالرقابة على البيئية من اصدار منتجات مختلفة 
 . األجهزة العليا للرقابة إبداء رأيهم بشأن تلك المنتجات 

 : وقد قامت مجموعة العمل بإعداد المنتجات التالية 
آيف يمكن لألجهزة العليا للرقابة أن تتعاون في مجال الرقابة على المعاهدات " آتيب بعنوان  . أ

 تم تبنيه من قبل مؤتمر اإلنكوساي السادس عشر ، المنعقد في ، والذي" البيئية الدولية 
 " . األرغواي 

                                                 
ولم يتم تضمين تلك الصفحات في . اصة في الرقابة البيئية لها صفحات حول هذا الموضوع ايضا  بعض مجموعات العمل االقليمية الخ *

 .المسح 
 من بين المستجيبين هنالك عالقة ترابط عالية بينهم فيما يتعلق بإمكانية الدخول على االنترنيت ، و عالقة أقل ارتباطًا فيما يتعلق بتوفر  #

ة العليا للرقابة التي ال تملك بريد الكتروني لديها امكانية الدخول و معظمهم و لكن ليس الجميع ممن معظم األجهز( البريد االلكتروني 
 ) .يملكون بريدا الكترونيا لديهم امكانية الدخول على االنترنيت أيضا 
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دراسة حول محاسبة الموارد الطبيعية ، تم توزيعها على المشارآين في مؤتمر اإلنكوساي  . ب
 . السادس عشر في األرغواي 

عليق  للت2000مسودة معايير وإرشادات بشأن الرقابة البيئية ، أرسلت في شهر تشرين أول . ج
وبما أن . 2001عليها، وتقديمها إلى مؤتمر االنكوساي السابع عشر الذي سيعقد في آوريا عام 

المسودة قد وزعت بعد عقد اإلستبيان ، فقد ترآت آراء األجهزة العليا للرقابة بشأن تلك المنتجات 
 . جانبا 

 مؤتمر اإلنكوساي تم عرضه وتوزيعه في" تحد عالمي : الرقابة الخضراء " شريط الفيديو . د
 . السادس عشر المنعقد في األورغواي 

تقرير بشأن اإلستبيان الثاني حول الرقابة البيئية ، تم عرضه وتقديمه في مؤتمر اإلنكوساي . هـ
 . السادس عشر المنعقد في البرغواي 

  :صفحة محلية لمجموعة العمل على اإلنترنت ، ويمكن الحصول عليها على العنوان التالي. و
www.environmental-auditing.org  

ويمكن ايجادها . ببليوغرافيا حول تقارير الرقابة البيئية لألجهزة العليا للرقابة على اإلنترنت . ي
 : على العنوان التالي 

www.environmental-auditing.org  
واألجهزة العليا للرقابة التي ليس لها دخول على اإلنترنت يمكنها " . دول وتقارير " تحت عنوان 

 . أن تطلب نسخة إلكترونية من الببليوغرافيا حول الموضوع الذي يهمها
 

حول  "تلك المنتجات هي آتيب   واشهر . وحوالي ثلثي األجهزة العليا للرقابة هي على علم بمنتجاتنا      
، والصفحات   "آيف يمكن لألجهزة العليا للرقابة أن تتعاون في مجال الرقابة على المعاهدات البيئية              

ة  ة  . المحلي وارد الطبيعي بة الم ة حول محاس اني، ودراس تبيان الث ر حول اإلس رة تقري ا مباش . ويليه
ة       اء منطق ين أعض ة ب ل معرف ي أق ل ه ة العم ات مجموع ذين ال   ومنتج اء ال اي ، األعض  الكاروس

وطين بشبكة اإلنترنت               ر المرب وهي  . يشارآون بشكل فعال في أعمال الرقابة البيئية واألعضاء غي
ال في                         ذين يشارآون بشكل فع اطق األخرى، األعضاء ال ل أعضاء من معروفة بشكل افضل من قب

 المشارآين في مجموعات العمل         واألعضاء غير .الرقابة البيئية ، واألعضاء المرتبطين باإلنترنت       
 . اإلقليمية هم على وعي بمنتجاتنا مثلهم مثل األعضاء المشارآين

 
م   . ونوعية منتجات مجموعة العمل تعتبر مرضية       ى عل وغالبية األجهزة العليا للرقابة ، الذين هم عل

ة األجهز         . بمنتج معين ، لديهم رأي إيجابي بشأنها         إن غالبي ا       باإلضافة إلى ذلك ، ف ة إم ا للرقاب ة العلي
تقبل             دة           . هي مستخدمة للمنتج أو أنها تخطط إلستخدامه في المس زة بشأن مدى فائ ك األجه ورأي تل
ة أن    " المنتجات آان أآثرها إيجابية بشأن الصفحة المحلية و آتيب           ا للرقاب زة العلي آيف يمكن لألجه

ة      دات البيئي ى المعاه ة عل ال الرقاب ي مج اون ف ة  ، وببليوغ" تتع ارير الرقابي ا التق ارير . رافي والتق
ة ،           األآثر استخداما من قبل األجهزة العليا للرقابة هي الصفحة المحلية  وببليوغرافيا التقارير الرقابي

 . ، والتقرير حول اإلستبيان الثاني "الرقابة الخضراء"وشريط الفيديو بعنوان 
 

ع المنتجات     وقد بينت النتائج بوضوح بأن مجموعة العمل من الممك   ة في توزي ن أن تكون أآثر فعالي
ومع ذلك ، فانه في      . والعديد من األجهزة العليا للرقابة تقدر استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة           . 

ا    تخدام تكنولوجي ى اس ادرة عل ر ق ت غي ة ال زال ا للرقاب زة علي ك أجه اي هنال اطق اإلنتوس ع من جمي
دة   ات الجدي رة ( المعلوم ر الفق ابقة انظ ك طرق   ) . الس ت ، هنال ى اإلنترن ه باإلضافة إل ذا ، فان ول

 . أخرى لتوزيع المعلومات وتعتبر هامة أيضا 
 

ة  ) 17(وقد سألنا الذين اجابوا على اإلستبيان من غير المستخدمبن لإلنترنت وهم           جهازا أعلى للرقاب
ـ   . ، ما هي وسيلة اإلتصال المفضلة لديهم  ة ب ى    PC-disketteوالمعلومات المتعلق  والمطبوعة عل
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ى          ة عل ا المعلومات المخزن ة تليه ر ارضاءا بالنسبة لألغلبي وبعض    .CD ROMالورق هي األآث
ل                       ائل أخرى مث ر وس األجهزة العليا للرقابة تفضل المعلومات من خالل اإلتصال مع شخص أو عب

 . الفاآس والبريد اإللكتروني 
 

رغواي ، قدمت مجموعة العمل الخاصة بالرقابة على البيئة         وخالل مؤتمر اإلنكوساي المنعقد في األ     
ة                . استراتيجيتها الجديدة    ى تشكيل مجموعات العمل اإلقليمي ز عل وتتضمن تلك اإلستراتيجية الترآي
د أحرز               . بشأن الرقابة البيئية     دا ق دما جي ان تق ة ، ف زة     . وفي تلك الناحي ة العظمى من األجه والغالبي

 . قامت بالرد تدعم أقلمة اإلستراتيجية أو ترغب في الدخول بها العليا للرقابة التي 
 

ة                     ديثا في مجموعة العمل اإلقليمي وحوالي نصف األجهزة العليا للرقابة التي قامت بالرد قد دخلت ح
والعديد أيضا يفكرون في الدخول آأعضاء، أو انهم مهتمون في المشارآة في              . بشأن الرقابة البيئية    

يس     %13و. ن أنشطة مجموعة العمل نشاط أو أآثر م    تبيان ل ى اإلس  فقط من األجهزة التي ردت عل
 . لها اهتمام بمجموعة العمل أو األنشطة على أساس أقليمي 

 
وفي الوقت الحالي ، توجد مجموعات العمل في آل من األوالسيفس ، واليوروساي ، واألفروساي                 

ين بأنه في آل منطقة من تلك المناطق هنالك عدد           ونتائج اإلستبيان تب  . ، واألسوساي ، واألربوساي     
ة أو     ) أو أآثر لكل منطقة 10(آاف من األجهزة العليا للرقابة   ، مهتمون في مجموعة العمل اإلقليمي

 . انهم يشارآون في األنشطة على أساس إقليمي 
 

ان                من الصعب     ومن منطقة الكاروساي والسباساي ، فان عدد الذين أجابوا آان منخفضا جدا، مما آ
 . ومع ذلك معظم األجهزة العليا للرقابة التي أجابت قد عبرت عن اهتمامها . الحصول على نتائج 

