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 دراسةال ملخص
 إلى أدت عوامل وهناك تقوم على الرقابة المالية ورقابة االلتزام ورقابة األداء مثلها مثل أي رقابة اخرى  البيئة على الرقابة نا         

الرقابة ي يسعى الى تحقيق هذه ، وديوان المحاسبة الليبي كأي جهاز رقاب العليا الرقابية االجهزة قبل من البيئة على الرقابةالقيام ب ضرورة
 رقابية سلطة لها من لما العليا الرقابية األجهزة بها تقوم التي البيئية الرقابة على الدراسة اهتمام ينصب إذ، من خالل السلطة الممنوحة له 

 .  مع تسليط الضؤ على الصعوبات التي تواجهها في سبيل تحقيق ذلك الدولة في بها المعمول للقوانين طبقا   الحكومي اإلنفاق على
 التغلب عليها  ،وسبل على البيئة ةالرقاب مجال في ديوان المحاسبة الليبي هواجت التي الصعوبات عرض إلى الدراسة تهدفحيث       
 . الصعوبات تلك لمعالجة مقترح وضع ومحاولة استخدام المنهج التحليلي المقارن  خالل من وذلك

ضعف في  ادارة الرقابة البيئية من حيث عدم وجود خطة واضحة يسترشد بها  ولقد انتهت الدراسة الى عدة نتائج منها ان هناك        
 الكافي التدريب توافر البيئية وعدم باألعمال تتعلق التي وضعف المهارات  في وضع برامج الرقابة ، باإلضافة الى نقص الخبرات 

 البيانات كفاية عدم و ، فقط االداء البيئي  الرقابة المالية و على الُمعدة التقارير أغلب ٕواقتصار ، البيئية الرقابة إجراء  على للمراقبين 
  البيئية والمؤشرات وقلة المعايير ، حدوثه البيئي المتوقع األثر تحديد صعوبة وكذلك قياس االثر البيئي وصعوبة البيئي بالوضع المتعلقة

 البيئية السياسات وضوح معلنة وعدم قومية بيئية أهداف وجود وكان هذا راجع الى وجود االنقسام السياسي الذي انعكس على عدم
 . بحماية البيئة المعنية المحاسبة والجهات ديوان بين التنسيق ضعف ،و للحكومة 

 البيئي بالوعي تقوم متكاملة ٕوبرامج  إعالمية التلوث من البيئة لحماية وطنية برامج وخطط إعداد بضرورة الباحث وأوصى        
للمراقبين عن طريق  الالزمة المهارات  بإستكمال وذلك بالمراقبة البيئية قيامه  لدى تواجه الديوان التي الصعوبات على التغلب ،وضرورة
المجال البيئي ، والتشديد على اهمية اإلشراف والمتابعة البيئية من قبل الجهات ذات االختصاص والتنسيق فيما بينها، وتفعيل  في التدريب 

 التعديالت ٕوادخال ، وصريحة للقياس قابلة بيئية أهداف وضع للرقابة على الخاضعة الجهات وتشجيع التضامنية تجاه البيئة،المسؤولية 
 . البيئية لمخالفاتعلى ا العقوبات تشديد على والعمل ، البيئي التدهور حجم مع يتواكب ، لكي البيئة قانون  على الالزمة

 الكلمات المفتاحية

 الليبي، ديوان المحاسبة  على البيئة الرقابة 
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 لدراسةقدمة ام

 بارزة مكانه اصبحت تتصدر المستدامة البيئة قضايا      
 برفاهية الوثيقة عالقتها بسبب العالم حول األهمية وبالغة

 المعلومات لتوفير الحاجة زيادة إلى أدى مما ، وتقدمه المجتمع
 .بها المتعلقة األمور معالجة لغرض المالئمة المعرفية
 ومظهر ونبات حيوان من باإلنسان يحيط ما كل هي فالبيئة    
 البيئة موضوع يعتبرلذا  ، المختلفة األخرى  المظاهر من

 كبير بشكل تناولها تم التي المواضيع أهم بين من والتنمية
 الداخلي الصعيد على أهمية من لها لما ، ومتواتر بالمتابعة

 النشاط يحدثه لما ونظرا ، او االقليمي الدولي الصعيد أو للدول
 الصناعة أنتجته وما والبيئة محيطه تأثيرات على من البشري 

 التدخل الضروري  من أصبح ، بيئية مشكالت من والتكنولوجيا
اثار التلوث وتحديد الحلول  التهديدات و دراسات لقياس بإجراء 
 مدى عن ،والبحث قانونية أو فنية كانت سواء إتباعها الواجب
 وقضاياها البيئة أخذت ولقد ، البيئة والتنمية بين التوفيق
 نحو ،والدولي  المحلي االهتمام من كبيرا حيزا حمايتها ووجوب
 وعقد المتخصصة العلمية الحلق وتنظيم تمراتالمؤ  إقامة

 .بالبيئة المتعلقة المعاهدات
 

 مشكلة الدراسة:
 استغالل في يعمل أخذ األرض على اإلنسان وجود منذ      

 أيامنا اإلنسانية ، وفي الحضارات بناء في الطبيعية مواردها
 ازدادت قد الموارد و هذه استغالل وتيرة في  تصاعد نجد هذه

 التجدد على ذروتها وخرجت قدرتها وبلغت مذهلة بصورة
 التي اإلنمائية األنشطة وجعلت الطبيعي بالتوازن  وأخلت العادي

 إلحاق في تسهم البيئية في حسبانها ، تضع االعتبارات لم
على  المحافظة أهمية حول القلق وتثير الطبيعية بالبيئة الضرر
 .األرضية الكرة على الحياة مقومات
تهتم  العالم دول بدأت فقد ، البيئة تلوث مشكلة لتنامي ونظرا

 ، الدولي أو اإلقليمي أو الوطني بالبيئة  سواء على المستوى 
منع  بقصد القانونية الوسائل واستحداث البيئة على للحفاظ وذلك

 وإنما ، بعينها دولة تصيب المشكلة ال االعتداء عليها. فهذه 
 وأن ،السياسية أو الجغرافية الحدود تعوقها ال كونية مشكلة هي

 لمواجهة الفردي التحرك وإمكانيات حدود يتجاوز لها التصدي
 المسلحة والنزاعات الحروب على خطرا تقل ال والتي ، مخاطرها
 . الفتاكة واألمراض

ائل الدول التي وعت اهمية حماية وتعد الدولة الليبية من او 
البيئة ، لما لها من انعكاسات على الفرد والدولة فكان لها عدة 

 1973لسنة  8  قوانين في هذا المجال ابتدأ من القانون رقم 
 لسنة  15الخاص بمنع سكب الزيت بالبحر وانتهاء بقانون رقم 

 .والئحته التنفيذية  في شأن حماية وتحسين البيئة 2003
دعت بعض جهات االختصاص وعلي لموضوع ا ألهمية هذاو 
فعلى  منُذ عدة سنوات ميع المستويات إلى االهتمام بهج

)هبة عبد  (1010المستوى الدولي تم اصدار البيان رقم )
من قبل اللجنة الدولية لمهنة المراجعة التابعة  (2004المؤمن ،

البيئية عند  االمورلي للمحاسبين المتعلق باعتبارات لالتحاد الدو 
 مراجعة البيانات المالية .

كذلك مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية المنبثقة عن 
المنظمة الدولية لالجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية ) 
االنتوساي( تهدف هذه المجموعة الى مساعدة االجهزة العليا 

قة بالرقابة للرقابة في الدول االعضاء على فهم القضايا المتعل
الخاصة  بالرقابة  والمبادئالبيئية و من مهامها نشر االرشادات 

 البيئية .
اما على المستوى العربي فقد انشأت اللجنة الفرعية لشؤون 

يا للرقابة المالية ة للمجموعة العربية لألجهزة العلالرقابة البيئي
بوساي( بهدف االهتمام بالقضايا البيئية اوالمحاسبية ) االر 

ومساعدة االجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على اكتساب 
 (2000) مجلة الرقابة المالية، .المهارات الالزمة للرقابة البيئية

جمع عدد من خبراء البيئة على أهمية دور األجهزة العليا كما ا
للرقابة في مجال البيئة والرقابة عليها في ظل االهتمام العالمي 

البيئية للتنمية االقتصادية، جاء ذلك خالل المتزايد بالتأثيرات 
مشاركتهم في فعاليات االجتماع الثامن لفريق عمل البيئة 

أبريل  29 – 27لمنظمة األرابوساي المنعقد خالل الفترة من 

 (2015) موقع ديوان المحاسبة الكويتي،.بدولة الكويت 2015
 الرقابة أعمال تنفيذ في العليا الرقابية األجهزة قيام أصبح لذا

 الرقابة نواحي بكل القيام على القدرة لها حيث ، لزاما البيئية
والتأكد من مدى االلتزام بتطبيق أنواعها، باختالف البيئية

القوانين والتشريعات في سبيل الحفاظ على البيئة ، وكذلك 
والتلوث البيئي بهدف التحسين مراقبة اثر العوامل البيئية 

 بعض تواجه األجهزة تلك أن شك الو  المستمر لحماية البيئة 
البيئة  حماية على بالرقابة القيام من تحد التي العقبات
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 تعرقل التي صعوباتال من العديد فهناك ، طلوبالم بالمستوى 
 .بالعمل الرقابي  القيام

سبق فان مشكلة الدراسة يمكن صياغتها في  وانطالقا مما
 السؤال التالي :

على القيام الليبي قدرة ديوان المحاسبة   مدىما  -
 بالرقابة على البيئة؟

 تفرع االسئلة التالية:ومنه ت
ماهي التحديات التي تواجه ديوان المحاسبة في القيام  -

 ؟البيئيةبالرقابة 
 على تقرير الديوان؟ البيئيةالرقابة  هو اثر ما -

 
 هدف الدراسة:
قدددرة الددديوان علددى القيددام تهدددف الدراسددة إلددى بيددان              

سدبيل في واجهه وعرض التحديات التى ت  الرقابة البيئية بإعمال
مواطن الضعف في التشريعات الليبية  مع كذلك ، و  قيامه بذلك

 الرقابة على البيئة  ، مدعوما بتجارب دوال إلحكاموضع تصور 
 أخرى.
 دراسةال أهمية 
 نظراالرقابة على البيئة  حول وبحوث ليبيا لدراسات حاجة     
تتناول هذا الموضوع على مستوى  سابقة دراسات وجود لعدم

فعلى حسب علم الباحث تعتبر هذه الدراسة  القطاع الحكومي 
 .االولى التي تبحث في هذا الجانب على المستوى المحلي

 : دراسةمنهج ال

تحقيقا  ألهداف البحث  اتبع المنهج التحليلي المقارن       
باالعتماد على المصادر المحاسبية من الكتب والمجالت 
والبحوث العربية واألجنبية وباستعراض وتجميع وتحليل 
الدراسات واالبحاث والمؤتمرات ، فضال  عن استخدام شبكة 

 .االنترنت

 : دراسةخطة ال 
 ينقسم البحث إلى اربعة  فصول هي : 

 والرقابة والتنمية المستدامة البيئة عالقة الفصل األول: 

 .التشريعات الليبية ودور  ديوان المحاسبة الفصل الثاني :

 .  البيئةمقترح الطار احكام الرقابة على  الفصل الثالث:

        النتائج والتوصياتالفصل الرابع : 

 الفصل االول

والتنمية   البيئة والرقابةعالقة 
 المستدامة

السنوات  خالل كبير بشكل البيئية بالقضايا الوعي ازداد     
واالحتباس  المناخي التغير ظهور بعد خصوصا الماضية،
االرض   حرارة درجة وارتفاع وتدمير الغطاء النباتي الحراري 
 ومسؤوليات دور في إعادة النظر ذلك عن نتج ن الجليد ،وذوبا
 الرقابة فيوالعام  الخاص ومنظمات القطاع الحكومات من كل
 قبل من البيئية تكلفة الحماية تزايد إلى إضافة ، البيئة على

