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E� ,P� فCر ا��!� @=�j�� � �P=ا� ��Pا��� n� ن!P :��2��-ا�A  ��3�� ،�3�) ر 
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٣ 

   

 

� �H6و �P�  
 9��� E� �3�C��� دق��ا� �-�P� E* ب�-!د أن -
 l0ه ���آ� @A رآ��ا��@ � ���
��� ���ا���Fة ا�

�H��!ا�.  
�i�0 و6�#� آ���� ه0ا ا.ر��د ������ ��� 6�و-@ 

 ���
��� 8�*Fز ا�(���ا���2وع � n �A ء�أ*>
��P�2ر � ا��!��)��M6، وهRا M�-��� @ :ا����ة /

، ��ر #�روA�ر (�3� P-C� /� �!���ازآ�، وا����ة
إ �!-� ح ه��وA�، / 6!��س �A��، وا����ة/ وا����
C���$CAف / $��=�ن آ�����6، وا����/ وا����

/ $��-��Cف آ! P@، وا����ة/  وا����آ!د � �،
���و$Cف آ�و��3�،  /��-� آ!ز-�روA�، وا����

���� -�!��Aت،  /���وA�، وا����$��=� �!/ وا����ة
رو$�P�P��  ،� C/ وا���� ��2�ل را�#��، وا����ة

���P� / ه��P� $���روA�، وا����ة /وا����ة
/ ه�-� A�A!P-�، وا����ة/ $�� ��A!PA�، وا����ة
  . زوآ!A���ر�!را/ ه�A �-C!ر�!A�، وا����ة

8 ���
��� ��(��!ر � و�*Fز ا�ا�(� E* Cً<A
$ ،��P�2ه0ا ا�� @A ط�23� ����ة ا�����Fه�� ا�


��� �E� ,P: ، وه@ا���2وع��� ���: ا���Fة ا�
أ$��ا���، وآ�3ا، وإ$�!-��، وا����ب، وا��3و �، 

  .و�!��3ا، وا�����P ا���%�ة
  
  
  
  
  
  


��� ا��@ ��� ���آ�� -!د أن -�P2 ���9 ا���Fة ا�
أر$�� �3� ��!��ت *E *����ت ا���ا�� ا��@ 

A � ا�����ا�� أ�� �
/ و) درا$�ت ����(@ �(�ل ا���
  .�� 3�ا��!�!د أو 
��� آ��0 ����د *�8 ا�$�#��ن 


>� �  D�ر��ّ��� E إ�D 8#و-�!�� i���P2 أ >ً� @A E
�
�� #�,، ا�%��, *�@   رودو��:، ه��ا�#�/� وا���

lم، ا��آ�!را!��, *�@ �و��رE6 زوك، ا�% A@ ا�
  .ا��������

ا.-�!$�ي �!$�ي ��(�!*� *�, و
��� أ��-� ا.-
� ���ّ
��ا�� ا�#�/� وأ*>�ء ا��(�3 ا��%=�ة ���*�ة 

و-�!�� i���P2 ا�;�ص  .A@ �;��� ��ا�, ا���2وع
 M*د E� i��
8 ���
��� ��3!ز ��3ا ��� �*Fز ا��)��

� �%���.  
 �
و-�*! ا��Hاء و-2(�M ���2�ور �G2ن هl0 ا�!ر

Fا.��ارات ا E* مC�Dى ��(�!*� وآ��0 ا�$�
 9
*�, ا.-�!$�ي ���ا�� ا�#�/� وا�;���ت A@ ا��!

�*!�)��� @P#2ا�:  
 

/org.environmentalauditing.www://http.  
  

��Hاء ا�E� ���P ا�3(�ح n�#�6 @A ه0ا ��3@ �و-
@��
  .ا.ر��د *�@ *���M ا��

  

  
  �P�����A, أو

 ا���ا�9 ا��م .$�!-��
  ر��� �(�!*� *�, ا.-�!$�ي ���ا�� ا�#�/�

  
 دو-�ل �Aا-����2

8 ���
��� ر��� �*Fز ا�ا�(�  
��P�2ر � ا��!��)��  

    
    

  

� �H6و �P� 
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 ��ا�� ا���
� ا�����ا��
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  ��ول ا��%�! �ت
  ٦   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��;���ات وا��D��رات

  ٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا$��Cل 
  ٨   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�3=�0يا� ا���;�

���H٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�  

>� � ا���
� - ١ا�=�,  E* ��$�$ت أ��!�  ١٠  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �


>�� ا���
� ا�����ا�� و���G6ه� *�8 ا�
���د، وا��(��9، وا�#�/�: ١ا�;�!ة  M�A١٠   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
١-١ �
  ١٠  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �!ارد ا���
  ١٠  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �!ارد ا���
� ا���(�دة ١-١-١
  ١٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة �!ارد ا���
� ��� ا���(� ٢-١-١
٢-١ �
  ١٤  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إ��ادات ا���
١-٢-١�
  ١٤   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �#H- �P, ا���
  ١٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات ا���
�  ا��!�A وا�$��Hار A@ إ��ا٢-٢-١
٣-١ �
  ١٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا$��Cك ا���
� ، و��A!6 ا���
� ، وآ=�ءة ا$�;�ام ا���

  ١٦  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا���ف *�8 ا�$�(��� ا�%H� ���!P>�� ا���
� ا�����ا�� - ٢ا�=�, 
  ١٦  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــM�A ا�$�(��� ا�%H� ���!P>�� ا���
� ا�����ا��  : ٢ا�;�!ة 

١-٢
  ١٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ت ا��و��� � ا�6=�
  ١٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا���2 �ت ا�!?��3 ٢-٢
  ١٨  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ا�� ا���
� وإ�P�-��ت إدار�6� /  $��$�ت ٣-٢
  ١٨   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ا�� ا���
�/  $��$�ت ١-٣-٢
٢-٣-٢ �
  ١٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اFدوات ا����;��� ������G *�8 إدارة ا���
  ٢٢  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�#�/�� ����$�ت ا���
� و وا�����*��، ، ا�
���د �ا�����Gات ٣-٣-٢

  ٢٤  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ا��D�ر �!�!*�ت ا���ا�� ��3 - ٣ا�=�, 
  ٢٤  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآ�=�� ا��D�ر �!�!*�ت ا���ا�� : ٣ا�;�!ة 
  ٢٨  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آ�=�� 6���M ا���ا�� - ٤ا�=�, 

  ٢٨  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ6���M ا���ا��: ٤ا�;�!ة 
  ٣٥   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��H�ر � وإ*�اد 36=�0 ا���ا��- ٥ا�=�, 

١-٥  �
  ٣٥  ـــ و6%� � ا��#, ��%n�H هl0 اFه�اف)  وإ��اءاتو��2و*�ت، ،��ا��(ا��%E� nH و�!د أه�اف �%�دة ����$�ت ا���
  ٣٦  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا���ا�� ���(�ل ا�;��9 ا��%E� nH و�!د واآ���ل و�%� ا��%��Cت اFو��� ٢-٥
٣-٥  �
  ٣٦   ، وM��H6 -��م ا��
��� ا��ا���D) وإ��اءاتو��2و*�ت، ،��ا��(ا��%E� nH -��م إدارة و��ا
#� ا���Hم ا��%�ز A@ 36=�0 ا����$� ا�!?��3 ����
٤-٥ �%A  ,��26 ت�ما*����ت ا����;�م��3�$�36=�0 ا��� M��H6 @A  )ت، ،��ا���٣٧  ـــ ــــــــــــــ) وإ��اءاتو��2و*  
٥-٥  �  ٣٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا����=�� E� E ا��*M ��ا�
٦-٥ � �H6 9و� @��
  ٣٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ا�� ا�  %�د -���� ر
٧-٥���Gو�6#9 ا�� M��H6 ٣٨   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

nAد: ١ ا���E* ���� ت�لرا$�ا�  36=�0 أ*� �  ٣٩   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ا�
nAأ���� : ٢ ا����
  ٥٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ت ا��و��� ���� �� �E ا�6=�
nAورو�@ � أ���� :٣ ا���Fد ا�ت ا�6%� �26 E� �� �  ٥٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
nAديد��,: ٤ ا����8  إر��* �  ٦٠  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��3 ا� ��3=�0 ا���ا�
nAا� 6%��, :٥ ا���<H � �٦٢  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
nAن :٦ ا����ا�$�#� E� ت��!�  ٦٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �!�� ���
nAا�����ا�� :٧ ا��� �
  ٦٤  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
���� ��ا�� ا���
nAا�����ا�� -�!ذج : ٨ ا��� �
  ٦٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا$�#��ن ا���

  ٧٤  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا�����%�ت
  ٧٦  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا���ا�9

 ا��%�! �ت��ول 
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  وا��D��رات ا��;���ات
CO2  @-�� ن أآ���!��Pا�  

EC ���!=ور��� ا��Fا  
EIA @/�#ا� ���Gا�� M��H6  
EP @ورو�Fن ا�ا�#���  
EU @ورو�Fد ا�ا�6%  

EUROSAI ورو��Fا�����3 ا��  )اFورو$�ي(� ���
��� � �����ة ا�
GW �)�� واط  

GWh �)�� �*�$ واط  
ICT ���!�!3P6 ت��!�  وا�6���ت ا��
IEA ا��و��� �
  وآ��� ا���

INTOSAI ا��و��� ����3ا����
��� ���  )ا.-�!$�ي ( وا��%�$#� �����ة ا�
IPCC  نG2� ت��!P%ا� E�� خ���6ا��(�3 ا����2آ��ا��3   

MW �)�� واط  
MWh �)�� واط �*�$  
NOx ��$�أآ Eا����3و��  

OTEC ¬�%��� � ا�%�ار �
  3P6!�!��� 6%! , ا���
PPP ص�ع ا�;��Hم وا��  ا��2اآ� ��E ا�H��ع ا�
R&D ا���! �ا�#%® و  
RER ارد!� �
  ا���(�دة ا���
SAI ���
��� 8�*Fز ا�ا�(�  

SEA @)�6ا�#�/@ ا�$��ا M��Hا��  
TJ ��6ا �!ل  

TWh  *�و ��6ا�اط $  
UN ا���%�ة M�Fا  

UNEP ا���%�ة M�Fا ���-�� �/�#��  
WGEA ,�* �*!�)� � ي�ا�#�/�ا.-�!$ �  ��ا�

WMO د�ر�Fا�(! � ����3 ا �����  ا�
  

 ا��;���ات وا��D��رات
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 ا$��Cل
EP6 M� ��<
� � ا���
� ا�����ا�� ��D�
#, *�8 -��ق وا$9 ���ا� E� 

���
��� ���
��� !�� ��ى ا�(��ز اF*�8 و��� آ�ن .��8 اRن ا���Fة ا����  
��P�2ا�;#�ة ��(��!ر � ا�� I� @A ت����* � �HA ،ا��(�ل A@ ه0ا ا���ا�

8�* nAم ��وروا��Hا�  ���
 �H��!ا� l0�� د � ا���2وع�ا.ر�.  
  

 n=� إ*�ادو  l0د � ه�ا.ر� �H��!ول �;�� ا���ف �9ا�Fا  �*!�)� ,�*
��ف ��ا��@ 6، ٢٠١٠-�٢٠٠٨ة ��=� ا�#�/� ���ا�� ا.-�!$�ي *�,

ا���Fة ا����  أن �3� ��=��6�  �EP ا���3(�� ا��@ ا��!اد آ��� 6!9�$
���
إ��اء  A@ ���*�ةو�����  �H��� ��P!ن ا�!���H هl0 ُ��±َ��، ���0و .���

 ا�!���H  و6�#� هl0.ا���
� ا�����ا�� ا��@ �6آ� *�8 ا���ا��*����ت 
  .ا.-�!$�ي أ*>�ء ����9� ��EP�   ��; أن��8 ذات ?��9 *�م 

 
�H� #ه �آ�Fا n�H%�� � د�ا.ر� �H��!��6ا�Rاف ا�:  
  
•  ��A!6 $�� �=��ة�ت أ$��!�� �
  ؛�G2ن 
>� � ا���
  
ا���
�  �(�ل A@ ا���ا��  *�@ إ*�اد *����ت��ا�@ ا�%����ت   ���*�ة•

   ا�����ا��؛
  
• M �H6  نأ����G2� �%6 ��=ا��� � آ� �� � .���3(�ا�� و�
 
 ا��@ H6!م ��� ا���
� ا�����ا�� ��ا��ت ا�� � �E درا$�ت ا�%��� !��و 

���
��� ���  .�E ���9 أ-%�ء ا���M ا���Fة ا�

 ا$��Cل
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  ا���;� ا��3=�0ي
��<
 �#� �C´ و    .� آ�=�� G2����Aن��$�، �  !�� 6=��� �!�� و    . �� -!*ً� ا���
� ا�����ا�� ��Hًة6

�=- �

���أن A ،i@ ا�!��� ��� D#�ة 
���� أو ��و��  @A� A@ ���9 أ-%�ء ا���SAIsSAIsSAIsSAIs� �� M ا���Fة ا�

� ا�����ا��ا�*����ت ����� �H� ���*�ة ا���Fة ا���� ا.ر��د ه0ا  ����فوه0Pا،     .��ا�� ا���


��� �=�M ا�����, ا�����H ��0ا ا��!�!ع و�%6 � -�� ��� m$�3ا��� l0�� ر��داُتE ا. وPّ�6.��ا�
    : ���  6G@ا�H�رَئ

••••  �� M�Aiا�#�/����26 إ�� �ا�6���G6ا�����ا�� و �
  . وا�����*��، وا�
���د �، 
>�� ا���
••••  M�Aت���ا� ا�$�( ���!P%� ��<Hا� l0�),��:���  .) أدوات ا����$� ا�
••••� m$�3� ر �!�!ع���Dا��  .��ا�
••••  M���6�  .��ا����ا�����C $/�� اF وو�9 دو��,  ا���وف ا�����ة A@ آ��m ا���ا�

  ::::)١(إر��د ا�3!ا�@ اFر�9 ا������و �9# 
  :اFو�8ا�;�!ة 


>�� ا���
� ا�����ا�� و���G6ه� *�8 ا�
���د وا��(��9 وا�#�/� M�A  

� ا�����ا�� A@ آ, ��� وأ��ه� *�8 ا�
�ا�;�!ة اFو�8 ��ف ��6����� �H���د 6%� � ا�H>� � ا.�P���� ا���

�!ارد ا���
� اFآ�� *E و �@ ا�H�رئ ��%� أ$�$�� اFو�8 *�8 ا�;�!ة  اFول ا�=�, و �آ� .وا��(��9 وا�#�/�
  . ا���
�وآ=�ءةو��A!6ات،  *E ا$��Cك،  و$�#���6�Cً<A ،، و����ا�6�،ا$�;�ا�ً�

  ا���-��ا�;�!ة 
  M�A ا�$�(��� ا�%H� ���!P>� � ا���
� ا�����ا��

8 ���
��� ا�(��ز  
��مl ا�;�!ة، A@ ه0 �#3@، �*Fا�� �H�ا���ه�ات ا��و���  / ��6=�
��ت�.���� *�8 اF$/�� ا���
A@ �(�ل ا���
� ا�����ا��، وا����$�ت وا�#�ا�� ا�����H ��0ا ا��!�!ع، واFدوات ا����;��� .دارة ا����$�ت 


�ا�#�ا�� / ����� �H�  . ا��!�!ع *�8 ه0اا���-@ا�=�,  �آ�  و.ا���
  ا������ا�;�!ة 

�  آ�=�� ا��D�ر �!�!*�ت ا���ا�
�%� � ا��(��ت اFو�8 وا���-��، � إ�8 ا���!��ت ا��@ M6 ا�%�!ل *���� A@ ا�;�!E�6 ا$�3�دًا، ن��ا�!ا� H!م 

 ���ا��D����ت ا�A@ إ?�ر (ا��@  �EP أن 6;>9 ����ا� �2� ( ���Cدوات ا��Fو6%� � ا� ���@ أو ا(���ا�
E�%ا���� E� @م �ه��H�� ��� �-� *�8 هl0 ا�����G، و ��� �I ا��3�ه�  �آ� ا�=�, ا����®و .)��ا���� ا�$�

  .)M��H6 ا��;�?�(و %�!ي أ >� *�8 6%��, ا��;�?� ا��%����  .���
� ا�����ا��� ا��%���� ا��!�!*�ت ��3�ول
  ا��ا��ا�;�!ة 

�  6���M ا���ا�
 .A@ �(�ل ا���
� ا�����ا�����ا�� �*�اد ا. =�� 6;��¬ ا���ا�� وا��ا�A ®�� 9@ ا�=�, ا��ا�� ;�!ة �H6م ا�

,P26 �آ�     �A!=��" n�3ا���
>�� ا���
� ا�����ا�� "��ا� @A داءFا � �E ا�;�!ة P2, ��ءًا6ا��@  – ���ا�
�  .ا��ا�


��2� A@ ا�=�, ��ا�� ا��@ ا�ه! ا��H�م �����  ا��ا���;�!ة ��H�3@ وا�����9 ا��3� M� ���;ا�.    
ا���
� ا�����ا��، و-���� �!�9 �� �� ��ا�� E *ا���HA�ت -���� *����، ودرا$�ت ����  �H6مو

آ�=��  وإر��د �G2نا���3، ��ا��  آ�=�� 36=�0 وإر��د �G2نا���ا�� �E ا���2 �ت ا��و��� وا�!?��3، 
 ,��%6 9� ,��و-#0ة  ا�0ي و�3�l ا�$�#��ن E *��� *�3#0ةا���!��ت  ���9 هl0 و�P��6,    .ا�H>��ا��

E* ت �!��ة�نا� *���Rل ��8 ا�ه0ا ا��( @A � ا��@ أ�� �  .��ا�
    

  
  
  
  
  

���ا�� �ر��د � إ �!اد �����آ�=�� :  ا���2وع
�دة ا-�� د��,  D�!ات،��٤���� ا��E� �-!P ��%�!ل *�8 6=���     )١(

9 ا6R ���ح !ا�#�/��، وه!����@:    orgorgorgorg....auditingauditingauditingauditing----environmentalenvironmentalenvironmentalenvironmental....wwwwwwwwwwww..    

� ا���
� ا�����ا�� ��ا�
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Hـ����  

��*�#�ره� ا���
� A@ هl0 ا�!���H، ا���
� ا�����ا�� -%�د، 
، ا�%� اFد-E� 8 �� أو ا$��Cآ�، A@ إ-���� nH%6ا��@

�M  ا���#�� *�8 �%� ا.-��ن واFداء ا����M ��3ا�����Gات
 �@  ���A!6 EPه�، وا�، ��� A@ ذ�� ا�#�/� ا��������/ا�#�

� ¬HA ��� ��A�آ ���P����%ل ا��,، ������ل  أ >ً����� 
  . *����ا.�H�ل �mء دون ،ا�H�د��

��)� @��6 ��<Hا�����ا�� آ �
�E، ر�����E و-=�M ا���
اFول ه! 6!��� ا���
� �E ���در ا���
� ا���(�دة 

)RERsRERsRERsRERs(�د � ، وا�����
���� واA آ��Fه! ا�$�;�ام ا @-
  .��!ارد ا���
� ا���(�دة و��� ا���(�دة

 *�د �E ا�H#�ت ا��@  �EP أن 6�n ا���Hم  !��و�9 ذ��، 
وا��@ E�<�6 -%! ا��!A 9$@ ا$�;�ام ا���
� ا�����ا��، 

@6G  ��:  
  .ا����$�ت/ ا���2 �ت و*�م د
� *�م آ=� �  ••••
3P6!�!���ت  ���! � وا-��ج و�6آ�m ً����- أ ا��P���� ا�#�ه��••••

  .���در ا���
� ا���(�دة
  .ا�H#�ت A@ ا�!�!ل إ��P#� 8 ا����P�ء ••••
�n �ا.*�-�ت ا�%P!��� -��م  $!ء أداء ••••�  ���A M*���3 ود�

  .ا���
� ا�����ا��
•••• 3P�  E 0أو�/� ا� m-�� E� @*!ا� ��M� در��ا$�;�ام � 

  .ا���
� ا���(�دة

� �E ���در ا���
� ا���(�دة�ا��Hرة ا��3����A �  *�م آ=� ••••���.  
••••  @A E ك ا�������!P� در��� �
  .ا���(�دةا���

آ, ��� �6ا��� �� �دة -�#� ا���
� ا���3(� أن �6;0 و �#3@ 
 Eا���(�دة� �
و*A.     �3@ �� � ا���
� �� �� ���در ا���

 �A 9$!6 EP@ ا$�;�ام ���در ا���
� ا���(�دة ��وث 
H%6@6G  �� n�:  

••••  M*م *�8 ���36 ود!H6 ت �� �ة�*��
 � !�6
  .ا��3P!�!���ت ا�%� ��

••••  E� ��=;د � اا���ا*�� E� �
��و�� *�8 واردات ا���
  .دول أ
, ا$��Hارًا

  .ا��;=�� �E ���6 ا��3�خ ا����@ و�6!ث ا��Cف ا�(!ي ••••
  .ا��E� ,��H ا$��Cك ا�!
!د ا�F=!ري وا���
� ا�3!و � ••••
  .�� �Aص *�, �� �ة6!� ••••

  
 ا��م ��� � و6!$�9 �(�ل ا���
� ا���لو �EP ا$�;�ام 

ا�%��H�H ا�����ا��، �CD Eل ا���! , ا��#��� ���2�ر 9 
و������@، E�A     .ا��3P!�!���وا�#%!ث CD E� � !�6ل و

 و��ا�� آ, �E إدارة إ-=�ق ا�F!ال ��H36ا�>�وري 
���� ا����$�ت وا�#�ا�� Aو ،��� أه�ا�A� إ-(�زA@ ا�

�3�    .ا��
وأدوات ا�H3, أدوات $��$�   ا.ر��دي���,و�  �2, ا�


>� � ا�H3, ه���2ً�َآ6ُ0ْ و.��H3,�ا����$� ذات ا����  � ¬HA 
 ً��3�P #$!ن ذ�� ��® ا.ر��دي A@ أ��اء �E ا����, 

��H�3ا�� i��3#�.  
  

  
  

 
  ) زوآ!A���ر�!را :�n ا�����P ا�=�P ����#� (، ���!ر � ا����2، "رو$!A�A "@ ��ر*� ا�� �ح

 �Hـ���
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  :اFولا�=�, 
�

>� � ا��� E* ��$�$ت أ��!��   

  )١(ا�P2, ا��!��%@ 
�
  $���� ا���

  

  

  ا�;�!ة اFو�8

>�� ا���
� ا�����ا�� M�A  

  و���G6ه� *�8 ا�
���د
  وا��(��9 وا�#�/�

  
  ��#% ا�$�# ا��"��ا� !  ا��و�ن��ا���ا���� أن ���� 

'��ا�� !  � وإذا آ�ن ��� ا��-$�, .ا��*�دة ا��  ���'�ن &��
� أن ���ف ا���ا�2 ا���'���ت �� ،���ل ا�$�# ا��"��ا�

6
 ا�$�#�"�&  و��"��� ا��9' .ا9آ�8 أ���� ا����'7
ا��@�ر إ���� !  ا��<
 ا9ول ا���ا�2 �'  =*��� ه;: 

���A7ا�.  
  

  

 !  �� ه  �<�در ا�$�# ا��"�-��
  دو�� ؟

 
  

 ، ��ا�� #$�ع ا�$�#&�#�'� D'�9رس ا����ز ا�� ���G�
 �I����  J�G ا���ا�� ا����م &��ارد ا�$�# !  ا��و�
، وا����! �K =���� ا�$�# �K ه;: ا��<�در�G��ا�. 

 وN��� �ً�Pا ���ارد ا�$�# ١-١و��A�K ا��<
 ا����  
  . و���ب آ
 ���Gا�����دة و��Q ا�����دة �2 &��ن �Nا��

١-١ �
  �!ارد ا���
  �!ارد ا���
� ا���(�دة ١- ١-١

 
 وا�$�# ،��ارد ا�$�# ا�����دة ا�$�# �K ا����ح=@�
،ا�@�"��Tا9ر  ، وا�$�# �K ا����:، وا�$�# ا�*�ار�
 وا�Nرا�� وا���اء، ،وا���&�=��G-'��ت ا��ت وا�����Gوا� ،

Vا�.  
 K����=ن �<�در وا���7د �تا������وW@&  ا�����دة �K ا�$�#

 أ��اع �<�در &@Wن�أ�] &آ;�Z آ
 &'� ���"Z &'� إ��XY D، و
 .K �<�در ا�$�# ا�����دةT� �J�G  أن =�رج  ا�� ا�$�#
ا�7�رة ا������ �K �<�در ا����ر� ا�*��� �'D أن و=�ل 

، وذ�Z 9ن إ���ج ا�$�# آ�� �J�G [ ="�-�م ا�$�# ا�����دة 
� K�*&�� ^�� دة����ا� 
 & ً�<�در ا�$�#X�= ون أي�

  .���`� �K ا�*_��
N���=دة و����ا�  & �<�در ا�$�#��Gه� !  ا���"= ���W

، و=���� .ا��"��ا� �7$�ع ا�$�#���'� 7��P أن و K_��
 ، أن =7'
 �K ا[����د �'D ا��'�انو=�N� �K أ�K ا�$�#

  . !  ���ل ا�$�#ا�X9ى
���� أ�Aً� �2 �<�در ا�$�# ��Q ا�����دة، &����7ر� و

='Z ا�"'���ت  وذآ�ت أه� .ا�����دةا�$�# �<�در �'���ت �
 K� ع�� 
_� 
>�G� 
!  أ��اع �<�در ا�$�# ا�����دة &@_

 ا�����&ا���ول *�>��.  

 وا�Nرا���=��G-'��ت ا��ا�  
 وا�Nرا����_K ا��-�ام �=��G-'��ت ا��ا� �!��'�،K�-"=و  
bًA! ،:���ا�7
، �K =���� ا�$�# ا�_��&��6Gم . وا��و="�- 

����8، أو ا�����Gت ������ ا�����Gت  ا�وأأ��اع ���=� �*�دة، 
  .ا�$�#

� ا���
� ا�����ا�� ��ا�

   �!ارد
�
 ا���

���  
 ��(�دة ��(�دة

���!6   
�
 ا���

 *�ض
�
 ا���

 ا$��Cك
�
 ا���


�اوA!رات ���  
�
 آ=�ءة ا���
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���;�=�ت ا�3#���6  ���, أ�� ا�����H�ت ا��%���� ��-!اع ا��;��=� 
  :A@ �%�!ى ا���ء ��� *�@ ا�3%! ا����@ �وا��را*�

•••• G-'��ت ا��ا�  وا�Nرا���=�� �A�)ت ا�;2#��، –ا�� �وا�3= ،m2;ا� 
وا�ºH، وا��;�=�ت ا�(��A، و���ه� �E إ-��ج ا��%���, ا��را*��، 

  .و�� إ�8 ذ��
••••   وا�Nرا���=��G-'��ت ا��ا��را*�، -ا��?#� ا� E� ����ت ا��� �ا�3= 

����Hا�#�� �، وا� ����ت ا��� �اق ا��@  و.وا�3=���C� ���6 �
  .���، و��6;�م D�ً�!� A@ �(�ل 3P6!�!��� ا���ز ا�%�!يا��#

••••   وا�Nرا���=��G-'��ت ا��ا� ���ا�;- E* Cً<A ،� ت ا���6�#- 
ا�3#�6�ت ا��@ 6%�!ي *�8 ا�23� وا���P ا����;��� .-��ج ا�!
!د 

  .ا�%�!ي
 وا�Nرا�� و �EP ا$�;�ام �=��G-'��ت ا��د ا�%�!ي ا�!
P� @A, ا�!

,H3در     .���ض ا���ا�� E� ��3د ا��!
!�� Cً �� د ا�%�!ي!
و �#� ا�!
وا���دة اF$�$�� �-��ج و
!د ا�� �ل ا�%�!ي ه@ ا�#0ور     .ا�%=� �

ا�� ���، M�  E�� @A إ-��ج ا. ��-!ل ��P$ E ا�3#�ت ا�0ي -%�, 

�m ا���P او �E ا�%#!ب E� ،ل�8 $#�, ا����* ،i��*.     Eو�

ي �E ا�(�, ا���-@، ��® 6�#� -#�6�ت ا���Hر إ-��ج ا�!
!د ا�%�!
      .آ���� أو أي أ��اء ��#E� ��H ا�3#�6�ت ���رًا .-��ج ا�!
!د ا�%�!ي

  

  

    )٢(ا�P2, ا��!��%@ 
  ��ا � و*�!ب �;��� أ-!اع ا���
� ا���(�دة

�!��ت أ$�$�� *E �(�!*� �;��رة �E ���در ا���
� ا���(�دة�  

  ا��P�ن
�!د   ا��!ب  ا���ا �  

 ا�=��Gت ا���'-��
  وا�Nرا��

  

 وا�Nرا�� ا���اق �=��G-'��ت ا��ا�
ا���رو*� ��0ا ا���ض �  � � ا-#���ت 

  .��-@ أآ��� ا���P!ن A@ ا��Cف ا�(!ي
 إ�P�-�� ا$�;�ام �=��G-'��ت ا��ا�

   ..-��ج ا�!
!د ا�%�!يوا�Nرا��

ا-#���ت أآ�$�� ا����3و��E ا�3���� 
  .*E ا����اق

���ض ام اFرا�@ ا��را*�� ا$�;�
 زرا*� �%���, �=��G-'��ت ا��ا�

  .وا�Nرا��

ا�%��� Fرا�@ زرا*�� .-��ج 
  وا�Nرا���=��G-'��ت ا��و�6ه!ر ا� ،

    .ا����� ا����%� ���را*� -��(� ���0
  .زرع أ-!اع و���ة �E ا�3#�6�ت

  ا���
� ا������

  

   .*�م و�!د ا-#���ت أآ��� ��-@ ا���P!ن
  . 6!��� -=� �ت*�م

 �P#2� �*��� ل��رة *�8 ا�6�Hا�
�
  .ا���

  .ار6=�ع P6���� ا�$����ر
  .ا�����Gات ا�#�/��

  .��3!ع ا�#�!�!�@ا�>�رة �
  .$�*�ت ا����2,    ���6 

  .6!ا�A �!ارد ا����P� @A l�ن ���M�Cى 

� ا��%�¬ ���3# ���%6 �? ����

,������.  
�
  .ا�$����ر �P#� @A ا���

  ا�3=� �ت

  

ا����اق ا��#��� أو إ-��ج ا���ز ا�%�!ي 
��ل ��Fاض ا�H3, وا�!
!د (�$C� �< أ

  .)ا�%�!ي
  .��ء �E إدارة ا�3=� �ت    

ا���#�س ا�%�اري وا-#���ت ا���زات 
      .ا�;��ة
 ��Dا�%� ا���*�ا��.  


�ب ا��!
E� 9 6!��� ا�3=� �ت 
  .وا��;�� ��3�

  ا�� �ح

  

  : ا���P!نأآ�����-@ *�م و�!د ا-#���ت 
����  .*�م و�!د -=� �ت ��!��ة أ�3�ء ا�

  .ار6=�ع P6���� ا�$����ر
  .ا�>(�� ا��%��,

  .H6�9 ا���
� ا���!��ة

  .ا�������ت ا��%�دة ��2ة ه#!ب ا�� �ح
�
  .ا�$����رات ا����� �P#� @A ا���

��ورة $�!�� ا�!�!ل ����#�3 
�ات ا��CD ���Hل ا�#3�ء��� Dدا, 


9ا!��.  


� ا�����2ا���  

  

  :أآ��� ا���P!ن��-@ *�م و�!د ا-#���ت 
����  .*�م و�!د -=� �ت ��!��ة أ�3�ء ا�

  .ا-;=�ض P6���� ا����2,
  

ا�;C � ا����;��� *#�رة *E -=� �ت 
  :D��ة

ا�*���د *�8 ��ة $�!ع ا���2 
  .وآ���A ا���
� ا�����2


9 وا�)6�l ا��3�E�#$ا�!��� ���%.  
#� @A رات�ا�$����
  .�P ا���

�
ا�%�ار �  ا���
  اFر���

  

   :أآ��� ا���P!ن��-@ *�م و�!د ا-#���ت 
����  .*�م و�!د -=� �ت ��!��ة أ�3�ء ا�

  .إ��ادات ا���
� ا������ة

mا���آ� ����P6 ع�ار6=.  
إ�P�-�� ��6ب ا���زات ا�#�آ�-�� 

  .ا�����

 E� �#$�39 ا��
أآ#� آ=�ءة A@ ا��!ا
  .ا�3���� ا�(�!�!���

n�#�6 ت (أول�H�#�6 :(         ء����Pج ا��ج ا�%�ارة         إ-��إ-� l�ا��� �/A�6   
  


>� �: ا�=�, اFول E* ��$�$ت أ��!�� �
 ا���

 )رو$�P� ��P� �: C��n� �# ا�����P ا�=H�)� �P, ا��=� 

 E� @ٍ�!�: nononono....gridagridagridagrida....wwwwwwwwwwww: ا����ر
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�P�*�  و��ف �7'
 ه;ا �K ��ى زرا��=��G-'��ت ا��ا�
، و�c�N ا9راT  ا�<��* �'Nرا�، &��DG، ا9راT  وا�Nرا��

  .ا�Nرا�� ا��  ��_K ا��-�ا��� &7��$ أآb� �8ء�
&�����ره� �<�ر �'$�# ا�����دة  �;�=�ت ا�3#���6 وا��را*����و���� 


 ا���8ل، [ ��N� ا��eاق .ا�_K� ��8 ا��Nا����� D'�!  �=��G-'��ت ا��ا�
 �K �"��ى ا�����fت �Qز ��f  أآ"�� ا�_�&�ن !  ا�bJف وا�Nرا��
و�_K� K ا��Aوري ا����ال ا9`��ر ا��  =*<� &Nرا��ت (ا���ي 

ه   ����;�=�ت ا�3#���6 وا��را*� وه�Gك ��Nة أ�Xى .)�Xر�� ����ة

 ا���8ل ��� D'� ،��#ا��eا j=ام ��ا�ا��- ، !  "ا�����Gت"إ�_���

  .)ا�����Gت ا�����8 �'��G=�ت(ا�Nرا��ت 
 وا�Nرا�� و���� [��-�ام �=��G-'��ت ا��ا� &�����ره� �<�ر �'$�#
 �ًAدة أ�����نا�b_`'��*�"�وئ ا��ا� K� . 
�P�*�  !Nرا�

  وا�Nرا���=��G-'��ت ا��ا� �#
*� 
*= K_��  ا��  ا9راT  ا�Nرا��
 K� ��N�ام ا��ا��- ��� m�e ،
 ا�J;ا�6�P�*�ا� ا��-�ا��� �Nرا�


 ا�$�#، وإزا� ا��J&�ت، و�P�*� �*�ث &�����  ا9راN�  Tرا�
 
، و���fW ��ق ا���اد ا�J;ا�6�=oآ&��'.�Aأ� K_�و�  K� m��G� أن 

ا��eاق ا��#�د ا�*��ي آ��ً آ���ًة ��f�'� Kت ا���اء !  ا�bJف 
  .ا���ي

  ا�$�# ا����6
 I!�ام ا���-���& ) ا�$�# ا�*�آ�(��_K ا�*<�ل �'D ا�$�# ا����6

 ,JAأو ا�)
، أو أ�K� j�N� �A )ا�JA, ا���6"  أو ا�*�اري ا��*��
 ��*$�ت ً������ ���ذ� ا�;يآ
 �K ه;: ا�$�ق !  ��^ ا��#p، و

 �'��ذ&� و .ا�$�# ا�_��و���6 �'"�ود���� G��_ا� =W@G ا�$�#
 و�K ا���_K أ�Aً� ا��-�ام .و=���� �'D اb�Xف �"����ت ا[ر=��ع

  .ا���رج ا�*�اري �'���: ������ ا�$�#
و���ي �G& �ً���eء �*$�ت ا�$�# ا�_��و���6 ا�<��Jة، إ�e D� آ��� 

�ورات ا��&I �'$�اK�e ا����6 وا�"�ود ا�6�7� �'D !  �_�ن �
 �JP9ا�:���'. �e�Gا� K� �ًAأ�  `���ة ����7q�"�& ����=  �����&و 

 
ا[#�<�د� ، و="�-�م =_������Gت ا���ر&��Gت ا�<��Jة �G� �G&ء �8
  .ه;: ا��*$�ت ا�<��Jة ������ ا�$�# ا�_��و���6

����� ا�$�# �I��q K و2T و�"�-�م ا��� وا��Nر &����rم �
ا���ر&��Gت !  ا=��: =��ر ا��� ا��اردة أو �I��q K ا��
ء دور�ً� 

 أو ا��*��ات�'e�"اض ا��et� %��>وا��.  
 أو �'�-� �_���_�� 
 ا��9اج إ�D آ��&�ء &���6#�q 
��*= K_�و�

 .&����اء ا���JAط'e��  ! ،ا�*�[ت �r��  ! ،الN= ] :;وه 
 !  أ��آ� v'�� m�e K�I  و.=������r�9ا p��8= ه� 
ا��2T ا8�9

 K�& �� �*_�ن ١٠٠-٤٠ا���ن ا�;ى ���ًا، وه;ا ه� ا��_= [�!  #�q
  .ه  ا9آ�8 !���� ا��9اج

و��_K، !  ا��*�$�ت ا���ار�، ا��-�ام ا���رج ا�*�اري &�K ا����: 
 I�� D'� :���وا�  ��وه� ( آ� �'*<�ل �'D ا�$�# ١ا�"$*�

,�*�'� 
 ا�$�# أو ا��_������G ا�*�ار���*= ������G_= D�"�(.  
 وا���Pل �'*� ��م ا��AGبو��Nة ا�$�# ا����6 ه ، !  ا��ا2# ، 

 ا�*� ا�_��و���6 و=�$'� �*$�ت ا�$�# .ا9د�K� D ا��'�ث ا���� 
 &���ة!�"� K� ��'�J@= K_�و� ، .ا9د�K� D ا�-���ت وا�<���

J@= ء�& K_�ا��� و��ا��- K_��  �����&ل �@�ات ا��8ا� ، وbX ��'�
 � إ���ج ا�$�#، و[ ���� !  أو#�ت ا�;روة �'$�#��$��  !�ر��$J��

، و��_K أن =_�ن )وه� �� ��G  !  و#p ز��دة ا�$'� �'D ا�_��&�ء(
 اq���e  ���ادات ا�$�#، !  �e[ت ا�*�ادث&�8�& �ًAأ�. K_�و� 

 N-� VTون �*$�ت ا�$#� m�e �"�-�م أ�y����� �ًA ا�_��و���6
  ا����ح أو ا�$�##�q ت�$*� K� j�G=  ا�� ا�-��ض ا�$�#

  .ا�@�"�

 =�=��ً� ��7��K�& �ً �<�در J@= و�'D ا��K� �Q أن ا�$�# ا����6

!zن  .ا�$�# ا�����دة ا9آ�8 ا��-�ا�ً�، آ�� أن ����� &�y ا����ب
&�ر=��ع =_���% ا[��8��ر، و[ =�"� ��6 �*$�ت =���� ا�$�# ا�_��و�

 ا��*$�ت ا�_���ة �����ـ� ا�$�#ـ ا�_����e  ! ��و�� D@�و�� ،�6��  

� �2 هـ;ا  G� Dإ� �ً�Gات���fWا�� 8
 ا�*�� ( ا����=� �'D ا�����
إ�D ا������Aت &�Iq�G وا��، و=���� `�_�ت ا����:، و=�ه�ر 

 و��_K أن =���� .)ا[������ ا��*��' ا����fWاتا���Gع ا�������  و
آ�� ا�$�# ا������ة أ�D'� �ًA ا��7'��ت ا������ ����ل =�!I ا����: 

) 
 ا���8ل �*$�ت ا�$�#��� D'�و&�����  [ )  ا�<�Jىا�_��و���6
  .�_�ن ا���ض �"���ًا دا6�ً�

�XY ��� K� رNوا�� ��ا� #�q =���  �*$�ت ��ل أ[ وه� : آ�*=
� دورة ا��� ( د7�# ٥٠ ��'�� ا����  &�� ��7ب �K ����ت�"&

 و٢٤وا��Nر ا�7��� ا��  ="��Jق ��� ٥٠، و&�����  )  د7�#

 دا6�ً� &@_
 ��� �2 أو#�ت ا�;روة �$�# `�_�ت ��= ] ���z!