 
 
 
 

 نتائج ومناقشات  . 10
ة       1996-1994لقد اتسمت الفترة من      ة البيئي و في الرقاب رة نم د ازداد عدد الحكومات التي     :  بفت وق

ة   اتها البيئي ياغة سياس وم بص ن ا. تق د م ى الصالحية    والمزي د حصلت عل ة ق ا للرقاب زة العلي ألجه
و   .  إلجراء أعمال الرقابة البيئية، وقد ازداد حجم أعمال الرقابة البيئية نفسها بشكل سريع                ذا النم وه

ويمكن أن توصف تلك الفترة بفترة ثبات أو إنحسار قليل        . 1999-1997النوعي لم يستمر في الفترة      
ان وضوح     ( لرقابة  ووفقا لردود األجهزة العليا ل    .  د        ) ف ا ق ل حكوماته ة من قب صياغة السياسة البيئي

دول          ر حساسية في                . استقر أو انخفض قليال في بعض ال ة أآث ا للرقاب زة العلي ا أصبحت األجه وربم
واحي           . تلك الناحية    ا بن ر وعي ة أآث وبتنفيذ أعمال الرقابة البيئية ، ربما أصبحت األجهزة العليا للرقاب

 . ريقة صياغة السياسة من قبل حكوماتهم التحسين في ط
 

ا ، ودخلت بعض                    ى حد م وعدد األجهزة العليا للرقابة الفعالة في مجال الرقابة البيئية بقي آما هو إل
رك بعضها المجموعة                رك ت رات          . األجهزة الجديدة ، في حين ت رة حدثت تغيي رة األخي وخالل الفت

تبيان     . المبذول على الرقابة البيئية     طفيفة في عدد من التقارير الصادرة والوقت         وقد تفسر نتائج اإلس
ة        ى رقاب ة إل ة النظامي ا تحوال من الرقاب ا رأين ة ، آم ى النوعي ة إل ا تحول من الكمي ى أنه الثالث عل

 . ومع ذلك فمن المهم البقاء على حذر واإلستمرار في تطوير أنشطتنا في هذا المجال . األداء 
ك             . اف المشترآة في السياسة البيئية      وهنالك عدد متزايد لألطر    د في تل ى مدى التعق رهن عل وهذا يب

ذا التطور                  . الناحية   ا له دل صالحياتهم وفق م أن تع ومن  .  وبالنسبة لألجهزة العليا للرقابة، فمن المه
ة                   ع المستويات الحكومي حيث المبدأ فإنه يجب أن يكون لألجهزة العليا للرقابة سلطة رقابية على جمي
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ة   واألط ة البيئي ن السياس ؤولة ع ا     . راف المس زة العلي ن األجه د م و أن العدي ابي ه ور اإليج والتط
 . آانت لديها صالحيات موسعة خالل السنوات الثالث األخيرة ) %14(للرقابة، 

ة                 ا للرقاب زة العلي ة الرئيسة لألجه ة هي المهم إن         . وال تزال الرقابة الالحق ة ، ف ة البيئي وضمن الرقاب
ة                 . داء هي جانب هام جدا      رقابة األ  ة المالي ال الرقاب . ومع ذلك ، فيجب علينا أن ال نتجاهل دور أعم

وال   " وبالنسبة لألجهزة العليا للرقابة ذات الصالحيات المحدودة ، فإن     ة األم من الممكن أن   " متابع
 . تكون استراتيجية جيدة لممارسة دورهم في الرقابة البيئية 

 
إن بعض           وضمن تطور جديد ، وعلى     ة ، ف  الرغم من انه جزء صغير من عمل األجهزة العليا للرقاب

ا    . األجهزة العليا للرقابة تقوم بمساعدة حكوماتها وتقديم المشورة لهم في تلك الناحية              زة العلي ولألجه
ة النشاط          ذا المجال ، في حين أن                    . للرقابة آراء مختلفة بشأن طبيع ال في ه بعض اآلخر هو فع وال

ا بعض يح زة  ال دوائر ، وبعض األجه ة أو ال ع الحكوم اتهم م ادل معلوم ق لتب اد الطري ذر إيج ول بح
ل                     ا ألان مث العليا للرقابة يرون بأنه ال يجب على األجهزة العليا للرقابة أن تنصح أو تساعد حكوماته

ة                    . ذلك قد يؤدي إلى تنازع المصالح        ا للرقاب زة العلي د من األجه إن العدي ر مباشر ، ف د  وبشكل غي ق
 . تقدم النصح أو المساعدة إلى حكوماتها من خالل نشر التقارير 

 
ل            ة عم تراتيجية مجموع ة إلس ب المختلف ا للجوان ة ودعم ي دفع د تعط ث ق تبيان الثال ائج اإلس ونت

 . اإلنتوساي 
 

رارات اإلنكوساي السادس  ع ق ا أن نتب ة ، حيث قررن تراتيجية إقليمي و جعل اإلس والجانب األول ه
ونحن . وتشكيل مجموعات العمل اإلقليمية يحتاج إلى وقت        . 1998قد في مونتيفيديو عام     عشر المنع 

اطق اإلنتوساي               ام  . سعيدين بأن نصرح بأنه حتى اآلن، فقد تم إحراز نجاح في خمسة من من واهتم
ك    ي تل تراتيجية ف ك اإلس دعم تل ة ل ه الكفاي ا في ر بم و آبي اطق ه ك المن ي تل ة ف ا للرقاب زة العلي األجه

اطق  تقبل   . المن ي المس ارآة ف ي المش ا أو ترغب ف ارك حالي ة تش ا للرقاب زة العلي ن األجه د م والعدي
 . القريب 

 
ك                 دة لتحقيق ذل ا المعلومات الجدي ادل المعلومات واستخدام تكنولوجي ين  . والجانب الثاني هو تب ويب

ذا الطريق            ادل المعلومات هو أم    . اإلستبيان بأن علينا أن نستمر في ه د من     وتب ام بالنسبة للعدي ر ه
ا                        ين منتجاتن ديرا ب ر تق تج األآث ة لمجموعة العمل هي المن . األجهزة العليا للرقابة، والصفحة المحلي

دخول                         ة ال ة إمكاني ا للرقاب زة العلي ع األجه يس لجمي وفي الوقت ذاته ، فانه يجب علينا أن ندرك بأنه ل
ا هو أمر مرض، ولكن من الممكن                باإلضافة إلى ذلك ، فان التعرف ع      . على اإلنترنت    ى منتجاتن ل
ائل اإلتصال                        . تطويره أآثر    ائل أخرى من وس ر في وس تثمر اآث ا أن نس وهذا يعني بأنه يجب علين

ا                ة التي ترغب في اإلطالع عليه ا للرقاب زة العلي ل األجه ة من قب ر معرف ا أآث وفي  . لجعل منتجاتن
ديث           داد        الوقت ذاته ، فإن الخطوة األولى قد اتخذت ح ع المشارآين     CD-ROMا من خالل إع  لجمي
ا خالل            . في مؤتمر اإلنكوساي السادس عشر في سيؤول         ى منتجاتن اه إل ونرغب أيضا في لفت اإلنتب

االت للمجالت             . مؤتمر اإلنكوساي السادس عشر      داد مق ا، إع ادل معلوماتن ومن الوسائل األخرى لتب
 . ابة أو الدوائر التدريبية الدولية، لكي تقرأ من قبل األجهزة العليا للرق

 
 . وقد تسهم مجموعات العمل اإلقليمية في هذا الهدف أيضا 

ى                  وجانب آخر في استراتيجيتنا هو المزيد من التعاون بين ألجهزة العليا للرقابة ، وإجراء الرقابة عل
مال الرقابية  ومقارنة بطموحات مجموعة عمل اإلنتوساي ، فإن عدد األع        . المعاهدات البيئية الدولية    

ة الماضية    نوات الثالث د انخفض خالل الس ة ق دات البيئي ى المعاه ادرات  . عل أن المب ل ب ن نأم ونح
ك  ر ذل اون سوف تغي ديثا للتع ة ح ين  . القائم ا ب اون م توحاة للتع ة المس ن األمثل د م دمت العدي د ق وق

دة      والعديد من تلك المشروعات قد ت     . األجهزة العليا للرقابة ضمن اإلستبيان       مت هيكلتها ضمن معاه
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ك المشروعات المشترآة                      . دولية بيئية    د من تل ة دورا في العدي . وقد لعبت مجموعة العمل اإلقليمي
تقبل القريب               إن     . وقد يكون من المفيد تبادل خبرات تلك المشروعات في المس ك ، ف ى ذل وعالوة عل