 حماية على المنفقة وارتفاع المبالغ والعام، الخاص القطاعين
  .تلوثها ومكافحة البيئة

 البيئة: - 1-1
  2003لسنة  15رقم حسين البيئة الليبي تحماية و عرف قانون 

 الكائنات وجميع اإلنسان فيه يعيش الذي بأنها المحيط ″البيئة 
 أماكن في ،سواء والغذاء والتربة والماء ،ويشمل الهواء الحية
 األماكن من غيره أو مزاولة النشاط أو العمل أو السكن
 ″.األخرى 

تشمل اإلنسان والعوامل الطبيعية التي  هي كما عرفت بانها 
المحيطة به من ماء وهواء وكائنات حية وجمادات ، هذا فضال 

الناشئة عن تفاعل اإلنسان مع هذه العوامل وما عن الظروف 
المنظمة العربية )  .يرتبط بذلك من عوامل ثقافية واجتماعية

 (  2015للتنمية الزراعية، 

تعني البيئة بالمعنى الواسع مجمل العوامل التي يكون لها دور  اذ
في تحديد الوجود البشري، أي العوامل التي تحدد الشروط 

 والتقنية واالقتصادية واالجتماعية لعالقات البشرالمادية والنفسية 
حالة الهواء والماء  فهي بالمعنى الضيق أو األكثر ضيقا   اما، 

 (2001،آدم ). .واألرض والنباتات والحيوانات البرية

 الرقابة البيئية: -2-1
بل المنظمات الدولية للرقابة البيئة من قتعددت التعريفات    

 :نوجزها في االتي  القطرية واألجهزة
 فحص عملية» ابانه ةالبيئي الرقابة االوربي االتحاد لجنة عرفت
 ان كد منوالتأ البيئية بالنظم االلتزام من التأكد الى تهدف
 عليها االعتماد يمكن البيئي بالتقرير الواردة والمعلومات البيانات
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 الهامة. البيئية القضايا جميع من التفاصيل كافة توفير تم وانه
 (2006) الزمير ،«

 عملية » اانه على اعرفته فقد االمريكية البيئة حماية وكالة اما
 جهة بواسطة بواسطة وموثوق  منظم دوري  انتقادي فحص
 بهاومايرتبط    االنتاجية للعمليات قانونية سلطة ذات مستقلة
 . «البيئة على تاثيرها لتحديد فرعية انشطة من
تقويم  عملية »انها على البريطاني المعايير معهد وعرفها  

 البرامج مع للمنشاة البيئية االدارة نظام توافق مدى لتحديد منظم
 النظام النجاز ذلك ومالئمة فاعلية مدى وتحديد المخططة
 . « للمنشاة البيئية السياسة

 
 المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة عرفتكذلك   

 الخارجية الرقابة» بأنها البيئة االنتوساي ( حمايةوالمحاسبة ) 
 أنواع وهي ثالثة ولها ، محايدة أجهزة  بها تقوم التي المستقلة
 االلتزام ورقابة البيئي األداء رقابة و البيئية المالية الرقابة

 (2004) مجاور ،. «البيئي

تبنت  1995خالل مؤتمر االنكوساي المنعقد بالقاهرة سنة و 
 ) الرقابة البيئية ( تعريف طار عمل ااالجهزة العليا للرقابة 
 ،االنتوساي):جاء فيه كدليل ارشادي تستعين به كافة الدول

 عن كبيرا البيئة اختالفا الرقابة على  ختلفت ال» (2001
 ،المالية للرقابة العليا األجهزة تمارسها التي الرقابة العادية

 الرقابات انواع بجميع مشمولة تكون  أن البيئية للرقابة ويمكن
،اذ  االداء رقابة  وااللتزام باالضافة الى النظامية   المالية

ث الكفاءة والفعالية واالقتصاد تغطى رقابة االداء العناصر الثال
يعتمد على صالحيات الذب  تبني عنصرا رابعا هو البيئة مع 

 «االجهزة العليا الرقابة، والسياسات الحكومية لدول تلك االجهزة 

 نظامية تحقيق عملية «اانه على اعرفته14010   اما ايزو   
 وذلك للتقويم وخاضعة موضوعية  موثقة مستحصلة رسمية
االهداف  وكذلك المعنية البيئية االنشطة كانت اذا فيما لتحديد

 باألنشطة المتعلقة المعلومات او االدارة ونظم والظروف
 العملية هذه نتائج ايصال ثم ومن التدقيقية الشروط مع متطابقة

  .«للتدقيق الطالبة الجهة الى
 

 األردنية البيئة وزارة الصادر عن البيئي التفتيش نظام كما عرف
 عن الصادرة الدراسة منه بأنه الثانية المادة في رقابة البيئيةال

 وتهدف الدراسات هذه للقيام بمثل المعتمدة االستشارية الجهات

 أو ما لمنشأة وموضوعي ودوري  وموثق منظم تقييم إجراء إلى
 إلى باالستناد وذلك البيئة لحماية معداتها أو التنظيمية لهيئتها
 (  2008)موقع وزارة البيئة االردني، .معتمدة قياسية إجراءات

 
 التنمية المستدامة: -3-1

مصطلح "التنمية المستدامة" ألول مرة في منشور أصدره ظهر 
لكن تداوله  ،1980االتحاد الدولي من أجل حماية البيئة سنة 

على نطاق واسع لم يحصل إال بعد أن أُِعيد استخدامه في 
تقرير "مستقبلنا المشترك" المعروف باسم "تقرير برونتالند"، 

للبيئة والتنمية عن اللجنة العالمية  1987سنة  والذي صدر
، تحت إشراف رئيس األمم المتحدة التابعة لمنظمة

، وقد عّرف التقرير .آنذاك غرو هارلم برونتالند النرويج وزراء
التنمية المستدامة بأنها "التنمية التي تستجيب لحاجيات 
الحاضر دون أن ُتعرِّض للخطر قدرة األجيال القادمة على تلبية 

 (2001البيئية، بالرقابة المعنية ملالع مجموعة) ."ااحتياجاته
 

 الرقابة البيئية على التنمية المستدامة -4-1
 في المتمثلة االقتصادية الوحدات لنشاط البيئيةالتأثيرات  ان   

 وغير مالية معلومات توفير  قبراالم من يتطلب البيئية االثار
 مساعدة اجل من البيئية والبرامج  بالسياسات تتعلق مالية
 تتعلق التي ستراتيجيات والخططالا وضع في والدولة االدارة

 ،بالصحة االضرار وعدم الطبيعية الموارد على بالمحافظة
 لذا والمستقبلية، الحالية االجيال حاجات على المحافظة وبالتالي

 البيئية االدارة نظم االعتبار بعين تأخذ ةالبيئي الرقابة فان
 واالتفاقيات والمبادىء المعايير عن فضال والتعليمات والقوانين
  .المستدامة التنمية تحقيق نهاشأ من التي البيئية

 
 :انواع الرقابة البيئية -5-1

وفقا لالنتوساي يمكن ان تمارس االجهزة العليا للرقابة انواع  
التي تعتبر مكملة لبعضها البعض  على البيئة عديدة من الرقابة

التابع  بالدولة رقابي جهاز كل دور على حسب تطبيقها ويعتمد 
وهذا  ، للدولة الداخلي التشريع في ،كما يمكن وضعه اليها

المخولة للجهاز الرقابي، فقد بين  الصالحيات يعتمد على مدى
 األجهزة اصبح لمعظم 2000تقرير االنتوساي انه مع  عام 

أعمال الرقابة  تنفيذ على السلطة أشكال من شكال للرقابة العليا

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/ad0f6058-5637-4a07-9a4d-eca129b889d9
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مرجع سابق  البيئية، بالرقابة المعنية العمل مجموعة) .البيئية
2001) 

المحايد  الفني الرأي إبداء هو فالهدف الرئيس من الرقابة البيئية
البيئية  بالتأثيرات المتعلقة المالية القوائم ومصداقية عدالة حول

المتعلقة  واألنشطة البرامج وفاعلية كفاية مدى من والتحقق
فيما  وتقييمه الداخلية الرقابة نظام وفحص وحمايتها بالبيئة
 الدفترية المجموعة وفحص البيئية والبرامج األنشطة يخص

 قانونيتها من والتأكد البيئية باألنشطة المتعلقة والمستندية

 .(2011) الرحاحلة،.للعمل وصالحيتها
 فللرقابة عدة انواع هي :

 : البيئية المالية الرقابة -1
 القوائم كانت إذا ما لتحديد البيئية الماليةالرقابة  ُتستخدم   

 عبر وتتم الأم  البيئية تكاليفها تعكس الرقابة محل للجهة المالية
 والتأكد ، والمالية المحاسبية واللوائح والوثائق المستندات فحص
 تم قد بالبيئة المتعلقة واألصول وااللتزامات التكاليف أن من

 للقواعد طبقا    ذلك عن تقرير ٕواعداد ، لها قيمة ووضع تحديدها
 .عليها المتعارف والمالية المحاسبية

 
 : البيئي األداء رقابة -2

 األهداف حققت قد المصروفة األموال أن من التأكد تعني
 لمعرفة البيئي األداء رقابة وُتستخدم سلفا  ، والمحددة المطلوبة

 أم بكفاءة البيئية أهدافها تحقق الرقابة محل الجهة كانت إذا ما
 . ال
 
 األلتزام البيئي: رقابة-3

 بالقوانين االلتزام مدى لتقييم البيئي االلتزام رقابة تستخدم 
رقابة االلتزام  حيث حددت توجيهات االنتوساي ،واإلتفاقيات
 لاللتزام الحكومية المتابعة على الرقابة: في االتي البيئي 
 الحكومية البرامج أداء على وفي الرقابة, البيئية بالقوانين
 األخرى  الحكومية البرامج أداء على بالبيئة،والرقابة المتعلقة
البيئية ، باالضافة  اإلدارية األنظمة على الرقابة البيئة،و على

 .المقترحة البيئية والبرامج السياسات الى تقييم
 
المالية  االجهزة العليا للرقابة  هتماما أسباب -6-1

 :البيئية بالرقابة والمحاسبة

منها :  لبيئيةا بالرقابة االهتمام إلى كثيرة عوامل أدت لقد
 بمدلولها الحديث الرقابة تحقيق عن العليا الرقابة أجهزة مسؤولية
 يمتد بل ، المالي والمحاسبي األداء على يقتصر ال الذي

 التنظيمات جانب من المتزايد البيئي،وكذلك االهتمام للنشاط
ما  وهو بالبيئة، والعلمية واألكاديمية الدولية الحكومية والهيئات

 العام للنظام اإلطار ضمن البيئية المحاسبة إدخال إلى أدى
 في األداء  البيئي عن اإلفصاح نحو االتجاه وتزايد المحاسبي
 .التقارير

  
 الجهات الخاضعة للرقابة: -7-1

 : ثالث انواع هي  الى الخاضعة للرقابة  تنقسم  الجهات
 الملوثة المؤسسات تراقب التي الجهات على الرقابة -1

 حماية عن المسئولة الجهات بها للبيئة:  يقصد
 المحافظة والتي تقوم بمهام من قبل الدولة، البيئة
 والقيام ، وتقويمها تدهورها ومنع البيئة على

 الفنية البيئية واجراء الدراسات ، الرصد بوسائل 
 .ٕواصدارها البيئة حماية ٕواعداد مقاييس ، والتقنية

هي  البيئة: لتلوث المسببة الجهات على الرقابة -2
الجهات التي ينتج عن عملها تلوث للبيئة بمختلف 

 انواعها ،بما تخرجه من مخلفات.
الرقابة على الحكومات : هي الجهة المسوؤلة على  -3

وضع خطط حماية البيئة وإدراج تكاليفها في ميزانية 
 الدولة.