 =���ً� ���Gء ه;: .ا�_��&�ء���G�ا#2 ا���ا� �ًAن أ��_= �� �ً���Qو 
  .ا��  ��� !��� ا��-�ام ا�$�#ا��*$�ت &���ة �K ا��7Gط 

ور�Q و��د #�رة آ���ة �'D ا��-�ام ا�$�# �K أ��اج ا��*�، إ[ 
  .  ا����� ا�"'�  ����� =���� ا���� �'D #�ة ا����ح�'أ�] 

 ا����ح#�q  
 c$"� �!�_��ا� ��Q K�-"ا�� K� ���Gا� ا����ح ���رة �K ا�*�آ

  .ا9رض، وا��_�ن ا9!7  �'*�آ ا����
و��_K ا��-�ام ا��ورات �K =�ر&��Gت ��7ده� =�!I ا���اء ������ 

 و�-�'% ��e ا���ر&��Gت !  أي �_�ن �� &�K ا���ر&��Gت .ا�$�#
 آ���ة m�e �ا��"�$ ا�<��Jة ا����Nة �'D أ�$�G� cزل ��6'
 K� ��N� �� 2 ا���ج� 
 إ�D ا���ر&��Gت ا���د�>=٢ K� واط ���� 

��= K_��  ا�� &e D'� p�G� ��اء (���� !  �Nارع ا����ح ا�$�#
  .)�'D ا9رض أو !  ا��*�

 آ��&��6، و[ =��� #�q Dا����ح ا� #�q أن =�*�ل 
و�K ا�"�
 ا�$�# ا�_��&��6 �K ا��o@Gت ا�_���ة .ا�����fت أو �����ت�;J= و��� 

8
 �*$�ت (���`�ًة إ�D ا�@�_، !  K�e أن ا��e�ات ا�<��Jة �
ا����ح ����NG�ا�_��&�ء ا� �ادات ) ����در ����>� #� =_�ن &��8&
  .ا��*'�


 =�ر&��Gت ا����ح !  ار=��ع =_���% �J@�� و=��8
 ا��@�آ
 ا���6"�
 K�  �_� �� ��& ����  ا�� Iq�G�إ�@�ؤه� !  ا� ا[��8��ر و�*�ود�

 آ�� =��� =*��rت &@Wن ا��T�Aء ا��  =<�ر .����, ��� ا����ح
  و��rًا .=�ر&��Gت وه�����G !  ا���%، وا��  =���� ���8ة �'I'7&�ا�$

 ا����ح ���$7، !zن ا�$�# ا�X9ى #�q K� ة����ا� �'D (9ن ا�$�#

 ا���8ل �K ا���ارد ��Q ا�����دة���(�ً�q���eا &�'$� �ًAأ� ،.  

    ا�$�# ا�@�"�
K��7��$& ^�@ا� K� ة��"��ا� �ام  !���-.��_K ا��-�ام ا�$�#

 إ�D ���ات��e ك�Gأ�] ��^ ه  G��  �'� 
_@&  .ا�$�# ا�@�"�
 أو ����Nا��9اح ا� ��� ��"  ا�;ي ��2 ا�`��ع ا�@Tو K_��

 .ا��ا���ت X<�<ً� وأ�$c ا�����  ���b-�ام����! I�7*و�� 
�6 ا�*�ار� أو �Aت ا��e�'� ��e ���= ا��-�ام ا�$�# ا�@�"�

�6 ا�������Aر�6"   و=.ا� 
�6 ا�"�-�م &@_�Aت ا��e�'
 و=��
 ا�-��b .ا�*�ار� ا��*'� ��"-�K ا����: أو ���'� ا���!�


 أ`� ا�@�^ ���`�ًة إ�D آ��&�ء��*= D'� �6 ا�������Aا�.  
و[ ��ال !  ��Nة ا�$�# ا�@�"� وه  أ�] [ =��� أي ا�����fت أو 

j�G= ت�������G� م�rGا� 
�J@= ء�Gfأ .  
���ب ا�$�# ا�@�"� ه� أن إ������ ��� أن ���ا!I �2 اb�Xف و

 K2 ا��اهTا! ، وا���J#2 ا����ر وا��<�ل، وا���Gوا� 
ا�'�
 و��$'� .�tر�Pد ا���� ا��  =�D'� �f `�ة ا[`��ع ا�@�" 

 ���= ،Zذ� K� ]ً�& أو ،�'_� K�N-= ة &$�ر��ت����ا� =-K�N ا�$�#
�Q ةNدر ��ه�>� Dإ� ��e�����'�  و�K أ�
 ا�"��ح .� #�&'

���b-�ام �'D �$�ق وا�2 �'$�# ا�@�"�، !�K ا��Aوري =$��� 
 ���! �أ����� ����ة أ���ً� ��-K�N ا�$�#، و=_�ن ه;: ا����9

  .�-�y =_���% إ���ج أ��اح ا�-��b ا�@�"�

    

� ا���
� ا�����ا�� ��ا�
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  6=(� -#9 ��ء ��ر

)� �P=ا� ��Pا��� n� �#���: �رآ�����A!-��)�- (  

  اFرض �#�?E ا���
� ا�%�ار � 
 �E  �#���ًة ه@ ا��@ ��36 اFرض�#�?E ا���
� ا�%�ار � إن

ا�%�ارة ا��;��-� n�* @A اFرض P� @A, ا���ء ا���ED أو 
���#� �� 6#83 �%��ت 6!��� ا���
� ��$�;�ام ا���
� و .ا�#;�ر

A@ ا��3�n? ا�#�آ�-��، ��® P6!ن   اFرض�#�?Eا�%�ار � 
�*!A�� ED�ر ا���ا�#; E� � ا�%�ار �

#, 6!ر��3�ت ا��� E� 
 .>�¬ ��� �9=6��E� �* ا��;�-�ت وا��3���9 ا����3D ا�0ي 

 �� �E>;و6 ���6 ا�%�ارة و$��, ا$�;�ام ، ��� M� ،�� �� �Hو
 M�  ®�� ،رضFا E?�� @A ر ��%�ارة�ا�¼� M� g<.دا�إ�8 ة* 

   .�#�دل ��اري *�8 ا����
 �#��%�ودة   اFرض�#�?Eا$�;�ام ا���
� ا�%�ار � إ�P�-�� و6

�-F ،��Aو��� -�� ���ا E� ا������ ���C� � 9
 إ� A@ �!ا
�3�� ���!�!��.   

  ا$�;�ام �!ارد ا���
� ا���(�دة 
 ��� ا����P�ء A@ ا���M ٢ و ١ � ر
� !�� ا��$��ن ا�#��-��ن

 E� ج ا�%�ارة�ا���(�دةوإ-� �
 ، ٢٠٠٦=@ *�م A .���در ا���
 ��(� واط $�*� �E ٣٤٩٤٤٦٠  ���در ا���
� ا���(�دةو��ت 

 ،)����P�ء�٪ �E �(�!ع ا.-��ج ا����@ ١٨ا��@ ��6, (ا����P�ء 
٪ �E �(�!ع ٤وه! ��  ��, (�%�ارة ��6ا �!ل �E ا ٥٨٢٩٢٥و

   .)ا.-��ج ا����@ ��%�ارة

  !ارد ا���
� ��� ا���(�دة  �٢-١-١
����� *�3 ا���3 ا��E و��� ي �  �EP �0ف ا�!
!د ا�F=!ر

 وA@ ا�!
� ا�%���،  (�ي 6�! � .ا��%�ث *E ا���
� ا�����ا��
EP�6 @ت ا�(� �ة ا���3!�!��Pا�!�!ل إ�@ ا�� E� ءة�أ*�8 آ= 

ا�!
!د و �#�  . أآ�� �Cء�� ��#�/�6�#����Cاق وا��@ �
 �!ارد ا���
� ا������� ا����;��� .-��ج  �Eا�F=!ري أ >ً�

���در ��ات ا����3H ا��@  �M ا$�;�ا��� ��!��� ا���
� �E ا�
   .ا���
� ا���(�دة

 �E� C ا��E�3 ��!اد D�م ا$���
*#�رة *E ا�!
!د ا�F=!ري و
 و�26, أ-!اع .إ�P� 8, ا�Cه!ا�@ �E ا�P��3�ت ا��������%!ل 

M%=ري ا�!=�Fد ا!
 . و�26, وا�3=¬ ا�;�م، وا���ز ا��#�@،ا�!
;�ام ا�!
!د ا�F=!ري و�!د �3H6�ت ���!رة، و6!ا�A ��ا � ا$�

 !�!د�، و$�;�ام *�8 -��ق وا$�9��ا��%��� ا��@ ���6  ا�83#
 ���Hا��� �P#2ا�,H3و$�!�� ا� ،�
  .�H3, ا���

  

  )١(ا��$M ا�#��-@ 
�E  ���در ا���
� ا���(�دة ا.-��ج ا����@ �����P�ء

  ���(�(� واط $�*�

  
 .٢٠٠٦، ���-�ت IEAوآ��� ا���
� ا��و��� : ����را

  )٢(ا��$M ا�#��-@ 
ا.-��ج ا����@ ��%�ارة �E  ���در ا���
� ا���(�دة 

  ������ا �!ل

  
  .٢٠٠٦، ���-�ت IEAوآ��� ا���
� ا��و��� : ا����ر

  


>� �: ا�=�, اFول E* ��$�$ت أ��!�� �
 ا���
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� ا�3!و ����� E����6 ��%� )� �P=ا� ��Pا��� n� �#���: P��C � �P�$رو(  
 nا�! ا����?��i6 أن ا�!
!د ا�F=!ري ��A�  E�� E��; أهM ا�

���ا��@  أآ���  ا���P!ن  �%�ودة، وآ��0 ا-#���ت ��-@ ��ا�
E� ��36ري!=�Fد ا!
 Rراء هl0 ا�-#���ت، وHAً�و . ا���اق ا�!

�M *���ء ا��3�خ ا����@، ه@ ا��#m ا�����@ وراء ا�����ات �
�D�3ر � ا���ت، را�9 (� ا�(��!��(�!*� -�2ة ��� � �E ا��
ا�%P!�� ا$�(��� ��ا�� *E ���ا�� ا�#�/� ا.-�!$�ي *�, 

9
 : ا6R@����� ا��3�خ، وه@ ����� *�8 ا��!
org.auditing-lenvironmenta.www(.  ك�وه3 m�*
 �D¼�Fد ا!
 آ, �E  ا�3=� �ت ا��@ ��36 أ�3�ء!�=!ري ه�!

-�2ة �E ا���!��ت، را�9 ��� � (ا��� E وا$�;�ام ا��!ارد 
إر��دات : ا��� E* E �(�!*� *�, ا.-�!$�ي ���ا�� ا�#�/� 


��� ا���� �����ة���lC*9 ا��0آ!ر أ
  .) *�8 ا��!

� *��� !%- 8��F ,-!اع ا�!
!د ا�F=!ري،  �M ا$�;�ام ا���

 �
ا�3!و � �-��ج 3P6!�!���ت ��!��� ا���
� �E ���در ا���

� �� أ- *�@��36 �I ا��ول ����
� ا�3!و �و .ا���(�دة�? 

  . ��2ة�I ا�#��ان ه0ا ا�IA���3 و����6ا�� 
ا��m ا�����@ ����
� ا�3!و � ه! إ-��ج ا�3=� �ت ا��2� ا�;��ة 

��D � �3� ��� ,��� أ�3�ء ا�H3, وا��;� E ا��@ 6%��ج إ�8 ا��
E�3ف ا���R ة��D و .وا��@ � �6ال ,P26 �
�%��ت ا���

E� ن�P8 ا���* ��H�H� ا��D �< لا�3!و � أ�ع  ��اء ا���!
 و
  .ا�%!ادث


� ا�3!و � ���ة  !�� ��E و��� -�� ا�#�/�، و���®�� �6 
 ��!�* ��!#H� در��ا�3!و � � �

� ��%��ت 6!��� ا������

������Pن ا�F ��36 -��(� �، وذ�� � �تا�*������  وا�3!ا�6-#
����H�ر-� �9 أ-!اع ا�!
!د و .ا��#3�� إ�8 ا��Cف ا�(!ي


� ا �%�� 6!��� ا����P�ء، و�%�� ، A¾نا��=!ري ا��%��ق���
 �E ا�!
!د اF$�$@ ����� آ��� ����ة -�#�ً�6ا�3!و � 

  .) وا�#�!6!-�!م، وا��!ر !م،ا��!را-�!م(
  


� 6!ز 9 ا���
� A@ دو��@؟�� !�  
 
 

 ��2  ,H- �P#� n �? E* �
ه0ا ا��jال ا���G�� 8 ا��ادات ا���
�

º ه0ا ����=��,و .ا����3 @A   @*�=, ا��٢-١ا�=.  

٢-١   
�
  ا��ادات ا���

١-٢-١ �������Pا� �
   �#H- �P, ا���
A 0Dj@ 66!��� ا���
� ��� $!ى 
>�� وا��ة  (m أن إن 

-H, ا���
� و �#�  .�ر ا���
� ا�����ا��ا�*�#�ر A@ إ?
  .�E ا�F!ر ا�(!ه� ������;���E ا��3����E أ >� 

  

�!دا��#P�ت =�ض و6 ,H3ًا�
�#m أن   �EP و . *�H- 8, ا���

� �  �� ,H-،�#ت أآ�A��� 8�* ،آ#��ة ����D @A  �
 ا���
 �#�  ®�%� ،�������Pا� �
  .��� ا
���دي-H, ا���

  
ا���(�دة ا���
� , *�8 أ-!اع ��E� �3 ���در �D��� ا���j6H3 و

 ��
!� m#�� ���$ ت ،�%�دا���2ة و��ل، �%��8 $#�, ا����* 
 A@ ا��3�����  n?�l و�%��ت 6!��� ا���
� ا��� �،?�
� ا�� �ح

 ،ا�������، و�%��ت ا���
� ا�A ����2@ ا��3�n? ا��%�او �
gدر  ...ا���� �
 �ة -�#�ً� P6!ن ���
�ا���(�دة هl0 ا���

P6���� ر����  (m أ >� أن A 0Dj6@ ا�*�#�ر ، و���ة، و������@
  .��P#2 ا��!ز 9

  
 ��j  �
 �D¼ ,��* در ا���(�دة ا�6!��, *�@ و������� �
���

  . ����P ا�m) �P#2 أن  P!ن����ة ا�
  

��A!6 ا���
� ا���(�دة ��P#2 ا��!ز 9 *�8 *!ا�,  3�!ي  آ��
, ا����P�ء، و��ورة �3�ء ا��Hرات ا��@  ��, 6!ا��H�H- �P#� �Aة


�8 ������ ا��G� E-�� ا-�H�ل Fا �%�)g$رة *�8 �) ا��ا�H�
 E� Mا���(�دة، *�8 ا��� �
أن ��6 6!��� ا���
� �E ���در ا���

 ٪ �E إ����@ ا���
� ٢٠-١٠ �� ��E  �, ��!$¬ -�6(ا��Hرة

���8!��� �ا.-����� Fو .*�3 ا�%� ا�در ا������6, � �


، ���در E� ¬HA �����P6 ا���
�  P#� @A�ت ا.ر$�ل،ا���(�دة
 m#�� �������P9 ا��H6 M�  أن m)  E�� @A ،��6����*إ��اد 

� ���Hا�� �
  .�#�P ا�H3, ا������� �!ا$�� �%��ت 6!��� ا���

� ا���
� ا�����ا�� ��ا�
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   وا$��Hار إ��ادات ا���
�إ6��� ٢-١-١
 �
���A ���#�� #�� آ�ا���
� ا���!��ة أو ا����!ردة � P6!ن 

ا���m ا�%��@ أو �6�, ��#m ا�=H* @A ,2!د ا��!ر �، وذ�� 
دى إ�H- �P#2j  8, ا����P�ء، ��� ���!��ات أو � ����#�3

ا�!ا
m ا�
���د � ��  E� ��3  و،ا-H��ع ا����P�ء
�م  -��ًا��H3 ا���A!*�ت 
�  jدي أ >ً� و.وا�����*��� 
 .��A!6 ا�;��

  

� ا���Pو�������A!2��$ ���  ا��%! , G23�%� @Aة���  
)� �P=ا� ��Pا��� n� �#���:�3�) ر �Aرو�ر #�� (  

  
�!��ت أ$�$�� *E ا$��Cك ه, ا����� 

��A!6و ، �
  ؟��، وآ=�ءة ا$�;�ا�ا�6�ا���
  

8 ��!��ت أ$�$�� �!ل ٣-١ %�!ي ا�=�, ا�=�*@ �* 
�
  .�6�، وآ=�ءا�6�، و���A!6� ا$��Cآ- ا$�;�ام ا���

، وآ=�ءة ا�6�وC����A!6ك ا���
�، ا$ ٣-١
  ��ا$�;�ا�

�E ��® ا��#�أ،  �M ا$��Cك ا���
� ��C� @A أ�P�ل أ$�$�� 
  :ه@

•  �������Pا� �
 اFآ�� ر
�ً�و �EP 6%! , هl0 ا���
� (ا���
�
  ؛ )P�F�ل أ�Dى �E ا�%�ارة أو ا���

  أ$�$ً�����!�ا�%�ارة ( ��Fاض ا���A/� - ا���
� ا�%�ار � •
���P6 (، وأ >� ���#� � )ا��#�-@A�6/� و����ت ا��3�*�� ��

  ؛ )ا��!اء
• ,H3ل ا��)� @A د!
   .ا���اق ا�!

m*!��6*�  و�3�ا� @A �
��� آ#��ة �E ا$��Cك ا���
 M�� ٪ �E ٤٠-٣٠ � �����6�  �Hب �E ��®���9 أ-%�ء ا�

و ����� ��  �Hب �E ��® ���9  .�(�, ا���
� ا���3(�
 �
 ��� آ#��ة ��!*6mو .A@ �(�ل ا�H3,���در ا���

 ا�;���ت �!ا$���E ا���
� ا�������P ) ٪�٢٥!ا�8 (
gا� ���  .ا.$P�-�� وا��(�ر � وا�

  
  ر (�3��:��n� �# ا�����P ا�=�P �(  �>�!ط��#�ح �A!ر�3$

�Aرو�ر #��(  

 A@ا�!ا�, ا������� ا����jة A@ ا$��Cك ا���
� و���6, 
� �<
E� ,ى آ�� ��A!6 �
  . ا���
� وآ=�ءة ا���

  
�
  6%� � ا�!ا�, ا����jة A@ ا$��Cك ا���

��.���A إ�n�H%6 8 وA!رات ور9A آ=�ءة ا���
�،  ، =��ض
��G6 ,ا�!�$ ،�
   :ه� ���  6G@أن ا6(�ه�ت ا$��Cك ا���

ار6=�ع ���! �ت ا����2 آ�� *#� *�3� ز �دة ��ل  •
، ���A>, اFداء اF ا���Fة ا������3 ا�(� �ة وو36!ع
 ��36 ���! �ت ا$��Cك ا���
� أ*�E� 8 ذي 
�وا��@ 

#, ؛   

•  n���#�3 ا��0آ!ر أ*lC، �ز �دة ا�23�ط ا��3�*@ ا�0ي  �
 M�  أو� أن m)  ��!��*�� ا���3�ات ا����® أن ا��

  إ-�����، وذ�� ��$�;�ام آ���ت آ#��ة �E ا���
� ؛ 
•  ��Cا�� �� �� 9Aع ا�!(ر�زن، و�!اد أآ�� ��, ار6=

��3P!�!��� ا�����?�� ���در ا��ادات ا���
� و�H�و��؛ 
 ،�6!�#�Pط وا�!�Dار؛ ا��P� � و�6و �ا���ق ا��� 

��� ا���P ا�%� � �،  ��,�.��ءة؛�� @A � 0%أ�!اء ا�� 
gك ) ...ا�C��$إ�8 ا� �A�ا��� � ا�0ي  ، إ� �أ > m���

 �
  ات ؛ ا�������P ���9�3 هl0 ا����E ا���
��, (ا��!3P6 @A 9$!�!��� ا���!��ت وا�6���ت  •

ا���Fة ا��
��� A@ �(�ل ا���!��ت وا�6���ت 
  ؛ *�@ ا�3%! ا����@) وا�;���ت ا������

 6�! � ا�H3, ا�(��*@ -��%!ظ �H��ع ا�H3, ا�23�ط ا� •
n ��و ��#�/�، ا� �Pط ا��!�D 8�* رة ر�����!��

، وا��!A 9$@ )ة �� �ط!آ���� أ
��م D�(ا�%� � � 
  ؛ أ-��� ا����و وا���ام�#P�ت 

 *Cج اF*#�ء ا�#�/�� - ا��@ �6آ� *�8 ا�#�/� ا���2و*�ت •
 M� ت�و6%� ® *��� ،�� �H6ا� � �9 ا�*�#�رات ��3�$#�

 �P������6 ا�%� � �؛ ����3�ت ا�-�H�ل ��, ا�#�/��؛ 
آ, هl0 و -؛ أ-=�ق ا��H�دة  وا���ق ا��� � ا��د �ا���ق

 ��2-Fا �#�  آ��=� ا�$�;�ام ����
� ؛ 6
� �� ا�• �F8 ا�*��A��3وا� �%�� -  m#ا�� ا�����

� �� ا��0ا��� وا��%�� �$��Cك � �P2, آ#�� ا����ا �ة��
 �������Pا� �
و (�ي ، )وآ��0 أ-!اع أ�Dى �E ا���
�(ا���

 *�8 ز �دة ا��Gآ���9 ����� إ*�دة ه���P ا�H��ع ا��%@ 
   . ا��M�H و���P6 ا��!اء��A�  ;�ا��#� � وا��(���،  

  
ا��3P!�!���ت �#�أ ��A!6 ا���
� A@ ا�#%® *E�P  E و

وا$�;�ام ا.��اءات ا��@ �G� E-�� أن E� ,�H6 آ��� 
 . � �i3* 83 وه! �#�أا���
� ا�������P إ�8 أد-8 ��

���6, آ���ت ا���
� ا��@  �E M وA!رات ا���
�  =�M �و
�A!6 د �6ا��� �%�دة، *�8 ا�3%! ا�0ي�ل ا*��CD E� �ه�


#, ا�$��Cك �9 ا���H � ا���H�س أو ا %�دH� l�ر-�  n#��
� ا�ا��H�س ا�n�C أو � � �H�;6ا�ا���ا���  و36=�0ذ.   

  
ر9A آ=�ءة ا���
� ��� HA¬ ا�$�=�دة ا�H�!ى �E  ��, و

@A دة�ز  �أ > EP� ،در أو������ E� ا��!��ة �
 ا���
، أو ا�%�!ل *�8  وا���9،ا�E�� �#�3 آ��� ا���3(�ت

  . و�(M ا���
� ا����;��� ��0ا ا���ض،ا�;���
  


>� �: ا�=�, اFول E* ��$�$ت أ��!�� �
 ا���
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  :ا���-@ا�=�, 
  �ا���ف *�8 ا�$�(��� ا�%H� ���!P>�� ا���
� ا�����ا�

  
  

 *E ا�$�(���ت ا�%P!��� ا����3P -#0ة �>�E ه0ا ا�=�, 

>� � ا���
� ا�����ا������#�3  �)�� A@ ��@ ا-��P ا��

 �A، 9@ -�� � ا����ف، �����ا�¬ا���
�، و��ا�� $��$�ت 
 أدوات *�8 و �آ� أ >ً� . وا���ه�ات ا��و���ا�6=�
��ت
 ، ا�
���د �ا�����Gات، و*�8 و��ا�� إدارة ا���
�$��$�ت 

   . وا�#�/�� ��l0 ا����$�ت وا�#�ا��،وا�����*��
  

!���  M�A ا�$�(��� ا�%P: ا���-��ا�;�!ة
  �H>�� ا���
� ا�����ا�� 

8 ا�#%® ��E Aا��ا����*�ة ا���-�� ا���ض �E ا�;�!ة 
 �� �ا���ا�� أو ��!��ت / و *E ا����در ا��%���� ��

 M �H6ا��@ �6 � -#0ةو ��=�Pا� E* 6و M�3��!P%ا��ع  ����
 
  .دو��ا���
� A@ آ, 

  
�، ا���ا�أو ��!��ت / و ���در �� �� P6!ن  �EP أن  و

   :، ��  6G@*�8 $#�, ا����ل
  ا��و��� ؛ ا���ه�ات  •
•  n��6 n��ا�!?��3، وأي و� �
�M��H ا���Hم �$��$� ا���

  ا�0ي 6%�زl ؛ 
  ا�����ت ا����3؛ / ا��2�ر 9 / أي و���E* n ا�#�ا��  •

!ا*� ا����3 •���
��� � 6%� � ���م - �ت ا�;��

�أو ا.دارات و ، ���
���وا���ا��ت ا�(��ت ا�;��
   .ذات ا����!��ات ا�
 • �
����!ا�� ا�(�� ا�;����� ��D؛ �ا��ا  
    ا����؛ و����6 ا�������تا�!���n ا�����H ������2 �ت •
  .$#�ا��%�أ�!ل  •

   
 � �<H��� n��  ���A;�!ة ا���6#�� �و��-���أن ، ا�� EP� 

ا  A@ ه0ا��2�ر إ����$/�� ، اCً�� ، Fن!��ا�ا� ��ح 
   .ا�=�,

 وا�!ا�, ا����jة ، إ?�ر ا���
�ا�� @6R��i-;�¬ ا� �� و
 i�A-@$�$Fا m��ا� E� ،ض� و���G6ات ، و�#�أ ا�

!ا�, ا��@ M�36 إ?�ر ا���
� وإ-2�ء ،ا�#%!ث وا���P�ر�� 
   .إ?�ر �=�ه�M �6(�ه�i6 -%! ا�����3 ا�����ا��

!*� �E �(�*#�رة *E و�E ا��=�!م أن إ?�ر ا��=�ه�M ه3� 
, ��� � وه��A� ه! ��6، وا���ا���، أو ا����$�ت،ا�H!ا*�

ا�%P!�� ������ �(�ل ا���
� ا�����ا�� �CD Eل ا�#�ا�� 
 �
 �A- E@ ���9 ا��P!-�ت ا����C اF$�$�� ��3�م ا���

 .ا$��Cك ا���
�إ�@ ا.-��ج �CD Eل �#H- �P, ا����P�ء 
ا��@  �EP ��ا��� ا�ا���
� وأ?� �;�?�  �;�¬ أ >ً�و #�E ا�

  .ا*���ده� ��H>�ء *�8 ��6 ا��;�?�

    )٣(ا�P2, ا��!��%@ 

� ��E ا�����3 ا�����ا�� وC  ا���
�ا�

  
  

  

� ا���
� ا�����ا�� ��ا�
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� �Eه, 6!�� أي أ�P�م ��-
�ت أو � ا6=�
  ؟إ��ا��� ����3#� ��و��@��ه�ات دو��� 

  
  

 ,P26 م�P�Fا�H�#3أو ا�� ��ت أو ا���ه�ات ا��و��� �=�
 �E ا�6ا�3��
�ه�ات دو��� / �ت �ر�M *�م و�!د ا6=�
 و. ��� �� ا���ا�����رًا�

 EP�  ،ا�����ا�� �
6��� ��!رة �#���ة �(�ل ا���� �������ة ا�

�ت أو ا���ه�ات ����
��� ا��(!ء إ�8 ا��� �� ا�!اردة A@ ا�6=�

 ���#� ��� ,P2� 83 .��ا����� � ذات ا���� ��H>��ا��و��� ا��@ 6
  .١-٢ ا���ه�ات A@ ا�=�, ا�=�*@/ �ت �أهM ا�6=�
و�6رج 

  

١-٢ 
   ا��و��� �ت�ا�6=�
  ���*��Á 8وف ا���
� ��ا�� / ا��D�ر ا$��اn�H%�� ��)�6 $��$�ت 

�����ا��ت ا��و���، وه�P, ا�
���د،  �آ, ا
���د و?3@ و ���G أ$�$ً�
��ا�A� ��Dا و��� ¼�Dا ��#�Á mوف ا�(وا.�P�-�ت ا�
���د �، وأ

  .)٢(���$��ا�
 ��j6 �تور���$�ا��/  $��� ���!P%ا� �
CDل أ�3�ء 36=�0ه� �E  ا���

 ���G6 ����ت ا���HAه� � وا���!� �H ��وا�� و� �
��A�  A �;@ و
و�E ا��=��ض أن  .M��H6 ا��;�?� ا��(�ر � ��E ا������� E ا�AFاد

H6! ت�ت ا�#��ان ا��@ ا*��م��
 ا��و��� ا$F�A ��$@ �(�ل ا���
� ا�6=�
$��$�ت   أ$�س*�@ ا��و��� ا�6=�
��ت�3=�0 ?�#�ت �وا��(��ت ا�#�/�� 

  :��  �@�A ا��و��� ا�6=�
��تهl0 و���6,  .ا���
� ا�!?��3و��ا�� 
  

١-  ��
اM�F ا���%�ة ا.?�ر � �G2ن ���6 ا6=�
M ا���%�ة ا����6j� ، @3 ا١٩٩٢�F*�م  UNFCCC (،ا��3�خ

 �E ا����ا��ت وا�H!ا*� ا����  *�دًا��® ��26ط) ���#�/� وا�����3
����* �

#, ا��ول ا��! E�. ل�6@و�26, *�8 $#�, ا���G  �� : 

 ا�>�رة ����� ا��3�خ و6%� ® ا�����Gات ��ا�� و?��3 ��;=�� إ (�د •
 هl0 ا�#�ا�� ��-���م ؛ 

• 
 ���د و-�M ��� � ا��#�� ؛ د*M�- M ����ا�� .دارة ا�
•  ،M��3� س�ت �ا����، *�8 أ$�����زات ا���A/� ا��@ ا���Hار ا-#

 @A n��6ل ا��؛ ��و��ي �(!ا��( 
• �� ��Gة، آ���?� ا���6#�� ، !���/��ا*�خ �ا��;�ر ���6 ا��3��Â

 l0ه ,��H6د � وا�#�/�� ، و���
وا*���د ا���ا��� ا�����*�� وا�
  ا��;�?� ؛ 

*M ا���ون ا��و�@ A@ �(�ل ا��M وا��3P!�!���، ود*M ا�#�ا�� د •
Cً<A ��# وا���ر �������6ف إ�8 6#�دل ا��@ #�ا�� ا� *E ا��

   .ا���!��ت
 

اM�F ا���%�ة ا6=�
��  - ��و6!آ!ل آ�!6! -٢
 ����� ��%� �E  %�د أه�اAً� ا.?�ر � �G2ن ���6 ا��3�خ

و$#� و�E��C (��*� اFورو���  ا���ي��زات ا���A/� ا�ا-#���ت 
٪ A@ ٥  ��3#�وآ�ن ا���ف ا��م I=D n�H%6 .أ�Dىدو�� 

 ٢٠١٢-�٢٠٠٨�زات ا��CD �/�Aل ��Aة ا�;�� $3!ات ا�ا-#���ت 
��� أن �I ا�#��ان �M 6��ق  .�١٩٩٠���H�ر-� �9 ���! �ت *�م 

   .*�8 ا�#�و6!آ!ل
  
 IPCCIPCCIPCCIPCC @A ا��3�خ ���6ا��(�3 ا����2آ� ��E ا�%P!��ت �G2ن ) ٢(

  و���H أ�Dى ه��� �#�، ا�0ي )٢٠٠٧( ا�����H@ ا��ا� 9��H6 �ه
6 ��jا�����ا��، و �;� *�@ ا����!ي �

>� � ا��� @A @ا��و� 

�� E� ��=;خ وا���ات ���6 ا��3� �H6و i6ت و�9 ا���!��
i� ��Pوا�� i� �H�، �*���-��ة و
� وا��، A@   و �ض،ا���

��3H6��*�د � -، ا������
   .��!�!*�ت ا����� ذات ا�����ا

�%� �E ا-#����6� �� E� ��m�! ��و6!آ!ل آ�!6! و���6م ا��ول
 *A  n �? E@ ه0ا ا��(�ل��زات ا��n�H%�� �/�A أه�اف آ, ��3�ا�

 ا$�;�ام ا��R�ت و �� ،M������P6 �=، .ا�%� �E ا�-#���ت ا�!?��3
  :  وه@ل آ�!6!��-� ا��3�!ص *���� A@ ��و6!آ!ا�ا��Cث 

  ؛ ا����!ح ����6اول ا�-#���ت  •
�����#� ����� ا��@ ���6 ���ول ا������H اR(¼��� ا�����3 ا���3=�  •

���ت �CD Eل ا�$����ر A@ �2�ر 9 ا�%� �E ا�-#���ت ا���� �#-
 ؛ )A@ ا�#��ان ا�3����

�� �������#� اا�0ي  ��� ��#��ان ا��3�*�� (ا��3=�0 ا����2ك  •
���ت �CD Eل ا�$����ر A@ �2�ر 9 ا�%� �E ا�-#���ت ا�#-

�D¼ ��� @A ��*�3�ا�.   
 

٣-  ���3��� @���CDل ���6j ا���H ا�

�9 ا.*Cن ج A@ �!ه�-�#�)٢٠٠٢(ا�����ا�� !6 M6 

 �E ا��#�دئ ا�����H �������3 ا�����ا��، ا����$@ ا�0ي أر$8 *�دًا
�HAو��6 ا��!اD 0�=36 8�*  @ا�� n ��ر?� ا��D ��6Cً��=6 م�H !%- 

 .n�H%6 ا�����3 ا�����ا�� *�8 ا����! �ت ا��و��� وا�!?��3 وا��%���
و�6آ� D�� ا��3=�0 ا�����ة *�8 ���در ا���
� ا���(�دة أو *�8 

 �
�ث ��!ارد ا���#-� ,
 ه! �وا���ف ��3 .ا���P!نأآ��� ��-@ �أ
E� �����و�9 ( ���در ا���
� ا���(�دة ز �دة آ#��ة A@ ا�%�� ا�

ا���
� ���در  �$�;�ام، i-¾A �  ��2 إ�8 أي ��ول ز�3@ ذ��
  .)ا���(�دة

  
  ������ ا��و���ا�6=�
��ت����ا��ت ا�3��E* �/ ا P6!ن أنو (!ز 

� �� ا���ا�� *�@ ?� nا�;�!ات اFو�8 � E* ®%#ا-�� ( ا�
� �� �E � أ���� - ٢ ر
nA�� Mا�����
���ر و ���,  .) ا��و���تا�6=�

� �� ا���ا�� �¼�D ه�م �@A@3?!ا���2 9 ا� .  
   

  
 M��36 M�  ا�����ا�� آ�� �
�(�ل ا���

m�!�� ��3?!ت ا��  ؟��و��@ ا���2 
  

   

   ا���2 9 ا�!?3@٢-٢
�#�� �� ا���ا��ًا ا���2 �ت ا�!?��3 ���ر 6��، i8 و��* 

   :  ��  �@ا�;�!ص
  
• E�-ا!H؛ ا�  

 •� @A �/�#ا� � �ل ���)) M��H6و l�ا��� � �ل، ���8 $#�, ا����*
 ���G؛ )  ا�#�/@ا��  

  د*M ا���
� ا�����ا�� ؛ • 
  ا��!از-� ا���� ���و�� وإدارة أ�!ال ا��و�� ؛  •
 ا��%�$#� ؛ أ�!ل  •
 ا�>�ا�m ؛  •

 ا����2 �ت ا���� ؛ • 
   ؛ ?#ًH� ��H!ا-�E ا��3=�0 � ا��!ا��/ اP�F�م 36=�0  •
   .ا�%A ���!P@ �(�ل ا���
� ا�����ا��وا�#�ا�� ا����$�ت  •
  

*�8 $#�, ا����ل، A@ ���!ر � ا��CD E� ��2ل  ،و M�3 ه0ا ا��(�ل

�-!ن ��� � إ-��ج ا����P�ء �E ���در ا���
� ا���(�دة.   

  
8 ���
��� ا���3@و
� ا$�;�م �*Fز ا�ا�(�، n �? E*n�3ا��  

$��Hل@ا��ا���(�دة ا� ،، *�8 $#�, ا��� �
H�-!ن ا�!?A @3@ �(�ل ا���
 lر�*�#�ا����;���� �� �  .أ�� ا��

     
و �EP أن �26, أ >� ا����6#�ت ا�Cز�� �;�¬ ��H�3 �6;�ذ ا.��اءات   ا���
���ا�� / $��$�ت  ٣-٢

 �ا���ف *�8 ا�$�(��� ا�%H� ���!P>�� ا���
� ا�����ا�: ا�=�, ا���-@
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  وإ�P�-��ت إدار�6� 
  

�*���د $��$�ت �ا�%H�� ��!P>� � ا�#�/�� أن m�)��6  (!ز 
A@ دو�� ا���
� ا��;��=� ا��@ 6%�د أو�! �ت وأه�اف آ, و��ا�� 

هl0 ا.��اءات ا�%P!��� ا�;�!ات ��6, و .��(�ل ا���
� ا�����ا�
�� �� ا���ا�� E* ®%#ا� @A ����ا��.   

  
  

��ا�� A@  /  $��$�ته,  !�� ��ي دو��@
  �(�ل ا���
� ا�����ا��؟

  
  �#� 6%�د أو�! �ت ا���
� و���n ه��� ��ًا��ا�� / $��$�ت 6

�
، A@ إ?�ر ن!��ا�ا�   =%� �EP أن .وأه�اف 
��ع ا���
��P�م ��ى ا������H ا�=��� ���ا�� ا�;��� ��M، ا� أ-2��

، ) ر
��� ا������H(ا��3�!ص *���� A@ هl0 ا����$�ت وا�#�ا�� 
�l0 ا����$�ت وا�#�ا�� أو �=���� ا� ا�
���د، و، أوP=�ءةا�أو 

 ��6�-!P�)داءFا ���
�!��ت أ$�$�� *E $��$�ت   و�6>�.)ر� /
  .١-٣-٢ ا�=�*@A@ ا�=�, ا���
� ��ا�� 

  

  ا���
���ا�� / $��$�ت  ١-٣-٢
  

 ��$�$Fر ا!�Fا E� �#����#�� ا������ت ا�����3 ا�
���د �  
اFو�! � إ*��ء  وأ�E ا���
�، ،و���(� �;�?� ���6 ا��3�خ

���د ا�!?3@ C� ��)�6ن ا�$��اG2� ا���ا��� E� �*!�)� � �%6

و 3#�@ أن �6;0  .ا�$�;�ام ا�=�ل ��!ارد ا���
� ا������6;� 
 ، ا���!رات A@ �(��ت ا$��Cك ا���
� ���ا*�ةا���ا��� ا���!D�ة

����� وه0Pا، E� i-¾A .وار6=�ع أ$�ر ا���
� A@ اF$!اق ا�
ا����%�E أن 36�P $��$�ت ��!$�� و?! �� اA ,�F@ أ?� 
ا�#��ان ا���2 �� ا��@ �26, ا���ا��� ا�������3 وأدوات ا����$�ت 

 .A!رات ا���
� وإدD�ل 3P6!�!���ت �� �ة��%=�� و
   

 ا���
� اFآ�� و?��3 ��ا��/  وإ��ى ا����ت ا�����ة ا����2آ� ����$�ت
8 إ�n�H%6 8 أ*�8 در�� ��E� �3P ا�آ�=�ء ا�0اA @6@ 6!��� ا�ه! �

I ا�#��ان و !�i  .ا����P�ء وا�%�ارة� M*د�$ً�ا��!ق وذ��  �أ$ M��3�
ن !����;�� ا>�� ا��@ $�ر اI=، F أو D،���ف ا�%=�ظ *�8

!ا��3���A�� ن�و  .� �$ً�أ$ M*ا�� i�!  ,P� @A ى�Dان أ��� @A
��A!*�ت �#���ة ��*M ا�#%!ث وا���! � وا���P�رات A@ �(�ل 

��� �E ��® ا���P=�وا�ا��3P!�!���ت �3;=>� ا�-#���ت =.   
  