 .  بيئية هو آبيراهتمام األجهزة العليا للرقابة في التعاون في مجال الرقابة ال
 

أن     ات بش ن المناقش د م جيع المزي ي تش ث ف تبيان الثال ائج اإلس هم نت أن تس ل ب ة العم ل مجموع وتأم
 . الرقابة البيئية في آل جهاز أعلى للرقابة وفي مجموعات عمل اإلنتوساي وفي المناطق

 ــــــــــــــــــــ
 إجابات وأساليب: 1والملحق رقم 
   .ن الثالث وإجابات األجهزة العليا للرقابة على آل سؤال اإلستبيا: 2الملحق رقم 

 
 1الملحق رقم 

 نظرة عامة حول األجهزة العليا للرقابة التي أجابت على اإلستبيان 
) . ي  للبريد اإللكترونمؤقتتعطل ( أربعة منها قد ال يمكن متابعتها ألسباب عملية .  جهازا أعلى للرقابة   180 إلى اإلستبيان الثالث    أرسل

  :  من األجهزة العليا للرقابة للدول التاليةالبيئيةوقد تلقينا ردود على اإلستبيان الثالث حول الرقابة 
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  ]3و2و1 [ السلوفاكجمهورية
  ]3و2 [سلوفينيا
  ]3و2و1 [ افريقياجنوب
  ]3 [اسبانيا

  ]3 [سريالنكا
  ]3 [السودان
  ]3و1 [سورينيم
  ]3و2و1 [سويسرا
  ]3و2و1 [السويد
 ]3[سوريا 
  ]3و2 [تايلند
  ]3و2 [توغو
  ]3و2 [تونغا

  ]3و2[ وتوباغوترينيداد
  ]3و2 [تونس
  ]3و2و1 [ترآيا
  ]3و2و1 [توفالو
  ]3و2 [اوغندا
  ]3 [اآرانيا

ارات دة اإلم ة المتح   العربي
  ]3و2و1[

  ]3و2و1 [ المتحدةالمملكة
ات ةالوالي دة األمريكي   المتح

  ]3و2و1[
  ]3و2 [األوروغواي

  ]3و1 [فنزويال
  ]3و2 [فيتنام
  ]3و2و1 [اليمن
  ]3و2و1 [زامبيا

   ]3و2و1 [زمبابواي
  
  
 
  

 ]2 [مكدونيا
  ]2و1 [ماليزيا
  ]3 [مالديفز
  ]3و2و1 [مالطا

  ]3و2 [موريشيوس
  ]3و1 [ميكسيكو
  ]3و2و1 [المغرب
  ]3و2 [ناميبيا
  ]3و2و1 [نيبال
  ]3و2و1 [هولندا
  ]2[الهولندية الجزر

  ]3و2و1 [وزيلنداني
  ]2 [نيكاراغوا
  ]3و2و1 [النرويج
  ]3و2و1 [عمان

  ]3و2و1 [الباآستان
 ]2[بنما 
  ]3و2و1 [ غينيانيو بابوا

  ]3و2 [البراغواي
  ]3و2و1 [البيرو
  ]3و2و1 [الفلبين
  ]3و2و1 [بولندا

  ]3و2 [البرتغال
  ]3 [بورتوريكو

  ]3و2و1 [قطر
  ]3و1 [رومانيا
  ]3و2[ الروسي اإلتحاد
  ]3و1 [لوسيا سينت
  ]3و2و1[السعودية العربية
  ]3 [سيشليس

 

 ]3و2و1 [اثيوبيا
  ]3و2و1 [ األوروبياإلتحاد
  ]3و2 [فيجي
 ]3و2و1[ فلندا
  ]3و1 [فرنسا
  ]3و2و1 [المانيا
  ]3و2 [غانا

  ]3و2و1 [اليونان
  ]3 [غرينادا
  ]3و2 [غوانا

  ]3و1 [هندوراس
  ]3و2و1 [هنغاريا
  ]2و1[ ايسلندا

  ]3و2و1 باندونيسيا
  ]3 [ايران
  ]3و2و1 [العراق
  ]3و2و1[ايرلندا
  ]3و2و1 [اسرائيل
  ]3و2و1 [ايطاليا
  ]3و2و1 [اليابان
  ]3و2 [األردن
  ]2 [آيراباتي
  ]3و2و1 [آوريا
  ]3و2و1 [الكويت
  ]3و2 [التفيا
  ]3 [لبنان

  ]3 [ليشوتو
  ]3[الليبية العربية الجمهورية
  ]3[ ليشتنستين
    ]3و2 [لوثوانيا

 ]3و2 [البانيا
  ]3و2و1[الجزائر
  ]3و2[ والباربادوانتيغا

 ]3و2[ األرجمنين
  ]3و1 [استراليا
  ]3و1 [النمسا

  ]3 [اذربيجان
  ]3و2و1 [البحرين

  ]3و2و1 [البنغالديش
  ]3 [الباربادوس

  ]3و2و1 [بلجيكا
  ]3 [البياليز
 ]3و2[ ابوليفي

  ]3و2و1 [البرازيل
  ]2 [ فاسوينابورآ

 ]2[ الكاميرون
  ]3و2و1 [آندا
  ]3و2و1 [ فيردآيب
  ]3و2و1 [تشيلي

  ]3و2و1 [آولومبيا
  ]3و2و1 [آوستاريكا
  ]3و2 [آورواتيا
  ]3و2و1 [قبرص

  ]3و2و1 [ التشيكجمهورية
  ]3و2و1[الدنمارك
  ]3و1 [مصر

  ]3[السلفادور
  ]3 [ارتيريا
    ]3و2و1 [استونيا

وفي .  جهازا اعلى للرقابة 83، آان مجموع األجهزة العليا للرقابة التي أجابت على اإلستبيان 1993ول ، المنعقد عام في اإلستبيان األ
بعد ان اقرت آل .  جهازا اعلى للرقابة 110واجاب على اإلستبيان الثالث .  جهاز اعلى للرقابة 88بلغ مجموع الذين اجابوا 1997عام 

  . ب اإلجابة عليهادولة أي من االستبيانات يج
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 تحليل اإلجابات 
  . 1997،1993، 2000الجدول أ عدد األجهزة العليا للرقابة التي أجابت في عام 

من عدد األجهزة العليا للرقابة % 
  1997و1993في عام (

 : 2000،في عام 175= الرقم 
 *)180= الرقم 

  عدد األجهزة العليا للرقابة

47 % 
50%  
61%  

83    
88  

110 

   1993اجمالي الردود في عام  
  1997اجمالي الردود في عام 
   2000اجمالي الردود في عام 

31  
13  
6  

11  
1  
3  
7  

27  
100 

56  
 24  

11  
19   
2  
6  

13  
49  

180 

 1993و1997و2000الردود في عام 
 1997و2000الردود في عام 
  1993و2000الردود في عام 

 2000الردود فقط في عام 
 1993و1997الردود في عام 

 1997الردود ققط في عام 
  1993الردود فقط في عام 

 التي لم ترد أبدا 
 المجموع 

أحدهما أجاب . بما في ذلك جهازين شارآا في مجموعات العمل اإلقليمية دون أن يكونوا أعضاء في اإلنتوساي *
  .2000 ، واآلخر في عام 2000و1997و1993على اإلستبيان في األعوام 

 
والعديد من األجهزة العليا .  على اإلستبيان الثالث 61 ، أجاب 110 ومن مجموع األجهزة البالغ 

وردود فعل الذين . للرقابة التي أجابت على اإلستبيانات السابقة أجابت أيضا على اإلستبيان الثالث 
لتي ال تقوم بتنفيذ أعمال الرقابة لم يردوا على اإلستبيان تعطينا انطباعا بأن األجهزة العليا للرقابة ا

 .البيئية قد مثلت بشكل عال ضمن المجموعة غير المستجيبة
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 * لكل منطقة من مناطق اإلنتوساي /عدد األجهزة العليا للرقابة التي اجابت . الجدول ب 
الردود عام 

 بالنسبة 2000
 المئوية 

العدد اإلجمالي 
لألعضاء في 

 2000عام 

 في عام الردود
2000 

الردود في عام 
1997      

الردود في عام 
1993 

منطقة 
 اإلنتوساي 

83%  
43%  
90%  
57%  
65%  
78%  
46%  
33% 

41  
49  
19 
14 
20  
32  
13  
12 

34  
21  
17  
8  

13 
25  
6  
4 

30  
14  
12  
3  

12  
23  
6  
3 

 27  
10  
11  
3  

11  
24 
5  
3  
 
 