 
 الرقابة البيئية: متطلبات-8-1

العوامل حتى تكتمل ان عملية الرقابة البيئية تتطلب العديد من 
هذه الجوانب اهمية تتركز على تحسين  وأكثرجميع جوانبها ، 

االداء البيئي وحماية البيئة من التلوث .ومن متطلبات المراقبة 
 البيئية التالي:

 :متطلبات خاصة بالجهات الرقابية
بالمراقبة  بمهام القيام قبينالزمة للمرالتوفر المعرفة ا -1

ة والقوانين البيئية : مثل مفهوم التنمية المستدام
الى نشاط الوحدة  باإلضافةوالتشريعات الوطنية 

  محل المراجعة .
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للقيام بمهام الرقابة  قبينتوفر المهارات الالزمة للمرا -2
البيئية مثل المهارات الالزمة لتقييم االثر البيئي، 

 مهارات الالزمة لتقييم مخاطر البيئة.
في  قبينالتعليم المهني والتدريب المستمر للمرا -3

ن قبيالمرامجال المراقبة البيئية، اذ يجب ان يخضع 
يم مهني مستمر وذلك الى دورات تدريبية وتعل

 اء مهامهم بكفاءة وفاعلية.لتمكينهم من اد
 .وائح التنظيمية توفر التشريعات والقوانين والل -4
 توفر معايير مهنية وفنية لتقييم االداء البيئي -5

 .للمؤشرات باإلضافة

 :ة للرقابةعمتطلبات خاصة بالجهات الخاض

وجود نظام محاسبي بيئي يهدف الى تقديم تقارير  -1
 .واإلفصاحعلى اسس علمية من  القياس 

 .محاسبة البيئيةالوجود محاسبين مدربين على  -2

 نظام االدارة البيئة: -9-1
هو جزء من نظام االدارة الشاملة للمنظمة ، والذي يمثل   

 واألنشطة والمسؤولياتالهيكل التنظيمي وتخطيط االنشطة 
نور الدين )التي تتعلق بتطبيق السياسة البيئية. واإلجراءات
 (2004، ،مرجع سابق

 للوصول االقتصادية الوحدة يساعد اطار اخر هوبمعنى 
 عملياتها في المستمر المنظم التحكم خالل من البيئية ألهدافها

 للوحدة البيئي لألداء مستوى  بفرض البيئية رةااالد نظام يقوم وال
 باإلدارة الخاص النظام بتفصيل تقوم وحدة كل الن االقتصادية

تزام االل اصبح ولقد إلعمالها المحددة لألهداف طبقا البيئية
 (14000)ايزو.رئيسيا هدفا البيئية واللوائح بالقوانين

هي المواصفة األشهر و  14001المواصفة الدولية آيزو اما 
بتحديد قامت هذه المواصفة  ،عالميا  لنظام اإلدارة البيئية

الطريقة المثلى لوضع نظام إدارة بيئية فعال.وقد تم 
مع  المؤسسات على استدامة نجاحها التجاري لتساعد  تطويرها 

 .رأخذ الحفاظ على البيئة بعين االعتبا

 :وأهدافها أهمية الرقابة البيئية -10-1
 وهي : ةعام فاهدا  تحقيق إلى للرقابة العليا األجهزة تسعى
 لها يكون  هااؤ أد تم التي التدقيق عمليات نتائج أن على التأكيد

 للرقابة العليا األجهزة قبل من البيئية العمليات فحص تأثير،ٕوان

 بالنتائج كانت متصلة هااؤ أدتم  التي التدقيق نتائج أن يوضح
 .االيجابية البيئية

 من والتأكد البيئية اإلدارة نظم تقييم أهم اهدافها هو بمعنى اخر 
القانونية  بالتشريعات التزام الوحدة من التأكدو سالمتها،
 البيئية،و نظم الرقابة كفاية مدى تحديد الى باإلضافةوالبيئية،
 فني تقرير وعمل البيئية، القضايا من المحتملة المخاطر تحديد
عنها، ومن االمور  بالبيئة واإلفصاح المتعلقة األنشطة عن

 البيانات المالية وصحة دقة من التأكد يجب المهمة جدا 
 والسجالت الدفاتر في والمثبتة للوحدة البيئي باألداء المتعلقة

 .المحاسبية
 على االقتصادية الوحدات تشجيع إلى البيئية ، الرقابة اذ تهدف
 بشكل البيئية الرقابة تهدف ،وأيضا   .البيئي أدائها تحسين
ومقارنة اثر ذلك  للمشروعات، البيئي األداء تقويم إلى تفصيلي

 (1427)السعد، .على المجتمع

 للنسب البيئية الملوثات تجاوز عدم من التأكدالى  باإلضافة
 للمشروعات البيئية المخاطر تقييم وبها، المسموح القانونية
 الحكومات المالئمة ،مع حث الحلول وضع و عنها واإلفصاح

 كل من البيئة حماية مسئولية تتحمل بيئية إنشاء إدارات على
 (2009) لطفي ،.التلوث أشكال

 وفاعلية كفاءة تقييم هو الرقابة  من كما يعد الهدف الرئيس 
الهيئات واالجهزة الرقابية على البيئة في تقييم الوضع البيئي 

 للمخلفات بكل انواعها  وكذا البيئية االنتهاكات من المتضررة
 الموضوعة واالشتراطات  المعايير االلتزام بتطبيق من التحق

 لقانون  التنفيذية الالئحة ضوء المخلفات في  تئك لتصريف
 وتحسينها وقانون انشاء االجهزة الرقابية على البيئةحماية البيئة 

 (.2018-2016)ديوان المحاسبة الكويتي ،.

 على التعرف في تساعد أنها من البيئية الرقابة أهمية تأتي
 من المطلوب المستوى  تحقيق عدم إلى تؤدي التي المسببات
 واقتراح السبل  للمراجعة، الخاضعة الوحدات في البيئي األداء
 وسالمة صحة اعتماد ،ولإلصالح وتفادي ذلك مستقبال الالزمة

 القومية الخطط أهداف تحقيق بغرض البيئية المعلومات
 (2012، الشبليو ،النو  ).البيئية
ان الرقابة البيئية لها اهمية في رفع اقتصاديات الدول حيث كما 

تظهر بيانات وزارة حماية البيئة الصينية ان المؤشرات 
للعديد من المدن التي خضعت لنظام الرقابة البيئية   االقتصادية

قد شهدت نموا تصاعديا على عكس ما كان متوقعا وشرعت 
في تنفيذ أكبر  2017أبريل   7منذ  الصينية وزارة حماية البيئة
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حملة مراقبة بيئية في التاريخ، في إطار تعزيز جهود مكافحة 
المحيطة تلوث الهواء في بكين وتيانجين وخيبي والمدن 

 (2017صحيفة الشعب الصينية ،).بها

 المستدامة التنمية على واثرها الرقابة البيئية  تجارب-11-1
 محكمة االتحادية االلمانية بالمراجعة على القامت  -1

رقابي واصدرت  كجهاز الدائرة الحكومية الراعية لحماية البيئة 
 الراعية الحكومية الدائرة جاء فيه  بان  2017تقريرها في ابريل 

 على للنفايات المشعة نهائي مستودع انشاء على الدقة بانعدام
) المجلة الدولية للتدقيق الحكومي  .،والمتوسط االدنى المستوى 

،2017) 
القبرصي باجراءات  للرقابة األعلى الجهاز قام -2

هدف هذه تعاوني على المحميات البحرية  ، تالمراجعة  ال
وتقييم االجراءات التي تتخذها المراجعة التعاونية الى تحديد 

حكومات بلدان البحر المتوسط والبرتغال لحماية التنوع 
البيولوجي البحري من خالل تعيين مناطق المحميات البحرية 

المجلة الدولية للتدقيق الحكومي ) وادارتها على النحو الصحيح
 (2017، المرجع السابق ،

 عمل مجموعة بقيادة الهولندية التدقيق محكمة قامت -3
 من وكفاءة المعونات فاعلية بمراجعة 2006في  دولية

بكوارث . المنكوبة المنطقة إلى الموجهة المتعددة المنظمات
 من والتي الطبيعية الكوارث مراجعة تفحص وهى ، طبيعية

  . اإلشعاعية النفايات من التخلص متضمنا ، صنع اإلنسان
بالمراجعة   ةالروماني محكمة الحسابات  تقام -4

 مهمة نّفذت،  رقابيكجهاز  الغابات، صندوق  ادارة على 
إدارة الصندوق الوطني للغابات من  أداء تدقيق" الرقابة بعنوان

وذلك  في خطوة لتعزيز التنمية  2014الى  2010الفترة 
) المجلة  . المستدامة وهو مايعرف بإدامة موارد الغابات

 (2015الدولية للتدقيق الحكومي ،

 لفصل الثانيا
التشريعات الليبية ودور  ديوان 

 المحاسبة في الرقابة البيئية

في جانب  ه أوضحت الدراسات والمسوحات المجرا       
التشريعات البيئية، أن التشريعات التي عنيت بالبيئة في المنطقة 
العربية لم تتناول في اغلب األحيان عناصر تكوينات البيئة 
بطريقة مباشرة ، وإنما هي مجموعة تشريعات لها صلة بشكل 

أو آخر بالبيئة وموضوعاتها. ونتيجة للغياب الكامل للمعالجة 
السطحية لبعض العناصر، إزدادت حدة  التشريعية او المعالجة

 المشاكل البيئية، خاصة مع غياب دور التوعية واإلعالم البيئي
وتجدر اإلشارة ان معظم النصوص التشريعية المتعلقة بحماية ،

البيئة لم توجه مباشرة إلى البيئة بشكل متخصص ، بل تناول 
بعضها جوانب من البيئة وفق تصور ضيق ألنواع وطبيعة 

ثرات على البيئة وحدود تأثيرها ، أي ان الصورة الكاملة المؤ 
لحالة البيئة غائبة عن أذهان المشرعين، مما جعل تلك 
النصوص غير كافية وغير مالئمة للحاجة التي تتطلبها 
تطورات العصر، إذ يغيب عن هذه النصوص المعيار العلمي 

لمعيار المرجعي في تحديد المخالفات المتعلقة بالبيئة ، فغياب ا
العلمي يعرض تطبيق النص القانوني لالجتهاد ويخرج به عن 
مقاصده ، إذ انه من المعروف عن تطبيق النصوص الجزائية 
ال بد وان يستند إلى نص قانوني واضح عمال بالمبدأ القانوني 
الثابت القائل بأنه )) ال جريمة وال عقوبة إال بنص في 

ك بعض الجوانب الهامة القانون((. ويضاف إلى ما تقدم ان هنا
المتعلقة بالبيئة، التي لم تتناولها النصوص المعمول بها حاليا، 
مما يعني وجود فراغ تشريعي في توفير المعالجة القانونية 

)المنظمة  والسند القانوني الملزم لتأمين حماية البيئة وإدارتها
 .،مرجع سابق(العربية للتنمية الزراعية

المنظمدددة هدددي االسددداس الي عمدددل يمكدددن ان القدددوانين واللدددوائح  
التشريعية التي يستند عليهدا ، لدذا القيام به باعتبارهما المرجعية 

بشأن اعادة تنظيم  ديوان  2013( لسنة  19يعتبر قانون رقم ) 
بشدددأن  2003( لسدددنة  15قدددانون رقدددم ) الالمحاسدددبة   الليبدددي و 

 م 2009ئحتدده التنفيذيددة الصددادرة فددي تحسددين وحمايددة البيئددة وال
 :التشريعات التي سيتم اخذها بالتفصيل هى

 اوال : قانون حماية البيئة :  -1-2

 : بعدم كفاية التشريع التدهور البيئي المرتبط
( لسنة 15رقم ) اليبي ويتضح ذلك في عدم كفاية القانون 

 بشأن تحسين وحماية البيئة في البنوذ التالية: 2003
 نقص اإلنتاجية : -1-1-2

احددد اهددم مسددببات التصددحر وقلددة انتاجيددة لقددد اغفددل المشددرع 
االرض  وهي حاالت الرعي الجائر فلقدد اشدار لهدذه النقطدة 

 الطاقدة زيدادة»بشديء عدابر فدي المدادة الرابعدة والخمسدون  
 األعدالف علدى االعتمداد وتقليدل ، الرعدي بمنداطق الرعويدة
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 الرعي تنظيم طريق عن وذلك الحيوانات، تغذية في الجاهزة
 النبداتي للغطداء الفرصدة إلعطداء ق الرعويدةالمنداط وحمايدة
تشير العديد مدن الدراسدات المتعمقدة أن اذ ، «والتكاثر للنمو

اإلنتاجية البيولوجية تتأثر بعوامل عديدة ، التي تؤثر بدورها 
علددددددى الددددددنظم البيئيددددددة فتصددددددبح غيددددددر قددددددادرة علددددددى مقاومددددددة 
المتطفالت، مما يؤدي إلى حدوث تحول في البيئة واخدتالل 

معدددل توازنهددا ، مثددل  مددا يحدددث  بدددرجات متفاوتدده مددن فددي 
 حاالت الرعي الجائر وضعف اإلنتاجية والتصحر.