 �
 9��� @A ٦٢٠٠-��١٩٧٤*M ا�2��CD ,ل ا�=��ة ���� و��� أهM و
 M�� �� �ة و�3;=>�  *����تا�(�!د ا��ا��� إ�8 إدD�لإ�@ أ-%�ء ا�

ا���اق ا�!
!د ا�F=!ري، وآ��0 إ�8 أ*�8 آ=�ءة ��A�  ;� ا�-#���ت 
���!�!3Pة (ت������Fو) ا �������Pا� �

#, آ, �9 ا-;=�ض ا$��Cك ا���

، ��!OECD 9�$ وا�����3  ا�
���دي، A@ ���ان ����3 ا���ون�@ء
  .)٣(ا�=�*@ ����
� ا�3!و �ا�H��ع 

  
�����ي ا�%P!��ت ��ي �E ا����� أن ���6 $��$�ت ا���
� �23�ط و

 وإدارة ا��;�?�  *������ادات ا���
� وا���mإ6!ا�A وا$��Hار ��;�?� 
  .�(�ل ا���
������3�ت ا��E� �%�� ��3 �;�?� ا�=2, �

  
  

  

ث ! 
�*�ة ���-�ت -=H�ت ا�#%،EAI  وآ��� ا���
� ا��و���:ا����ر) ٣(
   .وا���! �

  
  

 m-�� E���� @A ���;ت ا���ا�(�� �
أو ا���ض F*��ل  2A, ا���

9 ا���m و$���E *�8 ا�%P!��ت أ >ً� .ا���
� *�@ -��ق وا9$!6 

و3�6@ ، وا$��اض �� إذا آ�-� ا���
� �P2, ر��A�  ;� وا��ض 
 ���
� ا�;�¬ ا��3�$#� و�6ا��� ا����$� ا� ���Cء ا���3� M*�� �و�


�رات �� �ة.   
  

�ÃÃ#�ا��و��ÃÃ� �ÃÃ?� أ$�$�ÃÃ� ���ÃÃ�  �ÃÃ���* 0ÃÃ�=3ي ��
�ÃÃ ��و��$ 9ÃÃ��ÃÃ$  و�  
 �   .A@ �(�ل ا���
� ا�����ا��ا���ا�

  
 

, أ��ذا A ��!  M� دو��@ ��ي إذا

� ؟ �� ��-��/ $��$� ���  

  
 ��ا�� أ��م 36=�0 *���� ����
� *H#ً���-��� / *�م و�!د $��$� �  ��, 


� ا�����ا������.  n �A 8�* m) و ��%6 � �� �� ا���ا�� ا���ا�
I ا�3���� E�. ا�و��ع ا���� A@ ا�#Cدا�3��� ا�DFى � @�  ���Aو 
 A@  ا���ا����n�3��A!= ا����ة ��!�m أ$/�� ا���ا�� �G2ن 
   .ا��ا�9 ا�=�,

  
 ���
ا�%� ��ا�� �G2ن �3Pا �*�8 $#�, ا����ل، أ��ى اF*�8 ا�(��ز ���

��زات ا��CD �/�Aل إ-��ج وا$��Cك ا���
� *�8 ا���E� M ا��E ا-#���ت 
  . ه0ا ا�G2ن A@ً�*�م و�!د $��$� ?�
� ا6%�د � ����

  
  

 ���ي ����6;��اFداة ا��@ �� 
 �)�� ا�#�/�� .-��ج ����Gاتا���

  ا���
�؟
     

و36=�0 و�� *�ة أدوات �����ه�� A@ ا�����3 ا�����ا�� A@ ا��;��¬ 
��� �$�;�ام هl0 اFدوات�ا�� � �E ا�#��ان و ���  .ا����$�ت ا�
m�!�� ت ا��%�دة��
*�3  و. ا��و��� أو ا.
����� وا���2 �ت ا�!?��3ا�6=�

� ��ا�� إ�8 ا����E E��3ا���� �EP ��ا��،  
>� � ا���
� ا�����ا�

#, ا�%P!��ت  E� دواتFا l0ا$�;�ام ه M�  أي ��ى� E� �%وا� ,��%��

 ، ����Hا�(� �ة ا�� �
ا�%� �E وا�����Gات ا�#�/�� ا���#�� .-��ج ا���
   . ا����6#� *�8 إ-��ج ا���
� ا��!�!دةا�����Gات

  

  ا�����H�ت ا�$��ا�6(�� ا�#�/�� 
  
 �M إ#6�G��� i*آ� ه! إ��اء ) M��H��)SEA ا�#�/@ ا�$��ا�6(@ ا

 Eات أن����Gر 6 ا�#�/�� ا���ا�*�# @A 0Dj�* نG2� ارات�Hذ ا��ا6; 
 ا�����Gات6%� �  و ���m ه0ا ا��M��H .ا�;�¬ وا����$�ت وا�#�ا��

-���� *����ت �6$,  و. ور��ه���ا�#�/�� و����H6� وا��;=�� �3
 اتا��Hار��;0ى �P#� ����� @Aة إ�8  ا�$��ا�6(@ ا��M��H ا�#�/@

mإ�� 8�m- ا�*�#�رات ا�
���د �  36�و���، و 3#�@ و����@ ا�2
ا�#�/@ ا���ض �E *����ت ا��M��H  و ���, .وا�����*��

 �EP 36=�0 6%� � ودرا$� ا�;��رات ا�#� �� �%�® A@ ا�$��ا�6(@ 
�ل �E ��® ا�A !%- 8�* ة���
, ا�!ا
m ا�;�¬ ا��G� �=�P�

   .ا��%���� *�8 ا�#�/�
  
ا�$��اn�H%�� @)�6 ا��!ازن ��E ا��M��H ا�#�/@  �EP أن ��6;�م *����ت و

�
6� � ا�����3 ا�
���د � A@ إ-��ج ا���
�، وإ��ادات ا��� n�H%6و ،
�/�#�� ���  .ا�%�� � ا�=

  

  

 ا���
� ا�����ا�� ���ا�
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 M��H6 ���Gا�#�/@ ا��   
 M��H6 ���Gا�#�/@ ا�� )EIA (ه M��H6 !ات���G3ا��Pا��� � 

ا�����H ���2وع ���Hح *�8 ا�#�/�، إ�� 8�m- ا�*�#�رات 
��� ���,  و. وا�
���د �، وا�����*��،��(!ا-m ا��#�

  �ا*@ ��;0و أن A@ا���ض �M��H6 E ا�����G ا�#�/@ 
 �G2ن ا��>@ اM�6 ا�����Gات ا�#�/�� *�3 ا6;�ذ 
�اراتا��Hار

�ً��
�� � �E ا��3��� �E ا��M��H ا�  �>� و
� . A@ ��2وع
   .ا�#�/@ ا�$��ا�6(@

  
دو��� وإ
����� �G2ن ا�����H�ت  أ���� �6=�
��ت

  ا�#�/�� 

�� �G2ن M��H6 �ا •�=6���Gا�#�/ا��  ���@ A@ ا����ق ا�

6%�د ا���ا��ت اF?�اف ) إ$#!ا6=�
�� ، ١٩٩١(��%�ود 
� M��H6 اء��¾ ���Gا���� ��2-F @/�#ا�  ����� @A �3

  �#�Pة �E ا��;��¬ ؛ 
ا���%n ا��M��H ا�#�/@ ا�$��اG2� @)�6ن ا�#�و6!آ!ل  •

��� M��H6 نG2� ��
�=6���Gا�� ��� ا�#�/@ A@ ا����ق ا�
  ���m��� E® ) ، ��و6!آ!ل آ���٢٠٠٣(��%�ود 
 �ت ا�#�/�� ����2و*ا�����GاتM��H6 وًHA� �i  اF?�اف
  ؛ Mو��ا�(�M ;����ا��$��� 

، ���6j اM�F ١٩٩٢( ر ! �G2ن ا�#�/� وا�����3 إ*Cن •
�� ,P2� � 6 (m أن ) : "ا���%�ة ا��3@ ���#�/� وا�����3

 �  �(�أ  ��ءًا- �E أ�, n�H%6 ا�����3 ا�����ا�� -ا�#�/� 
�ل *�3�E�، *���� ا�����3�� ���A ��3ا� EP�  و�  "

  ؛)٤ أ ر
Mا��#�(
ه0ا ��m �و EC. /i��!6٢٠٠١/٤٢ ا�6%�د اFورو�@  •

 @A ���%وا�� �����
ا��!��E� i ا�����ت ا�!?��3 وا.
 ¬�D 8�* @)�6ا�#�/@ ا�$��ا M��Hء 36=�0 ا���<*Fا��ول ا

   . و�9 
�-!-@����i  و.6�زه����3، وا�#�ا�� ا��@ 
  

 SEA ا$�;�ام ا��M��H ا�#�/@ ا�$��ا�6(@

>� �ا�#�/@ M��H6 ا�����G و �   ا���
� *�3 ��ا�

 ��� اذا آ�-� ا�6=�
��ت ا��و��� !ن��ا�ا��%EP�   nH أن 
¾��اء *����ت ا��M��H ا�#�/@ �ا��@ ��6م اF?�اف 

 �ا�#�/@  �M إد���A i@ ا����$ا�����G  وM��H6 ،ا�$��ا�6(@
وا�;�!ة ا������ ه@ ا�A ��3@ -!*��  .ا�!?��3 ةدارا.و

 آ�ن  �M أ0D ا��3��� A@ أو �� إذا/ ا�����H�ت ا��@ أ�� �، و 
��� �����C� 8 أن  .ا�*�#�ر *�3 ا6;�ذ ا��Hارات ا�=

 ا��M��H ا�#�/@ ا�$��ا�6(@ ه! أداة *��� و
�  P!ن ���!�ً�
����ر$�ت  ا �E أ�,، أوA@ إ?�ر $��$� أ�Dى، أو 
�-!ن

   .ا�(��ة
  -���� ��� � �E ا��Hاءة 

، �#�P ا��M��H ا�#�/@ ا�$��ا�6(@ •
net.seataskteam.www://http 

  �#�P ا��M��H ا�#�/@ ا�$��ا�6(@، • 
  /net.info-sea.www://http 
، ���!ر وا�6(�ه�ت A@ ا���ا�� ا�#�/�ا� • 

org.auditing-environmental.www://http   

 دو��@�� ه@ اFدوات ا��@ ��6;���� 
  ؟  ا���
� ��-���/ .دارة $��$� 

  
 اFدوات ا����;��� A@ إدارة ا���
�، ا$��اض إ�8 ا$�3�دًا

8 ���
��� اFدوات ا��@ ���;��6�  �2�P ا�(��ز �*Fا
��3 ، 6��E� �9 ا���!��ت��  و�.ا�%A ��!P@ ا���H�3 ا��

   .٢-٣-٢ا�=�, ا�=�*@ 
٢-٣-٢   8�* ���G��� ���;دوات ا����Fإدارة ا

 �
  ا���
  �*M ا��#��� ا�-أ

M �H6 ��3 ) ا��%! Cت ا������(ا��*M ا��#��� و �2, 
���A E�)�3@ إ?�ر ��ا�� ا�%P!�� ا�������A، و��3 

 �
�� ��, ا��#�-@ ا��E�P�������)3P آ%���A!�� �A ا���
 �E ا�#��3 ا��%��� ، وآ��0 ا��#�-@ ا��@ P26, ��ءًا�ز��ا�

 M �H6 �3* در ا���-�� أو��ا�#� ��� �/Aوض و، )ا����Hا�
�Hوض ��ون A!ا�� �E ���ا-�� ا��و�� ا��3;=>� ا�=���ة أو 

 اEP� E�<�6  8�* ����F أن .وه0Pاأو �E أ�!ال ا��و��، 
� ا���
� ��ت 3P6�!6!�!�����آ�m د*M ا�$����رات : ذ��

ا���3 ا��أ$����� وا����P���� �E ���در ا���
� ا���(�دة؛ 
 ،آE������ا���
�  ات��A!6-!اع F ا��(� #�����2�ر 9 

وا��M*�� �3 ا��!A 9$@ ا�#%® وا���! � وا���P�رات، 
�����G @Aداة ه��� آ EP� ,���6 أن و .وا���3 ��#�ا�� ا��

�E ا��Hوض ) ا����ون A! ( ا�����ة��A!6 ا��Hوض
ا��3�د n ا��@ أ-�6G2� ا��و�� ���! , �6ا��� E��%6 ا�#�/� 

) E� �%�� ، ل�ت *�8 $#�, ا����3!�!��P-@ آ�أو ا���ا��#� �=
�
  .)ا���

  ��ا�� ا��و�� 
 =�E� M ��ا�� ا��و�� �(�!*� اFو�! �ت واFه�اف 
 E* G236 @ت ا�����س ا�����ن *�8 أ$!P�6 @وا���وف ا��


ا��! �� ا��F، و��6, أدوات ا��*M وا��%��Cت �ت ا��!
 EP�  @ ا�0ي��ا���CD E�i �إ�M*أو *�م د M*ت  د��)� 

�
ا�#�ا�� ا��0آ!رة أ*9H6 E�� lC و .�%�دة �H��ع ا���
E��/A :   

  : �26, د*M �(��ت ��,و ���
����ا�� ا�
���د � 
• ,��و36�و���  ا���
�  ��69ا��� ����6 ا���ق ا��@  �M ا��

���CD E� ؛ 
  �؛  ا��!��� ا����2ك ����
� ا����P���� وا�%�ار •
•  E� �%ت  ا��6ا��� ا���� ���ف ���در ا���!ث؛ ا��@ �6-#
  6!��� ا���
� وا�%�ارة �E ا��!ارد ا���(�دة؛  •

��ع ا�H3,؛ ر9A ��� ا�!
!د ا�#� , • @A  
P�E� �%� ،m6 ا$��Cك ا�%�ارة A@ �#�-@ ا��ا�6ا���  •

  وآA ��0@ �(�ل ا.$P�ن، 
   .ر، وا���P�ا�#%® وا���! � •

 إ�m3� 8 �9  �3#ً����6و ا�#�ا�� ا�#�/�� وا�����*��
 lC*ا�ا�#�ا�� ا��0آ!رة أ ����ة���*����@A  ��Pدة ه��إ* 

�
 ا��;=�� �A E@���ف �E ذ��  و ���, ا.
��ع ا���
ا�3�E* �)6 ا��;��=� و ا�����*�� *�8 ا��3�n? ا�����Gات

 m
M)� ���H6 *����ت 6� E ا�=%M، وا����, �9 ا�!ا
�

��ع ا��� @A ����  .ا�����*�� �;���� ا�

  

 �ا���ف *�8 ا�$�(��� ا�%H� ���!P>�� ا���
� ا�����ا�: ا�=�, ا���-@

� ����ا��ا���
� ا� ��ا�
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  د*M ا�#%!ث وا���! � وا���P�ر 
�H ��� i ����� !�� ا)6�l �ه0ا ه! ا��(�ل ا�0ي  � ,���*���د ���

 8�* �
-%! ��ا�� �6آ� A@ ا��H�م اFول *�8 ا$�;�ام �!ارد ا���
�ل، AE� 8�*ا���(�دة، و �

� �ا����2ك �!��� ا� ���در ا������

*�8 $#�, ا����ل، �, ا��ول اF*>�ء A@ ا�6%�د (وا�%�ارة 
 A@ ا���دس ا�=��� ا��A ���H@ إ?�ر ��-��� ا��, ��6;�ماFورو�@ 

 M
وا��(��   ��#����نEC/ �١٢٣٠/٢٠٠٣(�ل ا���
�، وا��Hار ر
�د ا��3!ات ���, A@ �(�ل ا���
��*���د ��اFورو�@ �� ���-� :

��® ا�(!ه�،   HA¬ ذ��، ��2E, �  و.") أورو��–ا���
� ا�0آ�� "
�P, �3;=>� ا���
�،  �� �ة3P6!�!���ت إ-��ج �G2ن ا�#%® وا���! � 

 E��������P9، وا����ة ا�Aوا��(��9 ،و��ات ا�� ،,H3ت ا��آ#��� 
 ه��آ, ����H, ا�=�
� �E ا�%�ارة ء���ض إ-2�وأ$���m ا�#3�ء ا�(� � 

 *n �? E ، و6#�دل ا�;#�ات، -�2 ا����A أ >ً��,A@ ا��#�-@، 
� � � وأ-2�� ا��!*�� ، وا���ر m، وا����M،$�2�ر �ا�!آ��ت ا��

   ...أA>, ا���3H�ت ا������، ا�gا$�;�ام 

  �!ا�A ا�$����ر 
 ,P26#@ ا��@  �EP أن �!ا�A ا�$����ر وا��ة �E أ�P�ل ا��*M ا�2

 وا��!��� ،�!��A ا���
�، و���در ا���
� ا���(�دة�P6!ن �!��� 
 *E ار6=�ع ا$�;�ا��ت ���در �%�ارة، Cً<Aوا���
� �ا����2ك 

و�E ا����F *�8 �!ا�A ا�$����ر �A n�Dص  .ا���
� اFو��� ا��%���
 m را�@، / *�, �� �ة أو �6رFو��3 ا ،E�=Á!ا�� m دة �6ر�وإ*@A 

 ���!�!3P6 ت��ر �0ا�� و�� �����Cت ��(��ة -�� � ا����ف �#�$G
 ����G6 i ��� �#��� *�8  ا�0ي�%�دا��*M ا� �EP أن  P!ن و .إ�8 ذ��

6� � آ=�ءة إدارة ا���
� ����H@ ا���#�ت @A ,P� ء�أ*# E� ��=;ا�� 
 Eا��� E� ة �%�دة��A 8 ��ى�* ,Dو�%�® �� #� ا����� *�8  ذ�� 

����Hا� ����ت ا.-��
   .���!ى 6%� ® ا���
  

   ا��*M ��� ا��#��� -ب
*=�ءات �E ا.;�!��ت أو ا�:  ��  6G@و �2, ا��*M ��� ا��#���

 mتا��$!م وا�>�ا��ن وا���ا�!-�Hا� @A ����* !ص�ا.��ا��� ا��3 
؛ M��36 ا��� =�ت؛ ) ا�>� #� *�8 ا��#��ت وا�>�ا�m *�8 ا.-��ج(
 ا�>�ا�m *�8 ا�$����ر �D 9���A 9��� M�  ;���دات ا�*�و

 E� � ر�ا�$��� ����Pا�� ���ء*3m* ك و ا�>� #�؛Cا.ه ,)ا��
@A ت�H%����� @A ت�H%ل وا����!�Fا� ا ���ا�>� #� و�;�ون؛ *3

*=�ءات �E ا��$!م ا�(��آ�� وا�>�ا�m *�8 ا.*�8 ا�$����ر؛ 
 ،,Dو6;=�ا�وا�� ،�
I ا�>�ا�m *�8 ا���9 أو >� #� *�8 ا���

*�8 $#�, ا����ل .*=�ء (وا��$!م ) �� #� ا����H ا��>��A(ا�;���ت 
؛ ا��H!د ا��=�و�� *�8 ا�����P وا�>�ا�m *�8 ا��D, )ا�!
!د ا�%�!ي

=�ة �E ر$!م ���G6 اFرا�@ ا���� ���ارع ا�� �ح، ور�¬ �#P�ت (�
gن ، ا�!Pا������ ��A�  @ا��!ز 9 ا��...(  

  

  (!ا-m ا�#�/�� ���3�م ا�>� #@ ا� 
��ًاا.�Cح ا�#�/@ ���3�م ا�>� #@ %6!ً� ��, �  mض ��ا��A E* 

 ,���رس   �Aض ��ا�m *�8 ا���9 وا�;���ت ا��@ -%!و*�8 ا�
   . *�8 ا�#�/� و*�8 �%� ا.-��ن����G6ات $�#��� ا$��Cآ�� وإ-���

$#�, ا����ل،  ا���د �، *�� 8�A@ �!ا-# ،#�/��ا�>� #� 6;� ا�و
ز �دة ا�>� #� و6� , �� #� ا����رات، و*�8 و�i ا�;�!ص، 

 .ا��=�و�� *�8 ا���
� ا����P���� ا��!��ة �E ا��!ارد ��� ا���(�دة
 M �H�� ��/�#ا� mات ا�>�ا����ا$�;�ام * EP� وI�=;6 ء أو�إ*= 


��ط �F;=>� ا�$�ر اFأو ) ��, �� #� ا��D,(ا�>�ا�m ا�DFى 
E��G%��ا���ا� � �*@ وا��*�ا���� )  �)��*�8 $#�, ا����ل، *�3 �

����� 6وا�(!ا-m ا�#�/�� ���3�م ا�>� #@ A@ ا�6%�د اFورو�@، 
 A@ إ?�ر إ*�دة ه�EC ��P /٢٠٠٣/٩٦���!��i ر
M �ا��ول اF*>�ء 
 �=�ض ا�>�ا�m *�8 ��3(�ت ا���
� وا����P�ء ، ا�6%�د اFور�@

  .") �دة ا�mء ا�>� #@ ا�2��,*�م ز" �#�أ 9A�6وا��@ 

 m)  ،ى�Dأ ����- E�– �ً���* – ء�ا.*= mا�>�ا� E� �#�3��� 
   .�#�/�ا�� �H وأ$���m 6!��� ا����P�ء �!
!د �

  ا�;�ص ا�H��ع  ا��م و ��E ا�H��عا��2اآ�
 EP� رآ� �26, أن و�2� ���ا���! , ��� ا��# E� �3�أ�P�ل �

E ا�H��ع ا��م وا�H��ع ا�;�ص ا��2اآ� ��  A@ ��2و*�ت%P!��ا�
)PPP(.   
  

 �#���ًة ا�����H;���ت ا������ �����
�  ا�-ج
   ا�%P!�� �!ا$��

و �P%�� EP!��ت ا�$����ر A@ ا�#��3 ا��%��� ����
� �CD Eل ��آ�ت 

��ع اF*��ل ا����!آ� ���و��  ��!P%ت ا����2 � ,P� @A ا��@ أو

 �#6 ��!P%ا� M*د E*رب�ر ��9(�ا��2  �
���در و �3;=>� ا���
 �
، *�8 $#�, ا����ل ��2و*�ت ا���
� ا��3;=>� ا���(�دةا���

���#�-@ ا����، وا$�;�ام CD � ا�!
!د ا����رو����3 و3P6!�!���ت 
 ���ا����3H وا��3P!�!��� ��ا��� وا�ا���
� ا�A ����2@ ا�;���ت ا�

   ...ا�j6، gدي إ�8 وA!رات A@ ا���
� A@ ا��#�-@ ا����ا��@ 
  


��ع ا���
� -د M��36 ) ر�$F8 ا�* ���
ا��
   ) إ�8 اF$!اقا�3=�ذ *�@ا��H!د و

 EP�� �

��ع ا��� @A M��3�6ا��� ا�� n�#�6�����دوات ا��Fة ا�*���:  

M��36  ���*!��، ��.���A إ�8 �6ا��� ا�$�ر اn �? E* Fا��
�ر$Fا �#
   .��ا

�Aض 
�!د *�8 : ����ل، *�8 $#�, ا�����36 أ�Dى�6ا��� 
��, 6!ا�A ا��3P!�!���ت ا���!��، وا�%� �P6 E���� ا����Cت؛ 

6%=�� ا��3���A؛ و���(� ا�H#�ت ا�3��/� *�8 ?!ل $���� ا��!ر �؛ 
؛ 
, ��!�ً�أا���P�رات ا��3P!�!��� أ$!اق ا6;�ذ D�!ات �(, و

� ، � ا������� ��$!اق ا�����ا�$��اn��3� @)�6 ا�و���gا�.   

��و-� ا�P=�ءة و ��M ��� د*M  *#�رة *Eه@�0 � �ا� ا��� =�ت
�ر ا���������*� ا�و$�. A �=%� ت�$�ا�� / $��� �

� ا���3 ا������

 ا���0 � ا��� =�ت 6!�9 .��!��� ا����P�ء �E ���در ا���
� ا���(�دة
� ا��!ق وذ�� ������ �P6=� �!ارد ا���
� ا���(�دة، $ E� 8�*أ

M� و� �6 �� M�  ا�0ي ,P2دا *�8 ا��6!��� ا*�� i#�!�� �
 �!ارد ا���
   .ا���(�دة

6� � ا���
� 6������ ���ض �EP أ >�   �E!ردا�ا���ا��ت  
Cً �� ,P26ت � ا���(�دة، و�= �و �EP أن 6=�ض ��و?�  .ا���0 ���

 �� �دة���ر ا�$��-� �*�8 �!ردي ا���
�، *�8 $#�, ا����ل، 
 �E ���در ا���
� ا���(�دة، و �EP ا��#�*�����P�ء �/! � �ا��3#� ا�

أ-�� (���2�دات ا�;>�اء �أن 36�!ي *�8 إ-2�ء أ$!اق 6(�ر � 
l�-ل �9  .)أد�ه! ا�% �ت آ��= �، و �M ا$��=�ء P6���� ا���0 �ا��


#, ا�%E ��!Pا���ا��ت ا��!رد E� و��� ،E�Pا������ m-�� E� .  

*#�رة *E  "���6 ا����Aا�=!ا"ا��H�س ا���A@ أو 
 �E ًا ��ء!ن�� ��jء ا������E�P ا�E 0 �ه�م،  ��� ���36@ ����6 

أن  *n �? E ��26, ���ر ��(�د ����
� ا����P���� �Mا$��Cآ
   . ��P#2 ا��!ز ��M9 ��%��� ا�ا���
� A��H 9�# ( I!�!ا � ( ��H!ا

 ���دات 
���� ����اول ��!���*#�رة *E  ا��2�دات ا�;>�اء
 ��2اء  ا�����������#�تا��26,  و.ا���
� �E ا����در ا���(�دة

, أ$�ر و��E $�� ��ا�� ا����� اDF>�، ا���
� ا�;>�اء �
 ���A�33ا��(��� ا��P��� �

��ع ا��� � �%6 n �? E* ) n !ا���

�<DFا���(�دةا�، و�6اول )ا �
 .�2�دات ا��!*�� A@ �(�ل ا���

 �3� EP� دات ا�#�ا�2و�ء>�� I� n�H%6 M6 �
 إذا آ�ن 
 I�=;ا��@A ،�
  .آ��  �EP �6او��� ا$��Cك ا���
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  ا���
� ��A!6ات �6ا��� وآ=�ءة ا���
�  -ه
 ا���
� وآ=�ءة ا���
� ات E� ،EP� M��H6 ،��A!6 ��® ا��#�أ

  : ا��(��ت ا������إ�@
١- �
 ا�Cح �%��ت 6!��� ا����P�ء - 6%!�ت ا���

 ��H6ب �E -�� � *��ه�  ا��@ارةو�%��ت 6!��� ا�%�
 6!��� ا���
� ا����P���� �P=�ءة  �M ،و-��(� ���0 .ا.-���@
  :�CD Eل

•  �
��  ��8 (ز �دة ا.-��ج ا����2ك ��%�ارة وا���
  ؛ ) ا��!��� ا����2ك

ر9A آ=�ءة ا���
� ا����P���� وآ=�ءة 6!��� ا�%�ارة  •
   ؛ ا���آ� �

•I=;ا������  ا� ��ا�� ���وا��!ز 9;� ,H3ا� @A �
.   
  

٢- E�Pا������E�����3أن  ��3 إ��� ا� EP�  M لCD E� 
   :��  �@آ�%���� ا�!A!رات ا� *�@ا���آ�� A@ ا��H�م اFول 

  :وذ�� �CD Eل ��  6G@ا��3�*�ت ا��%! ���،  •
  �� ��ا�� ا���
�؛ 6ا*���د و36=�0 ا���ا��� ا��@ ��د .
�!��A ��اءات ا�%� �� �3P!�!���ت وا.�ا�ا$�;�ام  .

�
   .ا���
  :وذ�� �CD Eل ��  6G@، ا��3�زل• 

.  E� ��=;-@، وا���ل ا�%�اري ���#� ��ارة �HAا�
  ا��#�-@ ؛ 

  
  
  
  د*M ا.$P�ن �I=;3 ا���
� وا.$P�ن ا���#@ ؛  .
  ا$�;�ام ا���Fة ا��!�Aة ����
� ؛ .

  
  
   

  
. �H �? د�ل ا*��CD E� �
 ا����?�� ��H6, ا$��Cك ا���

  ؛ أآ�� ا
���دًا
  
  
  
  
  
  
  
 
  ����ة ا����P����؛ ��3�m$ ا�!�9 ا� .
 در�� ا�%�ارة ا����A���� 8/� ا�
���د �؛  .
 M��36 در�� ا�%�ارة داD, ا��#�-@؛  .
 إزا�� ا�H#�ت ا��@ 6�H36 � �� n, ا�%�ارة؛  .
 �93 ��6ب ا�%�ارة �CD Eل ا�3!ا0A وا�F!اب؛  .
. �A!�� �6ا��� �/Aا��ا l�8 ا$�;�ام ا����* �H#�ا�� �
� ا���

 وا�#�ردة؛ 
  ، ا0�F �*�اد .ا*���د ا��3P!�!���ت ا��3�$#�  .

.  E� ��� � د���
ا$�;�ام ������ ا�=�!ر$�3 ا�
   .ا������� ا���!ه(�

  

  

  

•  ,H3ل ا��)� @A ،@6G  �� لCD E� وذ��:  
 د*M و$��, ا�H3, ا��م ؛  .
  ؛ )و$��, ا�H3,(���آ#�ت 6%� ® أ$�!ل ا .

  

  

  

  

    

�.��ءة A@ ا��!اء �" اDF>�ا��#� , "��$�;�ام  .
n��ا�.   

  
٣- �
  :  ، ��,أدوات �%���� أ�Dى ��%n�H وA!رات A@ ا���

  إدD�ل إ�Cح �� #@ ��/@؛  •
  

  

  

  �P�ÂAت ا�;>�اء ؛  ا�•
  

  

  

    

  
•  n��  ���A ت�-�ر ؛ ���6 � ���داد *�8 ا�$�����$�� 
  ���� وا�$���اف ؛ ا •

  

  

  
  

 EP�  لCD E� 0Aا�ا�3!ا�H���´=� م�P�¾� E�� ��  ١٥-١٠ E� ٪
�/A���� ,��2ا�� ����P6. 

M6 *�ض أ$�!ب A@ ���9 ا��ول اF*>�ء A@ ا�6%�د اFورو�@ 

��س EPا��� E� ,، ��� EP�  �H ا$��Cك ا���
� آ��ً�  (

�ات وا��#�-@ا����ة واA ،F@ آ, �E �إ�#��6�. 

9
@ ا�6%�د اFورو�@ ��8 *�م A A@ ا��ول اF*>�ء ،�E ا���!
��تM�   I�=;6أن، ٢٠٢٠�  �������Pا� �
 ا$��Cك ا���

����ة إ�8 ر�9 ���ت ا$��Cآ�� اm#�� @��F ا*���د ?�ق �
-;=�ض ا$��Cك هl0 و-��(� � .أآ�� ا
���دًاو ا����?��

9 و، ا�����?@ A@ و�9 *�3 ا����2,ا���Fة !6 EP�  ��A!6

 �
 $�*� /ط وا��6ا  ٣٥ا����P���� ����H 6�, إ�8 6!��� ا���

 .*#� أرا�@ ا�6%�د اFورو�@

 m���-أ ¬�� ���!�� �D¼ ا�ا$�;�ام� ��!����3    ���ة     ا���A!ا��
 �
����Fاوا � ��6 m���-أ E� ءة�!د !مآ�� آ=�و    .� M6 n�H%6

و�=>,     .وA!رات آ#��ة، *�8 $#�, ا����ل، A@ إ-(���ا وأ���-��
6�, إ�8  (ه0ا ا��#�أ،  �EP ا�%�!ل *�8 وA!رات *���� ��ًا

    �>�ءة، �9 ا�$��دادا�  !رو �P, آ��!��� �E ا���ق ٢٠٠٠

 @A3!ات �٨$  m�6آ� @A ر����$C.رة ا�-�I��Fء ا!<��.(  

��� E�، ذ�تا6;Â23��� @# �<ء ا��=*C� ءة ذات ا��اءات�=Pا� 
�ات ا�����
� وا$�;�ام �� ,����در ا���
� ا���(�دة ا��@ 6

 E� � �6 @ا�#�/�� ا�� mض ا�>�ا��AوFر ا�$Fا ����ل ��P�

H ��ى �ا��Dأ ��� E� �
 ....��#�/� �E ا���


���دي ا����� ا���#�ح ا�=�!ر�3$  �#� ا��� ا���Aاض �
�C�� ف� ا������� ا���!ه(� �� �;��� *�2 أ�

 ��P�$CPر�� �����6وا���  ,

��E ا� ٪ ٨٠�, ا�8 6أ��.... 

 ا��#��Çهl0     . أ$�ر ا��!ق �����P�ء A@ز �دة6%�ث �#��Ç وه@ 

#, -��م ا��!ز 9 ا.
���@ أو ا���2,  E� م ���6د�ا��3 ���� ,H3

�9  ا��@ ��36 ا����P�ء �E ���در ا���
� ا���(�دة، ا��!��ات
 ا�%� �E ا�>�ر ا�0ي  �%n ���#�/� ��$�;�ام ���ر ��ا*�ة

 ��ا*�ةا���
� ا���(�دة ��� �E ا���اق ا�!
!د ا�F=!ري، أو 
�ات � M)ءا�-!ع و�����P@ -!*�� ا������و� ، ���!�M6 @ا��  

 ....6!���ه�

��� .دارة ا$��Cك ا���
�وه@ A ���$و.     E� �) �� ,��  وه0ا
� ا$��Cك ا�(ا���� �����
 Cً��%6    و �#� ا�$���اف) ��

 E� �HH%6 @ا�� ����3!ر���3��ك �  ه�ف �%�د $�=ًC��$

�
 �$��Cك ��M ا���� ا��3إ�@و ���3 ه0ا اF$�!ب  . . . .ا���
ا��3��� ا��@ M6 ا�%�!ل *����، و36=�0  ا���
� ا�=���، و��%6,

���Cو �n�H%6 M وA!رات A@ ا���
� *�H��.     8ً� ا���ا��� ا�

و �EP إدD�ل هl0 ا��� �H *�3  . . . .$�س ا���ا��� �3;=>� ا���P=�أ
 A@  *�دًة �M ا$��داد���l!ى ��#�- I=;3� �C$����ر وا�0ي 

 .... ���ًا�١٢>!ن 

 �ا���ف *�8 ا�$�(��� ا�%H� ���!P>�� ا���
� ا�����ا�: ا�=�, ا���-@
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  ا���!��ت و��Cت ا��!*�� ؛  •
•  ،�����  اF-2�� ا������� ا��@ �6آ� *�8 ا��j$��ت ا��
• ���!�!3P6ج   ا$�;�ام�إ-� m���$و أآ�� �26دًاأ �
A@ -=� ا�!

  .�� �H ��#�/� ��ر�� أآ#�
   
*#�رة *E ا���I�=;6 ,#$ E�� m�6 ا$��Cك ا���
� و


�درة *�n�H%6 8 وA!رات A@ ا���
� �ة ��3P6!�!���ت .  @A
 ،���Hا�#%® وا���! � �����  وا�#��ان ا��� @A 9��)أن ا�� ®��

 أن ا-;=�ض ا$��Cك ا���
� أآ�� أه��� !ن ���#� ��  �رآا��Cء
�$ E� M�� �#�3����ه i6ذا.   

  

  أدوات أ�Dى  -و

��ع ا���
� �P2, آ#���EP�   ��G أ >� أن  ���36 l�)6دوات � اF�

 ��ود ا���اول �G2ن �#� *�8 $#�, ا����ل،  .ا�
���د �
 أ�� هl0 ��� ا����3=�ة��زات ا���A/� ا�ا-#���ت 

ا��!
�E �;���  �!ا$¬ ا�
���د � وآ@ 36=0 هl0 اFداة .اFدوات
 �6اول��وط وأ�P�م -��م 6�8  ��و6!آ!ل آ�!6!، � �� أن *�@


#, ��ر�� -#�ث ��ود ا� Eت ا�!?��3ا�� �2��. @A �#ا� M� و 
 m���$ا�أ� �%�، E� nH%ر �، وا���Hت وإ*�اد ا�����Pا� ����ا.�� 

 �-��F �����!دئ ا���ا*� وا��#!H�� �HAت و���#-C���
 اM�F ا6=�
��.���A إ�UNFCCC.  8  ���6 ا��3�خا���%�ة ا.?�ر � �G2ن

=0 ا�6%�د -و
�  ا�-#���ت ��!�m ��و6!آ!ل آ�!6!، �6اول
I ا�#��ان �� �� آ�� أن . �iاFورو�@ -��م ا���اول ا�;�ص� 

   . ا�-#���ت���اولأ-��� و?��3 
  

�#� ا���زات ا���A/� ، ا��E و��� -�� ا�%� �E ا-#���ت   ��3
����@ �E *3��� ا��3�م ه! D�� ا��;��� ا�!?��3 ا��@ 6%�د ا�

�E� �3 ا�!
� ?� �H 6;��� 6��ر � ا�-#���ت �=��ة �
 ا��@  ��E ا���P�ت، �3#� إ�m3� 8 �9 ���*��ل ا��(�ر 

 ��E -��م �روا�¬ �26 �و�!د >�وري أ >� و�E ا� .��6;���
���!ب ا�@ ��3�ا�����G ا�و�G� Eن  . و��و-� ¼���ت آ�!6!ا���اول

 i�A� � ر��ت 6��#� E� ات�������ت ا���اول إ*�دة 6!ز 9 ا�
��زات ا���6  ا��@ �6آ� *�8 ا�%� �E ا-#���ت ����H�3ا�-#���ت 

�/�Aا��.  
  