 اليوروساي 
 األفروساي 

 ساي األربو
 الكاروساي 
 األوالسيفس 
 األسوساي 
 السباساي 

غير التابعين 
لمنطقة 

    اإلنتوساي
 المجموع 83 88 110 180 61%

فأن العدد اإلجمالي لألجهزة العليا للرقابة التي ترتبط  . 2000بناء على العضوية الحقيقية للمناطق في عام * 
 .  طالما أن بعض أعضاء اإلنتوساي يتبعون لمنطقتين110أو ، 88، 83بمناطق األسوساي ال يضاف الى األعداد 

 
والردود من األفروساي . الجدول ب يبين بأن اختالف في الردود ضمن منطقة اإلنتوساي 

والسباساي آانت أقل من المعدل ، في حين آانت الردود من األربوساي واألسوساي واليوروساي 
ال تنتمي إلى منطقة اإلنتوساي آانت أيضا تحت المعدل أعلى من المعدل ، والردود من الدول التي 

 . 
وقد تفحصنا أيضا تمثيل الردود بالنسبة لمستوى دخل الدولة ومدى توافر تكنولوجيا المعلومات في 

 . الجهاز األعلى للرقابة والجدول ج ،د يبينان النتائج بتفصيل 
 

 . توى الدخل لدولها عدد األجهزة العليا للرقابة المستجيبة حسب مس. الجدول ج
الردود عام 

  بالمائة2000
العدد اإلجمالي 
لألعضاء في 

  2000عام 

الردود في عام 
2000 

الردود في عام 
1997 

الردود عام 
1993 

مستوى 
 **الدخل

32%  
72%  
83%  
0%  

61% 

57  
87  
35  
1  

180  

18  
63  
29  
0  

110 

14  
51  
23  
0  

88 

14   
42  
27  
0 

83 

  دخل منخفض
 دخل متوسط 

 دخل عال 
 غير معروف 
  العدد اإلجمالي

 تصنيف البنك الدولي في السنة التي أجري فيها اإلستبيان ** 
 مستوى دخل أحد األعضاء غبر معروف *** 

 * 2000عدد األجهزة العليا للرقابة المستجيبة مع أو بدون تكنولوجيا معلومات عام . الجدول د 
 ا المعلومات الجديدة تكنولوجي 2000الردود عام 

 ) %83( جهاز من األجهزة التي تملك بريد إلكتروني 119من 99
 ) %18( جهاز بدون بريد إلكتروني 61 من 11
 ) %95( ممن يملكون صفحة على اإلنترنت 65 من 62
 ) %42( جهاز بدون صفحة 115 من 48

   )   %61( عضو 180 من 110 

 ريد الكتروني األجهزة العليا للرقابة التي تملك ب
 األجهزة العليا للرقابة التي ال تملك بريد الكتروني 

 األجهزة العليا للرقابة التي تملك صفحة على اإلنترنت 
 األجهزة العليا للرقابة التي التملك صفحة على اإلنترنت 

 المجموع 
 غير متوفرة 1997،1993لعام المصدر قائمة عناوين سكرتارية اإلنتوساي واإلستبيان الثالث ، معلومات مقارنة *
 . 

وفيما يتعلق بمستوى الدخل ، فان األجهزة العليا للرقابة ذات الدخل العالي آانت عالية التمثيل، في 
وهذا يثير الدهشة نظرا لتفاوت الموارد . حين آانت الدول ذات الدخل المنخفض منخفضة التمثيل 

واستجابة األجهزة العليا للرقابة .  في الجدول د واإلختالف نفسه في الردود ينعكس. المتاحة لديهم 
 . التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات هي أعلى من استجابة تلك التي ال تملك مثل تلك التسهيالت 
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والنتيجة يجب أن تكون، أن اإلجابات التي تم تسلمها ال تمثل بشكل واف عضوية اإلنتوساي بأآملها 

رئيسي موقف األجهزة العليا للرقابة بمعدالت موارد متوسطة أو ونتائج اإلستبيان تمثل بشكل . 
 .أعلى 

  
 حساب المنهجية . 3

لقد بنيت النتائج المقدمة في الورقة على المعلومات التي تم جمعها من اإلستبيان الثالث لإلنتوساي 
  . 2واألجابات على آل سؤال متوفرة في الملحق . حول الرقابة البيئية 

 
ة من األسئلة المتضمنة في اإلستبيان األول والثاني قد ضمنت أيضا في اإلستبيان هنالك مجموع

وهذا يجعل من الممكن مقارنة الموقف في . الثالث ، وبذلك أصبح لدينا قاعدة بيانات طولية متميزة 
وبالنسبة لتلك األسئلة ، تمت مقارنة نتائج اإلستبيان  . 1993 و 1997 مع الموقف في 2000عام 
ويجب توجيه .  أيضا 2والنتيجة ضمنت في الملحق رقم . الث مع نتائج اإلستبيان األول والثاني الث

 2000اإلهتمام إلى الطريقة التي نحاول من خاللها تقديم تقديرات مالئمة ومقارنة للموقف في عام 
  . 1997 و1993مع الموقف في عام 

 
ان قد تمت اإلجابة عليه من قبل مجموعة وإحدى الصعوبات التي تمت مواجهتها هي أن آل استبي

ولحسن الحظ آان هنالك توافق آبير بين األجهزة العليا للرقابة . مختلفة من األجهزة العليا للرقابة 
، وهذا يحسن عملية مقارنة نتائج اإلستبيانات ) انظر الجدول أ( في اجاباتها على األسئلة المختلفة، 

وللحصول على .  للرقابة أجابوا على اإلستبيانين الثاني والثالث جهازا أعلى 80وهنالك . الثالثة 
) المجموعة الرئيسة(، فإن نتائج تلك  ) 2000مقارنة مع عام  ( 1997تقييم مالئم للموقف في عام 

وهو يختلف بين عام ( وبعد تحديد اإلتجاه .  جهازا أعلى للرقابة قد استخدمت 80المكونة من 
، وجدنا بأنه ينطبق على اإلتجاه المتعلق بمجمل ) وعة الرئيسة المجم( في ) 2000 و1997

هل  : 1ولتأآيد هذا األسلوب فقد أعطينا مثاال على حوسبة السؤوال أ . 2000اإلجابات في عام 
 من األجهزة العليا %90يملك جهازآم بريدا إلكترونيا ؟ ومن مجموع المجموعة المستجيبة ، هنالك 

 .  2000ريد الكتروني في عام للرقابة لديها عناوين ب
فاإلتجاه بين عام  . 1997 في عام %50 و 2000 في عام %93وفي المجموعة الرئيسة ، آان ذلك 

وهذا يعني بأن النسبة المئوية لألجهزة العليا للرقابة التي  . %43= 50-93 هو 2000 وعام 1997
 و عام 1997 بين عام %43سبة قد ارتفع بن" المجموعة الرئيسة " تملك بريدا الكترونيا في 

 لمجموع 2000 ، فقد قمنا بتعديل الموقف في عام 1997ولتقييم موقف المقارنة في عام . 2000
 . %47 =43-90":المجموعة الرئيسة"الردود ، مع اتجاه في 

" المجموعة الرئيسة "، فقد استخدمنا نتائج ) 1997مقارنة مع عام  (1993ولتقييم الموقف في عام 
واألسلوب الذي استخدم هو .  جهازا أعلى للرقابة ممن اجابوا على اإلستبيانين األول واالثاني 57لـ

 . نفسه 
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  2الملحق رقم 
 اإلستبيان الثالث وإجابات األجهزة العليا للرقابة على آل سؤال 

 ولم يكن آل مستجيب قادر على توفير إجابة عن. ليس آل سؤال قابل للتطبيق على آل مستجيب 
وعدد اإلجابات المقبولة يختلف من سؤال إلى آخر، والمعلومات الموفرة . آل سؤال في اإلستبيان 

 . ال تمثل دائما العدد اإلجمالي للمستجيبين 
 

 الجزء األول 
 أ معلومات تتعلق باإلتصال 

 هل يملك جهازآم األعلى للرقابة عنوان بريدا إلكترونيا ؟ . 1
 الجواب  1997% 2000%

 نعم 47% 90%

 ال 53% 10%

 غير متاح 80 110

 هل يملك جهازآم صفحة محلية على اإلنترنت . 2
 الجواب 1997% 2000%

 نعم  12% 56%
 ال 89% 44%

 غير فعال 80% 110%

على مستوى العالم ، . % مدى توافر تكنولوجيا المعلومات الجديدة ضمن منطقة اإلنتوساي . 3
 . ناطق اإلنتوساي وأرقام مطلقة لكل منطقة من م