 
 : الغابات والمراعي والغطاء النباتي انحسار -2-1-2

مثدددل ومدددن مظددداهر الخلدددل البيئدددي أيضدددا إختفددداء الغابدددات ، 
 غابدددة النصدددر بطدددرابلس وكدددذلك غابدددة مديندددة شدددحات حيدددث 

نوات األخيدددرة السدددتخدام تناقصدددت رقعدددة الغابدددات خدددالل السددد
تصددددنيع الفحددددم الحجددددري وكددددذلك السددددتعمالها أخشددددابها فددددي 

وهددددذا راجددددع لعدددددم وجددددود حددددرس ، كمكددددب للنفايددددات البشددددرية
 غابات اسوة بالدول االخرى .

 : المترتبة على استخراج النفط االثار -3-1-2
التلوث المرتبطة  مسبباتومن مظاهر الخلل البيئي االخرى 

مخلفاته أهم مسببات التلوث  باستخراج النفط التي تعد
جميعا،  ةا التلوث في عناصر البيئة الرئيسويؤثر هذ البيئي

حيث تلوث الهواء بالغازات واألدخنة والغبار والجسميات 
معينة من الصناعات والمخلفات  الدقيقة بسبب أنواع

 والنفايات المتولدة من مصادر الطاقة وحرق الوقود
ياه المالحة بالصحراء  مما األحفوري باالضافة الى طرح الم

 . في اضرار خطرة على التربة تسبب 
 
 المجال الكهرومغناطيسي: -4-1-2

تشدير الدراسدات الطبيددة والبيئيدة فدي العقددود الثالثدة األخيددرة 
مددن القددرن العشددرين الددى أن المجتمعددات المدنيددة تتعددرض 
نتيجة الستخدام الكهرباء المتزايد وتجهيزاتها الدى تلدوث لدم 

معددددددددروف مدددددددن قبددددددددل، فددددددددالحقول واألمددددددددواج يكدددددددن وقعدددددددده 
الكهرومغناطيسددية التدددي تنتشدددر فدددي محيطندددا وتتغلغدددل فدددي 
أجسدددادنا بشدددكل دائدددم وغيدددر ملمدددوس تدددؤثر علدددى صددددحتنا 

 الحيوية والنفسية.

فقدد أثدارت الدراسدات فددي علدوم الطدب الوبدائي اإلحصددائي 
مسدددددائل مهمدددددة تتعلدددددق بالتدددددأثيرات الحيويدددددة )البيولوجيدددددة( 

ن تعرض اإلنسان للحقول المغناطيسية الضارة والناجمة ع
ذات التردد المنخفض في المواقع السكنية أو العملية على 

 تعتبر من مسببات امراض السرطان  . اذحد سواء،
 :حرق النفط تسريب او -5-1-2

ان حرق صهاريج النفط مثلما حدث في خزانات رأس 
كان لتلك اإلجراءات خسائر جسيمة على البيئة  ،االنوف 

تمثلت في غيوم من الدخان األسود التي تموجت في الجو 
، كما قتل الدخان والغازات السامة طيور ا لشهور عديدة

هذا باإلضافة إلى أن النيران قد ابتلعت ماليين  مهاجرة
من البراميل في اليوم الواحد مما أدى إلى انبعاث أطنان 

اد الملوثة في الجو محتوية على ثاني أوكسيد من المو 
 الكبريت، المسبب الرئيس للمطر الحمضي الذي له أثر

 مدمر على النباتات .
 

 تلوث الشواطىء -6-1-2
تقدددددع العديددددددد مددددددن الشددددددواط  فريسددددددة للتلددددددوث               

 خاصدددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددي العطدددددددددددددددددددالت وفصدددددددددددددددددددل الصددددددددددددددددددديف، 
يندددتج تلدددّوث الشدددواط  عدددن اسدددتخدامات البشدددر والحيوانددددات 
األليفددددة المصدددداحبة لهددددم يمكددددن أن يسددددبب مشدددداكل صددددحية 
لألطفدددال وكبدددار السدددن واألشدددخاص ذوي المناعدددة الضدددعيفة 
جدددراء العددددوى التدددي يمكدددن أن تصددديبهم عندددد مالمسدددة المددداء 

راض المرتبطة دددددددم خطورة األمدددددم من عدالملّوث، وعلى الرغ
اعفاتها أو ورة عامددددددددددة، إال أن مضدددددددددددددددددددددددددددددددة بصدددددددددددددددددددددبالسباح

تداخالتها مع أمراض أخرى عند بعض األشخاص قد يكون 
خطير ا، ومن أهم تلك األمدراض التدي تصديب رواد الشدواط  

ه ددددددهر أعراضدددددددددددوتظ دة واألمعداء،ددددددددددددددددددددددددددددالملّوثة التهداب المع
ؤ دددددددددددددددددددددددددن وغثيددددددددددددددان وتقيددددددددددددددددددددددددددددورة آالم بالبطددددددددددددددددددددفددددددددددددددي ص

 (learn,2018دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال)وإسه

 اثر المشروعات :  -7-1-2

زم صاحب أي مشروع قبل البدء يل ان   اذ اغفل المشرع 
الى  باإلضافة،  بإنشائه بتقديم تقرير لتقدير األثر البيئي

توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيات 
األنظف بيئيا  وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل 

توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات حسب   ،وحال حدوثه 
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بناء قاعدة من اجل  ،طبيعتها وتدوين نتائج القياسات
تراكيز  معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتضمن

 ،ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها
  .اسوة بقانون حماية وتحسين البيئة العراقي

 

 

 

 المخلفات الطبية : -8-1-2
تعتبر المخلفات الطبية خطرة حيث  تعمل على تلوث الهواء 

،هذه  بالميكروبات والمواد الكيميائية وتلويثها للتربة والمياه
اال   ة،كبيرا  في تلويث البيئة وبصورة خطر المخلفات لها دورا  
لم يتطرق للمخلفات الطبية  2003( لسنة 15ان القانون رقم )

كما اغفل الحماية من ،  كلورة مباشرة بالرغم من الحاجة لذبص
منها أشعة اكس المستخدمة في  الملوثات المشعة والتي

 التصوير الطبي.
يأمل الباحث  بأن تكون هناك تشريعات مباشرة وخاصة      

بالمخلفات الطبية تعمل على تنظيمها من حيث اإلدارة وفرزها 
 .وطرق المعالجة

اغفل هذا القانون جوانب  ماسبق وانما يقتصر االمر على  وال
االسددتنزاف غيددر الرشدديد لمصددادر  مثددل اخددرى مرتبطددة بالبيئددة 

، والملوثددددددددات والضوضدددددددداء  ، الثددددددددروة الطبيعيددددددددة والبيولوجيددددددددة
،واستخدام األسلحة وغيره،وعلى  جهات االختصاص   البصرية

تقييم  اوجه النقص او القصور في التشريعات واللوائح واقتراح 
كمدددا  نالحددي تبندددي المشدددرع للقواعددد العامدددة فدددي  ،الحلددول لهدددا 
ر المتعلقدددددة  بالبيئدددددة تحديددددددا  ، اذ جددددداء التنظددددديم تنظددددديم االمدددددو 

التشددريعي لهددا ، كقاعدددة أساسددية ، مددن خددالل األحكددام العامددة 
 ، 2003 لسددنة 15الددواردة بقددانون حمايددة وتحسددين البيئدددة رقددم 

األساسدية ) الهدواء والمداء   خاصة فيمددا يتعلدق بعناصدر البيئددة
العناصددر  والغددذاء والتربددة ( ، حيددث أن كدددل عنصدددر مدددن هددذه

في حاجة إلى تنظيم تشريعي فعال بموجب قواعدد خاصدة ، ال 
 عامة.

 
 ثانيا: قانون اعادة تنظيم ديوان المحاسبة: -2-2

 الصالحيات:من حيث  -1-2-2
لسنة  (19ان قانون  اعادة تنظيم ديوان المحاسبة رقم ) 

لم يشير صراحة على قيام الديوان بالرقابة على البيئة  م2013

في المادة الثانية منه انه الديوان يهدف الى رقابة  ذكروانما 
وهذا ما يقوض فعالة على الرقابة المالية وااللتزام واالداء 

في المقابل نجد بعض االجهزة الرقابية ،صالحيته احيانا كثيرة  
بالرقابة البيئية سواء على  صريح لها تفويضلدول اخرى 

 : المستوى العربي او الدولي
: ينص ديوان المحاسبة االردني المعدل على المستوى العربي 

يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية : » 2002( لسنة 3رقم )
التأكد من سالمة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها 

وهو تعديل لقانون رقم « بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
 .1952( لسنة 28)

ولددددة الكددددامرون  تددددم اصدددددار  قددددرار : د الدددددوليعلددددى المسددددتوى 
م خددددمات المراجعدددة العليدددا للدولددددة مدددن أجدددل تنظدددي 97-47رقدددم
المراجعددددة العليددددا للدولددددة بتنفيددددذ: رقابددددة  خدددددمات بحيددددث تقددددوم ،

المطابقددة والنظاميدددة ،ورقابدددة ماليدددة ،ورقابدددة علدددى األداء ،وتقيددديم 
 .اخرى ورقابة بيئية وعمليات رقابة البرنامج ،

 

ي ايسدددددلندا فقدددددد ندددددص  القدددددانون القدددددومي فددددد كدددددذلك االمدددددر     
يقددوم مكتددب  » : 9( فددي المدادة رقددم 86للمراجعدة )القددانون رقددم 

المراجعددة القددومي بفحددص إلددى أي مدددى قامددت الحكومددة بتنفيددذ 
خطددط وتعليمددات قانونيددة ووفددت بالتزامددات داخددل نطدداق الشددئون 

 .«البيئية 
امددددا فددددي دولددددة االكددددوادور فقددددد نددددص القددددانون االصددددلي لمكتددددب 

ان عمليدددات المراجعدددة » ( منددده 22لمراقدددب العدددام فدددي المدددادة )ا
البيئيدددة ، يقدددوم مكتدددب المراقدددب العدددام، فدددي أي وقدددت، بمراجعدددة 
اإلجددددراءات المسددددتخدمة فددددي اإلدارة والموافقددددة علددددى الدراسددددات 
البيئيدددة وتقييمدددات األثدددر البيئدددي، كمدددا هدددو منصدددوص عليدددده فدددي 

 245الرسددمية رقدددم قددانون اإلدارة البيئددي، المنشدددور فددي الجريدددة 
 «.من الدستور  91م والمادة رقم 1999يوليو  30في 

ان مجموعدددة عمدددل االنتوسددداي لمراجعدددة البيئدددة فدددي نشدددرتها   اال
 2007بعنددوان )تطددور واتجاهددات البيئددة ( الصددادرة فددي نددوفمبر 