����$� �Gدوات آ ا�-#���ت وا�>�ا�m  *���� �6اول!�� آ6��0و

@Aا�#�/� -�2ة �3!ان �(�!*� *�, ا.-�!$�ي ���ا�� : 
 ��!P%ا� ���ا$�( � : ا��!
����9 ا��3�خ ، وه@ ����� *����8ا�

org.auditing-environmental.www 
  

   

 ا��%���� ����$�ت ا�����Gات�� ه@  
  ا���
� A@ ���ي؟ 

  
EP�  ،ى�DFت ا�$�ت ا�����نأن  ��, �(!P  � ز��Cدوات ا��

 E� � ا�
���د � ا�����Gات��3=�0 $��$�ت ا���
� �(�!*� وا$
   .�� ا��H�!دةا��H�!دة و�وا�����*�� وا�#�/�� 

  

،  وا�����*��،ا�
���د � ا�����Gات ٣-٣-٢
  ا�#�/�� ����$�ت ا���
� و

ا��*M ا����@ ا��#��� *�8 ا�%!ا�� ا�
���د � ��EP� �  m أن 
ا���! , ا��م ا�
���د، �EP� �=ّ%   E* EP أن  و.�*M ا���P�ر و

 �E ا��و��، 
�  � �*mء د !ن و?� n إ���A إ�8 ا.-=�ق ا��م 

���د ا�P��@�P���� ا�C. و @A ��3ج إ�8 ا��ا�6%� E�� �
C���� ا�=

و6%��ج إ�8  .#� , ����! ,ا�$�;�ام ا� �H��,���! , ا��م ���P=� وا�
@A ��3ات ا����Gا. ا��=��ة ا��%���� ا�� ��A��� �
�*M ا���

,�����A ا. وا��3�9A ا�����*�� ،ا�����ا��، ��, �A n�Dص ا�
 CD E� E�P��� @Aل د*M �6ا��� ا���
� ا�����ا�� �#���ًة����

 ,�� ،Mز���ت ا��3� C�Fءةا�ل ،آ�� آ=�%��ج إ�8 و- .A>,اF أو ا�
 MP%ر-� �9 *@ ا��H���� , !ا����!ى ا��� ����P���3 ا��

أ >� إ�8 %��ج و- . ا���3(� ا����!ة.-(�زوا����!ى ا����!ب 
 M*ن ا���إذا آ ���A ��3ص ح ا �اا��ر ا�;����$�Fءة أو ا�آ�� آ=

   . �ا�M أر��ح ا�H��ع ا�;�ص
  

 @�* m6��  �دي إ�8 ر��j  ا�0ي ���@ ا��#��ا�� M*ا��I=D 
 �
و
�  jدي  .ز �دة A@ ا$��Cك ا���
�26(�9  إ�@أ$�ر ا���

l!26  إ�@ ا�C�Dف A@ أ$�ر ا���
� ��E ا�#��ان ا��(�ورة أ >ً�
C��$ج وا��ط ا.-��كأ-�.   

 �3* n�#�6 ت�أو �;�� mأن ا�ا�>�ا� EP�  ��!� ,P2� اول��
�# �<�� �، *�8 $#�, ا����ل .n�;6 �!اE� �%�� �A ا���9 ا�;��

 . 26(�9 ا�$����رات ��%� ��3� إ�@-#���تا�ا�>�ا�j6 8�* mدي 
��ه��P�  @A M!ن و�ا-#�ث ا���P!ن $!ق   �6اول;�n  أن �EP و

I=D ا���   �=�P� �CD Eل �3�*� *#�ءةذات آ=� 
�ارات ا6;�ذ
 � أو=6���� ��H ��� M  ا�>�ا�m ا-;=�ضإذا آ�ن و .Fد-8 ���!ى

 �=��;� EP�  ت�أن  *�8 ا��2آ ��j ذ��@A���A�3رة ا���Hا� .   
  
وه0ا 
�  2(9 *�8  . ا��P���� �������E� E�P ا�>�ا��6m �و

�9 ذ��،  �EP و .ا��!�Aة ����
�وا��Â23ت ا�$����ر A@ ا���ات 
 P6���� ا���
� ��� ��3�$#� �9 اF$� ذات ا��D, أن P6!ن

 I=;3أن ا�� ®�%� EP�  ر� *�د اF$� أن  � �ار6=�ع ا�$
!ن �%6," !
!دا��=��Hة ��"����  � E 0ا��=�Pا��  �/A��� 

 EP� و Mز���$#أن  � � ��ر���3�ت � � ��� ��3�#��ت ا������;��
أ >� �  !
!دا��=��Hة ���A �$F. أو ا��%��ا���� أو ا�����*�� 

�
   .-��� ا�F!ال ا�Cز�� �C$����ر A@ أ���ة ��A!6 ا���
�رد*M إن $Fت ا�= � أو ا���0 �، *�8 $#�, ا����ل �CD Eل ا��

 ا��P���� �������A E�P@ ا�>�ا�CD E�� �  mل ا���ا��ت ا��!رد، 
�H ��.�3=� ا� �و�9 ذ��، �  !�� أي �2 E� ة���#� ����رآ� �

�E ا���M وآ�� ه! ا�%�ل �9 ا��*M ا��#���،  .ا�;�ا-� ا�!?��3
 @A ��3ا�Fو�9 ا nH� �
�ر و*�� إذا آ�ن $ ���Gد أو ا��!�Hا�� 

   .%!ا�A �2!ه� ���ق ��� �H�!دة6�#� ا�
 EP� وا��$!م mا�>�ا� E� ��6Gا. �ادات ا���nH%6 8إ� �A�إ� 

 EP� و ،������ا��� �ا$�;�ا��� ��� � ا���! , ا��م ا�F!ال ا�
 .ا�DFى

   
 E�Hم ا���* ���� E� �%ا� n �? E* ر�P6%=�� ا��� M��36 EP� و
 E* ت �� �ة�3!�!��P6 ل�Dو�=� *���� إد ،E �P�#ا�� iا��@ 6!ا�
?� n ا�%� �E ا��P���� ا.������، وI�=;6 ا��;�?� ا��(�ر � 

����Pا�� I=Dر � و�ات ا��(����� ���!�!3P@( ا�������9  و�Aر M� 
E* ءm���� )ا��3�م ا�
���دي ا�A 8 -%! أآ���* ���Gوا�� ، @A

  ).ا��#�-@ ، وا�H3, ، وا���
�(-!ا�6 ا��!ق 
  

  

� ا���
� ا�����ا�� ��ا�
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  ) ر (�3� ��ر #�روA��:��n� �# ا�����P ا�=�P � ( ، ا����با�6���تD�!ط 
 EP� ®��  ت ا����3 أو ا�;���ا� %�د�ا�=!� M��3� i-¾A ، 

�
�ر و� أ >�   jدي$Fدة ا�ب%!ل دون  � � ا��3=�، ا$��
 EPر و��H� ,
ور���  .�!ا�=�ت وا���3(�ت وا�;���ت�E ا�أ

 ،mدي ����0 ، ��, ا�>�ا�j  �2��;=�I ���! �ت ا��
��$� ذات ا��D, ا��CD E� I=;3ل �Aض �P6=� أ*�8 *�8 

 .ا�������
   

$!اء ا��*M ا��#���، أدوات ا����$� �E أي -!ع، وإن 
P6���� �!ا��، 
� 36�!ي *�8 ا��M��3 وا�وا�>�ا�m، أو 

��Cت ا��3�*� أو ���ا-�� ا��و��و��%�$#� �آ#��ة ��. 
 P6���� ا�������E� �H�$� ا� �!ا-6 m���M  أن EP� ,�H6و

   .وا��P���� ا�#��و
�ا?��
  

3E� �P ا�3���� ا���3 �،   M*ما���H8 ���!ى ا���* @A 
 EP�  nH%6 أن  ا��@ا�;�ر���ا�3!ا�@ �P���� ا�#�/�� وا�

���A �)��-.  ،ًاو�9 ذ���� m ،��A@ وا
9 اE�، F ا��

��� ا��P���� وا�=!ا�� ا�#�/�� �����ل ا�%����  � �%6

���#Hو .وا���� �
 ،���� (m أن  �A � �%6 M@ ا����ر$� ا�
،  ا$������ا��@ �6#����! �ت ا��*M �9 ا.��رة إ�8 اFد�� 

  (mو$!ف  P!ن ه3�ك �!ا�� ��� ا
���د � �C$����ر 
ا��*�P6 ,�� 8�* m����� M=� رأس ا���ل، وM �H6 �=�P6  أ >ً�

��, �9 ه0ا �ا��P���� ����H@ ا���#�ت ة، و�;�?�ا���
I  و.ا��;�¬� �)��
� P6!ن ا�%P!��ت 
�درة *�8 �


!ا-�E ، *�8 $#�, ا����ل *n �? E 6ا�%!ا�� �#���ًة ����
��ام ��M �H ا��*E� �%�� M �ا��;��¬ أو ��A � ��6ة ا�

   . �������� E ����3#��;�?�ا�

 
 Mه E���*�=اف ا��?Fا������ا � 

 @A �

��ع ا��� @A@دو�� �و� 
  !���M�6؟ /ه@ أدوارهM و��

  
  

�#�6!��  و.ًا إ�@ �ٍ� �� ��H �(�ل ا���
� ا�����ا�� 

��ع  ��ر�� أو ��DGىًا دورj6دي آ���ة �!�!*�ت @A 

�

�n �A ا���ا��  %�د و .ا������ �� �ا�(��ت ا�;��
Fا mل���آ, ���، *�8 $#�, ا��� @A ع�و�E� ، M�3  ا�0ي 

 �
، ا�0ي )و�� إ�@ ذ�� ، ووآ��ت M��36،وزارات(
��ع ا���
�#�  �P#� m��� ت���ا�6 )���D أو ���* ��P�� (

gا�...  
  

  

 �ا���ف *�8 ا�$�(��� ا�%H� ���!P>�� ا���
� ا�����ا�: ا�=�, ا���-@
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  :ا����®ا�=�, 
��3� �   ا��D�ر �!�!*�ت ا���ا�

�(��ز �ا��D�ر �!�!ع ا���ا�� ا��M�C ه! 
�ار ر���@ 
 8�*Fا ���
و 3#�@ ا6;�ذ ا��Hار  .��ا��ا�*�3 إ*�اد ���

ا-�� (*�8 أ$�س M��H6 ا�!�A 9@ �(�ل ا���
� ا�����ا�� 
8 ���
��� ا�(��ز و������@، A¾ن  ).اFولا�=�, �*Fا nH%� 
 M��36 ه0ا ا��(�ل �CD Eل ا�6=�
��ت ا��و��� آ�=���G2ن 

��3 ����� 6�#�ا��@ ( .، وا���2 �ت ا�!?��3)���و�� ا��
 اFدوات ا����;��� A@ إدارة ا���
�، ا$��اضا$�3�دا إ�8 

8 ���
��� اFدوات ا��@ ���;��6�  �2�P ا�(��ز و�*Fا
  ). ا���-@ا-�� ا�=�,(ا�%A ��!P@ �(�ل آ, ��3� 

6 �� ،�H��ا�;�!ات ا�� M��H  ر�H ز�8 ا�(��*Fا @A ���
���
 n�� �
ا��@ $�;>9 �(��ت ا���
� ا�����ا�� و

��   .���ا�
  

   : ٣ا�;�!ة 
 �  آ�=�� ا��D�ر �!�!*�ت ا���ا�

n �A ا���ا�� �!�!ع ا���ا�� *�8 أ$�س  %�د 
ا��;�?� واFه��� ا��3#�� ا����H� �H>� � ا���
� ا�����ا�� 

   .و�=�� A@ ا�;�!ات ا����M6 �H ا��@
  

I ���ا��@ را��(��ت ا���
� ا�����ا�� �أ���� � ,=��� 

���ا���� ا���Fة ���:  

•  �
  ؛ )ا�(��!ر � ا����P�2() ا�!?��3 (ا�%P!�����ا�� ا���
ا�����P (�آ� *�8 ���در ا���
� ا���(�دة ا���*M ا�-��م • 

  ؛ )ا���%�ة
��@ 6%!ل دون �� � �E ا��!$9 ا�H>�ء *�8 ا�%!ا�� ا •

  ؛ )ا�!� �ت ا���%�ة(A@ ا$�;�ام ���در ا���
� ا���(�دة 
  ؛ )ا��(� وا$��ا���(-��م إ��ادات ا����P�ء  •

 • �
2�� ��� � آ=�ءة ا���-G� م��H�� @  ؛ )$�!-��إ(ا��
 • @�����Pر ا��ع ا�����H-ء *�8 ا�<H�� ���!P%2�� ا�-Fا

   ؛)ا��! �(آ#��ة �=��ات 
 • �

��ع ا��� @A M��3ل(ا���؛ )ا�#��6  
د*M ا�#%® وا���! � A@ �(�ل ا���
� ا�����ا�� • 

   ؛)ا����ب(
 •��A!6ات �
  ).ا�(��!ر � ا����P�2( ا���
  

  
  ) ر (�3� ��ر #�روA��:��n� �# ا�����P ا�=�P � (ز-(#�ر، ���� ��زا-@

� ��ا��ا���
� ا��� ��ا�
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 @A �آ�=�� ا��D�ر �!�!ع ا���ا�
  ����ا��؟ �(�ل ا���
� ا�

 ��!  �
 ا�E� ���P ا������ت �!ل آ�=�� ا����, A@ �(�ل ا���
  ، ��®  !��)٤ ( ر
Mا�P2, ا��!��%@ا-�� أ >� (ا�����ا�� 

  :  ��A ,���6�  �@ن �EP أ��ا�� ا�أن 
 • �

��ع ا��� i�!6!��� (ا�� ��G�� ,�26 ، ل�8 $#�, ا����*

 ،�
  ؛ )�ً����C ا� ، أو ا�$��Cك ، أووا.��اداتا���
 •m-ا�(!ا I6� � ا���
� (ا��!���  � m-�26, �;��� �!ا �


  ، أو )ا���(�دة، و��A!6 ا���
�، و�� إ�8 ذ��
*�8 $#�, ا����ل ،  ( �H��ع ا���
�ا�$��ا�� ز �دة
��س • 

gت ، ا��$�ا�#�ا�� وا���(.   
  

  )٤(ا�P2, ا��!��%@ 
 �  ا���
� ا�����ا��  �G2ن���ل �;�¬ ���D�ر �!�!ع ا���ا�

  

ا�(�ء ا����@ ا���ق ا��;��=� ���D�ر �!�!ع ا���ا�� و �ا*@ 
 ،6!��� ا���
�(A@ إ?�ر ا��Fاء ا�=�د � ����
� ا�����ا�� 

�H-و�آ�C��$وا ،��(.  
  

 ��ا�� *i��*  �3 ا���آ��  ��M� ا�0ي
  6!��� ا���
�؟ أدوات 

  

� ا�����ا��،  �EPا��P!ن �A@ إ?�ر ه0ا ���Fا � دوات ��ا�

  : ا������ 
ا��و��، ود*M ا�#%® و�6ا��� ��ا�� (M �H6 ا��*M ا��#��� • 

  ؛ )...�!ا�A ا�$����ر، ا�gووا���! � وا���P�ر؛ 
�و��، و-��م ا�>�ا�m؛ ا��2اآ� ا��6ا��� (ا��*M ��� ا��#��� • 

  ، )...ا��H!د ا��(�ر �، ا�gو��E ا�H��ع ا��م وا�H��ع ا�;�ص ؛ 

 ���3 ا��D�ر �!�!*�ت ا���ا��: �®ا�=�, ا���
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• �36 �

��ع ا��� M�) ر؛�$Fو��%� ا �= � . ، ا�gا���0 �ا��
  

 E3و�Pا�%!ا�� ا��� E��� ح�6!���  أن آ#� �� M�  @ا�� �
ا���
، �P�-��ا. و،�!ا�Aا�: ��  6G@6!���ه� �E ���در ا���
� ا���(�دة 

   .P6���� ا��2اء، وا�*���د *�8 ���ان أ�Dى ، إ�gو
  
 /���$����H� ��ه�اف ا�$��ا�6(�� 6%� � أه�اف ا�#�-��� و���� •

 إ�m3� 8 �9 اFه�اف ا���
�، �ً#3�A@ �(�ل ��و�� ا��-���  
��و�� ����$� ا�#�/�� ا�ا��%�دة ������3 ا�����ا�� �CD Eل 

 و�%� ، *�8 ا�M�3 ا�#�/��،M��H6 ا�����Gات، *�8 $#�, ا����ل(
  ؛ )ا.-��ن، و�� إ�8 ذ��

  
  
  
  
  
$#, �6#�� هl0 ا�������ت، �E ا����در 
��س ا�������ت، و •

 �E ا�H��ع ��ا�%P!��� ا������، �9 �2�رآ� ا��!ارد ا���! �
  ؛ )ا���! ,، وا��Hرة، و6;��� ا�!
� ، و�� إ�8 ذ��(ا�;�ص 

�26, �� �� ا��D�ر وا��@ إ*�اد ا�!���n ا��!����� ��#�ا��  •
A�=� M��H6 و��وط ���Cر 9 ا���ا��2�ا���� m-�� E� ا��!= 

  �
  �#�ا��؛ �ا���!
و�! �ت ا�#��(� ا��@ ��د�6� Fا�;���� ا����P وا�3!*��  •

  ��H�س وا��M��H؛ �و$��� ر�� ���jات ا�#�ا�� ا��@ 6��� 

#, �� �ي ا�#�ا��  إ-2�ء• E� �M��6  ر
��� دا���D و-�M ��ا�

����؛ ���=  
   . ا��H�ر �، وإ*�اد$�� ا��,و ،���� وا������M��H! �ت �;��=�  •
  
  
  
  
  
���$� �6%� � أه�اف ا�#�-��� و������H� ��ه�اف ا�$��ا�6(��  •

  ا���
�؛ A@ �(�ل ��و�� ا��-���   /
•  �H���ا� M*��� م�Hر 9 ا�#%® وا���! � ا���ت �9 ا�2� �2��

  ا�!?��3 ذات ا����؛ 
• M �H6  ت، و��ا����!�ا��*M ���اآ� ا�#%!ث، وا�#��3 ا��%��� ���

�ون ا��و�@؛ ا��  
 • i6Cا�#�ا�� و� M*ا���ف، �د M��H6 ات��j� �*!�)�

  وا�=2�A ��A@ ا��D�ر ا��2�ر 9، 
A@ �2�ر 9 �%�دة، ا��وا�¬ ��E أه�اف ا���2وع ���ن،  •

وأو�! �ت ا�#�-���، وا���� وا��3��� M��H�9A، وا����ام ����2وط 
M6 @وا���وف ا��M �H6 ��#�!�� ا��و�� M*د . 

   
  
  
  
  
�ل A@ 6ا��� Cت ا���2 �� ��$���ار ، و 6=>@ •A ,P2� M��

  6%=�� �, ا��2�آ, ا��@ M6 6%� �ه� ؛
  
  
  
  
  

ا��� n ا��#�دئ وا�(�ول ا���C�È� @3ح ا�>� #@  إ6#�ع •
�/�#��.  

�ر ا�����ة وا����P ���و-� M��H6 ��%� ا •$F� @���3ر ا���?È
�ر �;��� أ�P�ل �!اnA �9 6�!رات ا��!ق ا�������  $F ��!

  ا���
�؛ 
ا*���د ا���ا��� ا��3�$#� ا�Cز�� ��!اء�� ا���2 �ت ا����!��  •

 �=�� $!ق ا���
� ���(�رة ا��و���؛ 
 اFو�! � ا�0ي  �M وًHA� �i إ*��ء ا��M��3 ا��=�ط، *�م إ6#�ع •

E���� آ����i��* E� ,#
  @A E�)�3=� ا���9 ا��و�� �� ���D 
  M���A ا�F�m-، ا$�#�د �3�

2���� ذات ا���� ا���!��ت ا�-��م �!�� ��E* �2P �9 و• 
��� ��l0 ا���!��تا��3�
�2 ا������
� و. 

  

 *i��*  �3 ا���آ��  ��M� ا�0ي
  ��ادات ا���
�؟إ��ا�� أدوات 

  
 ،�
  :هl0 اFدوات��ا��  �A EP@ ���� إ��ادات ا���

ا��و��، ود*M ا�#%® ��� و�6ا��ا�� (M �H6 ا��*M ا��#���  •
  ، ) و���ه�،وا���! � وا���P�ر، و�!ا�A ا�$����ر

ا��2اآ� ��E ا�H��ع ا��م  و�و��،ا��6ا��� (ا��*M ��� ا��#���  •
  ).  و�� إ�8 ذ��،وا�H��ع ا�;�ص

�nو �EP أن�   �
�H3 � ا���n ا�����@ A@ �(�ل إ��ادات ا���
   .ا�$����رات A@ ا�#��3 ا��%���

  
  
  
  
 •  �H���� ت�
#, ا���/�ت ا���2��� � 0�=3  E� ���ا.��اء ا��

��Hار ا��*M،  (ا����رف *����ا�!?��3 وا����ا��ت ا��و��� 
 ؛ )وا�=2�A ��A@ ا���D�ر، و�� إ�8 ذ��

•  �H���� m��م ا��H� ,#
 E� م�Hا�� M*!ل *�8 ا���ا�% m�?
 � ��3=�0 ���2وط واFو��ع ا��@ و���� ا���/�ت ا��3=�0

 ا���2وع ؛ 
��2وع ��� �� ا��n�C وأي ����6ات �!ه� � *�8 ا���2وع أن  •

 ا��!ا*��  ��� M6 و�ًH#�� i� �Eا����ام و��ى #�ره�، 
  ، و  وا��2وط ا�DFىا��3����

• n�H%6 رات ا�����$M����� ا���2وع ا����!�� *�3 إآ��ل  ���
  9� m$�3�M��l���G6 C *�8 ا.
���� ، M� A@ ذ�� ��( ا��;��¬ �

  ). وا��3��Á ا��#��� ، وا��P�ن
  
  
  
  
  

  

ا���/�ت ا��3=�0 � ����2 �ت ا�!?��3 وا��و��� �����H ا$���ار  •
ا��2اآ� ��E ا�H��ع ا��م آ=�ءة وإ�#�ت ا�=2�A ��A@ ا���D�ر، (

  ؛ ) ا�;�ص ����H�ر-� �9 ا��3�م ا�P�$CP@وا�H��ع 
 ��0ا ا���2وع وا��2�ر 9  -�#�ً�ه���أي ����6ات �#6 �  •


#, ا�H��ع ا��م  E� ��!��ا�� �����Pا��) EP� ع    %�ثنأ��Hا�
 @A ¬HA ص ����6ات�ت �!ل ا�;�د��زا��%�ا� /ا�����A�3� (

  ؛ و6!
9 ا��� � �E ا���2و*�ت
 و��ة ، ا��2�ر 9و���M، (��9 ا��!ا*�� ا��%�دة ��#Hً��ا����ام  •

�H  ؛ ا�
 ��E ا��2اآ� أ�3�ءا�H��ع ا��م *H!د Fداء M��3 ا�=%� ا�� •

   آ=�ءi6؛و�� إذا M��H6 M6 ،ا�;�صوا�H��ع ا��م ا�H��ع 
  

 � (!ز ، ��ا�� ا��و��*�8 $#�, ا����ل، *�3 ��ا�
� ���
��� 8�*Fز ا�م ا�(���
��ا�� ا�(!ا-m ا������ 

 :��#�ا��

� ا���
� ا�����ا�� ��ا�

د*M ا�#%!ث وا���! � �3 ��ا�� *�8 $#�, ا����ل، *
3��� ا�������،  ��E إ Cء اه���م D�ص وا���P�رات�: 

 � �EP ، ا��3�م ا�>� #@*�8 $#�, ا����ل، *�3 ��ا�
– ���D �=�� –@6Rن  %�ث ا�إذا آ �� �%A : 

 �، ��%� أ$�ر ا���
�*�8 $#�, ا����ل، *�3 ��ا�
 EP� – ���D �=�� – ��!P%-� ا��إذا آ �� �%A 

!H6 ��3 :م ��6R@وا�����ت ا��

 ���2و*�ت ا��2اآ� ��E *�8 $#�, ا����ل، *�3 ��ا�
� �� إذا آ�ن  �A EP%، ا�H��ع ا��م وا�H��ع ا�;�ص

 @6Rثا�% : 

 � �EP ، !ا�A ا�$����ر�*�8 $#�, ا����ل، *�3 ��ا�
– ���D �=�� –@6Rن  %�ث ا�إذا آ �� �%A : 

 ���3 ا��D�ر �!�!*�ت ا���ا��: �®ا�=�, ا���
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آ, ا���!��ت ا�Cز�� ��M��H آ=�ءة ا��H 6%� 6��ف  و�!د• 
  ا�H��ع ا��م؛ 

 • , ��ر 6$Fف �$!م ا�/ ا�ا��� � ��- @A �ًH#? �2وط�
�ًH#�� دة�%� .  

  
  
  
  
  

  
  

 •�H%6 ,��Fا�!�9 ا n �%وا� �
����6#�ت إدارة �#H- �P, ا���
 E�*��H-ةا��� �� !? �� ،  

  .  ا$��اد �����, �9 ا-H��ع ا����ر ا����P��@و�!د• 
  

*�3 ��ا�� *��i  ا���آ��   ��M� ا�0ي
  أدوات ا$��Cك ا���
�؟ 

  
 EP� ل�وا��6��� �( ،�
 ات�!���Aي  ���G 0 ا$��Cك ا���

  : �l0 اFدوات�، )٣-١ ا-�� ا�=�, ا�=�*@(� ا���
وآ=�ءة 
  
، ود*M ا��و����, ��ا�� أو �6ا��� (M �H6 ا��*M ا��#��� • 

  ؛ )ا�#%® وا���! � وا���P�ر ، و�!ا�A ا�$����ر و�� إ�8 ذ��
  ، )ا�M�3 ا�>� #��، ا�g(ا��*M ��� ا��#��� • 
 • �

��ع ا��� M��36)gر، ا��$Fا M��36 .(  
  
  
  
  

  
  
  

  
 •6 � �<
 ,P2 كC��$ات/ ا��A!6 /  ءة�آ= �
 �E ��ءًاا���

�$��$  /���-�����  ؛ )إذا ا*��� *�8 ا.?Cق ( ا���
� ا��
 ?�ق m���6ا�!���H ذات ا���� ا��2وط ا��@  �EP أن 6%�د • 

 �
n�H%6 وA!رات / وو$��, �%�دة ��%� �E ا$��Cك ا���
 �
أ
,  وأآ�� ��H6ً�ت 3P6!�!��� *�8 $#�, ا����ل، 36=�0 -ا���


�، وا�$����ر A@ ا�#%® وا���! � ���� ا$��Cآً����� 
  ا��3P!�!���ت، و�� إ�8 ذ��؛ 

  ��ى ا�������ت ا��%�دة ��#Hً�و6!��� ا���ق ���ن• 
 أو ا�P=�ءة ا��!��Aات36=�0 و�$��Cك ا���
�، �ا������ 

   ��E ��ود �%�دة؛ وإ�H�ء ا�$��Cك
 • �H���� ا��2وط l0ر � �ه�ات ا��(��  �����P@ ا���
�؛ ���
   و36=�0ه�؛ إ*�اده�  (�ي ا�6���تأي ا$��ا�6(��ت • 

 • M*د��و$ @A د ا�%�!ي!
, ا�H3, إ-��ج وا$�;�ام ا�!
  ؛ )ا��H�E�* ا��م وا�;�ص(
�ات 3P6 � !�6 ����* @A!�!���ت �� �ة و��ات ا��!ّ�إدD�ل • 

  أ
, ا$��Cآ� ����
� ؛ 
• n�H%6 9AدواFو ا �$/ �
��2�رآ� ��A!6 @A �أو �!ز*@ ا���

�
  ، و ا���
 •H%6� n 8 ���!ى ا��������* �
ز �دة آ=�ءة ا$�;�ام ا���

ا��3��m#�� @ ا�����ات ا��3P!�!��� أو ا�
���د � أو -��(� 
  . ���!ك ا�-��ن

  

 *�3آ��  (m ا����, �9 ا��;�?� 
  ا��D�ر �!�!ع ا���ا��؟ 

  
ا����ل و
!ع ��ث أو -2�ط  �#C2A m ر� l�#�*�M�=  ��; ا�

 6%� � ا��;�?� وا����Aو �#� . n�H%6 @A اFه�اف ا��%�دة
A%�  وإدار�6� *!ا�, ر����� A ��j6@ آ, �E -(�ح ���
ا�(��ز اF*�8 ا�����ت، وآ��0 -2�ط / ا��2�ر 9 / #�ا�� ا�

���
��� .  

��(�� ���;�?� �ا$��اض و�!د ��%6, 
� ا�;��� ����ا�  

ا�(�� ا�;��� آ�-�  إذا �����
��� اF*�8 ا�(��ز   =%�
 � A@ �(�ل  ��� ا�;��� ا��%�����%��, ���;�?�H6!م �����ا�
 �D�!���ت آ, ��� *�8 ��ة و��j6 . ا���
� ا�����ا����ا�

@A م�ا�=�د � ��3 m-ا!)��� n��  ���A �?�;د و��ى ا���* 
�
  . ا���

8 ���
��� -!ع ا��;�?� ��ز  �2�P ا�(*Cوة *�8 ذ��، و�*Fا
 � ����3#� ا��;��ر وآ�� ����H6 M6ا��(�لM6 6%� �ه� A@ ا��@ 

  ). M��H6 ا��;�?�(����G ا��%nH وا������ل 
 3#�@ �6ا��� .دارة ا��;�?� ا��@ M6 6%� �ه� وA@ ���� ا
��اح 

  .  �E ه0ا ا��M��H ��ءًا ا��P6���C!نأن  أ >ً�
  

  ��ا�� �¬ ا��;�6%��, ا��;�?� �
8 ���
��� ا�(��ز   ����9�*Fا���ا 6%��, �� nH%��� �?�;��

 اF$/�� و6� � ا��;��ر���ا�� ا�E ��وى �!�!ع 
 �E درا$� أو��� ��ءًاه0ا ا��%��, و*�دة ��  P!ن . ا�������

����#�ت 6%��, ا��;�?� ������ ��A� وP6!ن . ���ا�� اFداء
 n��%��, �ة ا�����H ا������ ��=���H!�� ا��.��اء � �

  . �(�� ا�;��� ����ا����ا��;�?� ا��%���� 

 ا��;�?� ا��@ M6 6%� �ه� P6  @A!ن �EP أنو
   :*#�رة *��  6G@و��� ا�Fرا$� ا������ 

  ا�;�ر��� ا��;�?� • 
/ ا�=�د � ?#�� و6��H $��$� ا���
� ا�!?��3 أو ا�#�ا�� .

  ا�����ت؛/ ا��2�ر 9 
  ؛���
����ا�� / $��$�ت  *�م و�!د .
ا�-H��ع، وا��#�� ا��� #� Fه�اف و وا��#� E، ، ا��3!ع.

  $��$� ا���
� ا�!?��3؛
   *�م و�!د أو *�م ا$�;�ام ���jات اFداء ا��3�$#�؛.
   آ�E��G�� ��A ا���! , ا����!ب؛*�م و�!د �;���ت .
. 6 �Hذات ا���� أو !�� /ا����!آ��ت �����3@ ا���P, ا�

  ؛!���ت/6!ز 9 ا�����!ض ارات وا.د
  .  -��م ا��
��� ا��ا���D �!دة *�م و�!د و*�م آ=� �.

  ا��ا���D ا��;�?� • 
ا�(��ز A@ ) اFآ=�ء ��Eا��ا�*�م و�!د ( -�H ا��را � .

 8�*Fا ���
�n �����#�ت �!�!ع ��E؛ ����  ���A  
  È �ادات ا���!
�  ���ا�� ا�P6���� 6(�وز  .
�n �������3ا�%�ود ا .�  ���A � دة�=�$E� � �2#ا��!ارد ا� 

8 ���
����(��ز ��*Fا.  
  
  

 �ا�#�ا�� ا���6#�� *�8 $#�, ا����ل، *�3 ��ا�
�
 � – �%A�D �=��� H� ، EP� –>� � ا$��Cك ا���
@6Rن  %�ث ا�إذا آ ��: 

 ��6ا��� ا��Gآ� �E إ6��� *�8 $#�, ا����ل، *�3 ��ا�
�
 �A EP%� �� إذا آ�ن ، وا$��Hار إ��ادات ا���

@6Rث ا�% : 
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  ا��ا�9ا�=�, 
 M���6 ��=ا�آ��  ��ا�

  
 ��ا����ا�� ا��@ �6آ� *�8 �(�ل ا���
� ا�����ا�� 6�#� ا�
 ��<
و �EP أن �26, ���9 أ-!اع *����ت .  �%�دة���/�

�E و*�8 ، ا*���دا *�8 ا���وف ا�����ة ��ا��ا�� ��� @A
��6�#D . EP� و�أ >ً ���إ��اءات إ*�اد ا���ا�� A@ ه0ا  أن 6

È-�!$�ي، *�8 $#�, ����ا�� � ا.ر��د � ا��#�دئ *�@ا��(�ل 
��ر ا.-�!$�يا����ل � ���
��������ة ا����  ISSAI ٥١٣٠ 

٤( ���
���ا���Fة ا����دور : ا�����3 ا�����ا��(.  
 EP  M���!  8��Rن  ا �ا�E� ���P ا�;#�ة �9 *����ت ا���ا�

. A@ �(�ل ا���
� ا�����ا��ا��@ أ�� � *�8 و�i ا��%� � 
� � �E ا���Fة ��� ����ف *�� ���را$� ا�$�#��-وأو�%� ا���
��� - ٦ا-�� ا���nA ر
M ( *�8 ا.?Cق 3�6�و��� �M  أ-�����
��� ا�

ه0ا ه! و .")��ا�$�#��- �را$�ا�("�!�� ����!��ت �E ا�$�#��ن 
 M �H6 �3-أ @A m#ا�� E� � ت ا������!� ���.��اء *����ت ا�

 �6(��� و ه0ا ا��(�ل، ا$�3�دا إ�8 ا��#�دئ ا���� �6آ� *�@��ا�
 ������� ا��� � �E هl0 ا��!���ت و . ا��;��رة���
���ا���Fة ا�

�A ���ر أ-�� �(�!*� �E ا������ت ا���ر��؛ إ-��  3#�@ أن 6!

����إ���م ��� ���M�C6 ا���وف �%�® ���P=�� �  ا��3=�دة����ة ا�

  . ;�ص �#��هMا���2 9 ا�و
  *�@ G2� @�#3ن آ������� �6! ����� و��  �Hم ه0ا ا�=�, و

8 ���
��� ا��>@ 
��ً�ا�(��ز �*Fأ�, إ��اء ا E� m)  �� M��H6و 
 M���6 �  . �آ� *�8 �(�ل ا���
� ا�����ا����6ا�

  

   ٤;�!ة ا�
 �  6���M ا���ا�


��� ���!�, إ�8 
�ار اF*�8 ��(��ز � ����� ا��;��¬ ��6ف���
 أو *�م إ��اء ��ا�� �(�ل ا���
� ا�����ا�� وآ�=�� إ��اء�G2ن 

�����=6 �ات إ��اءو 3#�@ أن P6!ن . إ*�اد وإ��اء ��ا�
 ��ا��ا�، وذ�� ������ آ�=�� 36=�0 *���� 6=�������ا�� ا�


����(��9 أ-!اع ��� ����H@ ا��*M؛ ا���/�ت  (ا�(��ت ا�;��
 E ��=ا�ا�!$���؛ ا���� E�M*� -- ل�ا� را�9 ا��� E�#�� nA����

 M
  ) .  ��3=�0 ا���ا�� *�8 ا���3 إر��دي د��, - ٤ر
��m ا�M �H6 و ا�%��� -2!ء��H�H� 8 إ���3 ����� ا��;��¬ 6و


� ا�����ا��.��اء ��ا�� �6آ� *�8 
>�� ا��� . EP� 2!ء و-
l0ه �
#, ) ر��( ا�%��� و-��(� ����� E� M��H6ز و�8 ا�(��*Fا

 ���
���F ن-2�� ا��و��G2� ع!�!� iى�!�
 �E ��ً�.  أه��� 
��ا�� ��#m و�!د ?�E� m ا���/�ت ا��;��� ا� ��أت ر���ذ��، 

)gن ا�!?3@، ا��وا�#��� ��!P%أو ) ��, ا�m
ذ�� ، أو أن ا�2 �
6 m6�* E ت دو����, ا�=�*@ (ا���ا��١-٢ا-�� ا�= .(  

 EP�  ا��>@ إ*�اد�ً��
 ��(��ز �ا�!�!ل ا��#���  ��(�د ��ا�
8 ���
��� إ�8�*Fىا�� �� � ا�!���E�  ،n ا�(�� ا�;��� ����ا�


��مA@ ���� ��ا�� اFداء،  �EP و. وا�#��-�ت، وا���!��ت 
8 ���
��� ا�(��ز �*Fاد �ا�*¾ �A!=�� n�3ا� ���ا�; ����ا�

i� M*أداة د ��=�!� ،� ���=!�A ا-�� (��ا�� ا� ات إ��اء��
 n�3ا� �  ).ا��ا�9��=�, ����ا�

  
)٤( org.issai.www    

  
I ا���Fة و6� ,��� ���
��� �9 هl0 ا�<H� � A@ ا����

  . إ?�ر درا$� أو���
�=36 EP�  أن 6#�أ ,#
0 ��ا�, ا��;��¬ وا.*�اد ��8 
 � *�8 ا���وف ا�����ة A@ ا�(��ز اF*�8 ا*���دًا(ا���ا�

���
  ).  ا��%�د���
  

  ���ا�� �ا��;��¬ وا.*�اد 
  ا��(��ت ا������� 

 • M��H6أو I !H6 ز  � و��ا�(� ���
��� 8�*FناG2� أداء 
  ؛ ��ا�� A@ �(�ل ا���
� ا�����ا��ا�*����ت 


>�� ا���
� ا�����ا�� •  � �%6 M��$ @ا��  ؛ �����ا�
  ؛ وا�3��� ا�;��� ����ا����ا�� ا�6%�د ه�ف • 
  ؛ ��ا��ا�6%� � -��ق إ?�ر • 
 • ����A M��H6ن إ��اء ا�G2� ار�
��ا�� ا���ا�� وا6;�ذ 

 @Aل ا��)� M6 ؛ ا�0يl� �%6  
(�!*� �E ��/� ا���ا��، و6%� � �=�, ��*�@ ا���ف • 

  ؛ ���ا�H>� � ا��@ M�6 ��ا�
  ؛ ���ا��ا�(��ت ا�;��� �ا���ف *�8 • 
   ا������H؛ ���ا�� �ا��D�ر �� �� ا���ا�� ا������• 
   ��M��H اFداء؛ �ا��D�ر �� �� ا���ا�� ا������• 
�3�G��� m$آ� و6%��, واF$�!ب ا���ا�� ا�ا��D�ر أ$/�� • 

�H�� ز��Cت ا���!���=!�A ( ا�%H�H@ ا��!
��M ا��
 n�3ا���  ). ��ا�

  

 ا�(��ز ���
��� اF*�8   ����ه,
 @A@6=! >دو�� �اء ً��. 