األفروساي  األربوساي  األسوساي  الكاروساي اليوروساي  األوالسيفس  السباساي  اإلنتوساي 
% 

 الجواب 

 جميع اعضاء اإلنتوساي         

الجهاز األعلى للرقابة الذي  66% 17 14 26 8 38 15 7
 يملك بريدا الكترونيا 

قابة الذي الجهاز األعلى للر 36% 2 8 18 3 29 10 2
 يملك صفحة محلية 

 غير متاح  180 49 19 32 41 41 20 13
 المستجيبين لألستبيان الثالث        
الجهاز األعلى للرقابة الذي  90% 15 13 22 7 34 13 5

 يملك بريدا الكترونيا 
الجهاز األعلى للرقابة الذي  56% 2 8 17 2 28 10 2

 يملك صفحة على اإلنترنت
 غير متاح 110 21 17 25 8 34 13 6

 
 السياسة البيئية الحكومية . ب

إن مجموعة العمل مهتمة في التطبيق الحالي للسياسات والبرامج الحكومية في بلدآم ، باعتبارها نقطة بداية هامة 
 . ألعمال الرقابة البيئية لألجهزة العليا للرقابة 

مثال خطة خضراء شاملة ، سياسات تنموية أو بيئية على سبيل ال(هل قامت حكومتكم بصياغة سياسة بيئية . 3
 ؟ ) مستدامة ، برامج أو مجموعة من األنظمة والقوانين التي تحكم البيئة 

 الجواب 1993 % 1997 % 2000 %
 نعم 83% 95% 93%
 ال 17% 5% 8%

 غير متاح  58 78 107
                      

 : ي هل تصف السياسة البيئية لحكومتك مايل. 4
 الجواب  %نعم   %نعم 

 26



2000 1997 
 األهداف المراد تحقيقها ؟. أ 92% 90%
ا  . ب 66% 68% ين تلبيته ي يتع ات الت المتطلب

 خالل سنوات معينة؟
األدوات التي يتعين استخدامها؟  . ج 79% 78%
زات    . د 71% 76% ة المنج ن مراقب ف يمك آي

 والتقرير بشأنها؟ 
 متاحغير  73% 104%

 ن الدي يمارس السلطة القضائية في بلدآم على السياسة البيئية ؟ م. 5 
  %نعم 

2000 
 %نعم 

1997 
 الهيئات التي تتخد قرارات سياسية

 الحكومة الوطنية. أ 97% 99%
ة أو . ب 53% 61% ة، اإلقليمي ة المحلي الحكوم

 الفدرالية  
 األجهزة العامة غير الجكومية . ج 22% 28%

ك الهيئ ( ي دل ا ف بة بم ات ش
ة        ر الحكومي الحكومية، والهيئات غي

 ) شبه الخاصة أو منظمو البيئة 
 آخرين. د 6% 12%

 متاحغير  79 107
 دور ومسؤوليات الجهاز األعلى للرقابة اتجاه الرقابة البيئة . ج
  التي يسمح لجهازآم األعلى للرقابة بإجراء الرقابة البيئية عليها ؟ الهيئات يماه. 6

  %نعم
2000 

  %نعم 
1997 

 الهيئات التي تجري الرقابة عليها 

 الحكومة الوطنية. أ 91% 91%
ة، ، . ب 66% 69% ة، اإلقليمي ة المحلي الحكوم

 أو الفدرالية
ل .ج 79% 80% ن قب ة م ات المملوآ المؤسس

ل          ة من قب الدولة، الشرآات المملوآ
 الدولة  

ة   . د 54% 60% ر الحكومي ة غي ات العام الهيئ
ي دل ( ا ف به بم ات ش ك الهيئ

ة        ر الحكومي الحكومية، والهيئات غي
 شبة الخاصة أو منظمو البيئة 

ـ 32% 34% اع . ه ات القط ات أو مؤسس هيئ
 الخاص

 متاحغير  74-76 103-104
ط        (ووضح سؤالك  " نعم"اختر من فضلك " نعم جزئيا"ادا آان الجواب    ات القطاع الخاص فق ال هيئ علىسبيل المث
 ) . اعدات مالية مسل في حالة تلقيهم

 
 الرقابية المتعلقة بالبيئة والتي يملك جهازآم األعلى للرقابة صالحية إجراء الرقابة عليها  أنوع األعمال ما هي . 7

 نعم 
%2000 

 نعم 
% 1997 

ام   ة والمه ال الرقابي واع األعم أن
 المسبقة

 )اإلسترجاعية (الالحقة   
)ماليةال(األعمال الرقابية النظامية .أ 92% 94%
ة األداء.ب 83% 84% ال رقاب ردود (إعم م

 ) األموال
 ) الوقائية(المسبقة   

بقة     . ج 28% 34% ى سبيل    (اعمال رقابة مس عل
 )قبل اإلنفاق
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بقة . د 18% 19% رة مس ال (خب بيل المث ى س عل
ة          ر خالل إعداد األنظم نصيحة خبي

 ) والقوانين البيئية
 متاحغير  79% 105

  الرقابة البيئية ؟  على الرقابية لجهازآم بشكل صريحهل تنص الصالحيات.8
 الجواب 1997% 2000%

 نعم 16% 14%
 ال 84%  86%

 متاحغير  77 105
 أسئلة إضافية :  الجزء الثاني 

 اسم الدولة . 1
 هزة العليا للرقابة جالرقابة البيئية من قبل األ. أ

 ؟1996البيئية مند عام هل تغيرت صالحيات جهازآم فيما يتعلق بالرقابة . 2
 الجواب  1997% 2000%

الحية   21% 14% يع الص م توس د ت م ، لق نع
 الرقابية 

 نعم ، الصالحيات الرقابية محدودة  3% 0%
رات  77% 86% ة تغيي ك أي دث هنال م يح ال، ل

 هامة
 متاحغير  73 108

 : لية هل يقوم جهازآم بتقديم النصح للدوائر الحكومية بشان الجوانب التا. 3
 الجواب 2000%

  أو البرامج \المشورة بشان صياغة السياسات والتشريعات البيئية  23%
  السياسة البيئية أو البرامج ذالمشورة بشان القدرات المطلوبة لتطوير وتنفي 18%
اييس األداء ،     23% ة ، مق رات البيئي أن المؤش ورة بش ن    أالمش رى م واع أخ ة أو أن ة المراقب نظم

 السياسة لتقييم السياسة البيئية  معلومات 
 المشورة بشان موضوعات اخرى 19%

 متاحغير  108
 
 هل يشارك جهازآم األعلى للرقابة بشكل فاعل في مساعدة الدوائر في واحد أو اآثر من الجوانب التالية ؟ .4

 الجواب 2000%
ة المت  16% ة،مقاييس األداء،انظم وير المؤشرات البيئي ي تط اعدة ف ن المس واع أخرى م ة،أو أن ابع

 معلومات السياسة 
 المساعدة في تطوير انظمة اإلدارة البيئية   13%
 المساعدة في إنتاج التقارير البيئية  15%
 المساعدة في جوانب أخرى  15%

 متاحغير  108
 
 
 
 هل اآمل جهازآم األعلى للرقابة واحد أو أآثر من أعمال الرقابة البيئية ؟ .5

 الجواب  1991-1993 1994-1996 1997-1999
 نعم 42% 60% 57%
 ال 58% 40% 43%

 متاحغير  58 78 110
  1999-1997ة من قبل الجهاز األعلى للرقابة بين ذعدد أعمال الرقابة البيئية المنف.6

1997-1999  
 من األجهزة العليا للرقابة % 

 عدد التقارير الصادرة 

  رقابية  تقاريرال يتم إصدار 43
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  تقرير 1 11
  تقارير2-5 14
  تقارير6-10 12
 تقرير 11-15 11
  تقرير 16-20 3
  تقرير 21-25 2
  تقرير 26-30 3
  تقرير31-35 1
  تقرير36-40 1

 متاحغير  109
 
   1999-1997 و 1996-1994تها األجهزة العليا للرقابة ، خالل ذأ انواع التقارير البيئية التي نف.6