ان القيام بأعمال الرقابدة البيئيدة مدن قبدل االجهدزة العليدا  اكدت  
للرقابددة لدديس ضددروريا  ألي جهدداز رقددابي أن يكددون لديدده تفددويض 

، بددل يمكنهددا بيئدي مددن أجددل تنفيدذ عمليددات مراجعددة بشدأن البيئددة 
،اذ  تمتلدددك األجهددزة العليدددا ادمدداج الرقابدددة البيئيددة ضدددمن عملهددا 
 .ي قوتها للرقابة تفويضات متنوعة منها تستق
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 :محتوى المن حيث  -2-2-2
ان الالئحة التنفيذية للديوان لم تبين اسس المراجعة وكيفية    

قيام موظفي الديوان بمهامهم كذلك االمر بالنسبة للشكل النهائى 
متروك للمراقب  األمرفللتقرير الذي يقدمه المراقب ومحتوياته ، 

مراقبي الديوان تختلف من قبل  ، فالتقارير المعدة من وما يراه 
مراقب ألخر ، من حيث الشكل والمحتوى والترتيب االمر الذي 
يجعل التقارير في القسم الواحد مختلفة في المحتوى والشكل مما 
 .يحتاج لمجهود ووقت لتفريغ البيانات في كشوفات تجميعية   

 
 طريقة العمل :من حيث  -3-2-2-2

ها  هذه اجزائالبد من ترابط حتى تكتمل حلقة الرقابة البيئية 
الحلقة تتكون من الحكومة والجهات الرقابية على المؤسسات 

حيث يكون  للتلوث ،المؤسسات المسببة  وأخيراالمسببة للتلوث 
 دور ديوان المحاسبة كالتالي :  

الرقابة على الحكومة  في وضع خطوات لحماية  -1
لقد اعطى المشرع للديوان الصالحيات في مراقبة عمل  :البيئة

( لسنة 19( من قانونه رقم )3مجلس الوزارة وذلك في المادة )
االجهزة  العليا ، كذلك بينت االنتوساي في معاييرها ان  2013
،  كذلك  الخططمساعدة حكوماتها في وضع  يمكنها  للرقابة

 طريق عن وذلك ئةالبي حماية في كبيرا   دورا   يمكنها ان تلعب
 يخص فيما بلدانهم حكومات مساءلة على البرلمانات  مساعدة

 البيئة االتفاقيات خالل من اتخذتها التي البيئية االلتزامات
 .الوطنية والبرامج وكذلك تشريعات الدولية

الى ان  لمراجعة البيئة كما اشارت مجموعة عمل االنتوساي
األجهزة العليا للرقابة تستطيع  أن تؤدى دورا  رئيسيا  فى 

حتى اإلشراف على أدوات السياسة العامدة لددى حكوماتهدم 
النتائج المرجدوة ، وكمدا أعرب الدكتور/ جينارو ماتيوته  تحرز

ميجيا، المراقب العام لجمهورية بيرو : أن عمليات المراجعة 
دارة الحكومية للقضايا البيئية لديهم ساعدت على تحسين اإل

وعلى المدى الطويل ستحسن من الرخاء االجتماعي والتنمية 
 االقتصادية في كل وأي قضية خاصة ببالدهم.

عمل ى ليبيا فما هو موجود ف لىوهذا االمر بعيد كل البعد ع
الديوان الليبي  يقتصر فقط على مراقبة  عمل الحكومة على 

وجه االنفاق ومدى تقيدها بالميزانية الممنوحة لها وهذا كان  ا
، بعكس 2013ظاهرا بشكل واضح بتقرير الديوان العام لسنة 

 2016وكذلك لسنة   2014ماهو ظاهر بتقرير الديوان لسنة 

حيث حاول الديوان انتهاج اسلوبا جديدا اذ  قيم اداء الحكومة 
ين واللوائح بشكال عام من حيث وضع  الخطط وااللتزام بالقوان

ولم يفرد لكل قطاع جانبا من التفصيل من حيث المستهدف 
 والمنفذ .

 المؤسسات تراقب التي الجهات على الرقابة -2
 صالحية الدولة أعطتها قد الجهات هذه :   للبيئة الملوثة
 جهة كل تقوم حيث  ، للبيئة تسي  التي على الجهات الرقابة
 الوحدة على بالرقابة الجهات حسب اختصاصها  هذه من

ديوان  يقوم أن المهم فمن ، الملوثة للبيئة واألنشطة اإلقتصادية
 بالرقابة لها الدولة عهدت التي الجهات على بالرقابة المحاسبة 

طبقا ، ف لها اإلساءة عدم وضمان البيئة إدارة حسن على
للمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية لالجهزة العليا للرقابة 
المالية والمحاسبة الذي ينص على االجهزة العليا للرقابة ان 
تتأكد من االنشطة التي تقوم بمراقبتها تسير وفق معايير 

قصور  دور الديوان ، اال انه نالحي ومتطلبات الوسط البيئي 
بالرقابة المالية ورقابة االلتزام دون  تفي الرقابة على هذه الجها

النظر الى البرامج االخرى ذات البعد البيئي فعلى سبيل المثال 
 نالحي التالي:

قام الديوان بالرقابة على  الهيئة العامة للبيئة واشار لها  -
فكانت اعمال ، 2014 التقرير العام للديوان عن سنة

دارية والقانونية الديوان تقتصر على المخالفات المالية واال
هذه المخالفات اال ان الديوان لم يتابع  من، وعلى الرغم 

مدى االنجاز الذي تحقق في التغلب عليها خالل السنة 
 الالحقة او السنوات التي تليها.

 الرقابة مركز كما قام ديوان المحاسبة بالرقابة على -
 و2015و2014واألدوية خالل السنوات  األغذية على

بيان ذلك في تقرير الديوان العام عن تلك وتم  2016
السنوات فماجاء بتلك التقارير هو عبارة عن تقييم مالي 

 وتقييم بمدى التزام الجهة بالقوانين واللوائح.
 الوطني كذلك قام الديوان بالرقابة على المركز -

اذ كل ما ذكر  بالتقارير   الصحراوي  الجراد لمكافحة
 2017و2016و  2013الصادرة عن الديوان للسنوات 

يتعلق بالرقابة المالية وااللتزام واغفل تقييم اداء المركز 
 من حيث وضع الخطط وتنفيذها.

 وهي  :الرقابة على الجهات المسببة للتلوث البيئي -3
يعاب فما  ،للبيئة تلويث عملها عن ينتج التي الجهات
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على ديوان المحاسبة ان عمليات الرقابة البيئية تجرى 
كما تفتقر  انتقائي وليس كخطة لها اهداف ونتائج ،بشكل 

 :حيث  وتقييم االصالحات ان وجدتللمتابعة 
وان المحاسبة  العام لسنة تقرير دي يتضح ذلك في -

اذ   انه تطرق الى  الرقابة البيئية بقطاع الصحة   2015
وكانت  بالقطاع قيم مدى استيفاء متطلبات الصحة البيئية

، وانتهى دور الديوان عند  بالخصوصله عدة مالحظات 
هذه الخطوة ، فلم يستكمل الديوان متابعة تنفيذ مالحظاته 

 هديشدبت اكتفى  انما، في السنوات الالحقة من قبل الوزارة 
عدم وجود محارق  فيعلى سؤ ادارة المخلفات الطبية 

 . 2015 لسنة لعاما في تقريرهوغيره 
العام لسنة  كذلك االمر نجد الديوان في تقريره -

قام بتقييم النشاط البيئي للشركات النفطية ،    2017
 ايضا  ، وكانت له عدة مالحظات اتجاه بعض الشركات

 توقف عمل الديوان عند هذه الخطوة.
 

الباحث المطلوب من الديوان وضع منهجية وخطة  في رأي
واضحة المعالم لمراقبة االداء البيئي مكتملة االركان من 
الحكومة لجهات المراقبة على التلوث وصوال الى الجهات 
المسببة للتلوث ، والعمل على تفعيل قانون حماية البيئة والئحته 

مساندة تحد شريعات بهما باقتراح ت تىالتنفيذية وجبر النقص ال
من التلوث البيئي وتنسجم مع توصيات المؤتمرات  واالتفاقيات 

 .الدولية
لتحديات التى تواجه ديوان المحاسبة في القيام ا- 3-2

 بالرقابة البيئية :
 جديددا   تحدديا   الددول، معظدم فدي العليدا، الرقابدة أجهزة تواجه    

 الحديثدة في االتجاهدات بدورها القيام عن مسئولة تصبح عندما
 حتدى الدور هذا أداء عن بديال   هناك ليس حيث البيئية، ةرقابلل

 أكدتده مدا وهدو المجتمدع، تجداه القيدام بمسدئولياتها تسدتطيع
 القداهرة فدي عشدر المنعقدد الخدامس األنتوسداي مؤتمر توصيات

 (2002) بدوي ،.1995 عام

 حدا مما مستمرة، وعقبات صعوبات البيئية الرقابة تواجهاذ 
 مجموعات عمل تكوين إلى والدولية اإلقليمية بالمنظمات
 لشئون  اإلقليمية الفرعية اللجنة مثل البيئية، بالرقابة تختص

العربية،والتي عقدت االجتماع االول  للمجموعة البيئيةرقابة ال
 المرجع السابق( بدوي ،.) 2002لها بالقاهرة في اكتوبر

اقسام منها ماهو حيث يمكن تقسيم هذه الصعوبات إلى عدة 
بالبيئة  ةمتعلقومنها ماهو خارج عن اردته  ذاته جهازمتعلق بال
 ،وهي كاالتي:الخارجية

 
 : ذاته بالجهاز  المتعلقة الداخلية الصعوبات  : أوالا 

للموظفين في  الخبرات والمهارات  ضعف  -1
 المواضيع المتعلقة بالبيئة.

التابعين  للموظفينعدم توفر التدريب الكافي  -2
 على اجراء الرقابة البيئية. ديوانلل

 البيئية. باألوضاعمحدودية البيانات المتعلقة  -3
 .توجد انظمة رصد بالدولة ال -4
 .صعوبة قياس النفقات البيئية -5
صعوبة تحديد االثر البيئي المتوقع حدوثه من  -6

 .تنفيذ بعض المشاريع
اعتماد ديوان المحاسبة على تخصص المحاسبة  -7

 والهندسة فقط .واالقتصاد والقانون  
االنقسام السياسي في ليبيا اثر على برامج الديوان  -8

 التدريبية.
التركيز على التدريب في المجاالت المالية  -9

والمحاسبية مثل معايير المراجعة الدولية والمعايير 
واغفل التدريب في  الدولية العداد التقارير المالية

 .مجال الرقابة البيئية
البيئة  يسترشد به المراقب اليوجد دليل رقابة على  -10

 خاص بديوان المحاسبة .
 مما للمعلومات ومتكاملة شاملة نظم توافر عدم-11
 . ناجحة رقابية برامج لتنفيذ الديوان عائقا  أمام شكل
 عدم أو إعتمادها الواجب والمؤشرات المعايير قلة -12

 .كفايتها  في عملية القياس
ن الرقابة البيئية تحتاج من ااستنادا إلى ما تقدم يرى الباحث 

المراقب خبرات وتدريب في مجال أو أكثر من المجاالت 
اآلتية حتى تكون لديه دراية بأساسيات عمله : علم البيئة، 
الكيمياء ، الفيزياء، علم المناخ ، قانون البيئة ، تقدير 

القانون ،التأمين البيئي ، تكنولوجيا المعلومات  المخاطر، 
يم، باإلضافة لنماذج المحاكاة باستخدام الدولي ، التحك

 .الحاسبات اإللكترونية
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 :الخارجية صعوبات ال : ثانياا 
المعوقات الحكومية مرتبطة  بالبيئة التنظيمية نراها متجذرة 

ات سواء  في تنفيذ صعوبومعقدة ، االمر الذي يخلق بعض ال
الذي أهداف التنمية المستدامة، او الرقابة على التنفيذ. االمر 

يتجاوز متطلبات توفير التقنية وبناء القدرات، بحيث يتطلب 
إيجاد حلول أكثر كفاءة وفاعلية. مع االخذ باالعتبار بانه وفي 
حال تجاوب الحكومات بإجراء تغييرات جوهرية تضفي مزيدا  
من المرونة والديناميكية لتنفيذ األهداف والرقابة عليها، اال ان 

 :ما يلى ل، التفعيل يصعب تحقيقه
   الظروف التي تعيشها الدولة الليبية من انقسام وما

يتبعه من حروب االمر الذي ينعكس على اداء اجهزة 
 الدولة في ظل انقسام المؤسسات الحكومية .