 �
��ا�� �6آ� *�8 
>�� ا���
 ���� ا$�3�دًا إ�@ا�����ا�� 

m�? ؟  �%�د�%�دة أو  
  

8 ���
��� ا�(��ز  3#�@ *�@��دئ ذي ��ء، �*F3@ ا ا��
 EP  M� ن أو�إذا آ �اء 6%� � ���. @-!-�
 I !=6 i ��

 -��ق ه0ا ا��=! M��36 Iو ��E . ا���������Aا�� ا�
m�!�����ت ذات ا��ذ�� *�8  ��� و.  ا���2 


��� �اF*�8 �(��ز �!� � ا���3!�� ا��=! I أو ا���
 إ?�ر ا$��اi��)�6، إ��اء  (!ز �A ،i@�� إذا آ�ن و

�)� ���ق هl0  و-،، و�� �P,ل ا���
� ا�����ا����ا�
�   .ا���ا�

  
  
  

� ا���
� ا�����ا�� ��ا�



٢٩ 

   

 

�3��Ã�  mÃ$ح �I !Ã=6        �Ã3* ��P2Ã    إ�8Ã    ا�ÃH�A�ر وآ�2 ا�$�#��ن أن    
   .��ا�� ا��@ �6آ� *�8 �(�ل ا���
� ا�����ا��ا�إ��اء *����ت 


���ÃÃÃ ا�ÃÃ��Fة   ت*�ÃÃ$ 8ÃÃ#�, ا���ÃÃ�ل، أ�ÃÃÃ�ر   ��� �ÃÃ�� ��ÃÃÃ3�!� EÃÃا   �ÃÃP, ا�
 �ÃÃ�-وأوآ�ا ��3�A!�ÃÃ$و� �ÃÃH�H%ا� l0ÃÃ� �ÃÃره�*�#�ًا��ÃÃ�
 ,ÃÃ��6*  ��2ÃÃ-8 أÃÃ�

   .��ا�� ا�;��� ��Mا�
  �#�8 ���
���  ا�(��ز �*F8         ،اÃ�* در�Ã
 ��� ،��P�2ا�(��!ر � ا�� @A

��ا�� ا�;�Ã!ات ا��Ã@ ا0Ã;6ت Ã)� @ÃA�ل ا���
�Ã ا�����Ãا�� �CÃD EÃل                 
��(��!ر � ا��8Ã�* ،��P�2 ا��ÃH�H� EÃ� M��Ã أن       ����
�   � �j$��أآ#�  

 Mه�ه@ ا��� �ا��و�� -=��@Al0ه  ��$jا��.   �ÃHA  ,2ÃA   0يÃ�2 9 ا�Ãا��
  �ÃÃÃ د و��ÃÃ%  ز�ÃÃÃ�)ا�  �ÃÃ��
��� 8ÃÃÃ�*Fا @ÃÃÃA ح!ÃÃÃ3ا��� I !ÃÃÃ=ا�� �ÃÃÃ �%��

� 8ÃÃÃÃ�*Fز ا�ÃÃÃÃ�)ض��ÃÃÃÃ0ا ا��ÃÃÃÃ�� �ÃÃÃÃ��
 *�ÃÃÃÃ3 ��ا��ÃÃÃÃ ا����ÃÃÃÃ$j و.���
8 ���
��ÃÃ�)�   �ÃÃ�ز  �،  �ÃÃA   EÃÃP@ ا�(��!ر �ÃÃ ا����P�2ÃÃ   ا��0ÃÃآ!رة،ÃÃ�*Fا

 ا���
EÃÃÃ� �ÃÃÃ ���ا-���ÃÃÃ$j�  �ÃÃÃي iÃÃÃ�H�6 ��0ا��ÃÃÃ ا���! ÃÃÃ, ا��ÃÃÃ)� ÃÃÃد 
   . � ا����P�2 أو �E ���ا-�� ا�6%�د اFورو�@ا�(��!ر


��� اF*�8   ا�(��ز     (�m  3#�@ أن و���  @Ã�*    ،�Ã���ا�� �Ã�*�=ا� ��/Ã$Fا
   : *�8 $#�, ا����ل

•  ,ÃÃه �ÃÃن و�!-�ÃÃHا� mÃÃ�!�� �ÃÃ ز و��ÃÃ�)اء  ا��ÃÃ�. �ÃÃ��
��� 8ÃÃ�*Fا
  ��ا�� ا��@ �6آ� *�8 ا���
� ا�����ا��؟ ا�*����ت 

9  *�8 ���
��� ا�%A n@ إ��اء ��ا��ت �!ل ا�3�F ا�(��ز   ه,   •Ãو�
 �ÃÃÃ�3?ت و�ÃÃÃ$��$ 0ÃÃÃ�=36و �ÃÃÃ%Aو @ÃÃÃا�� ا���ÃÃÃ#0ة وا�ÃÃÃ;ا��� ا����ÃÃÃا��

��ا��ÃÃÃ ا��ÃÃÃHارات ، أو ��8ÃÃÃ ا���آ� �ÃÃÃ ���و��ÃÃÃا*���6�ÃÃÃ� ا���ÃÃÃ��ت 

#, ا�%P!��؟  E� ا���;0ة  

•  nÃÃ%  ,ÃÃز �ه�ÃÃ�)� 8ÃÃ�*Fا �ÃÃ��
�#� �ÃÃ�=�P���ÃÃة ا����ا��ÃÃ �ا�ÃÃ�H�م ����
���$� ا�Ã ا�3��EÃ* �/Ã ا���ه�Ãات ا��و���Ã، أو       ������Ãات    ا��و��وA�ء  


�ÃÃ، أا����� �ÃÃ�3?!أن م EÃÃP�   ¬ÃÃHA �ÃÃ%=  l0ÃÃات ه�ÃÃ��CÃÃD EÃÃل ا��
             �Ã

Ã>� � ا��� M*�Ã� ��Ã�;ال ا��!Ã�Fق ا�Ã=-م 6!ز 9 وإ��- ���ا�

  ا�����ا��؟ 
•   EÃÃÃP�  ,ÃÃÃم ه�ÃÃÃ�
��ا�9ÃÃÃ��� �ÃÃÃ اFدوات  ����
���ÃÃÃ ا8ÃÃÃ�*F ا�(�ÃÃÃ�ز 

 ���;��ÃÃÃÃإدارةا�� @ÃÃÃÃA  �ÃÃÃÃ
��و�ÃÃÃÃ)� @ÃÃÃÃA �ÃÃÃÃ�ل ا���
�$� �ÃÃÃÃ��ÃÃÃÃ$ ا���
ا.*�-�ت ا��#���ة، وا.*�-�ت ��� ا��#���Ãة، وا�;��Ã�ت        (ا�����ا��  


�ÃÃ ا�����ÃÃH6 @ÃÃ� ا�%�ÃÃ�!P؛     ����� ���ÃÃوذات ا�   ،�ÃÃ

�ÃÃ�ع ا��� M�ÃÃ�36
 ؟ ) اFدوات �Eو��� ذ��

•  nÃÃÃ%  ,ÃÃÃز �ه�ÃÃÃ�)� 8ÃÃÃ�*Fا �ÃÃÃ��
��� ,ÃÃÃآ �ÃÃÃ ا��%��ÃÃÃ,ا�(�ÃÃÃ�ت ��ا�
 �ÃÃ��
��� ��*!<ÃÃD )�*دًاا�ÃÃ� 8ÃÃ�* ÃÃا�,P2  /�ÃÃ��%ا� ÃÃ�-!-�Hا�� � �ÃÃ�)�
�  ؟ )ا�;��� ����ا�

  


��ÃA �Ã@   �(��ز اEP� �   8�*F    ه,���
 ا���
� ا�����ا�� 
>��   6%� �   دو��@

 � 9<ÃÃ;6 @ÃÃا�� �ÃÃ*�8ÃÃ أ$ÃÃ�س  ���ا�
  ��m؟ ا�ا�%��� ا��%�دة أو 

  
8 ���
���ÃÃ  ا�(�ÃÃ�ز إذا آÃÃ�ن ÃÃ�*Fا iÃÃ ��    ت�ÃÃ���* اء�ÃÃ�. �ÃÃ�-!-�
 �ÃÃ و�
 M، ا$3�Ã�داً � ا��@ �6آ� *�8 �(�ل ا���
� ا�����ا��، $!ف  �Hّ      ا���ا�

       ،�Ã3�� �Ãدو� @ÃA ة����Ãا�إ�8 ا���وف ا�   �#Ã$�3� ت�*!Ã�!�)  ت��Ã)�
  ).٣ا-�� ا�=�, (���ا�� �6ر$�� ا %��, أن ا��@ ) ا���
� ا�����ا��

  @ÃÃ�#3 و @ÃÃ�*   ز�ÃÃ�)ا�     �ÃÃÃ�*�=ا� ��/ÃÃ$Fا EÃÃ* �ÃÃ���.ا �ÃÃÃ��
��� 8ÃÃ�*Fا
  : #�, ا����لا������، *�8 $

•    �Ã���� ه, ا��و���        �Ã
��#��Ã� �Ãوط ا�6=�
�Ã�ت ا��و��Ã)� @ÃA �Ã�ل ا���
 ا�����ا��؟ 


#Ã, ا��و��Ã ا�3��EÃ* �/Ã                  ه,   • EÃ� ات�Ã� �M ا�!ÃA�ء �GÃي ا���ا�Ã�ت و6
 ا�6=�
��ت ا��و��� A@ �(�ل ا���
� ا�����ا��؟ 

6#�  ه,   •   �Ãا�(ا��و� Ã�!P%� (     �$ @ÃA ت�Ãا����ا� l0Ã�� ء�ÃA!ا� EÃ*  �Ã$�
     M6 i-ا�����ا��، وأ �
ا���
� ا�!?��3 ذات ا���� ا��H� ��3>� � ا���

  -��H� إ�8 �26 ��6� ا�!?��3؟ 
  

• ,ÃÃÃه E�ÃÃÃ#6اف�ÃÃÃت وأه�ÃÃÃ !أي أو� �ÃÃÃ�3?!ا� �ÃÃÃ
ه��2ÃÃÃ6 ,ÃÃÃط  ؟ $��$�ÃÃÃ ا���
           EÃ� E�Ã
�Ã ا�����Ãا�� ��*�#Ã�رl    �$��$� ا���
�Ã ا�!?�Ã�3 أي ���Ãان ����

 ��H�3 ذات أو�! � ا�H�!ى؟ 
$��$� ا���
� ا�!?��3 أي أدوات، ��� A@ ذ�� ا��Ã!ارد ا������Ã،    %�د  6ه,   •

 �ÃÃره�*�#�مأدوات ��;��ÃÃ6 م�ÃÃ����� ء�ÃÃA!�� ة�ÃÃ�� �ÃÃ%6د ا��ÃÃ#, هÃÃ,، أو ا��
 ��� EP�  @ا�� ���ا��!اردآ= l0؟ ه 


Ã>�� ا���
�Ã ا�����Ãا��             ا�(�Ã�ز     0Ã=3    ه, • �Ãه��F �Ã���H6 �Ã��
��� 8Ã�*Fا
 ؟ ���ا��آH>�� �%�دة �

• ÃÃه   @ÃÃA �ÃÃ��C� وف�ÃÃÁ ك�ÃÃ38  , هÃÃ�*Fز ا�ÃÃ�)ا� �ÃÃ��
���@ÃÃ�أ�ÃÃAاد،  (ا��
�����،   gا� ، Eر����ا�;#�اء ا�; �A��3، 6!اH6  (  ت�Ã���* ا�.��اء  �Ã��ا�

  ا��@ �6آ� *�8 �(�ل ا���
� ا�����ا��؟ 
  

��ا��Ã  ا� ا��jÃه���Ã�. Eاء *���Ã�ت        ��Eا��ا�  �#� -�H�H%،  �HوA@ ا� 
ÃÃ

ÃÃ>� � ا��� 8ÃÃ�* �ÃÃ�6آ @ÃÃا�� ا�����ÃÃا�� ��ÃÃ����� ة�ÃÃ�#آ ��P2ÃÃ� 9ÃÃ�� �ÃÃ3* 


���ÃÃ  ا���!�ÃÃ�ت �EÃÃ ا�ÃÃ��Fة  ��� �ÃÃ��MÃÃ6  .ا��ÃÃ� @ÃÃ�رآ� ÃÃA@ ا�$�ÃÃ#��ن  ا�
              EÃ� �Ãا���ف *�8 أ-�� وا��ة �E ا��2�آ, ا��2Ã- 8Ã�* ��jÃ6 @Ã�ط ا���ا�

 ,ÃÃÃ#
  �ÃÃÃ��
���ÃÃÃ ا�ÃÃÃ��Fة ا����¾� ،��-!�ÃÃÃ$و  �ÃÃÃ�P ��Fة ا�ÃÃÃ%ت ا����ÃÃÃ �!ا�، 
I وه0 . و�!��3ا،وا�#�از ,� ,ا���Ã�  ا���Fة ا أ >� ه! ا��#m ا�0ي  (

  ���
���G)�6   8إ� � �-�ا�;���Ã  ��ا��Ã  ا�;#�اء D�ر���A E@ *����ت ا�$�
  MÃÃÃ��)ل�ÃÃÃÃا��� ,�#ÃÃÃÃ$ 8ÃÃÃÃ�* ،  ة�ÃÃÃ��Fا �ÃÃÃÃ��
��� �ÃÃÃÃ�� ،������ÃÃÃÃP ا���%�ÃÃÃÃة�ا�

  ).وا��3و �
  

��� ا�!�!ل إ�8 أي ��!�Ã�ت ���!��Ã وذات       اF*�8  �(��ز    ��ح �  ه, •���

���H�3ا�� E* �
 ���ا��؟ 6;>9 �  %��, أن  ا��@� و���-�ت �!�!
8 ���
���     ��ح � ه,   •�*Fز ا��)�  ��A�ت آ��!���  M�Ã�H�� Ãا� ��%���  �Ã�
!�

 ؟ ���ا����3�m$ ا�
8 ���
���Ã     ��ح � ه, •Ã�*Fز ا��)�   �Ã�A�ت آ�Ã�!�ا��%��Ã,   ا��G2Ã�  �ÃH�3ن �

 � ��*!<D   8�� �Ã;��� m�?� إن و��Ãت      �3�Ã$ ا��M��H  ا���E� EP    ���ا�
  Gداء ا���ا��؟ �ا���#6�� 

  

�ÃÃ ا�����ÃÃا�� ���ا��ÃÃ* �ÃÃة �(ÃÃ��ت 
ÃÃP6 �ÃÃ!ن ÃÃA@ آ��EÃÃ� �ÃÃ ا�%ÃÃ��ت، ���

   .���ا���
  

 

   ���ÃÃذات ا� �ÃÃ�ÃÃ� هÃÃ@ أه�ÃÃاف ا���ا�
  ؟ ��ا��وا�(��ت ا�;��� ��، Fو�nا
  

 
8 ���
���ÃÃ أه�ÃÃاف ا���ا��ÃÃ ا��ÃÃ@  ا�(�ÃÃ�ز    ÃÃّ�فو ÃÃ�#3@ أنÃÃ�*FاE�ÃÃ#6 �ÃÃ� 

          �Ã
���Ã        3#�@ أن  �%nÃ �? EÃ* nH ا���ا���� �Ã��;ت ا��Ã�)ا� @Ãه �Ãو� 
 ا�%ÃÃA �ÃÃ���� �ÃÃ�!P@ وزارة ذات ا�ÃÃ���، وا��ÃÃ��3�ت ا�%�ÃÃ��!P؛ ��3ÃÃوق   (

� 9��6gت، ا��-�ا.* E� E ��=؛ ا�������!P� ��� ���3� و��؛��.(  
  

*�M�ÃÃ�H6 8ÃÃ ه0ÃÃا ا��(ÃÃ�ل �EÃÃ    ا���
�ÃÃ ا�����ÃÃا��  ��ا��ÃÃ �6آ�ÃÃ   أنو (ÃÃ!ز
   :  �;��=� ، ��,و���ت -��

  

�3*M*ا�� @��H�  :  
���-�Ã)   iÃي  ذات ا�Ã���   ا���Ãا���   / ا��2Ã�ر 9   / �� إذا آ�ن و�9 ا�#�ا��       •

� �H#�ا*� ا��!H�� �H������)�H���ا�� ���
  ، )ر

�ÃÃÃا���ÃÃÃا��� / ا��2ÃÃÃ�ر ÃÃÃ� / 9� إذا آ�-�ÃÃÃ ا�#�ÃÃÃا��   •  �ÃÃÃ�6وإدار ��� �ÃÃÃ6 MÃÃÃ6 

��� وآ�ء ،و36=�0ه� ��� �H ا
���د �Aداء(، وFا �  ).��ا�
  

  :  ا����=�� E� E ا.*�-�ت*�3
 �2Ã� 0Ã�=36وع �ÃA E�Ã@     أ�Ã3�ء 
�Ã� �Ãع     �� إذا آ�ن ا����=�� �E ا.*�-�        •

�ت ا���!ل ��Ã� و   �2��� �H���ا�� Ã� م �2وط�ÃPوأ�   �Ã��;م ا��ÃH�)   �Ã��
ر
�H���ا��( ،  

  

  

  

 آ�=�� 6���M ا���ا��: ا��ا�9ا�=�, 



٣٠ 

   

 

•  �

��� ��� �H ا
���د �ا� Á @A, ا���2وع -ّ=�0� إذا آ�ن �، 
Aوآ�ء، و ،���E� �ًH#�� ه! �!�!ع �� nHه�اف و�Fا 

  ).��ا�� اFداء(وا����jات 
  


��� اF*�8 ا�(��ز  ه,  ����9 ���
 @A@ر  6%� � دو���ق إ?��-

  ا���ا��؟ 
  

8 ���
��� ا�(��ز    H!مو 3#�@ أن�*Fر �ا�ا��%� � إ? ���ا�
  :  ��  6G@و��و��� ا���3@، أي

 ���ا��، ا��@ $;>9 � �� ه@ ا�=��ة ا�����3 •

>�� ا���
� ا�����ا����ا�� $��M �8 أي ��ى  إ•.   

  : اF*�8 ا�(��ز ���
��� ��  �@أن  �Hر  (C* mوة *�8 ذ��، 
•  ,Pأيا�� ،�   :  ��  6G@��ا�

اF*�8 ��ا�� �� E�m- ا�(��ز ا��� اذا آ�ن $��M إ��اء  .
 ���
  و��l؛ ���

 ��H�3، أو��ا�� (  أ�Dى��
����*��� أ���ة �����ون �9 . 
  ، أو )���2آ���!از �، أو 

 ����*�ة D#�اء D�ر���E، و . 
   .��ا��ا�-!ع  •

، ��, 6%��, وCDل هl0 ا������،  �EP أن 6#�أ �I ا.��اءات
6%��, و ،�(�وى ا���ا��، و6%��, ا��;�?� ا��%����أو�@ 

 ���, 6%أو / ، و SWOTوا���� �ات وا�=�ص ا�H!ة وا�>
CP2تا��.  

 ����A @ه �ار ا���
��ا�� وا6;�ذ 
CًA م��Hن ا�G2� � �H�3� ���ا�

��3؟ �  
  


��م �#3@   @A ���
��� 8�*Fز ا�ا�;�!ة ا�(� l0ه� �� M��H�
@� :  

���، أو  �����ا�� ا��;�¬ا�P6!ن $!ف ه,  •A  وز�)��$
 ؟ ����ا�� ا�=!ا�� ا����!ة ���3ا��P���� ا��%���� 

 iدرا�.ا��!�!ع ا�0ي M6 ا��D�ر�� M�� l� i�A ا�P=� � ه,  •
 ��D @Aا��  ؟ ��ا�

 إ��ار و���H إ�@*���� 6;��¬ ا���ا��  أن j6دي و �#3@
)�ًHAدات و��وط و�ا��@ و)  ا��;�� ���
���اF*�8ا�(��ز  �

اF*�8  إدارة ا�(��ز �!ا�-G� E��HA� A@ -�� � ا����ف 
 ���
��� ����* M� وAو�ًH ��� ��6 ا� إدراج �D @A�� ��ا�

   .*E ا���3 ا����ة��ا�� ا�
  
�!��ت � H �A@ ,  !�� ��يه� ����ا�

 �/�� E* ��A�؟ اآ � وه, أدى���ا�
 �*!�)�� ,�=� � �%6 �H �A@ ا���ا�

   ؟ ���ا�H>� � ا��@ M�6 ��ا�
  

8 ���
��� ا�(��ز    H!مو 3#�@ أن�*Fا�* ����.� @� ��/$Fا
  : =�*�� ا������، *�8 $#�, ا����لا�
�(�� ا�;��� ����ا�� �9 �ا���P, ا�����3@ �!اnA  ه,  •

�(�� �������ت ا�3���� E* ا����م ا��!آ�� ا�����#�ت وا�
  ا�;��� ����ا�� A@ �(�ل ا���
� ا�����ا��؟ 

 E� وا��ة ،��P�2ا�(��!ر � ا�� @A ،ل�أ�� *�8 $#�, ا���
� �6!�� إدارة ��ا�� ه@ وزارة ا�#�/� ��® �ا�(��ت ا�;��

 �� �=�P����E* ���!/.-��ج ا���
� ا�����ا��  ��;���

>� � ا���
� ا�����ا�� 9� ,��  .ا��

 ا�(�� ا�;��� ����ا�� ��A�ّ* i�A �#� � ,P2ه,  •
 أداء ا����م A@ �(�ل ا���
� ا�����ا��  *E!���/��ا�

ا*� ا�����3، وا��#�دئ 
!(Èدارات ذات ا���� و6;����� �
���D؟ )ا��!����� ا��ا 


���ه, •  ��9 6=���,  (و���ن¾*�اد � ا�(�� ا�;��� ����ا�
��A�ا�) آ ���Dا��ا ���
ي �6آ� *�8 �(�ل ا���
� 0-��م ا��

 ا�����ا��؟ 
•  ���Dا��ا ���
��� ����Hت ا����Rه, ا� M��6�����2 و���ءة ا��=P

����؟ ا�و= 

�در *�8 اآ�2�ف وو�� ه, ا��3�م ا • ���Dا��ا ��H��M ا���ا�

 ا��;�?� ا��@ 6%�ث A@ �(�ل ا���
� ا�����ا��؟ 
�!��ت آ���A ��ي    !��ه, •� �إدارة ا�(�� ا�;��� ����ا�

*E ا���Hم ا��%�ز �� @A���� A@ �(�ل ا���
� ا�����ا��؟ وه0ا 
 ،@3 �أي  �6ا��� �����, �9 أي �2�آ, 
� ���6 وه, ا#6

3* �2Pا� M�  �
 -��م ا��
��� �� �!ا$��أو�i ا�H�!ر 
 ا��ا���D؟ 

 

�%� � ا�(��ت ����ا�� � H   @H �A!مآ��
  ؟ ا�;��� ����ا�� A@ دو��@

  
  

� n��  ���Aت��!������ ا.*�اد  أ�3�ء  ا��@ M6 ا��Gآ� ��3����
��8 ���
��� ا�(��ز   H!م   3#�@ أن ،���� ا���ا��*Fا
  : ا������، *�8 $#�, ا����ل اF$/�� ا�=�*�� � *�8�.����

��� ا�(��ز اF*�8  ��� ه@ ا��� �� ا��@  3#�@ أن  ;��ره •���

��, -!ع ا��*M ا���Hم،  (ا�;��� ����ا�� ��%� � ا�(��ت
ا��!ز 9 '، و�(M ا��*M؛ �� ا�=%�و-!ع ا��!ارد ا���(�دة 

 @Aا�(��ا���(��ت P, ا�H�-!-@ ا�2و، ��(��ت ا�;��� ����ا�
���A�  ا�(��ت ا�;��� ����ا��، و*�د ا�;��� ����ا�

 n�  ؟ )����ا��*�@ ا��H�م �اF*�8 ا�(��ز ���
��� �Hرة � �
8 ���
��� ا�(��ز *�8 $#�, ا����ل، ا$�;�م �*Fر � �ا!��)�

 M*ا�� E� E ��=ر ا�������D*�3 ا ����ا�� �� �ا����P�2 ا��
��D Mره�#�*���-!ع �!ارد ا���
� ا���(�دة : �E ����ا�

��3��(��ت ا�H�P2 @-!-, وا�، و�(M ا��*M ا���Hم؛ ا��
�  .؛ ا�gا�;��� ����ا�

 ا�(��تH���� �n �A ا���ا�� ا�����ت ا��DFة و�9 ه,  •
 � ا����=�� E �¾دراج*�8 $#�, ا����ل، (ا�;��� ����ا�

M*ا�� E�( ؟  
 

 
  �� ا�������� ه@ �� �� ا���ا�

 �  ؟ ا���������Hا�
  

 �� ���   ا������H ��ا�
 ا������H ��ا�� @$�$�� ����ا�� هاF-!اع اFأ�� 

 ا���Fة ����Eا�� ا�-��
�ت اC�Dف و (!ز  .����2 �ت

��� ا*���دًا��� ��� .ا��$�!ر �/  ا���2 �� ا�D�����6� *�8 ا�

 ا�H!ا*� A%�=��  أ-E� i ا����ا�� أ >ً�ا� n �A (�و$�
9 �� ��  ��H�#�6 EP� ��M��H أ-2�� ا�(��ت �!� ��-!-�Hا�

 �  .ا���ا��'ا�;��

 

� ا���
� ا�����ا�� ��ا�



٣١ 

   

 

 �� ����ا�� ا��@ �6آ� *�8 او �6#¬ ا.��اء ا����;�م ��%� � �
 6%� � �!�!ع ا���ا�� ا�0ي  ;���M�H �ا���
� ا�����ا�� 

��Aوأه�ا .  
،��Hر ا�(��ز  أن   >ً�أ   (m*�3 6%� � �!�!ع وأه�اف ا���ا�

 8�*Fا ���
 اFدوات ا�
���د � ��*M ا���
� �� ه@ ا��;�����

�رن، *�8 $#�, (��ا�� ا�$!ف �6رج A@ -��ق ا��@ ا�����ا�� 

  ). ا����®ا����ل، ا�=�, 
�آ� *�8 �(�ل ا���
�   ا�0ي��ا�� �� ا�3!ع اFآ�� ��!*ً�و

.*�-�ت ا��@ ���H6�  ��ا�� ا ه!ا�����ا�� A@ آ��� �E ا��F�ن
 E ��=ة إ�8 ا�������#� ,H36 @3#�� ا���Fال ا!�Fا��و�� أو ا

  . �Eا��;��=
8 ���
��� ا�(��ز    H!م*�3 ا��D�ر ا��� ��،  3#�@ أن�*F3@ اا��

���D�ر ��6 اF-��� ا��@ �6�رس ���G6ات ه��� �E و��� -�� �
 أه�اف �(�ل ا���
� ا�����ا�� Á @A, ر
��� �E و��� -��

�8 ���
��� ا�(��ز    H!مو 3#�@ أن. ا���ا��*Fام �ا�;�$�
 �3��!��ت �=��� �!ل وا�#�ت ا�(�� ا�;��� ����ا�� ا���

� ��، *�8 و�i ا�;�!صا����در �26, 
� و. A@ ا���2 9� �� ،
@6G  :  

  ا���ه�ات وا�6=�
��ت ا��و��� ؛ • 
 •E�-ا!H؛ ا�   
  ؛ ا�H!ا-�36E=�0 أ�P�م • 
 •��!P%$� ا��ل$��)� @A  ؛ �
   ا���
�6�n ���#�ا�� •  n��ر 9 / أي و��ل ا�/ ا��2�)� M*�� ا�����

اP�F�م وا��2وط ا��@ 
�م  (ا�;��9 ��=%�ا���
� ا�����ا�� 
M*ا����#�!�� ( ،  

  .  M �H6 ا��*M ����=�� �%�د�G2نH!د ا�/ 6=�
�ت ا��Hارات أو ا�• 
8 ���
��� اF*ا�(��ز    H!مو 3#�@ أن�.�� ��/$F8 ا�* ����

 ��$�$Fا�=�*�� ا ���ا��� ����ا��� @A �� �� ا���ا�� � ��
  : �(�ل ا���
� ا�����ا�� 

8 ���
��� ا�(��ز  ه,  ����9• �*Fه�ات ا$�;�ام ا�ا��
� ��l؟ !�9 وا�6=�
��ت ا��و��� ��  

 •M6 ,�3 ا*�� ه�
#, دو�� � E�� ا*� د!
�� أي  �26��� ��
�ً�!�*) E�-ا!
E�-ا!Hم ا��Pو36=�0 أ� ، (���� M�36 M*ا�� ,

  ؟ ���(�ل ا���
� ا�����ا��
%H, ��ا�� ا���
� �ه, ه3�ك أي و���n أ�Dى ذات ��� • 

� �� وا�����ا�� � E��*�8 $#�, (ا��@  �EP أن ��6;�م ��
 ا����$�ت ا�%P!���، و��ا�� ا��*M، وا��Hارات، أو :ا����ل

  ؟ ) M �H6 ا��*G2�Mن6=�
��ت ا�H!د وا�

 �� �ا���ه�ات وا�6=�
��ت ا��و��� آ���ر ���
  ا���#�H *�8 *����ت ��ا�� ا���
� ا�����ا�� 

 ��ا*�ة ا����ا��ت ا�3��E* �/ ا�6=�
��ت ا��و��� أ >� ر��� 6�#�
���2آ� 6(� �� ا���Fة ا���� و��!از � و��H�3 ��ا�� �!�!ع 

���
 �EP ا�?Cع *�8 �� �� ا.-�!$�ي ��, ، ��*�ةآGداة �و. ���
��ر ا.-�!$�ي� ���
��������ة ا����  ISSAI ٥(٥١٤٠( � ,����
� �<Hا� l09 ه� .  

  
 *�3 ا��(!ء ا�8 ا�6=�
��ت ا��و��� آ���ر وأ�� ا�!ا�, ا�����
 ��  �H�� *�د اF?�اف �H�H%� i أ-، -��ًا���ما����� �� ه! ?��


 *�8 *�د ا��ول ا��!
� ا��@ ��
� *�8 ا�6=�ق ��A@ ا�6=�
  .  ا��%�دا��و�@

Mن   #�م و�Rق دو�@ ��8 ا�أي ا6= ��������*�رة و  ً!�� ���
وه0Pا، �E و��� -�� . �#���ة �(�ل د*M ا���
� ا�����ا��

���Cا�� �
� ا�����ا��، ،ا���ا����� � �EP  أو ��H�3 ا���ا�
 ا��(!ء إ�8 ا��� �� ا�!اردة A@ ا���ه�ات ���
���ا���� ����ة �

 ���#� ��� ,P2� ��3��H>� � ذات اFه��� �وا�6=�
��ت ا��و��� ا��
� �� �� �E ا�6=�
��ت � أ���� ٢ا-�� ا���nA ر
M (���ا��

  ). ا��و���
  

ا���2 9 ا�!?3@ ��*�#�رl ���ر أ$�$@ 
�� ����  

� إ���� *�8 أ-�� ���در  ا�6=�
��ت ا��و���  �3 أن��.���A إ�8
��D¼ � l0 ���رًا ا�!?3@ا��l0� 9 �2 ا��� ��، و ��, �

�� �   .)٦(ا��
  

 �#�اF-!اع ا������ �E ا���2 �ت ا�!?��3، ا��@ M�36 ا��3�n? و6
  :  ���ا�� ا���
� ا�����ا�� ا��0آ!رة، �3�$#� �6��ً�

  ا���2 �ت ا�#�/��؛ • 
  د*M ا���
� ا�����ا��؛ • 
  �!از-� ا���� ���و�� وإدارة أ�!ال ا��و��؛ ا�• 
  ؛ ا��%�$#�• 
 •mو ا�>�ا� ،  
 •���  . ا����2 �ت ا�
�ى  ��� � i-F اه���م آ#�� ���D�ر ا��� �� ا��3�$#� أ >ً��8  و

 ���D E�-ا!
  . �M��3 �(�ل ا���
� ا�����ا��$�ر � ����9 ا��ول 
��
���! � ��%� �� *�8 $#�, ا����ل، ��د اF*�8 ا�(��ز ���

 ا����ر ا�����@ ����ا�� ��*�#�ره�ا�6%�د اFورو�@ ذات ا���� 
 ١����nA ر
M � ا���E� � ����HA ا��=���,، ا-�� درا$� ا�%��� (

  ). ��ا��ا���اء *����ت . ���� درا$�ت
  

 ��� ه@ �� �� ا���ا�� ا������
 @A داءFا M��H��@؟ دو��  

  
  

� �� M��H6 اFداء�  
� �� ��*�#�ره� اFداء أو �� �� ��ا�� اFداء ����#�ت  !�� ��

 H� M�6�ر-�و�3�ء *�8 هl0 ا�����#�ت أو ا��� ��، . ��ا��ا�
، وM��H6 ��ى آ=� � ا�M�3 وا.��اءات، E* C<A ا�
���د

  . �-2�� ا��>���� 9��P=�ءة ا�=����، ووا�
 ا�23�ط ا�%M��H6 8�*  @H�Hو �M 6%� �ه� ���ف n�H%6 ا��Hرة

� E� آ�G9 وا����
�(�� ا�;��� ����ا�� وو�9 و�� ��!
  . ا�E* �2P أو�i ا�H�!ر

 ،��A�داء ��� ��%��ة وآFا �و 3#�@ أن P6!ن �� �� ��ا�
وآ��0  3#�@ أن  P!ن . ، و6=���ه� �!�!ح� �EP ��!��و

 �Aو�� �� �  . أه�����واF$#�ب ا��@ أدت إ�8 6%� � ا��

� �9 هl0 ا��� �� 9 و� (m وC��� �ا�0ي �!�!ع ا���ا�

iو��3�-@A m#أن، وه0ا ه! ا��  �
 �;��� *����ت ��ا�� اFداء 
�=��;� �� �  . ��6;�م �

  
)٥( ISSAI ونآ��: ٥١٤٠�
��� A@ ��  (!ز أن �6��� ���  org.issai.www، ا�� ا�6=�
��ت ا�#�/�� ا��و��� ا���Fة ا�
�ت ا�6%�د اFورو�@ أ >� A@ ا���2 9 ا�!?�EU @3ول اF*>�ء A@ ا�6%�د اFورو�@ ����#�3 �� )٦( �26 n�#�6 M�  ،-- nAا-�� ا��� 

 M
�ت ا�6%�د اFورو�@� أ���� -- ٣ر �26 E� �� ���.  
  

 آ�=�� 6���M ا���ا��: ا��ا�9ا�=�, 
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  ) ر (�3� ��ر #�روA��:��n� �# ا�����P ا�=�D )� �Pان $� وادي ا��(�m، اFردن

  

� �� ا���#A �H@ *����ت ��ا�� اFداء ا 6;��� أ >ً�و��
 �� ����ا���D ��� Eى��DF �� ا�=����!���ت �، #6

� � �;��� �(��ت ا���
� �G2ن����ا�� �(��ت ا�;��
6!��� ا���
�، وا$��Cك : *�8 $#�, ا����ل(ا�����ا�� 

 ، و��� � ا�#�/�،، وآ=�ءة ا���
���A!6ا�6�ا���
� أو 
و �EP ا�?Cع *�8 ا��� �� ا���� ).  �ث وا���!!وا�#%


�  OECD  وا�����3 ا�
���دي�����3 ا���ون����
  . IEA ا�����ا�� �E ���در وآ��� ا���
� ا��و���

  
���! � � اF*�8 ا�(��ز ���
��� ى*�8 $#�, ا����ل، أ��

 ا.��اءات ا��@ ا6;�60� ا�%G2� ��!Pن��ا�� اFداء 
��(� ا-H��ع ا����ر �� �HAق آ#�� و�8 -��* @�����Pا�

 E� m��ا�� @A ����* !ص�ا��3 �� �اF*�8 ا�(��ز ���
i�=- ���
 ���##ا�أدر�� A@ هl0 ا��� �� ا�����#�ت . ���

ا-�� ا���nA ر
��A!��) M اE�F ا�A @�!H@ أو
�ت اFز��ت 
 درا$�ت ���� *E ا���ا��ت ا��@ أ�� �، ��%�!ل - ١

  ). *�8 ا��=���,
  

 �
� ���3Pا �و�9 ���
��� اF*�8 ا�(��ز و� � ����ا�
@A ������ ت�وا��!ا�� وا�����# E�-ا!Hا���آ� � ا� �� � وا��

و36�
º أ >� . ا��@ و���� ا����3�ت ا�����3 ا����ف ���
  ��ء
#,و. ��ا��ا�(�� ا�;��� ��ا��� �� �9 إدارة 

�6�#��  أن ا��� � *�@.دارة�!ا�HA ا،  3#�@ ا���ا� 
 ��!H� �� �3�$#� و�� M�  ى�� M��H6 ��$�$أداء*�8 أ 

 �=�Áا�(��و .  
) M
 درا$�ت ���� *E ا���ا��ت ا��@ -- ١ا-�� ا���nA ر

  ). أ�� �، ��%�!ل *�8 ا��=���,
  

  
 ��/$Fه@ ا �� ����? �#�أآ�� ا��@  

  ؟ � ا�%����ت���ا���Cء�� 
  

  
 ات!�9 إ��اء����ا�� � ����� ا.*�اد 6َُ�ّ!ج  أن �#3@

�����=6 � ه0ا ا.��اء ������ د��,  �EP و ��;�م. ��ا�

#, ا���!ع E� iا� إ��� A@ اFداء  2�رآ!ن، ���3� ��Eا�

�و 3#�@ أن  ��3 ه0ا ا.��اء . ا�=�@ �23�ط ا���ا�
�� CDل ����� ���ا*�ة�� M6 @ت ا����!� ���9 ا��

 ا��!اد ا���3(�� �دة �E ا�$�= �EPو. ���ا���ا��%>�� 
و�� �� ا��ا���D ا������ ��;��� ا��(��ت، أو 6!����ت 

  . ��ا��ا� اتا.-�!$�ي A@ إر$�ء إ��اء
إ��اء ��ا�� �=��� ا6;�ذ 
�ار �!ل أ$���m ����م و 

��=!�A ��9 ا���!��ت و6%�����، آ��  �>� �E -�!ذج 
 n�3ا���  . ��ا�

ا������ n�3� ��<H� C��%6 ا���ا�� � E�<�6��A!= و
 n?�3ا��E������ :   

١ . M
 ز �دة ا��3#� ا��/! � �%�� ���در -- ١ا����ل ر
  ا���
� ا���(�دة A@ ا�$��Cك ا��3��@ ا��P@ ؛ 

٢ . M
 ز �دة آ=�ءة ا$�;�ام ا���
� وn�H%6 -- ��٢�ل ر
�
  . وA!رات ا���

!�� وM�  .6 6�! � آ, �E ا����F ��$�;�ام �(�ة ا��jال
�(�ة ا��jال اF$/�� ا�=���، وا��@ رm�� �#6 ���! �ت 

6����ت *��� �G2ن آ�=�� ا����, �9 6%��, و6!�� . أه���
� �<Hة و ا��)� M
 6%��, - ٥ا��jال ه! A@ ا���nA ر
� �<Hا�.  