 أنواع التقارير  1996-1994عدد التقاري 1999-1997اريرعدد التق
 أعمال الرقابة النظامية  117 87

 أعمال رقابة األداء   257 304
 خليط من اإلثنين معا  215 169
 متاحغير  589 560

 
 
 
 
 
 
 
 
 1999 -1997،و1996-1994ب انواع معينة من رقابة األداء التي تنفدها األجهزة العليا للرقابة، خالل .6

ارير   دد التق ع
 الرقابية 

1997-1999 

ارير  دد التق ع
 الرقابية 

1994-1996 

ي تجمع     ( انواع معينة من رقابة األداء       ة الت ارير الرقابي بما في دلك التق
 رقابة األداء والرقابة النظامية

 سياسات الرقابة البيئة . أ 61 63
 الرقابة على تطبيق البرامج البيئية .ب 247 264
 تقييم أثر أو تأثيرات البرامج البيئية الوطنية الموجودة . ج 108 108
 تقييم اثر او تاثيرات البرامج البيئية الوطنية المقترحة . د 43 28
 تأثير الرقابة البيئية على البرامج غير البيئية. هـ 64 94

ة ال.و 167 212 زامرقاب ى اإللت ة عل ة باألنظم ة الوطني وانين البيئي  دوائرال والق
 ، اوالهيئات التي تقومون باجراء الرقابة عليها   الحكوميةوالوزارات 

ةال. ي 104 57 ىرقاب ل ا عل ن قب زام م ة لح اإللت داتكوم ق بالتعه ة المواف  الدولي
 كومة حعليها من قبل ال

 نظمة اإلدارة البيئية الحكومية أالرقابة على . ز 117 156
 إجمالي عدد التقارير 589 560

ة        قد   الي              . يدرج التقرير ضمن اآثر من فئ دد اإلجم ر ال تتفق مع الع ود األخي ارير في العم ان عدد التق دلك ف ا ل وتبع
 للتقارير

 
 ج طبيعة القضايا الرقابية التي تقوم األجهزة العليا للرقابة بإجراء الرقابة عليها .6

  1999-1997و1996-1994نوع أعمال الرقابة التي تقوم بها األجهزة العليا للرقابة خالل 
ارير   دد التق ع

 الرقابية 
1997-1999 

ارير   دد التق ع
 خالل 
1994-1996 

 القضية البيئية 

 المياة المالحة،تلوث البحار.1 29 25
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  المياه، األنهار، البحيرات جودة، مياه الشرب،العذبة المياه .2 147 131
 تلوث الهواء. 3 65 72
 الملوثةتلوث التربة، المواقع . 4 74 59
 الطاقة.5 29 25

ات. 6 126 103 ات، النفاي ام ، النفاي كل ع ات بش رة ، النفاي ات الخط ر النفاي  غي
 الخطرة ، معالجة الفضالت وحشوات األرض  

 الضوضاءتخفيض .7 23 18
افي          ذبما في   (الطبيعة واإلستجمام   .8 83 102 راث الثق ى وتطوير الت لك الحفاظ عل

 )  هات والغابات ، واإلستجمام ، والسياحة دارة المتنزإوالطبيعي ،و
ة .9 57 57 ة البيئي وع األنظم وجي ، التن ة  البيول ة التحتي ة ، البني  ، ادارة البيئي

  األنظمة البيئية
  ، تحسين األرض، الحراجة  الحشريةالزراعة، المبيدات. 10 85 85
 ادارة المخاطر واإلستعداد للطواريء . 11 30 33
  التلوث منع. 12 73 74
 التلوث الصناعي . 13 70 81
 ض مالتح. 14 72 81
 المعادن ، والموارد الطبيعة مثل التعدين ، الغاز، والزيت الخ . 15 64 40
 األسماك . 16 32 31
 السير، التحميل ، النقل . 17 61 32
 البيئة والصحة البشرية .18 110 72
 وزون  طبقة األاستنزافتغير المناخ ، و. 19 20 16

 اإلدارة البيئية الداخلية من قبل السلطات والدوائر العامة . 20 81 162
  النشاط اإلشعاعي . 21 21 15
 خرى أموضوعات . 22 72 38

 مجموع عدد التقارير 589 560
  التقاريرلك مع اجمالي عددذيتفق تبعا لال وعدد التقارير في العمود األخير .  قد يدرج التقرير ضمن اآثر من فئة 

 
ة                   . 7 ما هي النسبة المئوية لعدد التقارير أو األعمال الرقابية التي يمكن اعتبارها بيئية في طبيعتها أو لها مكونات بيئي

  .  1999و1996؟ يرجى عمل تقدير لألعوام 
 
 ة من قبل األجهزة العليا للرقابة ذتطور في حجم أعمال الرقابة البيئية المنف. 7

1999-2000 1996/ 1997 1993/1994  
إجراء واحد             %  42% 60% 57% ي قامت ب ة الت ا للرقاب األجهزة العلي

ة خالل السنوات             ة البيئي أو اآثر من األعمال الرقابي
 الثالث األخيرة

  متاحغير  54% 80% 110
ة       ذ الوقت ال  %معدل   3.1 6.0 5.9 ا للرقاب زة العلي ي أمضته األجه

 على أعمال الرقابة البيئية 
ة         ذالوقت ال  %معدل   6.9 10.6 12.2 ا للرقاب زة العلي ي أمضته األجه

 الفعالة على أعمال الرقابة البيئية  
  متاحغير  71 74 97

زة        306 589 564 ل األجه ن قب ادرة م ارير الص دد التق الي ع اجم
 العليا للرقابة خالل السنوات األخيرة الماضية 

از اع    3.7 6.7 5.2 ل جه ارير لك دد التق ط ع ة  متوس ى للرقاب ل
 مستجيب 

ى    7.8 9.8 9.1 از أعل ل جه ة لك ارير الرقابي دد التق ط ع متوس
 للرقابة فعال 

  متاحغير  83 88 109
  مقدر *
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 جوبة المستجيبين ألتقدير متوسط الوقت وعدد التقارير استخدمت جميع ** 
  وتنفيد أعمال الرقابة البيئية ؟ ان وجدت ، ما هي المعوقات التي يواجهها جهازآم األعلى للرقابة في تطوير. 8

 الجواب  1997 % 2000
 ال يوجد أية معوقات  18% 15%
 صالحيات الجهاز األعلى للرقابة ال تفي بالغرض 22% 26%
 المعايير والقواعد البيئية غير آافية 49% 35%
 البيانات حول الوضع البيئي غير آافية 41% 37%
 المراقبة الحكومية غير آافيةانظمة اعداد التقارير و 51% 39%
 قلة الخبرات والمهارات ضمن الجهاز األعلى للرقابة   50%
صياغات غير آافية للسياسات البيئية الحكومية، مثل أهداف     26%

تراتيجية، إطار عمل تنظيمي              اب اإلس اس غي غير قابلة للقي
 غير آاف   

 عوائق أخرى  30% 11%
 متاحغير  62-72 106

  . 1997ن في استبيان غير متضم
 
 
 أنشطة واستراتيجيات مجموعة العمل . ب
ة         )  القاهرة حتى مونتيفيديو    مؤتمر من (1998-1996خالل الفترة   . 9 قامت مجموعة عمل اإلنتوساي الخاصة بالبيئ

 . وترغب مجموعة العمل بمعرفة آرائكم حول تلك المنتجات. آورة ادناه ذبتطوير وانتاج األعمال الم
 يعلم جهازآم بوجود تلك المنتجات ؟ أ هل 9

 ال غير نافد
%  

 نعم 
% 

 المنتج

وان . أ 72% 28% 102 اون    " الكتيب بعن ة ان تتع ا للرقاب زة العلي آيف يمكن لألجه
ة             ى المعاهدات البيئي ة عل ة في       ذوال " . في مجال الرقاب م تبني ي ت

 مؤتمر اإلنكوساي السادس عشر في األرغواي 
ؤتمر          دراسة. ب 61% 39% 98  حول محاسبة الموارد الطبيعية ، وزعت خالل م

 اإلنكوساي السادس عشر في األرغواي 
ة ، وزعت خالل         حمسودة ارشادات ومعايير    . ج غير متوفر  غير متوفر غثر متوفر  ول الرقابة البيئي

ام  اي  ي للتعل2000ع ؤتمر اإلنكوس ى م ها عل ا وعرض ق عليه
 2001السابع عشر المنعقد في آوريا عام 

عرض  " الرقابة الخضراء تحد عالمي     " شريط الفيديو بعنوان    . د 66% 34% 100
ي   د ف ر المنعق ادس عش اي الس ؤتمر اإلنكوس الل م ووزع خ