  كذلك الدور المؤسسي والصالحيات الممنوحة
لديوان المحاسبة التخوله لوضع السياسات وانما تخوله فقط 

 يق السياسات.الرقابة على مدى تطب
  قصور وسائل المساءلة في المخالفات البيئية  حيث

تقتصر صالحية أجهزة الرقابة المالية بالنسبة للمخالفات 
المالية واإلدارية في الكشف فقط عن هذه المخالفات ولفت 
النظر إليها والمطالبة، بمعالجتها، دون أن يكون هنالك حق 

ومحاكمة الموظفين قانوني مباشر لهذه األجهزة في مساءلة 
 من مخالفات .  هعما يرتكبون

 وتداخل وتشعب ، التنمية المستدامة ٕواتساع شمول 
 . أنشطتها البيئية واالقتصادية واالجتماعية

 المسئول صعوبة تحقيق  الشفافية من حيث تحديد ، 
 الحدود التي تتجاوز القضايا في خاصة ، مساءلته وصعوبة

 الحاصل.واألقاليم وفي ظل االنقسام 
 عادة تنظيم ديوان ا  قانون  صريح في نص وجود دمع

 على الرقابة بممارسة ديوان المحاسبة بقيام يسمح المحاسبة
 .البيئة حماية

 اتساع وتشعب مفهوم البيئة وتداخل انشطتها. 
 للدولة معلنة قومية أهداف وجود عدم . 
 .عدم وجود خطة واضحة للدولة 
  المستدامة على المستوى عدم الوعي بمفهوم التنمية

 الوطني.
  افتقار األجهزة المسؤولة عن شؤون البيئة إلى

، سواء العامة او  الرقابة على عمل المؤسسات صالحية

تطبيق وإنفاذ النصوص التشريعية  الخاصة الالزمة لمتابعة
  .المتعلقة بالبيئة

 

ديوان المحاسبة يعمل ن ا استنادا إلى ما تقدم يرى الباحث
مناخ صعب مما يحد من قدراته الرقابية ، فعلى في ظل 

ات السياسية  والقيام ذبالديوان ان يحيد بنفسه عن التجا
بواجباته ومهامه في ظل ماهو متاح وبذل العناية المهنية 

 بما يكفل حق المواطن في العيش الكريم.

 لفصل الثالثا
 الرقابة على البيئة إلحكام مقترح

 
يطرأ على المجتمع من متغيرات تتأثر مهنة المراجعة بما 

ومستجدات، وحتى تستطيع المهنة مواكبة تلك المستجدات 
أصبح عليها توسيع دائرة عمل المراجعة لتشمل اإلتجداهات 

الحكومي او الخاص البيئية، وذلك على مستوى  رقابةالحديثة لل
 .) ديوان المحاسبة ومكاتب المراجعة(

ديوان  االصعوبات التي يواجههليل ذتل البيئية الرقابة متطلبات
 :المحاسبة

منظومة  تكوينإلى الرقابية يؤدي الدعم الفعال لألجهزة   
ناجحة تستطيع أن تدعم الصناعة الوطنية وتحافي في الوقت 
ذاته على سالمة وصحة المواطن، وحماية البيئة التي تضمهم. 
وتتطلب هذه التوجهات توفير المعارف المهمة والنوعية، ودعم 
القرارات بما يحقق التمسك بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية 

 ل اآلتي:يتحقق من خالالذي ؛ البيئة
 دور مجلس النواب ) البرلمان (: -1

والتي تعتبر البيئة احد بنودها   المستدامة التنمية ان أهداف
 المتحدة األمم في األعضاء الدول كافة قبل قد اقرت من

االمر  .بلد لحكومة كل التنفيذية السلطة قبل من وإقرارها
 هذه تحقيقفي   محوريا دورا البرلمان الذي يحتم على  

 إطار إليجاد الالزمة القوانين أن اعتبار على األهداف،
 عملية إلى تحتاج المستدامة التنمية أهداف بشأن قانوني
 موازنة أن إلى إضافة البرلمان، قبل من وُمصادقة بحث
 أهداف لتنفيذ ُمخصصات التي تتضّمن السنوية الدولة
 يتوّجب كما .البرلمان قبل من إقرارها يتم المستدامة التنمية
 قبل من التنمية المستدامة أهداف تنفيذ رصد البرلمان على
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 المحلية البرامج والخطط مع مواءمتها لضمان الحكومة
 (2017،)دليل البرلمانيوالوطنية.

وهذا ما على مجلس النواب اقراره حتى تستطيع الحكومة 
وضع الخطط والبرامج للمحافظة على البيئة ، كذلك االمر 

التشريعات والعمل على تطويرها وفقا في النظر الى 
  . للمستجدات

 هي والمحاسبة المالية للرقابة الُعليا األجهزة وباعتبار    
 المالي واألداء التدقيق إجراء يتوّلى الذي دولة ال جهاز

الدور  أي ان   .ونشرها المعنّية الحكومة ألجهزة التفصيلي
 النفقات على الرقابة في األجهزة هذه تلعبه الذي المهم 

 ُتفيد الُمفّصلة تحليالتها أن حيث  األهمية، الحكومية بالغ
 هذه من ُيطلب ما الذي عادة .بأعماله قيامه أثناء البرلمان
 تلقي  العملية هذه ،وهسنويا علي تقاريرها عرض األجهزة

 في الحكومية النفقات استخدام تم إذا وما كيفية في لنظرا
في ذلك  بما الوطنية التنمية خطة تنفيذ في تقّدم إحراز

 لة الحكومة  .اءوبالتالي مسخطط حماية البيئة وتحسينها.
 

 دور الحكومة ) رئاسة الوزراء (: -2
مع ديوان  التنسيقتنفيذية الجهة الا اعتبارهبعلى الحكومة 

المحاسبة وضع  برامج حماية البيئة والتحسين منها وادخال 
والعمل على تنفيذها العامة قيم هذه التحسينات ضمن الميزانية 

وعلى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ هذه الخطط ، الن غياب 
مستوى القومي في شمول حسابات الدولة  على الالرقابة على 

التكاليف البيئية التي تتحملها القطاعات المختلفة وأنواع 
الملوثات الناتجة عنها  يجعل من الصعب قياس العبء 

بيئة ، اذ تختلف التكاليف والمصاريف االقتصادي لحماية ال
 البيئية باختالف التشريعات المنظمة.

اذ تعتبر القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة من 
الناحية المالية أمورا ذات أهمية قصوى على الصعيد المادي 
ويشمل ذلك النفقات المباشرة من جانب الحكومات على 

مختلفة لتحويل المساعدات المالية. البرامج المحلية واآلليات ال
ولهذا السبب من الضروري أن تعمل األجهزة الرقابية على 
ضمان تخصيص هذه األموال بشكل صحيح وإنفاقها على 

 .نحو يتفق مع مبادئ حماية البيئة والتنمية المستدامة
 

 :الرقابية بالجهات المتعلقة المتطلبات مجموعة -3

 وجودالجهات الرقابية تبدأ بهناك عدة متطلبات تحتاجها 
 وصالحيات البيئية الرقابة نطاق يحدد متكامل تشريعي إطار

 للرقابة حددةمومقاييس   معايير توفر كذلكعليها، القائمين
 القيام عند محايد فني رأي إبداء من المراقب البيئية تمكن

 والمدربة المؤهلة البشرية اإلمكانات وتوفر ، البيئة بالرقابة
تتمتع بالمعرفة والمهارات الالزمة لتحقيق اهداف الرقابة 

التدريب المستمر   خالل من وتطويرها البيئية وتنميتها
 والقوانين البيئية اإلدارة ونظم البيئة بقضايا الكامل واإللمام
 .البيئية المحلية والدولية والقرارات

 :  االتيقوة الجهات الرقابية تنبع من  ان
 ألي علمي وصف عن وهوعبارة :البيئي التشريع -

 أو مباشرة بطريقة البيئة على التأثير إلى يؤدي قد فعل
 أو طبيعيا أو كيميائيا التأثير هذا كان سواء غيرمباشرة

الحدود  توضيح مع المختلفة اإلنسان أنشطة أو جماليا
الواجب  واألسلوب األضرار لمستوى  بها المسموح القصوى 

 القوانين فالغرض من هذه  ،التلوثحدوث  لتفادي تباعها
 تلوث في المتسببين ومعاقبة تهذيب المحلية والتشريعات

 البيئة
 إلى التشريع هذا يؤدي أن يجب .:البيئي التقييم -

 األثر وتقييم دراسة من عليها المتحصل النتائج إلى الوصول
 .والطويل القصير المدى على لهذا النشاط البيئي

 
المعنيين بالرقابة البيئية  :حيث  راقبينمهارات الم -

بة سحددت المنظمة  الدولية لالجهزة العليا للرقابة والمحا
الواجب توفرها في المراقب البيئي مجموعة من المهارات 

 –وتشمل : مهارات القيام بمراحل الرقابة البيئية ) التحضير 
المتابعة( ، والمهارات الالزمة لتقييم  –التقرير  –التخطيط 

الى مهارة التوصل الى افضل  باإلضافةثار البيئية ، اال
وتحديد افضل الطرق التكنولوجية للمحافظة  البدائل البيئية

على البيئة ، ومهارة تقييم المخاطر البيئية ، واخيرا مهارة 
  .تحديد فترات عملية تكرار التدقيق البيئي 

 
وكل ما ذكر يعتمد على التدريب المتواصل للمراقبين في 

ة االنتوساي بهذا االمر ممجال الرقابة البيئية، وقد اهتمت منظ
قبة وتم ادراجه بمشروع خطة العمل للجنة الفرعية لشؤون المرا

البيئية وكذلك اهتمت منظمة االنتوساي بموضوع التدريب 
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المراقب البيئي  من يطلب لن أنه . إالالخاص بالمراقبة البيئية 
أن  له لذلك ، البيئية ألمورا في المتخصصة التقنية المعرفة
 العناية ممارسة الحالة هذه في وعليه خارجين بخبراء يستعين
 الخاصة للمهام بالنسبة كفاءتهم وقدراتهم  من للتأكد الالزمة
 خارجي ال بخبير اإلستعانة أن إلى االشارة من والبد ، المعنية
 الحاصلة واإلستنتاجات االراء عن المسئولية من الديوان تعفي
 الرقابية. العملية حول

 يجب على المراقبين كلما امكن استخدام المعايير التي تنشأ -
من المعاهدات والتشريعات الدولية التى تكون الدولة الليبية 

 .طرفا بها 
للتغلب على عدم وجود بيانات مرجعية حول البيئة يتم  -

االعتماد عليها في المقارنات ) نتيجة لعدم وجود بيانات يعتمد 
عليها و لعدم قيام الديوان بمراقبة بيئية بمفهومها الصحيح ( ، 
فالمقترح اعتماد اول سنة يتم فيها الرقابة البيئية كأساس 

 للمقارنة للفترات القادمة.
وضع خطط لها برامج واهداف لمراقبة تنفيذ الخطط القومية و  -

متابعة التقيذ بالبرامج على مستوى الفطاعات ،و يجب 
مالحظة انه ديوان المحاسبة سيعمل على ثالث جبهات 
متباعدة في الشكل متصلة في المضمون،وهي الحكومة  
والجهات المراقبة للمؤسسات المسببة للبيئة والجهات المسببة 

بوضع خطة شاملة يتفرع منها لتلوث ، على ان تكون هذه ل
 خطط فرعية اي خطط تكميلية.