  
  

� ا���
� ا�����ا�� ��ا�
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 �   أداة 6;��¬ ��ا�� اFداء–��=!n�3� �A ا���ا�
�� ��   أ$/�� ا���ا�� � ����در 6

�ا���ا�)٧(  
�� �  ��, ا���!��ت%و$��, ��9 و6  أد�� إ�#�ت ا���ا��  ا��

 ,��%6� �<Hا� 
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  الفصل الخامس

   ورفع التقاريرمراجعة الأعمالتنفيذ 
 التي تـم إقرارهـا    المنظور واألهداف    مع   ة المتوافق مراجعةأداء ال  إلى   مراجعة ال أعمالتهدف مرحلة تنفيذ    

أدلة  في هذا المجال أيضاً من مراجعةتنفيذ الأن تستمد إجراءات ويمكن  المصادق عليها، مراجعةوإجراءات ال

  .1"دور األجهزة الرقابية العليا: ")ISSAI 5130(معيار التنمية المستدامة مثل  صة باإلنتوساي الخامراجعةال

  :مراجعةتنفيذ عملية ال

  :المجاالت الرئيسية

وتحديد  )البرامج والمشاريع واألنشطة  (في السياسات الوطنية للطاقة     األهداف ووضعها   وجود   التحقق من    -

  .)لسياسات الطاقةاإلطار العام فيذ المهام ضمن وتنتنسيق صياغة (إنجازها منهجيات 

  .للمجال الخاضع للرقابةالتحاليل األولية  وصحة واكتمالوجود التحقق من  -

  .)البرامج والمشاريع واألنشطة(  الوطنية سياسات الطاقة تطبيقمراجعةإدارة والتحقق من نظام  -

  .)البرامج والمشاريع واألنشطة(تنفيذ المشروع يم قيالنظام المطبقة في أعمال تتشغيل عمليات  التأكد من -

اإلعانات المالية المستفيدين من على مستوى السياسات والبرامج بقواعد وبنود وشروط  االلتزامالتحقق من   -

  .اًالمؤشرات المحددة مسبقتلبية التحقق من و

ها مراجعتالتي سيتم   للمجاالت   اإلضافي تفصيلال ويعتمد ،للمجاالت الرئيسية إيضاحية  قائمة   سوى   ت هذه ليس

فـي  المنفـذة   مراجعـة بأعمـال ال وتعنى هذه الظـروف األربعـة   ،  البلد المعني في  على الظروف السائدة    

  .الدعمبالمستفيدين من مجال رئيسي خامس ، ويعنى المسئولةالهيئات /المؤسسات

  

وتحديـد   )وأنشطةبرامج ومشاريع   (لسياسات الطاقة   وجود أهداف محددة    التحقق من    5.1

  هدافطرق إنجاز هذه األ
  : يلي على وجه الخصوص ماأنجز إذا مافييستعرض ينبغي على الجهاز الرقابي األعلى أن 

عمالً بالقرارات المـستقلة  أو فيما يتعلق بالقوانين الدولية (سياسة وطنية للطاقة اعتماد قررت الحكومة  إذا   -

  .)لدولة معينة مثالً

  .وتحديد أهدافهاة  وطنيإستراتيجيةصياغة  -

  .في مجال الطاقة المستدامةالتي ينبغي تطبيقها اإلدارية األدوات تحدد السياسة الوطنية للطاقة  -

توفير الطاقة على حيوية والكتلة الطاقة الرياح و(المستدامة في مجال الطاقة ولويات األسياسة الطاقة تحدد  -

  .)سبيل المثال

  .لتنفيذهاالالزمة التمويل بنود  ىل إ السياسة الوطنية للطاقةتتطرق -

  تحديـد وتعيـين    ومسؤولياتها إلى جانـب   طاقة  لتنسيق أهداف السياسة الوطنية ل    ب الهيئات المسؤولة تقوم   -

  .ألهدافها المحددةالمواعيد النهائية 

  .البرامجإلى مستوى السياسة الوطنية للطاقة تطوير  -

                                                
1 http://www.issai.org/ 
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فيما إذا بياناً حول تقاريرها السنوية تضمن بأن تعلى في أستراليا يوصي الجهاز الرقابي األ: على سبيل المثال

للتعامل مع النتـائج التـي تـم        تم اتخاذ تدابير مالئمة     وكذلك فيما إذا    سياسة الطاقة   متطلبات  تم تلبية جميع    

  .تحديث سياستها لمصادر الطاقةوقد قررت الحكومة في أعقاب هذه التوصية تحديدها، 

من شأنها تحديـد  أن الدولة كانت تعتزم إصدار سياسة للطاقة ي األعلى لجمهورية التشيك  وجد الجهاز الرقاب  

  .لتوزيع المواردالتوجه المستهدف وإحداث مصادر الطاقة المتجددة األنواع المختلفة من استغالل أولويات 

الطاقـة  مـصادر   مجـال   تغطية  من شأنها   وطنية  رؤية   بوضعأوصى الجهاز الرقابي األعلى في المغرب       

  .التوصيات التي تضعها األجهزة الرقابية العلياتأخذ بعين االعتبار جديدة وتحديد استراتيجيات المستدامة 

لكل في مجال تخفيف انبعاث غازات الدفيئة محددة بوضوح أهداف ثابتة بوضع جهاز الرقابة الكندي وأوصى 

التغير  مع ة الحكوميمراجعةتفاعل الان مطبوعة اإلنتوساي بعنوراجع (هذا الغرض الناشئة عن البرامج 

  .)www.environmentalauditing.org على الموقع المناخي 

تكون مساهمتها في هي التي الدولة البرامج التي تدعمها  أن الجهاز الرقابي األعلى في جمهورية التشيك قرر

  .كبيرة أو ال تذكرلطاقة  اتوفيرأو وسائل مصادر الطاقة المستدامة الطاقة المنبعثة من حجم زيادة 

تحقيـق  دمج متطلبـات  تحديد مسؤولية أية مؤسسة عن الدولة فشلت في ووجد الجهاز الرقابي األستوني أن      

  .الكفاءة المطلوبة لمصادر الطاقة

حـول أعمـال   حـاالت  دراسة " المعنون   1تفاصيل حول الحاالت المذكورة أعاله في الملحق        ويمكن إيجاد   

  ." المنفذةمراجعةال

   التحاليل األولية للمجال الخاضع للرقابةوصحةالتحقق من وجود واكتمال  5.2
  :يتحقق مما يلي على وجه الخصوصعلى الجهاز الرقابي األعلى أن 

بدايـة المـشروع   وضع تحليل بناء على في مجال الطاقة المستدامة    أهدافاً  وضع الجهة الخاضعة للرقابة      -

  .مكامن الخطروالفرص الكامنة ونقاط القوة والضعف وتحليل مستدامة الطاقة ال/وتحديد متطلبات التنمية

أدوات مالئمة لوضع السياسة ت بتفصيل قاموأنها بعين االعتبار  الجهة الخاضعة للرقابة حلوالً إضافية أخذ -

  .على نحو نزيههذه األدوات وأنها اختارت موضع التنفيذ 

وواضـحة  بصورة تامة   الطاقة المستدامة   مجال  والمتعلقة ب  األهداف المحددة مسبقاً  تحقيق  متطلبات  وضع   -

  .وعمليةوصحيحة 

 فـي   لسياسة الطاقـة الوطنيـة   كان الهدف الرئيسي الذي وضعه الجهاز الرقابي األعلى       : على سبيل المثال  

الحد عند مصادر الطاقة المتجددة   لتوليد الكهرباء من    % 8ـلنسبة مئوية تقدر ب   هو التوصل   جمهورية التشيك   

غيـر  غير المعلن على أنه     ظهور هذا المؤشر     مراجعةونجم عن ال  ،  2010بحلول عام   هالك  اإلجمالي لالست 

بناء المتصورة الحلول بخصوص أي مقترح ها مراجعتالجهات المسؤولة عند ولم تقدم ، 2010متحقق في عام 

ي ظل الظروف السائدة فـي    أنه ف حقيقة  تشير إلى   وجود تحليالت   الرغم من   ثبت أنه ب  كما  هذه النتيجة،   على  

التـي تـم    الكتل العـضوية    توليد الطاقة من    هو  و أكبر التطورات الممكنة     والذي تمثل في  جمهورية التشيك   

حتى ، واسعاًمصادر الطاقة المتجددة توزيعاً الدعم من أجل تطبيق تم توزيع فقد زراعتها لهذا الغرض بالذات 

مـن جميـع    ربحاً  تضمن  التي تولد من مصادر الطاقة المتجددة       الكهرباء  بيع  أسعار  األنظمة التي تحكم    أن  

  .مصادر الطاقة المتجددة
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إجمـالي  من  النسبة المئوية المستهدفة     أن   مراجعةعند تنفيذ أعمال ال   وجد الجهاز الرقابي األعلى األسترالي      

  .2010بحلول عام % 6ستكون مصادر الطاقة المتجددة الطاقة المولدة من 

دراسة حاالت  " المعنون   1الملحق  يرجى الرجوع إلى    باألمثلة المذكورة أعاله    صيل المتعلقة   ولمزيد من التفا  

  ". المنفذةمراجعةحول أعمال ال

البرامج والمـشاريع   ( تطبيق سياسات الطاقة الوطنية      مراجعة التحقق من نظام إدارة و     5.3

  )واألنشطة
  :صوصأن يتحقق مما يلي على وجه الخعلى الجهاز الرقابي األعلى 

إدراج شروط  بنود و لتلبية  وأنها موجهة   للسياسات أو البرامج المحددة     معينة  النشطة  األمشروع أو   ال امتثال   -

  .مراجعةالبرنامج الخاضع لل

  .المشاريع واألنشطةالختيار شفافة مترابطة وإجراءات   تحديد-

هـذه البنـود والـشروط    ة على سياسة الطاقة الوطنية، وتعتبر الرقابأدوات الستخدام بنود وشروط وضع   -

 بـالبنود علـى عـدم االلتـزام    أية عقوبات   الدعم  امتداد   شروطالمستفيدين، وتتضمن   من أجل دعم    إلزامية  

  .والشروط المذكورة

  .النافذةوالبنود واألنظمة بالتشريعات الدعم ملتزمة توزيع مسؤولة عن التكون الهيئة  -

البنود الملزمة قانونـاً للبـرامج      ي تتبع   وه(المختلفة  البرامج  ة  إدارالهيئات المسؤولة عن    التزامات  وضع   -

المبرم بين  العقد  /االتفاقيةفي  لمقدمي الخدمات   منها  ئة  شالنالواجبات  وابنود  الااللتزام ب   إرساء يمكنو ،المسماة

  .)والمستفيدمقدم الخدمات 

  .إنفاقهوطريقة الدعم مقدار المستخدمة في اتخاذ قرار بشأن المنهجية تحديد  -

  سياسة الطاقة الوطنيةزإدارة المطبقة في األدوات  على استخدام مراجعةال وفعاليةوجود  -

البـرامج  (التأكد من عمليات تشغيل النظام المطبقة في أعمال تقييم تنفيـذ المـشروع               5.4

  )والمشاريع واألنشطة
  :مثالاألسئلة التالية على سبيل العلى الجهاز الرقابي األعلى أن يجيب على 

المتوخاة من  نتائج  وكفاءة  اقتصادية وفعالية   وتقييم  لمراقبة  تحديد أية مؤشرات    ب قامت الهيئة المسؤولة  هل   -

  المتوفر؟اإلعانة نظام 

  ؟)واألعمالالبرنامج والمشروع (للسياسية المعنية لألهداف الرئيسية هل كانت هذه المؤشرات معادلة  -

  فيما يتعلق باألهداف؟التقدم درجة التعبير عن من أجل لمؤشرات اتحديد ب ل قامت الجهة المسؤولةه -

التـدابير  األنـشطة و وتـأثير  المواد المسلمة ومخرجات و نفقات  مراقبة وتقييم   ب قامت الجهة المسؤولة  هل   -

  المشاركة؟برامج الو

  الشامل؟تقييم الهدف تلخيصها لغاية تتيح بحيث المؤشرات الثانوية هل وضعت  -

  المؤشرات المحددة بوضوح؟يد وتفصيل تحدهل تم  -

  في التوثيق ذي العالقة؟للمؤشرات المقدمة واضحة صحيحة و تفسيراتهل قدمت  -

إجراء أي عمليـات تقيـيم      ب  من الدعم  المستفيدون -حسب مقتضى الحال  – أو   قامت الجهة المسؤولة  هل   -

  ؟المصادق عليهالتوثيق باتجاه تدابير ال/مشاريعال/برامجلل
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للتخلص من تدابير  باتخاذ أية   من الدعم   المستفيدون -ب مقتضى الحال  حس– أو   مت الجهة المسؤولة  هل قا  -

  التدابير؟/البرامج/البرامجتقييم أعمال بناء على  )إن وجدت(العيوب 

بعـد  المشروع لسير تطبيق المشروع، وهل قامت بتقييم أعمال فحص مستمرة هل تجري الجهة المسؤولة      -

  اكتماله؟

توسيع دعم المصادر التي تتطلـب      أن   الجهاز الرقابي األعلى في جمهورية التشيك        وجد: يل المثال على سب 

وهـذا ينطبـق   (التي تباع للمـستهلكين  سعر الكهرباء في زيادة ملحوظة قد نجم عنه متطلبات استثمار أكبر  

  .)الضوئيةاألنظمة بصورة رئيسية على 

  : مثلمجال الطاقة المستدامةفي القابلة للقياس المؤشرات يمكن استخدام 

  .من مصادر الطاقة المتجددةوالتدفئة الكهرباء   توليدنمو -

  .من مصادر الطاقة المتجددةالمعينة الحرارية المخرجات زيادة  -

أو بسبب استخدام مصادر الطاقة المتجددة بسبب إلى طبقات الجو والملوثات انبعاث غازات الدفيئة   تخفيف   -

  .ة غير المتجددةلمصادر الطاق فعالية األكثرستخدام الا

  .في شبكات التوزيعالفنية  الخسائر الحد من -

  .استهالك الطاقةالحد من  -

ألدوات المؤشرات الثانوية     وضع ه تم الجهاز الرقابي األعلى في جمهورية التشيك أن      وجد  : على سبيل المثال  

للمؤشـرات  وتم وضع القيمة العدديـة  لشامل، الهدف التحديد تلك المستخدمة   بكميات تختلف عن    دعم معينة   

بأدوات تم تحديد تحقيقه بصورة مشتركة      والتي  لقيمة الهدف الشامل    بصورة مساوية   في أحد البرامج    الثانوية  

قيمـة الهـدف العدديـة    المحددة، لكن في حالة مؤشرات الدعم   المؤشرات المراقبة   وتم تحديد   أخرى أيضاً،   

  .مفقودة

   من الدعملمستفيدينا مراجعة أعمال 5.5
ألنشطة، وللجهاز الرقابي األعلى    اتنفيذ المشاريع أو     على المستفيدين من الدعم على       مراجعةتركز أعمال ال   

  : على التالي على سبيل المثالمراجعةأن يقوم ب

  أو نشاط؟مشروع   تطبيقشروط قبولكافة  بتلبية  من الدعمهل قام المستفيد -

على النحو الذي   مسبقة التحديد     ومؤشرات وشروط ببنودااللتزام  فيد من الدعم     المست  يتوجب على  هل كان  -

  حددته الجهة المسؤولة؟

   المشروع؟تنفيذ التي تنطبق علىكافة البنود والشروط والمؤشرات ب التزم المستفيد من الدعمهل  -

  ؟النشاط/تنفيذ المشروع عند على المشتريات العامةالتشريعات السارية بكافة هل التزم المستفيد من الدعم  -

  الضرائب والمحاسبة؟السارية على واألنظمة التشريعات ببااللتزام هل استمر المستفيد من المشروع  -

حساب في  كامل مبلغ اإلعانة     تمت محاسبة وهل  للمشروع المنفذ،   تقييماً  هل أجرى المستفيد من المشروع       -

  المستفيد؟

  مراجعةنتائج الين  الذي يبمراجعةتقرير التفصيل  5.6
أكثر المشاكل واإلشارة إلى تم تحديدها أية نتائج وإيجاز للحقائق التي تم التوصل إليها يهدف إلى عرض تقييم 

حـسب  بالتدابير العالجيـة     توصيات   وإصداره  مراجعتالذي تم   التي تواجه مجال الطاقة المستدامة      خطورة  

  .الضرورة
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  مراجعةتقرير نتائج التفصيل 

  : الرئيسيةالمجاالت

  .مراجعةتقييم ال -

 فـي تشريعية غير كافيـة  معايير أو وإبراز أية عيوب في األنظمة النتائج التي تم تحديدها وإيجاز  وصف   -

  .مراجعةوالتي خضعت للالطاقة المستدامة مجال 

  .النتائج التي تم تحديدهاقياس  -

والية الجهاز الرقابي   اعتماداً على   (ملة  تلمحاالعالجية  للتدابير  مقبولة عموماً     وتوصيات وضع استنتاجات  -

  .)األعلى

رئـيس   وأرلمان  بال وأالحكومة  بما فيها   بدراسته  ليقوم عدة أفراد وهيئات      مراجعةتقرير بنتائج ال  يمكن تقديم   

الظروف التي يعمل الجهاز الرقـابي  اعتماداً على (والجمهور ذات عالقة أية إدارة حكومية أخرى    أو  الدولة  

  .) في ظلهااألعلى

المعيار أو حتى على    األجهزة الرقابية العليا األخرى     على خبرة    مراجعةتفصيل تقرير ال   االعتماد في ويمكن  

)ISSAI 400 (معايير رفع التقرير - الخاصة باإلنتوساي مراجعةمن معايير ال )www.issai.org(.  

  مراجعةالتقييم والتأثير  5.7
 إلـى   ت مراجعتـه  في المجال الذي تم   سير العمل الالحق    وتقييم  نشطة  األ مراجعةاالستمرار في   يعود قرار   

  .مجال الطاقة المستدامةركز على  التي تمراجعةالوذلك بعد إتمام الجهاز الرقابي األعلى 

  مراجعةتأثير التقييم وال

  :المجاالت الرئيسية

طرق وضع هذه التدابير موضـع   إلى جانب مراجعةلوالمتخذة كنتيجة لإن وجدت التدابير العالجية   متابعة   -

  .التنفيذ

  . تقييم التأثيرمراجعة -

  .وما إلى ذلكوتوفير الطاقة في مجال مصادر الطاقة المتجددة الصرف من ميزانية الدولة أوجه متابعة  -

  .)إلخ-االستراتيجيات-السياسات-البرامج(على الوثائق المتعلقة بالطاقة   التي تطرأالتغيرات الهامة مراجعة -

 علـى    بناء  التوصيات كيفية إنفاذ متابعة  فإنه بإمكانه   التفويض المناسب   يملك الجهاز الرقابي األعلى     وطالما  

وأمور المهمة  المؤشراتتطورات  ومراجعةفي المجال الخاضع للكما يمكن متابعة األوجه المبينة ،  مراجعةال

  .أخرى مماثلة

مـن مؤسـسة     مراجعته هذا المجال أو سيتم      مراجعةيتم  كان  فيما إذا   تحديد   على   المراجعة كما تساعد هذه  

ومـا هـي   في دول أخـرى  يتم تنفيذه موضوع معين ركز على    ت مراجعة ال تكانفيما إذا   أو  حكومية أخرى   

  .النتائج

مناسبة تماماً تقديم مواضيع إلى أو مسبقاً مراجعته  ت في مجال تممراجعةتكرار ال وقد تؤدي هذه الرقابة إلى      

  . في المستقبلعةمراجألعمال 
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  1الملحق 
  

   المنفذةمراجعةحول أعمال الدراسة حاالت 
الحـاالت  من جميع أنحاء العالم، وتم اختيار       عمل األجهزة الرقابية العليا     تستند دراسات الحاالت التالية إلى      

  . المواضيع التي تركز على مجال الطاقة المستدامةتنوعلتغطية 

   المتابعةمراجعة – ثلكومنولاكفاءة الطاقة في عمليات دول 

  2003 –أستراليا : البلد وتاريخ النشر

  أداء: مراجعةنوع ال

  منفرد: مراجعةنموذج ال

توصـيات  في تطبيـق    نولث  الهيئات المختارة في دول الكوم    المدى الذي وصلت إليه     تقييم  : مراجعةهدف ال 

مسائل إدارية جديدة محددة أو متغيرة أية ظروف ، مع األخذ في االعتبار 1999-1998لعام  47التقرير رقم 

التـزام هيئـات دول   حول إدارة مستمرة للبرلمان   وتوفير ضمانات   إنفاذ هذه التوصيات    على أنها تؤثر على     

إدارة الطاقة  الممارسات الفضلى في    وتحديد مجاالت   كفاءة الطاقة الخاصة بهذه الدول،      بمتطلبات  الكومنولث  

  .من قبل تلك الهيئات

على مدار   " المتابعة مراجعة –عمليات دول الكومنولث    كفاءة الطاقة في     "مراجعةتم إجراء   : اجعةمرنطاق ال 

بااللتزام ولتقديم ضمان للبرلمان    الوصايا السبع   فيما إذا طبقت الدوائر الحكومية      لتحديد   2002/2003عامي  

  .لفضلىمجاالت الممارسات اوتحديد بمتطلبات كفاءة الطاقة الخاصة بدول الكومنولث 

  :مراجعةمعايير ال

  .1998/1999 عامي مراجعةفي أهداف سياسة الطاقة المبينة  -

  .2001/2002لعامي استخدام الطاقة   الحكومي حولتقريرالكامل  -

ومقـابالت المتابعـة   ردودهـا  وتحليل   هيئات   10إلى  استبيان  المنهجية التي تتألف من      :المنهجيات المتبعة 

  .ئق ذات الصلةالهيئات والوثاواستعراض 

  :النتائج

 مراجعةتوصيات تقرير ال  في تنفيذ   مقنعاً  تقدماً  هذا   المتابعة   مراجعة في    عموماً شاركةأحرزت الهيئات الم   -

  .1999-1998 لعامي 47رقم 

  .واألعمال القياديةفيما يتعلق بتنسيق سياساتها بإنفاذ التوصيات بفعالية تنسيق قامت الهيئتان اللتان تقومان بال -

الـوزير  كفاءة الطاقـة إلـى      حول  سنوياً  تقريراً  بأن ترفع الهيئة    أوصى الجهاز الرقابي األعلى      :التوصيات

عـدم  إلى مجـاالت  إشارة وسياسة الطاقة   كافة متطلبات   تم االلتزام ب  فيما إذا   إشارة إلى   المختص، ويتضمن   

والعوائق التـي تحـول دون      ا الوضع   لمعالجة هذ تم اتخاذ خطوات    وفيما إذا   حيثما لم يتم ذكر ذلك      االلتزام  

  .متعلقة بالهيئةالمتطلبات المحددة  اعتبارعدم بياناً يشير إلى أو التطبيق 

لإلضاءة بأهداف منقحة    بتحديث سياسة الطاقة     2003 عام   مراجعةتقرير ال تقديم  قامت الحكومة منذ    : التأثير

  .المركزيةالخدمات مكتب ووالطاقة للمستأجرين 
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  معرفة ما نحصل عليه: دةالطاقة المتجد

  2007 –أستراليا : البلد وتاريخ النشر

  أداء: مراجعةنوع ال

  منفرد: مراجعةنموذج ال

طاقة متجـددة  بأنه عندما يبتاعون أن يثقوا بإمكان األستراليين فيما إذا  على مراجعةركز ال ت: مراجعةهدف ال 

قـوم  كما ت مأخوذة تماماً بعين االعتبار،     نها  وأفإنها تكون من مصدر متجدد      شركة سينرجي وهورايزون    من  

  : بفحصمراجعةال

  .في غربي أسترالياالطاقة المتجددة يعزز تزويد كان برنامج الطاقة النظيفة  إذا فيما -

  .ويعتمد عليها مراجعةوالكانت قابلة للقياس وفيما إذا أهداف الحكومة في الطاقة المتجددة أساس  -

  :مراجعةال نطاق

  .)للطاقةشركتا سينرجي وهورايزون (الطاقة المتجددة ة في بيع وشراء أعمال الحكوم -

  .في غربي أسترالياوتوزيع الكهرباء بتوليد ممن يهتمون أصحاب العالقة في الحكومة  -

  :مراجعةمعايير ال

  .هذه المعاييرووثائق أخرى ذات عالقة الطاقة المتجددة تبين برامج 

  :المنهجيات المتبعة

  .ثائق والتشريعات ذات الصلةالوالبحث في  -

  .فحص الوثائق الرئيسية -

  .مقابلة الموظفين -

  :النتائج

من خالل طاقة متجددة والطاقة المعتمدة بشهادات    المؤهلة  أن الطاقة المتجددة    بإمكان الجمهور الوثوق في      -

  .مصادر متجددةتأتي من وهدف الطاقة المتجددة اإللزامي الطاقة النظيفة برامج 

 منذ عامي الجنوبية الغربية في الشبكة   عتمدة  الممصادر الطاقة المتجددة    ادت كمية الكهرباء المولدة من      ازد -

الهـدف    كل من، وقد ساهم2007في حزيران   % 5إلى  الطاقة المولدة    إجماليمن  % 1من   2001-2002

  .في هذه الزيادةالنظيفة وبرامج الطاقة اإللزامي 

ـ   درب   غرب أستراليا على     إن حكومة  - كامل الطاقة على الـشبكة الجنوبيـة       من  % 6تحقيق هذا الهدف ل

والمتمثـل   2020هـدف عـام     وسيتم كذلك تحقيق    ،  2010لتصبح من مصادر متجددة بحلول عام       الغربية  

إن كانت محطات توليد الطاقـة  من مصادر متجددة على الشبكة الجنوبية الغربية من مجمل الطاقة    % 15بـ

  .أو ال تزال على هيئة مخططاتء المتجددة تحت اإلنشا

  :وصياتالت

  :لهيئات الحكومية ضمانينبغي على ا

  .الطاقة المتجددةحول المستهلكين تثقيف  -

  .فيما يتعلق بالدافعين في مقابل الخدمةأن تكون شفافة  -

  .للطاقة المتجددةأهدافها بصفة منتظمة حول رفع التقارير  -
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   على فاقد الكهرباءمراجعةال

  2008 – البرازيل: د وتاريخ النشرالبل

  أداء: مراجعةنوع ال

  منفرد: مراجعةنموذج ال

فني فاقد  إلى  الكهربائية، ويقسم الفاقد الكهرباء البرازيليمنظومة في الفاقدتأثير يهدف لتقييم : مراجعةهدف ال

وكـذلك  منشآت للية الخصائص المادوهو أمر مرتبط ب المحركات  طاقة  تبدد  وينجم الفاقد الفني عن     وتجاري،  

 وقد غطت التقييم،  والسرقات ونقص   عن االحتيال   التجارية  في حين تنجم الخسائر     المعدات،  ونوعية  صيانة  ب

  .2007 إلى 2003األعوام من  مراجعةال

  الهيئة الوطنية للطاقة الكهربائية: مراجعة النطاق

المـشاريع أو   أو األنـشطة أو     ت البرامج   إن كان لتحديد  المستخدمة  مؤشرات  المعايير أو   ال :مراجعةمعايير ال 

إصدار وينجم عن تقييم فيما إذا تم تلبية المعايير أم ال تجاوزت البرنامج المتوقع، الجهة الخاضعة قد حققت أو 

  .مراجعة ال ونتائجمالحظات

  :المنهجيات المتبعة

  .رأي الخبراء -

  .تحليل المخاطر -

  .الوثائق المادية -

  .ناتواالستبياالمقابالت  -

  .والتقارير السنويةالجهة الخاضعة أنشطة تقرير  -

  .اإلحصائيةالمعطيات  -

  :النتائج

االحتياجـات  وضـع  إلى جانب   التعرفة  لمستوى  محدداً  عنصراً  هربائي  في النظام الك  يعتبر مستوى الفاقد     -

الحتياج معين، عبر النظام زادت الطاقة المولدة  ألنه كلما زاد الفاقدتوليد طاقة جديدة في شركات االستثمارية 

وال يتم وسرقته في المحركات الجزء اآلخر وتبديد ودفعه بفعالية وإصدار فاتورة به استهالك جزء وبهذا سيتم 

للقـوانين،  وخاضـع  سهل اإلدارة   بالتأكيدإال أنهقياسه أو دفعه، كما ال يمكن تجنب مستوى معين من الفاقد     

سيـشعر المجتمـع   وإال لتمكين كفاءة أفضل للطاقـة،  مستخدمي النظام لكافة محفزات مالئمة  وينبغي توفير   

  .والبيئية الخارجية السلبيةبالعوامل االقتصادية 

  .بفعاليةالفاقد الكهربائي إجراءات الحد من لم تطبق الهيئة  -

  .مع القانونوالذي لم يكن متوافقاً فاعلين في مكافحة الفاقد الكهربائي  أصحاب االمتيازلم يكن  -

  :التوصيات

 موضـع    قواعـدها  التي وضعت هي  الهيئة الوطنية للطاقة الكهربائية     كانت التوصية الرئيسية الصادرة عن      

  .والتي لم يتم إنفاذها من قبلالتنفيذ 

  :األثر

، 2007تيرا واط عام  19والذي بلغ نحو االحتيال والسرقات عن الناجم   التجاريالفاقد الكهربائيلتقييم مقدار 

 مليون مستهلك خالل 6.2بمستهلكيها الذين يبلغ عددهم كامل سوق والية ميناس غيرايس لمقدار مساو ل وهذا ا 
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 باهيـا  واليـات لتزويد يكفي  تيرا واط 25فإن الفاقد الكهربائي البالغ ومن الناحية األخرى   عام واحد كامل،    

  .ن مستهلك مليو1.6الطاقة لـ لعام كامل، وتوفر هذه الواليات وبيرنامبوكو وسيارا

  

   البيئةمراجعة الطاقة ومراجعة

  2008 –البرازيل : البلد وتاريخ النشر

  أداء: مراجعةنوع ال

  منفرد: مراجعةنموذج ال

تزويـد  فرض قيود علـى     كيفية  لتقييم   2006 و 2005عامي  مزادات الطاقة الجديدة    نتائج  : مراجعةهدف ال 

  :)نقض التراخيص البيئيةبسبب (الطاقة الكهربائية 

  .شكل الترتيب المخطط له على البلدتأثيرات  -

  .مخاطر التوقف عن التزويدزيادة  -

  .المزودةللطاقة مستوى التسعيرة زيادة  -

  : مراجعة النطاق

  . وزارة التعدين-

  .الهيئة الوطنية للطاقة الكهربائية -

  .وزارة البيئة -

  .مؤسسة بحوث الطاقة -

  .قة المتجددةللبيئة ومصادر الطاالمعهد البرازيلي  -

المعايير أو المؤشرات المستخدمة لتحديد إن كانت البرامج أو األنـشطة أو المـشاريع أو               : مراجعةمعايير ال 

الجهة الخاضعة قد حققت أو تجاوزت البرنامج المتوقع، وينجم عن تقييم فيما إذا تم تلبية المعايير أم ال إصدار 

  .مراجعةمالحظات ونتائج ال

  :المنهجيات المتبعة

  . رأي الخبراء-

  . تحليل المخاطر-

  . الوثائق المادية-

  . المقابالت واالستبيانات-

  . تقرير أنشطة الجهة الخاضعة والتقارير السنوية-

  . المعطيات اإلحصائية-

  :النتائج

لتخطيط وتطبيق التوسع فـي     هي المبادئ الرئيسية    األسعار المنخفضة   أن تكون   وضمان  النظام   حفظ أمن    -

  .كهرباء البرازيليةشبكة ال

الخطة في على النحو المبين شبكة الكهرباء البرازيلية تطبيق عمليات المتعلقة بتحسين حاجة ال يزال هنالك  -

سياسة مع التشديد على    متعلقة بهذا المجال    سياسات عامة أخرى    ومن قبل   لتوسيع الطاقة الكهربائية    العشرية  

  .البيئة الوطنية

  :التوصيات
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للضرر المعادلة النسبة المئوية وتدرج بحد أقصى مسموح التعويض البيئي بموضوعية تحديد  وضع معايير -

  .البيئي المتوقع

  .الكهرومائيحول االستخدام جدوى دراسات  إجراء -

العـشرية  الخطـة  أغـراض  تلبية والتي تهدف فوق كل شئ إلى تطبيق شبكة الكهرباء البرازيلية      تحسين   -

  .يةلتوسيع الطاقة الكهربائ

  

  اإلنتاج واالستهالكالغازات المنبعثة خالل الحد من 

  2006 –كندا : البلد وتاريخ النشر

  أداء: مراجعةنوع ال

  منفرد: مراجعةنموذج ال

  : مراجعةهدف ال

المنبعثـة  غازات الدفيئة كمية الحد من التي تهدف إلى   برامج الحكومة االتحادية  فحص  من خالل   – تحديد -

قـت  قهذه البـرامج ح  أن  توضيح  بإمكان الحكومة االتحادية    فيما إذا    -الطاقة في كندا   إنتاج واستهالك خالل  

  .األهداف المرجوة

غـازات الدفيئـة    كمية  البرامج التي تهدف للحد من      أن  توضيح  فيما إذا بإمكان الحكومة االتحادية      تحديد   -

الواسـعة القـصيرة األمـد    تزاماتها الفي تحقيق تساهم كما هو متوقع    المنبعثة خالل إنتاج واستهالك الطاقة      

  .انبعاث غازات الدفيئةوالمتمثلة في الحد من  الطويلة األمد وأهدافها

  : مراجعة النطاق

من خالل مصلحة المصادر الطبيعية الكندية الممولة والمنفذة عدد من البرامج والمبادرات قام الفحص بتغطية 

للمنـازل  دليل الطاقة   برنامج  وإنتاج طاقة الرياح    ة  مبادروتم فحص   ،  2006 إلى شعر آذار     2000من عام   

كل منهـا،  أو أكثر ل  مليون دوالر100 بموجب الهدف األول، وتم تخصيص  وبرنامج توسع اإليثانول    القائمة  

  .مراجعةبرنامج دليل الطاقة للمنازل القائمة قبل نهاية أعمال الإيقاف وتم 

والمرتبط انبعاث غازات الدفيئة البرنامج الهادف للحد من  هوبموجب الهدف الثاني وتم فحص البرامج التالية 

كفاءة الطاقة في المنازل وتعزيز بطاقة الرياح كمصدر متجدد للطاقة الكهربائية واالرتقاء النفط والغاز بقطاع 

  .في كندا

حكومـة  المن مـصادر      أساساً حسب الهدف األول   الجهاز الرقابي األعلى الكندي      استفاد: مراجعةمعايير ال 

ففي الحالة اإلدارة المالية، يتعلق ، األول يتعلق بالنتائج واآلخر مراجعة خالل معيارين للمناالتحادية المتنوعة 

معلومات عادلة على المصادر الطبيعية الكندية مصلحة حصل أن تتوقع الجهاز الرقابي األعلى الكندي األولى 

  .ولة عنهاالمسؤالتي حققتها البرامج نتائج الوموثوقة حول 

معلومـات عادلـة    أن يكون لدى المصلحة      توقع الجهاز الرقابي األعلى الكندي       فقدأما فيما يتعلق بالتمويل     

  .البرامج المسؤولة عنهاإدارة وتطبيق المرتبطة بكافة االعتمادات والنفقات وموثوقة حول 

ة المصادر الطبيعيـة الكنديـة   مصلحلدى أن يكون توقع الجهاز الرقابي األعلى الكندي حسب الهدف الثاني     

الحد من انبعاث   بشأن  تحقيق أهداف الحكومة األكبر     حول مساهمة هذه البرامج في       معلومات عادلة وموثوقة  

  .غازات الدفيئة
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  :المنهجيات المتبعة

الـدوائر  وعدد مـن    هيئة البيئة الكندية    من مصلحة المصادر الطبيعية الكندية و     تم مقابلة مسؤولين حكوميين     

خاصـة   ووثائق أخـرى     والبيانات المالية ملفات وتقارير   وتم استعراض   ،  مراجعةالتنفيذ  في سياق   خرى  األ

 هـا مراجعتبموجب البرامج التي تم    لتمويل الحكومي   ا  من  مختارين مستفيدينقابل المدققون   بالبرنامج، كذلك   

تفيدين رئيـسيين آخـرين     ومـس برامج مماثلـة    الذين كانوا مسؤولين عن     المحليين  الحكوميين  والمسؤولين  

  .وسياسات الطاقةوكفاءة الطاقة التي تعتبر رائدة في مجاالت طاقة الرياح ومسؤولين في الدول 

  :النتائج

من خالل مبادرة إنتـاج     الحد من انبعاث غازات الدفيئة      تعد مصلحة المصادر الطبيعية الكندية مسؤولة عن        

امج التوسع في استخدام اإليثـانول،  وبرن )إلى أن تخف حدتها (ودليل الطاقة إلى المنازل القائمةطاقة الرياح  

أكثر وهي تمثل المصلحة، من تلك الخاضعة لمسؤولية   وحسبعبارة عن عيناتوبالرغم من أن هذه البرامج 

المصادر الطبيعية الكنديـة    وكانت توقعات مصلحة    مجمل التمويل المصرح به،     من   مليون دوالر    800من  

ال ترفع تقـارير ثابتـة      فإنها  تحقق المصلحة نتائج    ، ففي حين     مربكة  لهذه البرامج  بعاثاتحول الحد من االن   

الكنديين قدرة البرلمان و   الحد من االنبعاثات وأهداف أخرى، وهذا يعيق         في مقابل أداء البرنامج   وعلنية حول   

  .اضطالع المصلحة بمسؤوليتها عن نتائج التغير المناخيعلى 

التي يقوم الجهاز البرامج نفقات وإصدار تقارير حول تمويل ولطبيعية الكندية بمراقبة تقوم مصلحة المصادر ا 

مما يجعل من   غاية في التعقيد،     المالية    والعمليات األنظمةي األعلى الكندي بفحصها بالتفصيل، إال أن        الرقاب

  .على مستوى البرنامجواإلنفاق التمويل المصرح به بتعقب ورفع تقارير الصعب 

 غـازات   في انبعـاث  زيادة ملحوظة   لقطاع النفط الكندي    النمو المتسارع   وخاصة   إنتاج النفط والغاز     دويشه

حققت أقل حد ممكن من التخفيـضات حتـى         التي استهدفت هذا القطاع     المبادرات االتحادية   الدفيئة، إال أن    

كمـا أن الحكومـة     منـاخي،   األهداف االتحادية الخاصة بالتغير ال    كما هو متوقع في     تساهم بعد   ولم  تاريخه  

بشأن غير واضحة  المقاطعات واألقاليم   مع  وبالتعاون  مصلحة المصادر الطبيعية الكندية     قيادة  تحت  االتحادية  

في قطاع النفط أن يحصل بالنمو المتوقع الحاجة للحد من هذه االنبعاثات الدول موازنة   التي تنوي بها    كيفية  ال

  .والغاز

  :التوصيات

  :ات التاليةتم إصدار التوصي

لكندا وبالتعاون مع   طاقة الرياح    إستراتيجيةتطوير  أن تقود   مصلحة المصادر الطبيعية الكندية     ينبغي على    -

مـا  وتحدد لطاقة الرياح في كندا رؤية  اإلستراتيجية تقدموأن المقاطعات والمعنيين في صناعة طاقة الرياح،  

  .لهاواإلطار الزمني المقرر لدعمها ستقوم به الحكومة 

التي التزمت بها   تقييم مبادرة إنتاج طاقة الرياح      تستكمل  ينبغي على مصلحة المصادر الطبيعية الكندية أن         -

وفيما في أنحاء كندا اقتصاد طاقة الرياح مدى تغير لتوضيح الشامل االقتصادي التحليل  وأن تنهي 2002عام 

  .تلميحات إلى البرنامجكان هنالك إذا 

 نهاية عـام    بحلولللبرلمان  أن تبين   الحكومة الكندية    وباسم المصادر الطبيعية الكندية     ينبغي على مصلحة   -

المـدى  فـي  سواء في قطاع النفط والغاز انبعاث غازات الدفيئة   ستحد الدولة من    كيفية وإلى أي حد      2006

  .تنفيذ مطابقةتطور خطة ي على المصلحة في الوقت ذاته أن وينبغ، الفوري أم المدى البعيد
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للحد مـن انبعـاث   واضحة وثابتة تضمن وضع أهداف  ينبغي على مصلحة المصادر الطبيعية الكندية أن         -

معلومات واضـحة   ج من برامجها الممولة لهذا الغرض، وعلى المصلحة أن توفر           لكل برنام غازات الدفيئة   

  .لف التي تم تحملهاوالتكمقارنة مع أهداف انبعاث غازات الدفيئة حول أداء برامجها للبرلمان ومفصلة 

ورفع التقارير اإلدارة المالية متوافقة مع ممارسات ينبغي على مصلحة المصادر الطبيعية الكندية أن تضع      -

  . واإلنفاق على مستوى البرنامجحول التمويل المصرح به

  

  التوريد الجماعي مشروع – )تحويل المحاصيل إلى غازات(حول الطاقة الحيوية  مراجعةتحقيق ال

  2008 –الصين : لبلد وتاريخ النشرا

  أداء: مراجعةنوع ال

  منفرد: مراجعةنموذج ال

  : مراجعةهدف ال

 من التلوث وتقييم التلوث والحد الطاقة توفيرفي المشروع  ودور المشروعوفعالية اقتصادية وكفاءة سيتم تقييم 