 األرغواي  
ـ 26% 38% 97 ي    . ه ة وزع ف ة البيئي ول الرقاب اني ح تبيان الث ول اإلس ر ح تقري

 مؤتمر اإلنكوساي السادس عشر المنعقد في األرغواي 
 صفحة محلية لمجموعة العمل على اإلنترنت .و 69% 31% 100
ة            . ي 63% 37% 99 ا للرقاب زة العلي ة لألجه ببليوغرافيا حول تقارير الرقابة البيئي

 على اإلنترنت
ا                 تبما ان المسودة لم توزع عندما اجري اإلس         رك جانب د ت تج ق دا المن ة بشان ه ا للرقاب زة العلي ان رأي األجه  .بيان ، ف

 هدا المنتج مفيدا لكم ؟ب هل آان .9
ر  غي
 متاح

ال 
دة  فائ

 آرذت

يال قل
% 

را  آثي
% 

را  آثي
دا  ج

% 

 المنتج

وان  . أ 20% 40% 34% 6% 65% اون في               " الكتيب بعن ة ان تتع ا للرقاب زة العلي آيف يمكن لألجه
ة    دات البيئي ى المعاه ة عل ؤتمر   " . مجال الرقاب ي م ة ف م تبني دي ت وال
 اياإلنكوساي السادس عشر في األرغو

ؤتمر    . ب 4% 42% 47% 8% 53% الل م ة ، وزعت خ وارد الطبيعي بة الم ول محاس ة ح دراس
 اإلنكوساي السادس عشر في األرغواي
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ر  غي
 متوفر

ر  غي
 متوفر

ر  غي
 متوفر

ر  غي
 متوفر

ر  غي
 متوفر

ام     حمسودة ارشادات ومعايير    . ج ول الرقابة البيئية ، وزعت خالل ع
ؤتمر         2000 ى م ا وعرضها عل ابع عشر      للتعلق عليه  اإلنكوساي الس

 2001المنعقد في آوريا عام 
وان  . د 9% 41% 43% 7% 56% ديو بعن ريط الفي المي  " ش د ع ة الخضراء تح عرض " الرقاب

 ووزع خالل مؤتمر اإلنكوساي السادس عشر المنعقد في األرغواي
ة وزع في          . هـ 9% 33% 49% 8% 51 ة البيئي ؤتمر  تقرير حول اإلستبيان الثاني حول الرقاب  م

 اإلنكوساي السادس عشر المنعقد في األرغواي
 صفحة محلية لمجموعة العمل على اإلنترنت.و 20% 41% 36% 3% 61%
ى      . ي 13% 44% 39% 4% 54 ببليوغرافيا حول تقارير الرقابة البيئية لألجهزة العليا للرقابة عل

 اإلنترنت
 م تضمينهم   المنتج هم فقط الدين تيعلمون بهذاين ذالمستجيبون ال

 . بما ان المسودة لم تنشر عندما اجري اإلستبيان فان آراء األجهزة العليا للرقابة حول هدا المنتج قد ترآت جانبا
 
 ج هل استفاد جهازآم من هدا المنتج ؟ .9

ر  غي
 متاح

تقبل   %ال  ي المس ف
%  

 المنتج %نعم

وان  . أ 29% 56% 16% 70% زة العلي       " الكتيب بعن اون في        آيف يمكن لألجه ة ان تتع ا للرقاب
ة    دات البيئي ى المعاه ة عل ؤتمر   " . مجال الرقاب ي م ة ف م تبني دي ت وال
 اإلنكوساي السادس عشر في األرغواي

ؤتمر    . ب 17% 63% 20% 59 الل م ة ، وزعت خ وارد الطبيعي بة الم ول محاس ة ح دراس
 اإلنكوساي السادس عشر في األرغواي

ر  غي
 متوفر

ر  غي
 متوفر

ر غي غير متوفر
 متوفر

ام     حمسودة ارشادات ومعايير    . ج ول الرقابة البيئية ، وزعت خالل ع
ابع عشر              2000 ؤتمر اإلنكوساي الس ى م ا وعرضها عل  للتعلق عليه

 2001المنعقد في آوريا عام 
وان  . د 41% 41% 17% 58 ديو بعن ريط الفي المي  " ش د ع ة الخضراء تح عرض " الرقاب

  عشر المنعقد في األرغوايووزع خالل مؤتمر اإلنكوساي السادس
ؤتمر            . هـ 40% 40% 19% 52 ة وزع في م ة البيئي تقرير حول اإلستبيان الثاني حول الرقاب

 اإلنكوساي السادس عشر المنعقد في األرغواي
 صفحة محلية لمجموعة العمل على اإلنترنت.و 59 31 9 64
ى  ببليوغرافيا حول تقارير الرقابة البيئية     . ي 49% 46% 5% 57% لألجهزة العليا للرقابة عل

 اإلنترنت
 المستجيبون الدين يعرفون المنتج هم فقط الدين تم تضمينهم  

د ترآت                                   تج ق دا المن ة بشان حول ه ا للرقاب زة العلي ان آراء األجه تبيان ف دما اجري اإلس م تنشر عن بما ان المسودة ل
 . جانبا

د في األ          .10  ة         خالل مؤتمر اإلنكوساي السادس عشر المنعق ى تشكيل مجموعة عمل بشأن الرقاب رغواي اتفق عل
ا                . البيئية على اساس اقليمي      ك ؟ عالمي ة تل ة األقلم ة         %الى أي مدى انت مشترك في عملي  وآعضو آامل لكل منطق

 . من مناطق اإلنتوساي 
السباسا  الجواب.10 اإلنتوساي األفروساي األربوساي األسوساي الكاروساي اليوروساي األوالسيفس

ي   .أ 48% 10 7 7 0 22 8 2 ارك ف ة يش ى للرقاب از األعل الجه
ة       مجموعة العمل اإلقليمية الخاصة بالرقاب

 البيئية 
يدرس الجهاز األعلى للرقابة ان يكون      .ب 27% 6 6 9 1 5 2 1

ي    ل ف ات العم دى مجموع ي اح عضوا ف
 المستقبل القريب 

ي     .ج 18% 3 1 3 4 5 2 0 تم ف ة مه ى للرقاب از األعل الجه
طة     ن انش ر م د او اآث ي واح ارآة ف المش

 مجموعة العمل 
تم   .د 13% 1 2 2 2 1 1 1 ر مه ة غي ى للرقاب از األعل يالجه   ف

طتها  ة  او انش ل اإلفليمي ة العم مجموع
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 على المستوى اإلقليمي 
 متاحغير  95 19 15 19 7 31 12 4

 
 تكنولوجيا المعلومات .  ج

لك وخالل مؤتمر   ذومع  . ة مثل البريد اإللكتروني واإلنترنت يتطور بسرعة        ان استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديد    
ام          ود حقيق    ذ ،  1999اإلنكوساي السابع عشر المنعقد في مونتيفيديو ع ا     هن أ هآرت عدة وف زة العلي ع األجه يس جمي  ل

ك الصالحية ،ف       . للرقابة قادرة على الدخول على اإلنترنت        ل تل ك مث ي تمل زة الت يس من السهل     وبالنسبة لألجه ه ل ان
تفادة         . عليها دائما الحصول على المعلومات المالئمة        ومن أجل اختيار افضل اإلستراتيجيات لتبادل المعلومات واإلس

 : جابتك على األسئلة التالية إ مهتمون بفنحنالمثلى من اإلنترنت ، 
 

 هل يملك جهازآم صالحية الدخول على اإلنترنت؟ . 11
 الجواب %  2000

 نعم   84%
 ال 16%

 متاحغير  107
ة      ذا. 12  ازآم امكاني دخول ا لم يكن لجه ائق          لل ى معلومات ووث ة للحصول عل ى اإلنترنت ، أي من الطرق التالي  عل

 مجموعة عمل اإلنتوساي حول الرقابة البيئية هي المفضلة اآثر لجهازآم األعلى للرقابة ؟ 
 الجواب  2000

 CD-ROMمعلومات الكترونية على  7
 PC-disketesمعلومات على  13
 معلومات مطبوعة على ورق  14
 معلومات عند الطلب من خالل ضابط اتصال  3
 وسائل أخرى من وسائل اإلتصال   2

 متاحغير  17
 هل يوجد لجهازآم صفحة محلية على شبكة اإلنترنت . 13 

 الجواب  2000%
 نعم 56%
 ليس بعد ، ولكن قيد اإلعداد  21%
 ال  22%

 متاحغير  109
 
 