 للرقابة الخاضعة بالجهات المتعلقة المتطلبات مجموعة -4
 :البيئية

للمحاسبة  نظام هذه الجهات ايضا البد من ان تتوفر لديها
 الخاصة المعلومات وتوصيل قياس إلى َيهدف البيئية

الوحدة  تمارسها التي البيئية والتأثيرات األنشطةب
وذلك بقياس التأثيرات المالية الناتجة عن النشاط االقتصادية،

 بدور المسئولين قناعةو   ) قياس التكاليف البيئية ( البيئي
 بأهداف محددة بيئية سياسة ووجودالبيئية، الرقابة وأهمية

 ووجود البيئة، لحماية نظام وتنفيذ تصميم من تمكن معروفة،
 (2004مجاور ، )متابعتها. يمكن زمنية خطة

 تقع البيئية والمعلومات البيانات عن اإلفصاح كذلك مسئولية
 وكذا بيئية أنشطة تمارس التي الجهات هذه  عاتق على

 عن اإلفصاح يجب حيث ، بالبيئة المعنية المؤسسات
 والمعايير المتبعة البيئية اإلدارة نظم و، السياسات البيئية

 التأكد وذلك لضمان البيئي باألداء المتعلقة المالية والمعلومات
 المعلومات إلى باإلضافة الموارد استخدام كفاءة من

 المعلوماتوتشمل  البيئية باألنشطة تتعلق التي اإلحصائية
 التلوث ألنواع المحتملةفي االضرار  عنها اإلفصاح يجب التي
 ، األضرار لهذه اإلقتصادية القيمة حساب وكيفية لبيئيا

 المواد وتحديد ، المختلفة الصناعية للمشروعات البيئية واآلثار
 . بها المسموح التلوث ونسب الخطرة

 انشاء شرطة بيئية: -5
مهما   اصبح مطلبا الشرطة البيئية، جهاز  إنشاء  ان    

والجهات  حماية البيئةلوحيويا  لمساندة مفتشي الهيئة العامة 
في أعمالهم الرقابية، وتقديم الحماية الالزمة  الرقابية االخرى 

والجهات الرقابية  لهم، إضافة إلى األدوار التي تأملها الهيئة
من إنشاء الجهاز في توفير دور رقابي على األفراد  االخرى 

، ومنح قوة شركات والقطاع العام والخاص على السواءوال
 أكبر في ممارسة مهماتهم الرقابية وضبط المخالفات

وفق اختصاصاتها الرقابية(  الهيئة)والمساندة ألعمال 
،باإلضافة ،البيئةألصلية المحددة في النظام العام لحماية ا

أن الشرطة البيئية ستتكامل مع األجهزة المختصة الى 
 البيئة.والمعنية لحماية 

ولقد عملت المملكة السعودية على انشاء الشرطة البيئية 
اسوة بدولة كندا والواليات المتحدة والبرازيل ولقد استعانت 
بلجان مشتركة من تلك الدول لمساعدتها واالستفادة من 

 (2017)هادي ،خبراتهم في مجال الشرطة البيئية. 
الجباية البيئية المتمثلة في الرسوم كما يمكن استخدام 

 رالمفروضة من قبل الدولة  بفرض التعويض عن الضر 
الذي يسبب فيه الملوث لغيره على أعتبار أن الحق في البيئة 
النظيفة هو الحق المطلق لجميع األفراد و في نفس الوقت 

تستعمل هذه األموال في الحد من  و،هي وسيلة للردع 
 جهاز الشرطة البيئيةعن طريق  ، يتم جبايتها ظاهرة التلوث

في الميدان و أيضا هي   تسهر على حماية البيئة  التي 
حافز لعدم التلويث مرة اخرى من طرف الملوث و السعي 

لوجيا نظيفة بيئية تساهم في التقليل من و إلى البحث عن تكن
 (2002، الشيخ (.نفقاته

 
راء الرقابة فمن خالل ماسبق يمكن لديوان المحاسبة اج

لى وجود تصريح صريح بذلك استنادا البيئية دون الحاجة ا
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الى مجموعة الدعم  التابعة لالنتوساي ، عليه يمكن لديوان 
 المحاسبة اتباع االتي :

،  إن عملية الرقابة البيئية  ، مثل جميع الرقابات األخرى 
تفحص الوضع الحالي بالمقارنة بما يجب أن يكون الوضع 

بشأن البيئة، يستمد عليه . وبالنسبة لمراقبي  القطاع العام 
الوضع الذي يجب أن يكون من اتفاقيات متعددة 

، والسياسات والبرامج  االختصاصات، ومن التشريع واللوائح
يعتمد معيار آخر وهو ما اشارت اليه ورقة  كما تنفيذية ،ال

ارشادية صادرة عن مجموعة عمل االنتوساي لمراجعة البيئة 
العام على قوانين اإلدارة لتنفيذ عمليات المراجعة في القطاع 

 .الجيدة والمساءلة المحاسبية
 

 الرقابة المالية  -1
 : ها كالتاليءاجرايتم 
 تخصيصها يتم التي والمساعدات الهبات مراجعة  -1

حكومية وغير ال والمؤسسات ةالدول من المراجعة محل للجهة
 . البيئة حمايةألغراض  الحكومية

 بالبيئة المتعلقة وااللتزامات التكاليف أن من التحقق -2
 لتكلفة بالنسبة سواء لها مالية قيمة تقدير وتم بدقة تحديدها تم

 . التلوث أضرار منع كاليفت أو التلوث من البيئة حماية
 تم التي اإلعتمادات في المالية التصرفات مراقبة  -3

 . البيئة حمايةبرامج  لتنفيذ تخصيصها
 للتأكد ةيبيئ تكاليف المتضمنة المالية القوائممراقبة  -4
 األعمال ونتائج المالي المركز عن بوضوح تعبر أنها من
مراقبة المشاريع االنشائية والتوريدات االخرى التي  -5

 . لها عالقة باالنشطة البيئية
تقييم  القوائم المالية للحكومة اذا ماكانت تعكس  -6

 التكاليف البيئية ومسؤلياتها القانونية حيال ذلك.
 

 رقابة االلتزام -2
 : يلي ما وتشمل
مراجعة مدى االلتزام بالقوانيين واللوائح  والقرارات  -

 . البيئة حماية شأن فيوالتعميمات الوطنية 
 والمعاهدات اإلتفاقيات ببنودمراجعة مدى االلتزام  -

 التي تكون الدولة طرفا فيها  البيئة حماية مجال في  الدولية

 البيئية واللوائح والقرارات  القوانين ودراسة  فحص -
واقتراح  ، الضعف نقاط على والتعرف كفايتها مدى لمعرفة
 معالجتها سبل 
مساعدة الحكومة في وضع مؤشرات بيئية ومقاييس  -

 . أداء أخرى 
 
  :األداء رقابة  -3

 تهدف هذه الرقابة الى:
 إذا  كانت الحكومة تفي بأهدافها البيئية.ما تقييم  -
  واإلجراءات والخطط والبرامج  السياسات تقويم -

  .األداء ومؤشرات  البيئية اإلدارة ونظم والقواعد
 تنفيذ البرامج البيئيةالرقابة على  –
 مراعاة التشريعات واألنظمة البيئيةالرقابة على  -
إلدارة البيئية لالرقابة على األنظمة الحكومية  -

 والتدأثيرات البيئية للبرامج غير البيئية.
التأكد من مدى اتساق السياسات البيئية مع  -

 المشكالت البيئية
التأكد من كفاءة وفاعلية االجراءات والقواعد الرقابية  -

التي قامت بها الجهات والتحقق من مدى توفر الموارد 
 المالية لتحقيق تلك االجراءات

القيام بدراسة مدى قدرة نظم االدارة على تحقيق  -
التنمية المستدامة وتحقيق االستخدام الرشيد للطاقة وتوفير 

 البيئية وتقليل المخلفات . المصاريف
تقييم مدى قدرة الوحدات على تخفيض المخاطر  -

 البيئية.
ويمكن االشادة هنا بدور  ديوان المملكة االردنية في الرقابة 
على البيئة  حيث قام بانشاء مديرية خاصة برقابة البيئية 

 الخاضعة الجهات أداء لرقابة سنوية مهمتها   إعداد خطة
إقرارها  بعد وتنفيذها الديوان إدارة لتوجيهات وفقا لرقابة الديوان

التنفيذ،وكذلك  ومتابعة العالقة ذات الديوان إدارات مع بالتنسيق
 وإعداد  التقارير األداء رقابة لعمليات الالزمة الترتيبات وضع
 وضع في تساهم  لذلك، كما المعتمدة والمعايير للقواعد وفقا

 الجهات مع والتعاون  لتنسيقوذلك  با األداء ومؤشرات معايير
 في العمل سير عن دورية تقارير الديوان وإعداد لرقابة الخاضعة
 ،األداء على الرقابة إجراءات لتطوير االقتراحات وتقديم المديرية
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والعمل  ,للرقابة الخاضعة الجهات حول بيانات قاعدة وبناء
 .المديرية عمل خطط وضع لغايات تحديثها على
 اعداد التقرير: -4

لقد اصدر االتحاد االوربي للمحاسبين القانونيين في عام 
تقريرا تضمن مجموعة من االرشادات لكيفية اعداد  2000

العام   لإلطار، وفقا للقواعد والخصائص النوعية  التقرير البيئي
 للتقرير المالي الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية

 التقرير الى:يمكن تقسيم ( 2004،)نور الدين ، مرجع سابق
يحتوي على عنوان التقرير والفترة : من حيث الشكل  -

 التي يغطيها التقرير.
 من حيث المحتوى: وهنا ينقسم الى  -
  رأي المراقب حول االلتزام بالتشريعات والقوانين

للرقابة  الخاضعة الجهة التزام من حيث مدى :واللوائح
مما  إجباري  بالتشريعات االلتزام البيئية كون  بالتشريعات
 مخالفتها. يستلزم عدم 

  االشارة الى المعايير واألنظمة المتبعة في عملية
 . الرقابة

  من رأي المراقب بمطابقة القوانين الخاصة بالجهة :
 مدى مدى التزام الجهة باختصاصاتها و  من حيث حيث 
 الخاضعة الجهة قدرة في الشك التي تثير البيئية األمور وجود
تعين سنشاطها وهنا قد ي مزاولة االستمرار في على رقابةلل

 وخبراء الصناعيين كالمهندسينالمراقب بخبراء خارجيين 
 .البيئة
  الصعوبات التى واجهت المراقب اثناء عملية

 الفحص و المراقبة.
النتائج :يتم كتابة نتائج عملية الرقابة ، هذه النتائج  -

محل الرقابة والجهات المسوؤلة والتوصيات يتم ابالغ الجهة 
 على حماية البيئة 

التوصيات : و يختتم التقرير بالتوصيات التى  -
 تبليغ  الجهات محل بالرقابةيوصي بها المراقب  ويتم 

 في أهمية التوصيات وتكمن ، البيئة بحماية المعنية والجهات
 ، بالرقابة المشمولة الجهات أداء تحسين على تساعد كونها
 بالبيئة. المعنية للجهات وتقويميا   أساسا  تصحيحيا   تعتبر كما

 (2006)ازال،

على الهيئة  سبة الكويتيويمكن هنا اخد تقرير ديوان المحا
    ستة كنموذج  اذ قسم التقرير الى  2015العامة للبيئة لسنة 

 اجزاء على النحو التالي:
 التقرير.الجزء االول: عبارة عن بطاقة تعريفية لمكونات 

الجزء الثاني : عبارة عن تعريف بالجهة ،يحتوي على اهداف 
 .الجهة واختصاصاتها

الجزء الثالث: عبارة عن تقرير عن الرقابة المالية ومدى جدية 
تقييم ادارة  والجهة بالتزامها بمالحظات الديوان السابقة،

 الى تقييم للمراقب المالي. باإلضافةالمراجعة الداخلية ، 
: عبارة عن تقييم االداء ومدى التزام الجهة الرابع الجزء 

 بالقوانين واللوائح
الجزء الخامس : اقتصر هذا الجزء على تقييم البرامج البيئية  

اختصاصات  وفق التى تقوم بها الجهة ومقارنتها مع المستهدف
 الجهة الممنوحة لها وفقا للقانون.