جمـع  واءات  أعمال اإلنش  جعةمرامن خالل    أعمال المشروع اإلنشائية   وعرض المشاكل الناجمة عن      البيئي

فـي  ) تحويل المحاصيل إلى غـازات     (التزويد الجماعي بالطاقة الحيوية    لمشروع   وإدارة واستخدام التمويل  

بتحليـل  وسيقوم المدققون بناء عليه     للمشروع،  االقتصادية واالجتماعية   ومن خالل تحليل العوائد     ) أ(المدينة  

المتعلقة والفعلية األساسية ببعض المواد  لها وتزويد الحكومة  طابقةالموتقديم التوصيات   مسببات تلك المشاكل    

  .في الصينفي المناطق الريفية بتعزيز الطاقة المستدامة 

  : مراجعة النطاق

التوريد الجماعي للمحاصيل المستخرجة من     توريد  لكامل مشروع   استعراض الوضع المالي    : الوضع المالي 

  .ن عملية التمويلالناجمة عوتوضيح المشاكل الغازات 

االسـتثمار فـي   بما في ذلك للمشروع الوضع االستثماري واإلنشائي    فحص  : االستثماري واإلنشائي وضع  ال

المشاكل  والتحقق من  األخرىوالمصاريفوالرسوم اإلدارية خالل المشروع والتجهيزات والمنشآت المعدات  

  .عملية تنفيذ المشروعالناشئة خالل 

والمـصاريف  المستخدمة  )المحاصيل(المواد الخام التكلفة واألداء بما فيها التحقق من   : ءالتكلفة واألدا تحليل  

ى جانـب  ، إلالمشروع ينتجهاالتي والمحاصيل غاز الميثان بما فيها حجم فوائد المشروع   وتقييم  ذات العالقة   

  .تزويدهم بالغازبإمكان المشروع الذين البيوت والسكان عدد 

المحاصيل التي يستهلكها المشروع    وحجم  من المشروع   البيوت المنتفعة   عدد  تقييم  : اعيةتحليل الفوائد االجتم  

فحم از الميثان التي يتم توليدها إلى        غ  طاقة لتحويلاإلحصائية العلمية   المعايير  من خالل مجموعة من     سنوياً  

واحتـساب  لـسائل   الوقود ا مع سعر   ومقارنته  سعر غاز الميثان الناتج من المحاصيل       وتحليل  مخزن ومسح   

فية، وتقييم األدوار التي يلعبها في المناطق الريللطهي استخدام غاز الميثان بسبب الموفرة سنوياً المبالغ المالية 

والنفايـات   )ثاني أكسيد الكبريـت وثاني أكسيد الكربون   بما فيها   (الملوثات  في الحد من    بعد تنفيذه   المشروع  

  ).ورماد األفران(الصلبة 

  :راجعةممعايير ال

  . الشعبية في جمهورية الصينمراجعةقانون ال -

  .لجمهورية الصين الشعبية المتجددة الطاقةقانون  -
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  .لجمهورية الصين الشعبيةقانون حماية البيئة  -

  .لجمهورية الصين الشعبيةقانون حماية المناخ من التلوث  -

  .ادة الشاملة من المحاصيلوتعزيز االستفحرق المحاصيل بشأن منع أنظمة مجالس الواليات  -

  .وغيرها) GB/T2586-1991(وتحويلها الوحدات والرموز الحرارية  -

  :المنهجيات المتبعة

  .استعراض الوثائق -

  .الفحص في الميدان/مراقبة في الموقعال -

  .التحقيق -

  .االستعراض التحليلي ومعايير أخرى مماثلة -

  :النتائج

يعمل على تحـسين   للغازات المستخرجة من المحاصيل      الجماعييد  تورالمشروع  أن   إلى   مراجعة ال تخلص

العـشوائي   تـوفير الالناجم عـن    ت من تلوث البيئة في الريف       حد ، كما ونوعية المزارعين شروط المعيشة   

 تـوفير وتحويل الطاقة الحيويـة     من خالل   طاقة نظيفة   وأنتج المشروع   وحرق الحقول المفتوحة    للمحاصيل  

مـصادر  بناء مجتمع والذي يلعب دوراً فاعالً في     وتعزيز االستخدام المستدام للطاقة     لفحم  كاالطاقة المحدودة   

مـشروع  المرحلة األولى مـن   أن مراجعة التفقد وجدبالفوائد االقتصادية أما فيما يتعلق محمية ومستدامة،   

المتدني للغـاز   لسعر  ا يوان بسبب    2868.2ب خسائر تقدر    ى إل أدى) أ(والمدينة  ) أ(توريد الغاز إلى القرية     

سيتم جني و طرفي المشروع، ةلتلبي مستخدمين على األقل 105وقدر المدقق أنه بحاجة إلى وحجم االستهالك، 

ـ     يوان كربح سنوي     30000 أما فيمـا يتعلـق      في القرية غاز الميثان،      400إن استخدمت جميع المنازل ال

 300يستهلك المشروع   (الطاقة  مشروع المحافظة على     أنه بإمكان ال   مراجعة ال تفقد حدد بالفوائد االجتماعية   

للبيوت اإلنفاق اليومي   أنه يحد من    ، ثم   ) طن من الفحم العادي    150نحو  مما يوفر   المحاصيل سنوياً   طن من   

عائلة عادية مكونة من ال يكلف  المستخرج من المحاصيل    المحتسب و المقاس و غاز الميثان   حيث أن   (الريفية  

البيئة  وحماية )المعدل دوالر أقل من 5.9 يوان أو 40أي شهرياً  دوالرات 4.4يوان أو  30ثالثة أفراد سوى 

تنفيذ بعد   والنفايات الصلبة تقلصاً ملحوظاً   ربون وغاز ثاني أكسيد الكبريت       أكسد الك   غاز ثاني  عاث انب تقلص(

حـرق  الناجمة عن اخ تدهور نوعية المنمنع واستهالك الفحم الحجري التلوث الناجم عن  المشروع، وتخفيف   

اهتماماً أن المزارعين أظهروا بعض المشاكل في المشروع، أولها  ت حددمراجعةال، إال أن )بفعاليةالمحاصيل 

ـ    غيـر الكـافي      االستيعاببسبب  لمحاصيل  تخدام غاز الميثان المستخرج من ا     باسمحدوداً   ل لتقنيـات تحوي

للغاز المستخرج  الجماعي التوريدر في إنشاء محطات  االستثماالمحاصيل إلى غاز، وثانيها بسبب عدم كفاية        

نسبياً، ولم تتمكن بعض    متدنية  والبلدية  المحلية  الحكومات  المقدمة من   تعتبر اإلعانات المالية    . من المحاصيل 

التقنيات المطبقة الستخراج العام المقيد، وثالثها أن التمويل بسبب استثمار نظير توفير والبلدات من المقاطعات 

  .التطوير والتحسينلمزيد من بحاجة لغاز من المحاصيل ا

  :التوصيات

ومحطات التوريد الجماعي، استخراج الغاز من المحاصيل     خططها في مجال    تحسين  ينبغي على الحكومة     -

اإلقامة الجماعية  مدى  بحيث يتم توسيع    للتنمية الريفية    إستراتيجيةإلى جانب خطة    خطة إنشاء   دراسة  وينبغي  

  .إنتاج غاز الميثانكلفة سيحد من تشغيلي اقتصادي مدى إلى توريد غاز الميثان الحيوي وزيادة 
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وزيـادة  محطات غاز  إنشاء  للمساعدة  مشروع  الفي  التمويل العام   ينبغي على الحكومة االستثمار أكثر في        -

ي هذا المجـال  ف في القطاع الخاص  االستثمارتشجيع  ذاته  في الوقت   ينبغي على الحكومة    ومستوى اإلعانة،   

  .على مستوى أكبرالطاقة المتجددة تنمية لتعزيز 

في هذا المجال   البحوث الفنية الجماعية    لتنفيذ   ذات العالقة     والهيئات المؤسساتتنظيم  ينبغي على الحكومة     -

وصـانعي  مؤسسات البحـوث  ويجب على ، وتوحيد مقاييس المعداتاستخراج الغاز تقنيات من أجل تحسين   

  .والتنميةوالبحث الذاتي التقديم الفني من خالل للمعدات األداء الفني وتحسين عاون التالمعدات 

تأسيس رقابة أمان يجب ففي البداية عمليات آمنة، لضمان إدارة أمن المشروع تعزيز  ينبغي على الحكومة     -

 بغـي إجـراء  وينالصارم بهـا،  وااللتزام جماعية ومحطات توريد  حاصيل إلى غازمالوأنظمة إدارة تحويل  

تأهيل عمـال  ونظام خطة تدريب عاملين   يجب وضع : ثانياً،  تحويل الغاز في محطات   دورية  عمليات فحص   

مـن  لجميع البيوت استخدام الغاز يجب وضع مواصفات وثالثاً أمنها، لضمان عمل المحطات من أجل تنظيم    

  .أجل ضمان االستخدام اآلمن

  

  من مصادر الطاقة المتجددةيد الطاقة لدعم برامج تولالوسائل المالية المخصصة 

  2009 – جمهورية التشيك: البلد وتاريخ النشر

  التزام: مراجعةنوع ال

  منفرد: مراجعةنموذج ال

استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وهذا يتضمن لدعم المخصص اإلنفاق من التمويل مراجعة : مراجعةهدف ال

من مصادر الطاقة   ء المولدة   من الكهربا % 8تحقيق نسبة   وهو  الهدف الداللي   تفضي إلى تلبية    شروط  وضع  

  .2010للطاقة الكهربائية في جمهورية التشيك بحلول عام في إجمالي االستهالك الكلي المتجددة 

  : مراجعة النطاق

  .تشيكفي جمهورية الوالتجارة وزارة الصناعة  -

  .في جمهورية التشيكوزارة البيئة  -

  . جمهورية التشيكصندوق البيئة الحكومي في -

  .التشيكيةاالستثمار والتجارة تشجيع هيئة  -

  .المساعدة الماليةمستفيدون مختارون من  -

  :مراجعةمعايير ال

  . مصادر الطاقة المتجددةواستخدام الطاقة توفيريدعم برنامجاً حكومياً يتضمن وثيق الصلة تشريع 

  :المنهجيات المتبعة

  :مراجعةالستخدمت المنهجيات التالية خالل ا

  .تحليل الوثائق المادية -

  .المقابالت -

  .تحليل البيانات اإلحصائية -

  :النتائج
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حول إجمـالي  من مصادر متجددة   من توليد الطاقة    % 8ال  حصة لم يتم تحقيق الهدف الداللي المتمثل في       -

  تقـدم ه لـم اً، إال أن   أيض ة السابق مراجعةفي ال وتم ذكر هذه النتيجة     ،  2010عام  االستهالك المحلي للكهرباء    

  .لتحديد المؤشرات الحقيقيةالتصورية حول الحلول  مقترح  أيالمواضيع ذات المسؤولية

توليـد الطاقـة مـن    حجم في زيادة فقط على نحو ضئيل أو ال يذكر     ه  مراجعت تيساهم البرنامج الذي تم    -

  . الطاقةتوفيرأو في مصادر متجددة 

النباتات التي يتم زرعها    (اإلمكانية األكبر في جمهورية التشيك      العضوية  للكتل  التحليالت الحالية أن    تبين   -

على كافـة أنـواع هـذه       فقد تم تطبيق دعم مصادر الطاقة المتجددة        ، وبالرغم من هذا     )لهذا الغرض كبداية  

  .المصادر بصورة متساوية

  .مصادر الطاقة المتجددةلكافة أنواع الربحية تشريعات األسعار تضمن  -

در والذي يتطلب استثمارات    للمصاعند توفير الدعم    بدرجة كبيرة   للمستهلكين  د سعر الكهرباء المباعة     يزدا -

  .)الفولطية الضوئيةمثل األنظمة (أكبر 

  .وعند تمويل محددمصادر الطاقة المتجددة تحديد أولويات استخدام سياسة حكومية تهدف إلى ال يوجد  -

  

  االستخدام النهائي للطاقةة في الكتساب الكفاءاإلجراءات الحكومية 

  2009 –أستونيا : البلد وتاريخ النشر

  أداء: مراجعةنوع ال

  منفرد: مراجعةنموذج ال

الكفاءة الالزمة لتحقيق قد طبقت الوسائل المالئمة كانت الدولة فيما إذا هو تقييم ف األول الهد: مراجعةهدف ال

تـدابير  وطبـق   مثالياً  دوراً  اتخذ القطاع العام    تقييم فيما إذا     لالستخدام النهائي للطاقة، أما الهدف الثاني فهو      

  .كفاءة الطاقة المالئمةتحسين 

  : مراجعة النطاق

مساهمة مملوكـة   شركة  (كينيسفارا  شركة ريغي   واالتصاالت و الشؤون االقتصادية    وزارة المالية ووزارة     -

  .)للدولة

  .2008-2006 بين عامي مراجعةامتدت فترة ال -

االستخدام النهـائي   نحو  واإلجراءات الحكومية   كفاءة االستخدام النهائي للطاقة     نحو  اءات الحكومية   اإلجر -

  .للطاقة في القطاع العام

  :مراجعةمعايير ال

ويؤدي القطاع العام   ،  2016لعام  %) 9( الطاقة   توفيرهدف  ضمان  بقياس  لكفاءة الطاقة   تقوم الخطة الوطنية    

  .االستخدام النهائي للطاقةفي سياق كفاءة مثالياً دوراً 

  .االستخدام النهائي للطاقة وخدمات الطاقةكفاءة بشأن ) EC/2006/32(التعليمات وكان مصدر المعايير هو 

  :المنهجيات المتبعة

  . المقارنة المرجعية-

  .تحليل القرارات -

  .تحليل األداء -

  .)تشريعات المشتريات العامة(تحليل القانوني ال -
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  ).الممارسات الفضلى في فنلندا والنمسا(ء تقييم األدا -

  :النتائج

  .مع المشروع الوطني لتطوير التثقيف البيئيلن يتم تحقيق األهداف والنتائج المتوقعة  -

بـدمج  تكليف استونيا ولم يتم مثالياً، وال يؤدي دوراً تطوير كفاءة الطاقة تدابير بتطبيق  لم يقم القطاع العام      -

  .في أية مؤسسة الطاقة تطوير كفاءةمتطلبات 

  :التوصيات

  .بتدابير مالئمة وقابلة للقياسالمشروع الوطني لتطوير التثقيف البيئي تعديل  -

  . المعلومات وتحليل ونشرنظام لجمعبناء  -

  .عن كفاءة الطاقة في القطاع العامتعيين مؤسسة لتكون مسؤولة  -

  .في عمليات المشتريات العامةتطبيق تدابير مالئمة  -

  

   الكهرباءإمداد نظام مراجعة

  2007 – نغارياه: البلد وتاريخ النشر

  أداء: مراجعةنوع ال

  منفرد: مراجعةنموذج ال

عند مـستوى  وأعمال التوفير إلنتاج الطاقة الكهربائية    السير السلس   تم ضمان   تقييم فيما إذا    : مراجعةهدف ال 

نظام إمداد الكهرباء التي تطرأ على تغيرات الوالعامة من الحوكمة تشغيلية بترتيبات ضماناً كافياً سعر معقول 

  .وأعمال اإلمداداإلنتاج ملكية ترتيبات والمهام الحكومية وشعبة 

  : مراجعة النطاق

ـ   البيئة  ووزارة   وزارة االقتصاد والمواصالت     -  "مـافير "وشـركة  ووزارة الماليـة   وزراء  ومكتب رئيس ال

 المحدودة فيرتسيشركة الدولة الهنغارية القابضة ووشركة  الهنغارية  وهيئة الطاقة   اإلرسال  الهنغارية ألنظمة   

  .للطاقة

متى ما كـان ذلـك   في االعتبار الفترات السابقة والتالية تم أخذ و ،2007 إلى  2003من  : مراجعةفترة ال  -

  .مناسباً

لنظام الطاقة   جيةاإلستراتيالصالحية  وتقييم  اإلشراف  ونظام منهجيات   وأنظمة   إدارة وبنية    مراجعة ال غطت -

  .سياسة التسعير ذات العالقة بقوانين األسعارإلى جانب  التقني  وأمنهوخلفيتهومصادره الكهربائية 

  :مراجعةمعايير ال

وتعليمات االتحـاد    مراجعةوتنفيذ القانون معايير ال   الطاقة الكهربائية   قانون  المرسوم الحكومي الصادر بشأن     

التعليمات الصادرة  وفي  المردود  حسابات  وعالوة على ذلك في     المهنية،  والشروحات والمنهجيات   األوروبي  

  .بشأن الخصخصة

  :ومصادر المعايير هي

  .الواردة في القانون أو التعليمات أو الصادرة عن الحكومةالقواعد  -

  .المؤشرات التي تضعها الحكومة -

  .المعاهدات الدولية -

  .بيانات األسعار -
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مزيداً وتالقي االستفادة منها الهيدروكربونات، ) كالكتل الحيوية وطاقة الرياح (جددة  تساعد مصادر الطاقة المت   

رفعه إلى االتحاد األوروبي، وبالذات في لحظة في هذا الصدد إال بالتزام بسيط    ولم تقم هنغاريا    من االهتمام،   

 يف المنتجة،  الكهربائيةقةمجمل الطامن  2010بحلول عام الطاقة التي تستند إلى الكتل الحيوية حصة لزيادة 

  .2005في عام % 5.9نسبة حين تحققت 

 والذي حـدد    2005الطاقة الكهربائية لعام    طاقة الرياح من خالل التعديل على قانون        ازدادت االستفادة من    

اللها الستقمحدودة نظراً معامل طاقة الرياح القدرة على تنظيم إال أن هذه الطاقة، لشراء إلزامياً مرتفعاً سعراً 

لمعمل للقدرة اإلنتاجية    ميغاواط   330قدرة  حددت هيئة الطاقة الهنغارية     ولهذا  على صعيد الظرف المناخية،     

  .طاقة رياح واحد

  :المنهجيات المتبعة

والتحليل االقتـصادي  ) الدولية(المقارنة المرجعية وتحليل المخاطر و   )البيئة القانونية تحليل  (التحليل القانوني   

  .تقييم األداءحصائي والتحليل اإلو

  :النتائج

رت بشدة على والتي أثلنظام اإلمداد الكهربائي الهندسية واالقتصادية األدلة اإلرشادية في كان هناك عيوب  -

  .إعداد تحرير السوق وعلى مدى ذات المستوييننموذج التسويق عملية 

ضمن من الكتل الحيوية وطاقة الرياح      ومصادر الطاقة المتجددة     االستفادة من     زيادة يعتبر من األفضليات   -

األحمال واألعطال المتغيـرة    على تنظيم   ضمان أقل   وجود  يعتبر من السلبيات    هذه الفئة، ومن ناحية أخرى      

  . فصاعدا2005ًعام ابتداء من 

ضمان وتقادم المعدات والحاجة إلى  االنخفاض المرتقب في القدرات     بناء قدرات جديدة بسبب     برز متطلب    -

  .اطياالحتي

  .السوق المفتوحةمساعدة المستهلكين المحتاجين اجتماعياً بسبب من الضروري  -

  :التوصيات

والخبـرة  للتحليالت الوطنيـة  بإيالء انتباه خاص بأن تقوم الحكومة ووزير االقتصاد والمواصالت يوصى   -

قـانون الطاقـة    يـق   تطبكيفية  حول  عند وضع تشريعات    الطويلة األمد   التأثيرات  تحسين  لصالح  األوروبية  

  .الكهربائية

الكهربائيـة  المشتريات  اتفاقيات  على  التفاوض   إعادة    أن مؤسسة الرقابة العليا على   شددت  وإضافة لذلك،    -

 على كاهل   عبءوال تضع   قواعد االتحاد األوروبي    تمتثل ل قرارات إدارية   يجب أن ينجم عنها     الطويلة األمد   

  .المستهلكينمصالح عتبار تضع في االالميزانية الهنغارية، وكذلك 

  :األثر

 كانون ثاني 1يوم  مراجعةلتوصيات الكنتيجة   مراسيم وزارية    7و مراسيم حكومية    5بنشر  الحكومة  قامت   -

أنظمـة االتحـاد    على نحو يتماشى مع     تحويل سوق الطاقة الكهربائية المحلي      الكتساب القدرة على     2008

  .األوروبي

المؤسسات العامة العاملة في الطاقة ذكر فيها أن    بإعداد خطة عمل    وصيات  جمع الت قام الوزير في أعقاب      -

  .عملياتها المستقبليةستقوم بمراقبة النتائج والتوصيات في سياق الكهربائية 

  

  



 - 18 -

  مركز تطوير الطاقة المتجددة أداء مراجعة

  2006 –المغرب : البلد وتاريخ النشر

  أداء: مراجعةنوع ال

  منفرد: مراجعةنموذج ال

من أجل وضع مقترحـات  لمركز تنمية الطاقة المتجددة العام الهدف الرئيسي هو التشخيص    : مراجعةدف ال ه

واستخدام مصادر الطاقـة    احتياطيات الطاقة   لدعم  المركز  كفاءة  وزيادة  دارة  اإلمن شأنها تحسين    وتوصيات  

  .المتجددة

  : مراجعة النطاق

  .هيئات التوجيه -

  .المهام القانونية -

  .المالييم التنظ -

  .نظام المعلومات -

  .متى ما كان ذلك مناسباً، وتم أخذ الفترات السابقة في االعتبار 2005 إلى 2000من : مراجعةفترة ال -

  :مراجعةمعايير ال

  .القانون -

  .األنظمة -

  .والمؤشراتالمعايير  -

  .المقارنة المرجعية الدولية -

  :المنهجيات المتبعة

  ).يل البيئة القانونيةتحل(التحليل القانوني  -

  .تحليل المخاطر -

  . األداء-

  :النتائج

الديناميكية التي طرأت على  الحاصل في هذا المجال حتى مع   النموبشكل كاف من    باالستفادة  لم تقم المغرب    

النتـائج تبقـى   أن منذ نـشأته   تحليل المركز   ويبين  وتوفيره فرصاً استثمارية متعددة،     قطاع الطاقة المتجددة    

في السياق المغربي فقد بقي     تقنيات الطاقة المتجددة    انتشار  وتكييف  وأما فيما يتعلق باألبحاث     ودة للغاية،   محد

  .مقيداً للغايةتطوير الطاقة المتجددة مركز 

  :التوصيات

  : بما يليبالمغربالمجلس األعلى للحسابات  ىأوص

  .تتعلق بمصادر الطاقة المتجددةرؤية وطنية وضع  -

والدراسات برامج  الوتفعيل  تأسيس   أي(حول المهمة القانونية    مركز تطوير الطاقة المتجددة     ة  أنشطتركيز   -

  .)والبحوث العلمية والتقنية

  .لمركز تطوير الطاقة المتجددةواضحة   وخطة عمل وأهدافإستراتيجيةوضع  -

  .تنمية الطاقة المتجددةفي االستثمار تحسين  -

  .المجلس األعلى للحساباتوضعها التوصيات التي خذ في االعتبار تأ جديدة إستراتيجيةتحديد  :األثر
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  واسعة النطاقحاالت قصور الطاقة اإلجراءات الحكومية للتعامل مع 

  2007 –السويد : البلد وتاريخ النشر

  أداء: مراجعةنوع ال

  منفرد: مراجعةنموذج ال

لخطط العمل الموضوعة أساس كاف خرى الحكومة والهيئات المسؤولة األتحديد فيما إذا لدى : مراجعةهدف ال

قدمت االستعدادات فيما إذا  مراجعة الفحصتكما حدوث قصور واسع النطاق في شبكة الطاقة، للحيلولة دون 

في حالة حـصول    على المستوى الوطني    حاالت القصور في الطاقة     للتعامل مع   الالزمة  متطلبات  الحكومية  

  .هكذا أزمات

  : مراجعة النطاق

  .الطاقة السويديةصناعة هيئة ووالهيئة الوطنية واالتصاالت والطاقة قطاع األعمال  وزارة -

  بالتهديدات الدولية التي تواجه إمدادوات الخمس األولى ، وترتبط السن2007 إلى 1998من : مراجعةفترة ال -

  . الطاقة

المتطلبات الالزمـة   نب  ، إلى جا  في الطاقة   واسعة النطاق  وقوع حاالت قصور  للحيلولة دون   خطط العمل    -

  .في حالة حصول أزمات كهذهعلى المستوى الوطني القصور في الطاقة للتعامل مع 

  :مراجعةمعايير ال

الذي ينظم الطاقة الكهربائية قانون إضافة إلى الستعداد لألزمات قانون ا: يير المبينة في البرنامج الوطنيالمعا

التي وضعت بدرجة كبيرة بالمعايير  مراجعة الوتم تنفيذ هذه، وصناعة الطاقةمؤسسات االستعداد في متطلبات 

  :مثلاألزمات الوطنية ألمن المتطلبات المنطقية وغطى  الوطنية السويدية الرقابةهيئة من قبل 

للتعامل مـع    مسبقة   شروطاًتقدم  أن  توزيع المسؤوليات   إلى جانب   األهداف والمتطلبات المبينة      يجب على  -

  .األزمات

  .الطاقةمداد إل  متينةلتوفير أنظمةاتخاذ استعدادات كافية ينبغي  -

  .خطط العملوأن يكون أساس مخاطر إمداد الطاقة تحليل المخاطر ينبغي أن يغطي  -

  .األزمات التشغيليةالهيئات للتعامل مع ضمن القدرات الجيدة حاضرة تكون ينبغي أن  -

  .الحد المطلوب للتعامل مع األزماتإلى المصادر الشخصية والمادية حاضرة ينبغي أن تكون  -

  :المنهجيات المتبعة

  .الوثائق المادية -

  .رأي الخبراء -

  .االستبياناتالمقابالت و -

  .المعلومات المقدمة من المصادر العامة -

  .والتقارير السنويةالجهات الخاضعة للرقابة أنشطة تقارير  -

  :النتائج

اإلجراءات التـي تـم       عدم كفاية  و بكفاية أ  المتعلقةللقرارات   قوي   أساسال يوجد لدى الحكومة السويدية       -

  .عة النطاق في محطات تزويد الطاقة الوطنيةواس وقوع أزماتللحيلولة دون اتخاذها 

علـى المـستوى   في الطاقة وقوع قصور في حالة االستعداد معينة من درجة يوجد لدى الهيئات السويدية   -

  .التعامل مع هذه األزمات غير كافيةالقدرة على ن الوطني، لكن إليجاز األمر فإ
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   للتمويلالضعيفةالقيمة : شهادات أداء الطاقة

  2009 –السويد : البلد وتاريخ النشر

  أداء: مراجعةنوع ال

  منفرد: مراجعةنموذج ال

شهادات لنظام بوضع شروط مفيدة المسؤولة ت الحكومة والهيئات الحكومية كانفيما إذا تقييم  : مراجعةهدف ال 

االلتزام باألهـداف  تعزز  بحيث  تطبيق الهيئات للتشريعات    إضافة إلى تقييم    كفاءة الطاقة،   لتعزيز  أداء الطاقة   

  .في هذا المجالالشاملة 

  : مراجعة النطاق

  . وزارة قطاع األعمال والطاقة واالتصاالت-

  .وزارة البيئة -

  .الهيئات الحكومية -

  :مراجعةمعايير ال

أداء الطاقة  شهادات  وقانون منح   حول أداء الطاقة في األبنية      االتحاد األوروبي   توجيهات  في  ة  المعايير المبين 

  .لألبنية

  :المنهجيات المتبعة

  .مراجعة الوثائق -

  .المقابالت -

  .تحليل النظم -

  :النتائج

  .كفاءة الطاقةتعزيز تدابير أية توصيات حول الشهادات من % 48نسبة ال تتضمن  -

  .القواعد المبينة في التوجيهاتوتنفيذ  تطبيق في تأخيرهناك  -

  .في التشريعات السويديةوالتوصيات يوجد نقاط يكتنفها الغموض تتعلق بأعمال الفحص  -

  .لكفاءة الطاقةاألهداف الشاملة مرتبطة بالحكومة غير التوجيهات التي تطبقها  -

  .الفصل غير الكافي للمسؤوليات -

  .الغرض منهب يفيال نظام التصديق والتفويض  -

أداء الطاقة شهادات المعززة بواالستثمارات وعمل النظام أداء الطاقة شهادات لمحتويات متابعة غير كافية   -

  .وأمور أخرى

  .عدم ممارسة اإلشرافتم تشجيع البلديات على  -

  :التوصيات

أوضـح وأبـسط   واعـد  كافـة الق  جعلواالتحاد األوروبي في ميعادها تطبيق توجيهات ضمان  : للحكومة -

مع مـستندات   شهادات أداء الطاقة    تنسيق  وضمان  لشهادات أداء الطاقة    قابلة للرصد   وصياغة أهداف ثانوية    

  .واستقاللية الخبراءالشهادات جودة وضمان أخرى 

لرصد وتقييم المعلومات الالزمة شهادات أداء الطاقة على استعادة قدرة نظام   من  التأكد  : للهيئات الحكومية  -

  .استهالك الطاقةالذي تمارسه هذه الشهادات على تأثير ال

  



 - 21 -

  مراجعةخيارات ال: الطاقة المتجددة

  2008 –المملكة المتحدة : البلد وتاريخ النشر

  مراجعةأهداف الفي قسم التوضيح انظر  –أخرى : مراجعةنوع ال

  منفرد: مراجعةنموذج ال

 في مجلس العموم،، وهـو يبـين   ة البيئيمراجعةالنة  مقدم للج كان التقرير عبارة عن موجز      : مراجعةهدف ال 

هذه في مقابل والتقدم الحاصل حتى تاريخه اقة المتجددة في المملكة المتحدة وأهداف الطالطاقة المتجددة معنى 

ويصف التقرير  الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة،      مزيد من التوسيع على     التي تعترض   عوائق  األهداف وال 

  .النافذةالبرامج والسياسات   أدواتمدىالمشاركة وومسؤوليات المؤسسات المتنوعة اسي المشهد السي

  : مراجعة النطاق

ووصـف  بوضوح  المشهد السياسي   وضع  األهداف العامة هي     لألداء، وكانت    مراجعةال يعتبر هذا اإليجاز     

  .توليد الطاقة المتجددةمدى أدوات السياسة النافذة، كما تغطي 

  :جعةمرامعايير ال

  :للمملكة المتحدةاألهداف الرئيسية يضع  الوصفي أكثر من الطابع التقييمي، لكنه لم عالطاب اإليجاز اتخذ

بحلـول  المصادر المتجددة استهالك الطاقة من  من  %15تحقيق  الهدف المقترح لالتحاد األوروبي هو      إن   -

  %.1.4حيث أن النسبة الحالية هي  2020عام 

الطاقـة المـستخدمة   لحـصة  المملكة المتحدة االتحاد األوروبي ومن قبل كل من    أهداف أخرى   تم وضع    -

  .مصادر متجددةتوليدها من ي ينبغي التللكهرباء والمزودة للمواصالت 

  :المنهجيات المتبعة

  .المتعلقة بالطاقة المتجددةوثائق ال: تحليل محتويات -

  .للبيانات الثانويةالتحليل اإلحصائي  -

  .تكلفةلمقارنات ل: تصاديالتحليل االق -

  :النتائج

في تلبية الذي تواجهه المملكة المتحدة جة التحدي درأنه يبرز من بالرغم  تقييمياً كان اإليجاز وصفياً أكثر منه

  .عملية متابعة أسرعالعوائق التي تحول دون وطبيعة  ،هدف االتحاد األوروبي للطاقة المتجددة

  

االحتياجـات  لتلبيـة   الطاقة المتقدمـة    تقنيات  ونشر  أمام تطوير    الباقية   التحديات الرئيسية : وزارة الطاقة 

  المستقبلية

  2006 –الواليات المتحدة : البلد وتاريخ النشر

  أداء: مراجعةنوع ال

  منفرد: مراجعةنموذج ال

  : مراجعةهدف ال

  .الطاقة المتقدمةتقنيات لتطوير توجهات تمويل البحوث والتنمية  -

  .تقنيات الطاقة المتقدمةونشر تطوير التي تواجه ة العوائق الرئيسي -

للرياح ومصادر الطاقة   تقنيات الطاقة المتقدمة    ونشر  لتطوير  والبلدان الستة التي تم اختيارها      الدول  جهود   -

  .وتوليد الطاقة النوويةوالفحم النظيف المتجددة األخرى 
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  وزارة الطاقة: مراجعة النطاق

  :مراجعةمعايير ال

لغايات الطاقـة المتجـددة    والبحوث والتنمية   لوزارة الطاقة   تمويل  بتخصيص  يات المتحدة كل عام     تقوم الوال 

نـشر  ألعمال حوافز ضريبية يقدم بسن قانون الكونغرس األمريكي وقام والطاقة النووية،  األحفورية  طاقة  الو

  .تقنيات الطاقة المتقدمة

  :المنهجيات المتبعة

  .)2006 إلى عام 1978طيات تمويل البحوث والتنمية من عام مع(والتقارير تحليل الوثائق  -

  .ومنظمات غير ربحية أخرىوعلماء الجامعات ممثلي مقابالت مع  -

  :النتائج

الطاقـة  أو سياسات  لوزارة الطاقة   البحوث والتنمية   تنمية  من الحاليمستوى  الأن يكون   من غير المحتمل     -

المتنامي على اعتمادها سيعكس بحيث  سنة القادمة 25في الـقة البديلة مصادر الطانشر لكافياً الوطنية الحالية 

  .التقليديةالطاقة األحفورية الناجمة عن استخدام التأثيرات البيئية السلبية أو النفط المستورد 

طاقة ال أسعار  ارتفاع استمراردونأنماط استهالكهم يغير مستهلكو الطاقة األمريكيون من غير المرجح أن  -

  منسقةبارزة تحادية اقيادة حكومية  أو

  .في مجال الطاقة المتجددةوخاصة تقنيات الطاقة المتقدمة نشر في تشجيع أخذت عدة واليات زمام المبادرة  -

  :التوصيات

عن طريـق   محفظة طاقة متنوعة    تنمية ونشر   مزيد من التحفيز ل   النظر في    األمريكي الكونغرسينبغي على   

  .في مجال تقنيات الطاقة المتقدمةتمويل البحوث والتنمية التركيز على 

  :األثر

لتطوير ونشر التمويل المخصص  بزيادة 2006قام الكونغرس األمريكي منذ نشر التقرير في شهر كانون أول 

ضـريبة  لتشمل  بزيادة الحوافز الضريبية    قام  كما  ملحوظة،  زيادة  الطاقة المتجددة والمتقدمة األخرى     تقنيات  

  .الحجميةمادة اإليثانول  وضريبةطاقة الرياح اج إنت
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  2الملحق 
  

  أمثلة عن معايير من االتفاقيات الدولية
  لتغير المناخي لألمم المتحدةامعاهدة اإلطار العام ل

العمل علـى اسـتقرار   هو حسب البنود ذات الصلة فيها وهذه المعاهدة من  الهدف النهائي   فإن 2وفقاً للمادة   

  .الصناعي مع النظام المناخيتدخل الفي المناخ عند مستوى يحول دون  الدفيئة اتغازتركيز 

 في مجال مصادر الطاقـة      مراجعةكمعايير لل عدة بنود تنفع    التسليم بأن المعاهدة تتضمن     من الممكن عموماً    

توفير مزيد   لضروريا منلذا  المعايير غير المباشرة و   سوى   -ن أعاله كما هو مبي  – تمثل    ال وهيالمتجددة،  

  .من اإليضاحات

ة الطاقة مسألمن المعاهدة ال ينظم   ) أنظر أدناه  (4 من المادة    1البند المذكور في الحرف ب من الفقرة        : مثال

تدابير لتخفيـف   البرامج التي تتضمن    المعاهدة أن   توضيحات هذه   ويستخلص من   المستدامة بصورة مباشرة،    

  .الطاقة المستدامة في دعم  في الوقت ذاتهتساعد) ثات الصناعيةالحد من االنبعا(التغير المناخي 

  : من المعاهدة4 من المادة 1الحرف ب من الفقرة : مثال

آخذة في االعتبار مسؤولياتها المشتركة والمتمايزة وأولوياتها وأهدافها وظروفها         –ينبغي على كافة األطراف     

  : أن-الوطنية واإلقليمية المحددة للتنمية 

....................  

التي تتضمن تدابير تخفيـف التغيـر        -حيثما أمكن – اإلقليميةو  الوطنية البرامجوتطبيق ونشر   تقوم بصياغة   

حيث المصادر والتخلص   االنبعاثات الصناعية من    وأن تقوم بتحديثها بانتظام من خالل التطرق إلى         المناخي  

تسهل التكيف الكافي مع التغيـر      ، والتدابير التي    ريالمونتالتي ال يحكمها برتوكول     كافة غازات الدفيئة    من  

  .المناخي

  برتوكول كيوتو

خالل  1997في شهر كانون أول     حول التغير المناخي    ألمم المتحدة   ل التفاق اإلطار تم تبني برتوكول كيوتو     

  . الموقعة عليه في كيوتوللسلطاتالمؤتمر الثالث 

  :مصادر الطاقة المتجددة، منها على سبيل المثال مراجعةلوهناك معايير هامة قابلة لالستخدام 

  :2 من المادة 1الفقرة  من الحرف أ من 6 و5 و4 و1النقاط 

 3بموجب المادة الحد من انبعاثات معينة وتقليصها اللتزاماتها في وتحقيقاً  1على كل طرف ورد في الملحق  

  :تعزيز التنمية المستدامة أنمن أجل 

  :حسب الظروف المحلية مثل السياسات والتدابير يوسع أكثرأو /يطبق و) أ(

  .في االقتصاد الوطنيكفاءة الطاقة في القطاعات ذات الصلة تعزيز  -

.............  

ثـاني    حـصر  وتقنياتالجديدة والمتجددة   ألشكال الطاقة   وتعزيز االستخدام المتنامي والمتزايد     البحث في    -

  .بيئياً السليمة كرةوالمبت المتطورة والتقنياتأكسيد الكربون 
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اإلعانات والضريبية  إلعفاءات  واحوافز المالية   والالعيوب التسويقية   من  تدريجية   بصورة    أو التخلص  الحد -

  . هدف االتفاقية وتطبيق األدوات التسويقية معتتعارضالتي في قطاعات انبعاث غازات الدفيئة 

التي تحد تعزيز السياسات والتدابير ي تهدف إلى التفي القطاعات ذات الصلة صالحات المناسبة   اإلتشجيع   -

  .مونتريالبرتوكول  التي ال يحكمهاغازات الدفيئة تقلص انبعاث أو 

  10المادة الحرف ب من 

ها ظروفوأهدافها و آخذة في االعتبار مسؤولياتها المشتركة والمتمايزة وأولوياتها        –ينبغي على كافة األطراف     

 1لألطراف غير المذكورين في الملحق      جديدة  تقديم أية التزامات    ودون   –تنمية  لالوطنية واإلقليمية المحددة ل   

التقدم واالستمرار في    من االتفاقية    4 من المادة    1بموجب الفقرة   االلتزامات الحالية   على   التأكيد    إعادة وإنما

 مـن   7 و 5 و 3لفقرات  من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وآخذة في االعتبار ا        تطبيق هذه االلتزامات    باتجاه  

  :أن  من االتفاقية4المادة 
......  