 ي من الممكن ان يوجد على الصفحة المحلية ؟ ذماهو نوع المعلومات ال. 14
  %نعم  %ال 
 معلومات حول الرقابة البيئية. أ 29% 71%
ول . ب 44% 56% ات ح ص او مالحظ ملخ

 التقارير 
 نص آامل للتقارير. ج 39% 61%
 متاحغير   54-55

   .بة التي تملك صفحة محلية األجهزة العليا للرقافقط *
  المعلومات األخرى التي من الممكن ان توجد على صفحة اإلنترنت يماه. 15

ة  غير نافد ول الرقاب ح
 البيئية

ة       ا للرقاب زة العلي حول األجه
 بشكل عام  

 الجواب 

 هيكلة الجهاز األعلى للرقابة .د 95% 2% 57
 توفرة القدرة الرقابية والموارد الم. هـ 46% 2% 57
ى . و 53% 5% 57 از األعل ة للجه تراتيجية الرقابي اإلس

  اإلستراتيجية  اللرقابة ، والرؤي
 المشروعات أو البرامج المؤسسية. ي 29% 2% 56
 المشروعات أو البرامج الرقابية. ز 30% 7% 57
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ين . ر 42% 4% 57 دولي ب اون ال أن التع ات بش معلوم
 األجهزة العليا للرقابة  

 المنهجية الرقابية . ع 42% 5% 57
ة، أو معلومات         . غ 58% 4% 57 الصالحية ، نطاق الرقاب

 حول الهيئة ضمن نطاق الرقابة 
دورات   . ف 28% 5% 57 رامج وال أن الب ات بش معلوم

 التدريبية  
 األجهزة العليا للرقابة التي تملك صفحة على اإلنترنت  

واع   . 16 ياغة ان ت بص د قام ومتكم ق ت حك ك     ادا آان ل تل وفر مث ل تت ة ، فه ات البيئي رامج او السياس ن الب ة م  معين
 . ات العالقة ذلك فنرجو تزويدنا بعناوين المواقع ذالمعلومات على شبكة اإلنترنت ؟ ان آان األمر آ

 الجواب 2000%
 نعم  55%
 ال  22%
 غير معروف  15%
ات او        9% ة سياس ياغة اي ى اآلن بص ا حت م حكوماتن م تق ل

 يئية برامج ب
 متاحغير  101

 المعاهدات الدولية والتعاون بين األجهزة العليا للرقابة . ج
 هل آان لجهازآم تجربة مع واحد او اآثر من األنواع التالية من اعمال الرقابة البيئية او التعاون ؟ . 17

 :تجربة في مجال  %نعم %ال
ال     11% 90% ي مج ر ف از آخ ع جه اون م التع

ز ى الت ة عل ات الرقاب ام الحكوم
ة  المواثيق الدولي ك (ب ي دل ا ف بم

المعاهدات ، اإلتفاقيات ، والتعهدات     
 )  الدولية 

ي    10% 91% ر ف ابي آخ از رق ع جه اون م التع
ن     ي ولك وع بيئ ى موض ة عل الرقاب

 ليس اتفاقية 
ة  12% 88% زام الحكوم ى الت ة عل الرقاب

ن   ة ، ولك ة الدولي المواثيق البيئي ب
 زة األخرى باستقاللية عن األجه

ة او    38% 63% ات الرقابي ادل المعلوم تب
ة   ة بالرقاب ة المتعلق رات الرقابي الخب

 البيئية بين األجهزة العليا للرقابة 
 متاحغير   104-105

 األعمال الرقابية او التعاون آما اشير لها في السؤال األخير .18
 آورة من قبل الجهاز األعلى للرقابة ذعدد النشرات الم

 آورة ذعدد التقارير الم 1999-1997 األجهزة العليا للرقابة  من%
 ال يوجد تقارير رقابية  80%
 تقرير  1 11%
 تقرير  2 5%
  تقارير3-8 5%

 متاحغير  110
 هل انتم مهتمون في انتاج واحد أو اآثر من األعمال الرقابية البيئة في المستقبل ؟ . 19

 مهتمة بـ  %نعم  %ال
  اتفاقية بيئية دولية  علىتمة بالتعاون مع جهاز أعلى للرقابة في الرقابةمه 76% 25%
 وع بيئي ضالتعاون مع جهاز اعلى للرقابة في مجال الرقابة على مو 79% 21%
ة        53% 48% زة  الرقابي ن األجه تفاللية ع ن باس ة ، ولك ة دولي ة بيئي ى اتفاقي ة عل الرقاب

 األخرى
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  متاحغير   98-102
 المشاآل البيئية الرئيسة في بلدك ؟ ماهي . 20

 القضية البيئية   من األجهزة العليا للرقابة %
 المياة المالحة،تلوث البحار.1 37%
  المياه، األنهار، البحيرات جودة، مياه الشرب،العذبةالمياه .2 65%
 تلوث الهواء. 3 45%
 تلوث التربة، المواقع الملوثة. 4 25%
 الطاقة.5 10%
ات. 6 65% ات، النفاي ام ، النفاي كل ع ات بش رة ، النفاي ات الخط ر النفاي  غي

   النفايات ، وردم النفاياتالخطرة ، معالجة 
 الضوضاءتخفيض .7 11%
افي             (واالستجمامالطبيعة  .8 28% راث الثق ى وتطوير الت بما في دلك الحفاظ عل

 )  احة  ، والسيواالستجمام المتنزهات والغابات ،  إدارةو والطبيعي ،
ة .9 36% ة البيئي وع األنظم وجي ، التن ة  البيول ة التحتي ة ، البني  إدارة ، البيئي

  األنظمة البيئية 
  ، تحسين األرض، الحراجة  الحشريةالزراعة، المبيدات. 10 56%
  للطوارئ المخاطر واإلستعداد إدارة. 11 16%
 منع التلوث . 12 24%
 التلوث الصناعي . 13 25%
  التحمض .14 8%
 المعادن ، والموارد الطبيعة مثل التعدين ، الغاز، والزيت الخ . 15 8%

 األسماك . 16 11%
 السير، التحميل ، النقل . 17 33%
 البيئة والصحة البشرية .18 28%
  طبقة األوزون استنزافتغير المناخ ، و. 19 11%
  السلطات العامة اإلدارة البيئية الداخلية من قبل الدوائر او. 20 15%
 النشاط اإلشعاعي. 21 5%
  أخرىموضوعات  6%

  متاحغير  102
  رقابية مخططة للسنوات الثالث القادمة أعمالهل هنالك اية . 21

 الجواب  من األجهزة العليا للرقابة %
 ال 43%
 نعم 57%

 متاحغير  100
 ول الموضوعات البيئية التاليةمخططة حالاألعمال الرقابية  عدد األجهزة العليا للرقابة

 المياة المالحة،تلوث البحار.1 9
 ، مياه الشرب،نوعية المياه، األنهار، البحيرات العذبةالمياه .2 22
 تلوث الهواء. 3 11
 تلوث التربة، المواقع الملوثة. 4 6
 الطاقة.5 6

ات. 6 20 ات، النفاي ام ، النفاي كل ع ات بش رة ، النفاي ات الخط ر  النفاي غي
   النفايات وردمهاالخطرة ، معالجة 

 الضوضاءتخفيض .7 5
افي             (واالستجمامالطبيعة  .8 14 راث الثق ى وتطوير الت بما في دلك الحفاظ عل

 )   ، والسياحة واالستجمام المتنزهات والغابات ،  إدارةوالطبيعي ،و
ة  أنظمة.9 6 وع     البيئ وجي  ، التن ة       البيول ة التحتي ة  ، البني ة    ،   البيئي ادارة انظم

 البيئة
  ، تحسين األرض، الحراجة  الحشريةالزراعة، المبيدات. 10 13
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 ادارة المخاطر واإلستعداد للطواريء . 11 7
 منع التلوث . 12 5
 التلوث الصناعي . 13 8
 التحمض . 14 3

 المعادن ، والموارد الطبيعة مثل التعدين ، الغاز، والزيت الخ . 15 10
 اك األسم. 16 4

 السير، التحميل ، النقل . 17 10
 البيئة والصحة البشرية .18 6
  طبقة األوزون استنزافتغير المناخ ، و. 19 3

 اإلدارة البيئية الداخلية من قبل الدوائر او السلطات العامة . 20 14
 النشاط اإلشعاعي. 21 6
 موضوعات اخرى  4

 متاحغير  98
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