 الجزء السادس : تضمن التوصيات.

 الفصل الرابع
 النتائج والتوصيات

 
 -: الدراسة نتائج  -1-4
 المراقبة بعملية القائمين المراقبين تأهيل ضعف .1

 البيئي. االداء الى تدهور أدى مما البيئية
 ةقبللمرا معايير الصدار رسمية جهات تبني عدم .2

 ظهور المراقبة البيئية   على عدم ساعدمما  البيئية
 حماية عن المسئولة الجهات قبل من الرقابة ضعف .3

 بالبيئة. االهتمام ظهور على عدم ساعد البيئة
عدم مالءمة العقوبات التي تضمنتها النصوص  .4

حيث أنها ال تتمتع بقوة الردع الموازية لحجم  التشريعية،
  .بالبيئة المخالفات المتعلقة

عدم تناول النصوص لكثير من المستجدات الهامة  .5
  .بالبيئة المتصلة

عمل المؤسسات المسؤولة غياب االستقاللية في  .6
البيئة، حيث أنها ال تعمل على البعد البيئي فقط  عن شؤون 

الكثير من جهدها  بل ترتبط بنشاطات حكومية أخرى تأخذ
  .ووقت عملها
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غياب الكوادر المتخصصة في العمل البيئي في  .7
المعنية بإدارة شؤون البيئة ، مما يفقدها المرجعية  المؤسسات
 .واإلدارية العلمية

افتقار االجهزة المسؤولة عن الشؤون البيئية الى  .8
صالحية الرقابة على عمل المؤسسات العامة او الخاصة 

 .لمتابعة تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة
هناك فجوات واضحة في عملية التنفيذ والتشريع  .9

 وتخصيص الموارد
إن النتائج والتوصيات المتعلقة بمصداقية البيانات  .10
تقار إلى المعلومات التفصيلية تعتبر شائعة . فنقاط واالف

ضعف البيانات التي تصدر عن مصادر حكومية تعتبر 
 .ائع في عمليات المراجعة البيئيةتحدى ش

 - :الدراسة توصيات  -2-4
 هي :  التوصيات من لعدد الدراسة توصلت

 ةقبالمرا بعملية القائمين قبين المرا تأهيل على العمل -1
 . البيئي داءاال تحسين على البيئية

وجود مراقبين بيئيين ضمن الكادر الوظيفي لديوان  -2
 المحاسبة لهم خلفية تعليمية بيئية.

خاصة بالرقابة  معايير ادلة على اصدار  الحرص -3
 البيئية.

 و للبيئة الملوثة الجهات على الدورية الرقابة فرض -4
 .البيئة على محافظة علىحثهم 

وعلى ديوان المحاسبة  القائمةالنظر في التشريعات  -5
، مع وجود اقتراح القوانين واللوائح التي تعالج اوجه القصور 

 . عقوبات رادعة 
 .تشديد الرقابة على الجهات المسببة للتلوث البيئي  -6
المتابعة الدورية والمستمرة من قبل الجهات المعنية  -7

اد بحماية البيئة للتأكد من االلتزام بالقوانين واللوائح وإعد
 الدراسات  البيئية.

العمل على اعداد مؤشرات قاسية باالضافة لوضع  -8
 معايير يتم تبنيها من قبل الجهات المعنية.

البد ان تكون توصيات ديوان المحاسبة ملزمة  -9
 .وواجب اتباعها 

شادية للوزارات والمؤسسات اصدار نشرات ار  -10
 الدولية .تعريف بالرقابة البيئية التي تنص عليها المعايير لل

توفير كافة متطلبات الرقابة البيئية ، خصوصا نظم  -11
 .المعلومات المحاسبية في الوحدات المسببة للتلوث البيئيي

أهمية اإلشراف والمتابعة البيئية من قبل الجهات  -12
 ذات االختصاص والتنسيق فيما بينها.

 تفعيل المسؤولية التضامنية تجاه البيئة. -13
لة كندا والبرازيل انشاء شرطة بيئية اسوة بدو  -14

 والسعودية.
لية لخطة عمل متفق عليها بين آضرورة ايجاد  -15

ممثلي القضاء والنيابة واألجهزة االمنية والجهات الرسمية ذات 
العالقة، النفاذ قانون حماية وتحسين البيئة وتطبيق اللوائح 

 .التنفيذية واإلجراءات القانونية لتحقيق جودة بيئية

 المراجع
 واللوائح:القوانيين 

 مبادىء عامة، –ادلة التدقيق البيئي  14010ايزو -1
https://www.iso.org 

االنتوساي ،نتائج االستبيان الثالث حول الرقابة على  -2
(، مجموعة العمل التابعة لالنتوساي 2001البيئة )

 .3-6االخاصة بالرقابة البيئية ،ص
األهمية التنموية ،للتنمية الزراعية المنظمة العربية  -3

لتطوير وإنفاذ األطر التشريعية للمحافظة على البيئة 
متوفر على  ،رد الزراعية في المنطقة العربية والموا
 http://www.greenline.comالرابط 

، 2003( لسنة 15رقم )،اية وتحسين البيئة  حمقانون  -4
 ليبيا

( لسنة 27قانون حماية وتحسين البيئة رقم ) -5
 .،االعراق2009

 العمل مجموعة(، الدليل االرشادي 2001االنتوساي ،)  -6
 .المستندامة ،التنمية البيئية بالرقابة المعنية

 ، 29/4/2015موقع ديوان المحاسبة الكويتي ،   -7
https://www.sabq8.org  

، المقاييس مع ارشادات  ISO14000المعيار الدولي    -8
 .االستخدام

 ISO14001نظام االدارة البيئية،لالمعيار الدولي  -9
https://www.bsigroup.com 

 الكتب :

https://www.iso.org/
http://eacademic.ju.edu.jo/
https://www.sabq8.org/
https://www.bsigroup.com/
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، المراجعة البيئية ،  (2009،) امين  السيد احمد،لطفي  -1
 .الدار الجامعية ، االسكندرية 

 عن ،المحاسبة (2002، )عباس محمدبدوي ،  -2
 الجديدة الجامعة دار اإلسكندرية، البيئية، التأثيرات
 .للنشر

اآلثار االقتصادية و  (،2002،) محمد صالح الشيخ ،  -3
المالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها ، الطبعة 

 .األولى ، دار اإلشعاع القانوني
 :المجالت والدوريات 

 :منشورة البحوث ال
، ممارسة ديوان (2011، ) محمد ياسين الرحاحلة ،  -1

محاسبة االردني للرقابة البيئية، مجلة دراسات العلوم 
 .202،ص1العدد، 38االدارية ، مجلد

، المراجعة (  1427هد، )صالح عبد الرحمن  السعد ،  -2
البيئية في المملكة العربية السعودية ،جدة، مجلة كلية 

 . 36االقتصاد واالدارة ، ،ص 
أ. احسان محمد  ،د.عثمان النور نادر والنو ، الشبلي ،  -3

احمد ،) تقويم تجربة المراجعة البيئية في ديوان المراجعة 
السودان( ،مجلة الجزيرة للعلوم االقتصادية  –القومي 

 7، ص2012،  2و1، العددان 3واالجتماعية مجلد 
 مقاالت :ال

 (2001، نيسان 1422محرم  ، )محمد ، آدم -1
،مقالة بعنوان )اإلقتصاد والبيئة: صراع المصالح 

 ،56مجلة النبأ، العدد،  (والحقوق 

https://annabaa.org/nba56/iktisad.ht

m 
مقال بعنوان (،    2017،صيف االنتوساي ، ) -2

المحكمة االتحادية االلمانية تصدر تقرير الربيع (، 
المجلة  الدولية للتدقيق الحكومي الصادرة عن 

 .14االنتوساي،ص
مقال بعنوان ) احياء (   2015صيف االنتوساي ، ) -3

الغابات وتعزيز المناطق المزروعة باالشجار (، المجلة  
الدولية للتدقيق الحكومي الصادرة عن االنتوساي، 

 .28،ص
عثمان هادي ، مقال بعنوان "السعودية تنشيء شرطة  -4

بيئية مستفيدة من الخبرات الكندية واالمريكية والبرازيلية 

، موقع 2/11/2017"، جدة ، 
http://www.alhayat.com/article/895699/ 

 .مجلة الرقابة المالية ( ،2000) ، المجلة هيئة تحرير -5
صحيفة الشعب اليومية  الصينية ناطقة باللغة العربية ،  -6

 مقال بعنوان "الرقابة البيئية تدفع االقتصادات المحلية
 ، موقع17/10/2017"، نحو الترقية الهيكلية

http://arabic.people.com.cn/n3/2017/101
7/c31659-9280901.html 

 التقارير : 
األهمية التنموية لتطوير وإنفاذ األطر التشريعية  -1

 –للمحافظة على البيئة والموارد الزراعية في المنطقة العربية 
 توفر على الرابطم –المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

http://www.greenline.com 
محموعة عمل االنتوساي لمراجعة البيئة ،) تطور   - 2

 17واتجاهات المراجعة البيئية، ورقة ارشادية ( ، ص 

،  2013العام لسنة المحاسبة الليبي  ديوان  تقرير -2
 35ص

، ص  2014العام لسنة  الليبي  ديوان المحاسبة تقرير -3
414-421 

،ص 2015لسنة العام  الليبي تقرير ديوان المحاسبة -4
490-499 

-240،ص2016لسنة تقرير ديوان المحاسبة العام  -5
270 

 ، 351ص، 2017لسنة تقرير ديوان المحاسبة العام     -6
الدليل البرلماني الصادر عن البنك االسالمي للتنمية  -7

في  تنفيذ اهداف التنمية  ،دور البرلمان( 2017،)
 .10المستدامة ، ص

ديوان المحاسبة الكويتي ،دور االجهزة الرقابية العليا في  -8
الرقابة على االثار البيئية للمخلفات الصناعية السائلة، 
تقرير انجاز خطة لجنة الرقابية البيئية للمنظمة العربية 

-2016لالجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية  
 .22، ص2018

 

 بحوث غير منشورة:

،  الرقابة على البيئة  ،  (2006،)ابو شعيبازال ،  -9
المملكة المغربية ، المجلس االعلى للمحاسبات ، بحث 

https://annabaa.org/nba56/iktisad.htm
https://annabaa.org/nba56/iktisad.htm
http://www.alhayat.com/article/895699/
http://eacademic.ju.edu.jo/
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مقدم للمجموعة العربية لالجهزة الرقابية العليا في اطار 
 . 27،28الثامنة للبحث العلمي ، ص المسابقة

، الرقابة على  (2006، )على محمد احمد الزمير ، ،  -10
البيئة  ،بحث مقدم للمجموعة  العربية لالجهزة الرقابية 
العليا في اطار المسابقة الثامنة للبحث العلمي، 

 35-34،ص 2006الجمهورية اليمنية ،
 (2004 مايو، )عبد العزيز محمد عبد العزيز ،مجاور  -11

في  للرقابة العليا االجهزة  تواجه  التي ، الصعوبات
 لقاء ، المقترحة والحلول البيئة على الرقابة مجال
 الجهاز ، البيئة  على الرقابة ومعايير أسس عن تدريبي
 القاهرة. ، للمحاسبات المركزي 

االتجاهات   (،2004)هبة عبدالمؤمن ، ،نور الدين  -12
الحديثة للمراجعة البيئية كأداة لتقييم االداء البيئي  ، 
رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عين الشمس ، 

 .القاهرة
 المراجع االجنبية :
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