 التي تتضمن تدابير تخفيـف التغيـر        -حيثما أمكن –تقوم بصياغة وتطبيق ونشر البرامج الوطنية واإلقليمية        

  .الكافي مع التغير المناخيالمناخي وتدابير التي تسهل التكيف 

إلـى جانـب الزراعـة     والمواصالت والصناعة بقطاعات الطاقة تهتم هذه البرامج من بين برامج أخرى     -

من التكيف المكاني التخطيط تحسين تقنيات التكيف ومنهجيات تحسن  وإضافة لذلك   النفايات،  وإدارة  والغابات  

  .مع التغير المناخي

ول العمل بموجب هذا البرتوكول بما في معلومات حتقديم  1 على األطراف المذكورين في الملحق   يتوجب -

 البرامج التـي    حوللتضمين معلومات   السعي  ، وعلى األطراف األخرى     7وفقاً للمادة   امج الوطنية   البرذلك  

 االتصاالت المحلية  فيالسلبيةتتضمن التدابير التي يرى طرف أنها تسهم في معالجة التغير المناخي وتأثيراته 

 وبناء المخلفاتوالتخلص من ين وتحسفي انبعاث غازات الدفيئة زيادة الانحسار ، بما في ذلك حسب االقتضاء

  .وتدابير التكيفقدرات ال

  

  :أمثلة على اتفاقات دولية مهمة أخرى

  ). في جنيف1979الموقعة عام (العابر للحدود تلوث الهواء  المدى حول ويلةطتفاقية اال -

كبريت بعاثات ال انحول الحد من     المدى حول تلوث الهواء العابرة للحدود        طويلالبرتوكول التابع لالتفاقية     -

  .)هلسنكي في 1985الموقعة عام (على األقل % 30بنسبة التدفق عبر الحدود أو 

  ).وإيسب في 1991الموقعة عام (و إيسباتفاقية /في السياق العابر للحدود البيئي األثراتفاقية تقييم  -
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  3الملحق 
  

 االتحـاد   قـوانين  معايير مـن     أمثلة على 

  بيواألور
في سـوق الكهربـاء     مصادر الطاقة المتجددة    الكهرباء المولدة من     حول تعزيز    EC/2001/77 التعليمات

للكهرباء  التجمعات اقنطإجمالي االستهالك على من % 21نسبته إرشادياً هدفاً  ضع هذه التعليماتت: الداخلية

لكل دولة من الدول    المحلية  وهي تحدد األهداف اإلرشادية     ،  2010من مصادر الطاقة المتجددة لعام      المولدة  

وتكامل الـشبكات  إلى جانب إزالة المعيقات اإلدارية   الدعم المحلية    مخططاتاالستفادة من   األعضاء وتعزز   

ليد الكهربـاء مـن   تو للجهات التي تتولى   منشأضمانات  بمهمة إصدار   تكليف الدول األعضاء    المترابطة مع   

  .السياسات الحاليةبناء على  2010بحلول عام  %19تجددة، ويمكن توقع التوصل لحصة مصادر الطاقة الم

لتطبيق الـسياسات التـي   يتم دعوة الدول األعضاء :  األبنية  في طاقةالأداء   حول   EC/2002/91 التعليمات

ية المنظمة والمنهجدمج الطاقة المتجددة في األبنية  ويعتبر  ية،  الخاصة باألبن تحديث معايير الطاقة    تركز على   

  .من األمور المقبولة كأولوية قصوىددة بقطاع كفاءة الطاقة المصادر المتجربط ل

 في وسائل أنواع الوقود المتجددة األخرىالوقود الحيوي أو استخدام  تعزيز   حول   EC/2003/30 التعليمات

لوسائل لكافة أنواع الوقود % 5.75عند ألنواع الوقود الحيوي تحدد التعليمات الحصة المستهدفة : المواصالت

الدول األعضاء تحديـد    كما طُلب من    ،  2010 ديسمبر   31األسواق اعتباراً من    ت والمطروح في    المواصال

هـدف  ولم يتم تحقيق هذا ال، %2بنسبة القيمة المرجعية  مع األخذ في االعتبار 2005لعام أهدافها اإلرشادية  

 فـي وسـائل     من الحجم الكلي للوقـود المـستخدم       من الوقود الحيوي     2005وشكلت حصة عام    . الجزئي

أنه من  لتنفيذ هذه التعليمات    للعمل المنجز   ويستدل من تقييم المفوضية األوروبية      ،  %1المواصالت ما نسبته    

  %.4.2ويتوقع تحقيق الحصة فعلياً بنسبة ال تتجاوز ، 2012غير المحتمل تحقيق الهدف المحدد لعام 

يتم دعوة الدول األعضاء    : خدمات الطاقة واالستخدام النهائي للطاقة      كفاءة حول EC/2006/32 التعليمات

كفاءة الطاقـة   لتعزيز  بوضع خطط عمل وطنية     كفاءة الطاقة، وتقوم الدول األعضاء       لتعزيزإلطالق برامج   

  .وتخضع العملية لتقييم المفوضية األوروبية، 2017-207خالل الفترة 
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  4الملحق 
  

   المنحمراجعةتنفيذ أعمال الدليل إلى 
  من جانب المانحينمنح  المراجعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المرحلة األولى

يم العمل في مجال تقديم المنح لدعم توليد وتوفير الطاقة من مـصادر الطاقـة               راجعة المنهجية ومفاه  م

  .المتجددة

  الثانيةالمرحلة 

 .البرامج في مجال المنح لدعم توليد وتوفير الطاقة من مصادر الطاقة المتجددةمراجعة 

  الثالثةالمرحلة 

 .صادر الطاقة المتجددةحوكمة وإدارة برامج المنح لدعم توليد وتوفير الطاقة من ممراجعة 

  الرابعةالمرحلة 

توليـد  /األعمال التنظيمية واإلشرافية فيما يتعلق بأموال الدولة المخصصة لتدابير دعم استخدام          مراجعة  

 .وتوفير الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة

  الخامسةالمرحلة 

 .الرقابة المستمرة من جهة المانح وعلى مستوى التقييم النهائيمراجعة 
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  المرحلة األولى

سياسـات  /برامجأهداف  لويات و أووضع  أساس  على سبيل المثال والذي يبين      تحليل خلفية المواد     مراجعة -

  .الطاقة

  .سياسات الطاقة/وتنفيذ وتقييم برامجإعداد مراجعة  -

  .تي تم وضعهااألهداف الوصحة استكمال ودقة مراجعة  -

  .لتحقيق األهدافاألدوات المالئمة وضع مراجعة  -

  

  الثانيةالمرحلة 

  :قام المانح بتحديداإلعداد وخاصة إذا برامج مراجعة 

  .أهداف صلبة قابلة للتحقيق والقياس -

  .وتحقيقهاوتدابير أولويات  -

  . المستفيدين-

  .المشاريعالمعايير ومنهجيات اختيار تقييم  -

  .والمقاييسحسب األولويات تخصيص الالمالي واإلطار  -

  .مبلغ المنحة الذي تم تخصيصه -

  .غير المستحقة/النفقات المستحقة -

  .إدارة وقت البرنامج -

  .ومقاييسهوأولوياته المؤشرات الرقابية الخاصة بالمشروع  -

وتقييمـه  نـامج   علي للبر المالي والف على التنفيذ    المستمرة   مراجعةللجمعها  منهجيات  محتوى المعلومات و   -

  .النهائي

  .المشروع وتقييمه مراجعةو المالية مراجعةالحوكمة والآلية  -

  

  الثالثةالمرحلة 

  :مما إذا تمتحقق الممول  مراجعةتتألف هذه المرحلة من 

  :اإلدارة المالية واإلداريةضمن إطار  -أ

  .مقبولةلطلبات المنحة الالنهائي تسجيل ال  حفظ-

 العـدد وهل تم توفير    النموذج الصحيح   هل تم استخدام    : وهذا يعني المنح،  لطلبات  ة الرسمية   التحكم بالدق  -

  والمالحق اإللزامية؟المعطيات الالزمة طلبات المنح وهل يضم نموذج الطلب الصحيح من نسخ 

  :امتثاالً لـالقبول المحددة معايير حسب ومقدمي الطلبات للمشاريع إجراء تقييم واختيار  -

  .ألهداف ومقاييس البرامجووفقاً المشاريع واستدامة لية وضرورة ومساهمة مخاطر فعا* 

مـدير البرنـامج    يحددها  وعوامل  لمؤشرات  وفقاً  والذي يتم تقييمه    هم المالي   فمزايا مقدمي الطلبات وموق   * 

  ).المانح(

منهجية  وأزان من قبل خبير     تحديد األو (األوزان  تطبيقات  و )الترتيبية واألصلية والثنائية  (تطبيق المقاييس   * 

  .)لألوزان المتدرج التحديدأو الزوجية المقارنات 

  .وعملية اختيار مقدميهاإعداد تقرير موضوعي حول تقييم الطلبات  -
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المـشاريع  حول إدراجهم على قائمـة      مقدمي الطلبات ممن وقع عليهم االختيار       مع  تواصل خطي   وجود   -

  .بإشعار مالئممقدمي الطلبات ممن لم يقع عليهم االختيار تم إبالغ عليها وفيما إذا للمصادقة المرشحة 

المتطلبات الرسمية  بقبول والتحكم   لي  هذا يعن (لإلدارة  للفترات الفردية   يد النهائية    المواع  وحفظ النص على  -

  .)اتفاقيات المنحوإصدار  وعلى إعداد -ومشاريعهمواختيار المتقدمين تقييم –لطلبات المنح 

  إبـرام ، أوقة عليهطلب المنحة الذي تمت المصادبناء على متطلبات محددة تفاقية منحة تتضمن    ا وضع -ب

  .محددةذي متطلبات عقد 

فـي  للقوانين، وحفظ سجالت محاسبية     ووفقاً  تخصيص األموال بناء على قواعد منصوص عليها مسبقاً          -ج

  .ووفقاً للقوانينالبرنامج إطار 

  

  الرابعةالمرحلة 

  :تقييم لـ من جعةمراتألف الت

  .انح الم من جهةحوكمةالتنظيم والمستوى  -

  .التي يقوم بها المانحمستفيدين  المراجعةمستوى ومدى  -

  .من جهة المانح الداخلية الرقابةمستوى  -

  

  الخامسةالمرحلة 

ومـسك   وتقييم نجاح المشروع  وإنجاز مؤشرات المشروع    تقييم إلدارة الرقابة     الرقابة من    مراجعةتألف  ت -أ

  :قام المانح بـ، وعالوة على ذلك ال سيما إذا بموجب القوانينالمخصصة للمشروع استخدام الوسائل  سجالت

الرقابـة  (تنفيذه  حول إنجاز المشروع الجاري     ومحتوى المعلومات   على نموذج   في اتفاقيات المنح    النص   -

  . للمستفيدين)درجة للمشروعالمت

  .في اتفاقية المنحة للمستفيديناستمرارية المشروع موزعة على المحتوى وشكل المعلومات تحديد  -

  :وال سيما إذا قام المانح بـتقديراً لنظام تقييم المشروع التقييم النهائي الذي يتضمن  على مراجعةال -ب

  .للمستفيدينفي اتفاقية المنحة لعرض تقييم المشروع النهائي النص على موعد نهائي  -

  .مع كافة المتطلبات المحددةبرنامج النهائي التوسع في تقييم ال -
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  المستفيدين المنح من جانب مراجعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المرحلة األولى

  .مراجعة اكتمال وصحة البيانات المقدمة في طلب المنحة
 

  الثانيةالمرحلة 

 ).االلتزام بقانون اللوازم العامة(مراجعة اختيار المتعاقدين والموردين 

  الثالثةالمرحلة 

 .مراجعة تنفيذ المشروع وااللتزام باتفاقية المنحة والمحاسبة التحليلية للمشروع

  الرابعة المرحلة

مراجعة إنجاز المؤشرات التي تم تخطيطها وعلى إنجاز األهداف المحددة في مجال توليد وتوفير الطاقة               

 .من مصادر الطاقة المتجددة
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  المرحلة األولى

  .والتي يقرر المانح تخصيص المنحة بناء عليهافي طلب المنحة  صحة البيانات مراجعةفحص الت

  

  الثانيةالمرحلة 

التالي على  من مراجعةال التحقق من جهة المستفيدين، ويتألف  عملية طرح العطاءات من منمراجعةتحقق الت

  :سبيل المثال

  .اختيار العملية الصحيحة لطرح العطاءات -

  .في حالة األوامر قصيرة المدىمنهجية  -

  .التعاقديةعرض الوثائق مستوى  -

  .أسعار العطاءات متطلبات -

  

  الثالثةالمرحلة 

  :مرحلة مما يلي على وجه الخصوصتتألف هذه ال

  . التزام تنفيذ المشروع بالقوانينمراجعة -

  .والشروط المنصوص عليها في كراسة العطاءالتعاقدية بالوثائق اتفاقية المنحة التزام  مراجعة -

  .وتالياً بشروط المنحةمع اتفاقية المنحة بالمورد التزام العقد مراجعة  -

  .نلمورديمع االعقود  إبراممراجعة  -

  .والقبولوالتسليم نجاز إللوتلبية المواعيد النهائية االكتمال  الفواتير وشهادات مراجعة -

  ).إذا تم النص عليها(بالكلفة اإلجمالية المنح حصص لااللتزام بالحد األعلى مراجعة  -

  .بية وطلبات إحداث تغيير على اتفاقية المنحة عرض التقارير الرقامراجعة -

  ).المحاسبة التحليلية( مسك السجالت المنفصلة للمشروع علىالرقابة  -

  

  الرابعةالمرحلة 

  :إطار هذه المرحلة في مراجعةتضمن الت

للرقابـة  وصحة الوثـائق المقدمـة      استكمال   مراجعةومن جانب المستفيد    تلبية المواعيد النهائية     مراجعة -

  .والتقييم النهائي للمشروعالمستمرة 

  .إنجاز مؤشرات المشروعحول التشغيلية يانات الب تسليم مراجعة -
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  تحليل المشاكل
المركزة سائل تسليم التقارير الرقابية     وكوسيلة من    للمشاكلبوضع تحليل   ب المراجع العام البريطاني     قام مكت 

= تعقيد  ال + الحالة(مشاكل  لتحليل ال نقطة انطالق   ) سؤالال-تعقيدال-حالةال(هيكلية  وتوفر  الصارمة منطقياً،   و

  ).سؤال الدراسة الرئيسي

ويمكن التطلـع   من خالل استعارة وهي شجرة، مراجعةلأسئلة ابين مستويات   المنطقية   الروابطيمكن وصف   

 على أنها فروع هذه     2وإلى المشاكل الثانوية من المستوى      على أنه جذع شجرة     إلى سؤال الدراسة الرئيسي     

صغائر المشاكل الثانوية من فروع صغيرة وإلى  على أنها 3لثانوية من المستوى  وإلى أفرع المشاكل االشجرة

التي يجيب المدقق منهجية السؤاالً محدداً و التي تؤلف مراجعةغصان، وتعتبر مهام الاأل على أنها 4المستوى 

  .أوراق هذه الشجرةبواسطتها عليه 

عبر الجذع فإن األوراق فـي شـجرة تحليـل          جرة  وبما أن الماء والمواد المغذية تصل إلى كافة أجزاء الش         

المنطـق  (غـصان  والفـروع الـصغيرة واأل  بواسطة األفـرع   السؤال الرئيسي   تستمد منطقها من    المشاكل  

فيمـا إذا  تقييم التأكد من المنطق عن طريق مما يعني أنه بإمكاننا بالعكس  ، وتنطبق نفس العملية     )ستنتاجيإلا

  .)االستقرائيالمنطق (إلخ واألغصان التي على األفرع الصغيرة اليمنى نى كانت األوراق على األغصان اليم

وتعتبـر  لمناقـشاتنا،  البنية المنطقيـة  ي وهذا يوفر  شاملة على نحو جماع   متنافية و لشجرة  تكون ا وينبغي أن   

جتمعة الشاملة الم كما تعتبر المجموعة    وهي ال تتداخل،    بعضها البعض   مختلفة ومميزة عن    المشاكل المتباينة   

لإلجابة على أسئلة   وهي معاً كافية    الموضوع المعني،   بمجموعة كاملة من المشاكل ذات الصلة       من المشاكل   

  .عالية المستوى

  أنإال أننا وجدنا، مراجعةمدى اليحدد إليجاد سؤال منفرد استخدامها أن التي يمكن وهناك العديد من التقنيات 

  .نفعاًهي األكثر  )المتعددة الوضعيات والتعقيدات" حراثة الحقول" مثل(كالها أشبعضاً من أو  هذه التقنيات

ة صياغتيح لنا وتركيز والوضوح، التلتوفير ال /األسئلة التي تكون إجابتها بنعم ويتمحور تحليل المشاكل حول     

نا للمـشكلة،   استيعابنفي  إلثبات أو   والمطلوبة  الغاية النهائية المحددة    إلى  توجيه التحليل   بهذه الصيغة   األسئلة  

نظـراً إلقـرار   عمل المؤسـسة س    تغيركيفيةيسعى لفحص "ن أن يصبح تقرير     يمكعكس من ذلك    الوعلى  

لكنـه  إلى سؤال واحد الموضوع  وحتى مع تقلص    ،  "حول المؤسسة س  كل شئ نعرفه    " بسهولة   "السياسة ص 

 فـإن  )"...ما مدى نجاح" أو "...ما مدى نفع  "بـكاألسئلة التي تبدا    (ال  /ن جوابه بنعم  وليس من النوع الذي يك    

كان فيما إذا أال نعرف أو إجابة حاسمة لإلجابة على هذا السؤال أدلة كافية جمع بأال نتمكن من اطرة هناك مخ

يفترض إلنجاز تقارير جيدة    وهو ال يشكل أساساً جيداً      تبقى الكثير لتأكيده    : بكلمات أخرى . اللدينا جواب أم    

  .أن تستند إلى أدلة

أال تنص علـى     التي   "السبعة"قاعدة  وهي  تحليل المشاكل،   تتبعان عند   قاعدتان عمليتان رئيسيتان    الك  كان هن 

ـ بالوضوح أكثر من    وهي تتعلق   سبعة مشاكل،   ألية مشكلة   المشاكل الفرعية   يتجاوز عدد    صرامة، ولـيس   ال

يتألف مشكلة معينة  على   إذا كان الرد  لذا  على المدى القصير،    بنود   أكثر من سبعة     تذكربإمكان معظم الناس    
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في حين ال يمكننا لذلك . بسهولةلن يتذكروا الجواب هو أن أكثر القراء سبعة مشاكل فرعية فإن أكثر من  من  

ومن القواعد المفيـدة  لرد على المشكلة،  كافية   دائماً  سبعة مشاكل فرعية لن تكون     أكثر من أن  إثبات  حسابياً  

ويمكـن  عة مشاكل فرعية،    بثر من س  ذكر أك نرغب في    وجدنا يوماً أنفسنا     إنلتفكير ثانية   ل إبداء الدعم للغاية  

  .التنافي والشمولقواعد انتهاك دون العدد األعلى للمشاكل الفرعية تصنيف دائماً إعادة 

والتي  "الواحد"قاعدة  إضافية وهي    العملية   قاعدةاتباع  كذلك  نه من المفيد    فإأن هذا يبدو واضحاً     وبالرغم من   

ذات مشكلة  وإن وجدت أنه لديك مشكلة      مشكلة واحدة،   عدد المشاكل الفرعية دائماً     وجوب تجاوز   تنص على   

المـشكلة بـصيغة    تعيد صياغة   أو  بعض المشاكل الفرعية    نت تتجاوز   تشكل أساساً لها فأ   فرعية واحدة فقط    

  .2أخرى وحسب

 مراجعةأسئلة ال عند صياغة   يطاني  الجهاز الرقابي األعلى البر   منهجية  وتفضل بعض األجهزة الرقابية العليا      

منهجيـات معدلـة    ) سويـسرا  و والدانمركالنمسا  (وأجهزة أخرى    ، وتستخدم )كالنرويج وجمهورية التشيك  (

وأنواعهـا   مراجعـة مستويات أسئلة العلى وجه الخصوص من حيث والتي تختلف  مراجعةأسئلة ال لصياغة  

هذه المستوى األخير من باعتباره ضية صياغة فر في رةلتصميم الشجخيارات أخرى وتتمثل ، )أسئلة مفتوحة(

) اليوروسـاي (التدريب الدولي الذي أجرته المنظمة األوروبية لألجهزة الرقابية العليا          نتائج  وأكدت  األسئلة،  

، "رديئة"على أنها التي تم إعدادها  تلك مراجعةالأسئلة اعتبار أي من  أنه من غير الممكن 3رقابة األداء حول  

  . الذي يقرر الجهاز الرقابي األعلى تبنيهالتطوروتعتمد على مستوى مزايا وعيوب  فلديها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .2003 - مكتب مراقب عام الدولة البريطاني - منهجية حفل العشاء –دليل المستخدم إلى تحليل المشاكل : المصدر 2
الخبرة في تطبيق وتطوير أعمال رقابة األداء تجاوباً مع التحديات ): اليوروساي(ة األوروبية لألجهزة الرقابية العليا تدريب المنظم 3

 . جمهورية التشيك– براغ – 2009 نيسان 29-27 –والفرص في بيئة متغيرة 
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مـسح  ملخص للمعلومات المستخلصة من     

  االستبيانات
وقد استلم إعداد هذا الدليل،   األجهزة الرقابية العليا أحد مصادر       الذي أرسل إلى     الموحداالستبيان  كان تحليل   

تشرين ثـاني    حسب األصول من     مكتمالًباإلجمال   اناًاستبي 60 الرقابي األعلى في جمهورية التشيك    الجهاز  

عت بـاألجهزة   ، واتب )29(األجهزة الرقابية العليا األوروبية     ، تم إرسال معظمها إلى      2009 إلى أيار    2008

 )2(وأسـتراليا  ) 3(ريكا الوسطى وأم) 4(وفي أمريكا الجنوبية ) 5(واإلفريقية ) 13(الرقابية العليا اآلسيوية    

  ).2(وجنوب آسيا ) 2(وأمريكا الشمالية 

مجال مصادر الطاقة غيـر   مراجعةفي خبرة كل جهاز رقابي منفرداً  على القسم األول من االستبيان  وركز  

ـ  حسب،  وليس المصادر المتجددة منها و  2000المتجددة منذ عام     ستقبلية إضافة إلى التحقق من الخطـط الم

  . على هذا النوع كذلكمراجعةلتنفيذ أعمال الهزة الرقابية العليا لألج

مصادر غير   الطاقة من    توفيرالطاقة و توليد  مجال   مراجعةأن لديهم خبرة في     من أجاب   ربع  ولم يبين سوى    

  .)وكندا واليابان وألمانيا وبولندا والبرازيلكالواليات المتحدة األمريكية (أو متجددة ددة متج

مصادر مسألة على  لم تركز تركيزاً مباشراً مراجعةأعمال بتنفيذ ) أغلبها أوروبي(اً أعلى زاً رقابي جها22قام 

  .قضايا الطاقة ذي صلة بمراجعةكان موضوع الالطاقة المتجددة، ومعه ذلك 

 في مجـال الطاقـة مـستقبالً،    مراجعةلتنفيذ  االستبيان الذين أجابوا على جهاز رقابي   70الـ نصف   يخطط

 ت، وركـز  )والباهاماسهولندا والجبل األسود    (ها  توفير الطاقة وسياسات    توفير مثالً على    مراجعة ال توركز

) النمسا( إلنتاج طاقة الرياح مراجعة، وكان هناك )مالطا(الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة  األداء على مراجعة

  .)اندونيسيا(لمصادر الطاقة المستدامة  على السياسة الوطنية مراجعةو

 مراجعةأعمال البعض التفاصيل حول معرفة وكان الهدف منه أكثر ملموساً   الثاني من االستبيانالقسموكان 

  .في مجال الطاقةالتي تم إجراؤها 

أداء أو مالي أو  (ا وأنواعهمراجعةأهداف أعمال الة المنفردة بمسح الذي استخدم أسلوب األسئلاالستبيان وقام 

سياسات الطاقة اإلقليميـة    سياسات الطاقة الوطنية و   (ومجاله   )منسق-متزامن-كمشتر-فردي(وشكله  ) غيره

ومعاييره  )على سبيل المثال الطاقة توفير وبرامج وبرامج الحد من االنبعاثاتوبرامج مصادر الطاقة المتجددة 

والتحليـل  ية  والمقارنة المرجع خاطر  ط القوة والضعف والفرص والم    نقاالتحليل القانوني وتحليل    (منهجياته  و

  .آثاره المحتملةوتوصياته وية ونتائجه الرئيس )اإلحصائي مثالً

 الرقابي الجهاز من قبل )إرسالهاالتي تم حسب االستبيانات ( في هذا المجال     مراجعةأعمال ال وتم تنفيذ معظم    

 مراجعـة مة مهوأجرت معظم الدول ، )3(وتبعه الجهاز الرقابي األعلى في البرازيل   ) 4(هولندا  األعلى في   

  .)كولومبياكالدانمرك أو المغرب أو كوريا أو (واحدة فقط 

  . بلغات بلدانها فقطمراجعةوتتوفر أغلبية أعمال ال
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 والـسياسات الوطنيـة والدوليـة     بالتشريعات  األسئلة العامة المتعلقة    على    من االستبيان  القسم الثالث ركز  

  .المتعلقة بالطاقة في كل بلد األخرى واألدوات

، ة أعاله علـى األقـل  اقة المذكورأدوات الطبعض من في    في بالدهم  أن لديهم خبرة   أغلب من أجابوا     وبين

أو التعريـف بـالبرامج     مصادر الطاقة المتجددة    المتعلقة ب التقنيات  تنمية وتعزيز   بمهتمين   في الغالب  واوكان

المذكورة في ني كافة أدوات الطاقة تبها خبرة في يدوبينت بعض الدول أن لتوفير الطاقة، التي تعنى بالوطنية 

  .)بلغاريا أو النرويجمبورغ أو مثل مالطا أو لوكس(االستبيان 

، وبين نصف من    المعتمدةصلة بالمعاهدات الدولية    كان ألدوات الطاقة المذكورة     كما حقق االستبيان فيما إذا      

و إسرائيل أو ثل سويسرا أو فنلندا أم(برتوكول كيوتو بتشريعات االتحاد األوروبي أو صالت أجابوا أن لديهم  

  .)روسيا االتحادية

وسياسـات حكوميـة   تشريعات المستخدمة في الغالب لتنمية مصادر الطاقة المتجددة عبارة عن       إن األدوات   

  .أو العطلة الضريبيةالمنح الضريبية واإلعفاءات الضريبية المختلفة كرقابة األسعار وبرامج دعم 

المنظمات أو المؤسسات أو الهيئات ذات الـصلة          مع لبلدانهم خبرة عليا أن   لرقابية ال كما بين أغلب األجهزة ا    

هيئة الطاقة على سبيل المثال ومنها صة الكبيرة التنوع العامة والخاالمؤسسات   ، وهي تضم  الطاقة المستدامة ب

) البيـرو (الوطني للطاقة   والصندوق البيئي    )الدانمرك(للطاقة المستدامة   والمختبر الوطني   ) ليتوانيا(الوطنية  

  ).جنوب إفريقيا(ووزارة العلوم والتكنولوجيا 

  . من هذا الدليل8الملحق نموذج االستبيان الفارغ مرفق في كما أن 
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   الطاقة المستدامةمراجعةأعمال قائمة 
  اللغة  مراجعةعنوان ال  )إن وجد(موقع اإلنترنت   السنة  البلد

 –عمليـات دول الكومنولـث      كفاءة الطاقة فـي       www.anao.gov.au  2003-2002  ياأسترال

   المتابعةمراجعة

  اإلنجليزية

 الزجاجيـة البيوت  إدارة  (إدارة البرامج الرئيسية      www.anao.gov.au  2004  أستراليا

  )األسترالية

  اإلنجليزية

  اإلنجليزية  سنحصل عليهمعرفة ما : الطاقة المتجددة  www.audit.wa.gov.au  2007  أستراليا

حساب اسـتهالك   على  رسوم التعرفة   تقييم كفاءة     www.tcu.gov.br  2005  البرازيل

لـنظم  اعتدال التعرفة في محفز  األحفوري  الوقود  

  الطاقة المعزولة

  البرتغالية

  البرتغالية   الطاقةمراجعة وة البيئيمراجعةال  www.tcu.gov.br  2008  البرازيل

  البرتغالية   الفاقد الكهربائيمراجعة  www.tcu.gov.br  2008  البرازيل

للطاقة ومصادر  االستخدام الكفؤ   "برنامج   مراجعة  www.bulnao.government.bg  2009-2008  بلغاريا

  "الطاقة

  البلغارية

 توليـد خـالل   المنبعثـة   فيئة  غازات الد الحد من     _www.oag-bvg-gc.ca  2006  كندا

   الطاقةواستهالك

  اإلنجليزية

  اإلنجليزية  تقرير سير العمل – التغير المناخ وكفاءة الطاقة  _www.oag-bvg-gc.ca  2001  داكن

للبرامج الحكومية لتوفير األموال المخصصة إدارة  www.nku.cz  2005  جمهورية التشيك

  ودعم مصادر الطاقة المتجددةالطاقة 

  التشيكية

دعم بـرامج توليـد     خصصة ل الوسائل المالية الم   www.nku.cz  2009  جمهورية التشيك

ولدعم توفير  من مصادر الطاقة المستدامة     الطاقة  

  الطاقة

  التشيكية

فـي دول   االستعداد لحاالت الطوارئ الكهربائية       www.rigsrevisionen.dk  2008-2006  الدانمرك

  بحر البلطيق

ــة  الدانمركيـــ

ــة ( الخالصـــ

  )باإلنجليزية

في االستخدام  لتحقيق الكفاءة   ومية  اإلجراءات الحك   غیر متوفر  2009-2008  استونيا

  ةالنهائي للطاق

  األستونية

-www.environmental  2006  استونيا
auditing.org  

 بوقـود  مع المـسائل المتعلقـة       الحكومات تعامل

   الحيوي لديزلا

ــة  اإلنجليزيـــ

ــص( ) للملخـــ

  األستونيةو
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-www.environmental  2005  استونيا
auditing.org  

  اإلنجليزية   تيةالنباارد استغالل المو

أداة كات الطاقة مساعد –فعالية المساعدات البيئية      www.vtv.fi  2003  فنلندا

  حماية بيئية

  الفنلندية

لتحسين كفاءة  الالتفي  -األلمانيالحماية  المشروع    غیر متوفر  2003  ألمانيا

  ) مع التفياة منسقمراجعة( المبانيالطاقة في 

  األلمانية

لتحقيق االستثمارات الخاصة المحفزات االقتصادية   www.elsyn.gr/elsyn/root.jsp  2008-2007  اليونان

التوليد المستقل ، وفي موضوع في الطاقة المتجددة

  اًتحديدبشكل أكثر للكهرباء من طاقة الرياح 

  اليونانية

  اإلنجليزية   نظام تزويد الكهرباءمراجعة   www.asz.hu  2007  هنغاريا

-www.environmental  2008  الصين
auditing.org  

الطاقة الحيوية  ب  التزويد الجماعي  مشروعمراجعة  

  )تحويل المحاصيل إلى غاز(

ــة  اإلنجليزيـــ

  )للملخص(

-www.environmental  2008  الصين
auditing.org  

ــة   غاز الميثان في المناطق الريفيةمشاريع مراجعة  اإلنجليزيـــ

  )للملخص(

 أعمال محطة بغـداد لتوليـد        على ة بيئي مراجعة  غیر متوفر  2008  العراق

  الكهرباء

  العربية

  ةالعبري  الفحمبالمصانع العاملة  من تلوث الهواء www.mevaker.gov.il  2004  إسرائيل

واستخدام الطاقة المتجددة في تزويد     توفير الطاقة    www.mevaker.gov.il  2009  إسرائيل

  الكهرباء

  العبرية

  العبرية   التيار الكهربائينقصيط لحاالت التخط www.mevaker.gov.il  2009  إسرائيل

-www.environmental  2006  اليابان
auditing.org 

الكتل روع لمرافق التي قام مشالحالة العملية لتقييم 

  بتطويرهاالعضوية الخشبية 

ــة  اإلنجليزيـــ

  )للملخص(

  ةالكوري  وتطوير الطاقةالمنطقي الستخدام لالدولة توجيه  www.bai.go.kr  2006  كوريا

انبعاث مخصصات  تبادل  جدول تخصيص و  تقييم   www.vkontrole.lt  2007  ليتوانيا

  غازات الدفيئة

  الليتوانية

  الليتوانية  توفير الطاقةتنفيذ مشاريع  www.vkontrole.lt  2005  ليتوانيا

  الفرنسية-العربية  مركز تطوير الطاقة المتجددةداء  أمراجعة www.courdescomptes.ma  2005  المغرب

  الفرنسية-العربية  برنامج كهربة الريف األداء على مراجعة www.courdescomptes.ma  2006  المغرب

  اإلنجليزية   للجنة تنظيم الطاقة التنظيميةاألعمال   غير متوفر  2005  الفلبين

 اإلسـكان   لمـوارد التحديث الحـراري     مراجعة http://bip.nik.gov.pl  2004  بولندا

)1999-2004(  

  ةالبولندي

من مصادر  استخدام الطاقة الكهربائية والحرارية      http://bip.nik.gov.pl  2003  بولندا

  متجددة

  البولندية

  البرتغالية  تنظيم قطاع الطاقة مراجعة www.tcontas.pt  2007-2006  البرتغال

  سيةالروإعـادة  الختامية من   مرحلة  السير  قانونية   مراجعة www.rao-ees.ru  2008  روسيا االتحادية



 - 38 -

  "نظام الطاقة الروسي الموحد"م تنظي

-www.environmental  2003  السنغال
auditing.org 

  الفرنسية  وزارة الطاقة

جمهوريــــة  

  سلوفاكيا

2008-2009  www.sao.gov.sk المالية العامة المخصـصة  الوسائل إدارة   مراجعة

المصادر المتجددة  واستخدام  كفاءة الطاقة   لتعزيز  

  وفعالية االستثمار

  السلوفاكية

وتخفيـف التغيـر    حماية الهواء وطبقة األوزون      www.rs-rs.si  2007  سلوفينيا

  2006 و2005في عامي المناخي 

  السلوفينية

-www.environmental  2003  إسبانيا
auditing.org 

  اإلسبانية  والتكنولوجياة الطاقة والبيئبحوث مركز 

 أخطـاء تزويـد   للتعامل معالحكومية  اإلجراءات   www.riksrevisionen.se  2007  ويدالس

  واسعة النطاقالطاقة 

  السويدية

  اإلنجليزية   للنقدالقيمة المنخفضة : شهادات جودة الطاقة www.riksrevisionen.se  2009  السويد

تحديـد  : االتحـاد بحوث الطاقة الممولـة مـن        www.efk.admin.ch  2009  سويسرا

  والتنسيقواإلدارة األولويات 

   اإلنجليزية

  الهولندية  الكهرباء المتجددة www.courtofaudit.nl  2004  هولندا

 الهولندية  لتوليد الطاقةللجودة البيئية خطة المنح  www.courtofaudit.nl  2007  هولندا

 الهولندية  تدفئةال www.courtofaudit.nl  2005  هولندا

 الهولندية  أسعار التدفئة www.courtofaudit.nl  2007  هولندا

محطات توليد الطاقـة مـن      بناء  برنامج   مراجعة www.ac-rada.gov.ua  2007  كرانياأو

  الرياح

  األوكرانية

المخصصة موال ميزانية الدولة    ألاإلدارة   مراجعة www.ac-rada.gov.ua  2007  أوكرانيا

تـوفير  وتطبيق تقنيـات    الطاقة  توفير  إلجراءات  

  الطاقة

  األوكرانية

 اإلنجليزية   اتفاقيات التغير المناخيضريبة التغير المناخي و  www.nao.org.uk  2007  المملكة المتحدة

 اإلنجليزية   خيار التغير المناخي للرقابة www.nao.org.uk  2006  المملكة المتحدة

تسريع التقـدم نحـو      –مستوى الثقة في الكربون      www.nao.org.uk  2007  المملكة المتحدة

  اقتصاد منخفض في الكربون

 ية اإلنجليز

في اإلدارات  وانبعاثات الكربون    الطاقة   استهالك www.nao.org.uk  2007  المملكة المتحدة

  الحكومية

 اإلنجليزية 

 اإلنجليزية   ةاستهالك الطاقة المنزليبرامج الحد من  www.nao.org.uk  2008  المملكة المتحدة

 ة اإلنجليزي  الطاقة المتجددة www.nao.org.uk  2005  المملكة المتحدة

 اإلنجليزية   مراجعةخيارات ال –الطاقة المتجددة  www.nao.org.uk  2008  المملكة المتحدة

مراجعة برنـامج التغيـر     في   االنبعاثات تقديرات www.nao.org.uk  2006  المملكة المتحدة

  2006لعام المناخي 

 اإلنجليزية 
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: فـي المملكـة المتحـدة   غازات الدفيئة انبعاثات   www.nao.org.uk  2008  المملكة المتحدة

  القياس ورفع التقارير

 اإلنجليزية 

مراجعـة برنـامج     - 2006لعام  المردود  تحليل   www.nao.org.uk  2006  المملكة المتحدة

  التغير المناخي

 اإلنجليزية 

الواليات المتحدة  

  األمريكية

2005  www.gao.gov   جـرد بـرامج الطاقـة      : السياسة الوطنية للطاقة

   التوصياتوحالةئيسية االتحادية الر

 اإلنجليزية 

الواليات المتحدة  

  األمريكية

2006  www.gao.gov  لتطوير التحديات الرئيسية المتبقية    : وزارة الطاقة

لتلبية االحتياجـات   تقنيات الطاقة المتقدمة    ونشر  

  المستقبلية

 اإلنجليزية 

الواليات المتحدة  

  األمريكية

2007  www.gao.gov  التغلب ينبغي  تحديات الهامة التي    ال: كفاءة الطاقة

كفـاءة  لتحسين  هامة  للحصول على فرص    عليها  

  منطقة الخليج إصالحاتفي الطاقة 

 اإلنجليزية 

الواليات المتحدة  

  األمريكية

2007  www.gao.gov  مع برنـامج   طويلة األمد   المشاكل  : كفاءة الطاقة

تـستمر فـي    لوضع معايير كفاءة    وزارة الطاقة   

  الضائعةتوفير الطاقة 

 اإلنجليزية 

الواليات المتحدة  

  األمريكية

2008  www.gao.gov   برنامج ضمانات    يستكمل  ينبغي أن  :وزارة الطاقة

إلدارة فاعلـة  األعمال الالزمـة    الجديد  القروض  

   للبرنامجومسؤولة

 اإلنجليزية 

الواليات المتحدة  

  األمريكية

2004  www.gao.gov    توليد الرياح في   مساهمة طاقة    –الطاقة المتجددة

والتــأثير علــى المــزارع الطاقــة الكهربائيــة 

  والتجمعات الريفية

 اإلنجليزية 

الواليات المتحدة  

  األمريكية

2004  www.gao.gov   معلومات حول برنامج   :  الجوفية الحراريةالطاقة

  فيةسالح البحرية للحرارة الجو

 اإلنجليزية 

الواليات المتحدة  

  األمريكية

2008  www.gao.gov  الحد كفاءة الطاقة وخيارات تحسين سير العمل في

  من انبعاث غازات الدفيئة

 اإلنجليزية 

الواليات المتحدة  

  األمريكية

2008  www.gao.gov  عادة إل التحادية ا  تنظيم الطاقة  لجنةن تتخذ   يمكن أ

منـافع  لتحليـل   ة  خطوات إضافي هيكلة الكهرباء   

  ويل اإلقليميةمؤسسات التحوأداء 

 يزية اإلنجل

الواليات المتحدة  

  األمريكية

2006  www.gao.gov أسعار   ارتفاعالعوامل المساهمة في: أسواق الطاقة

  الوقود

 اإلنجليزية 

  العربية  قطاع الكهرباء  غير متوفر  2006  اليمن
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  8الملحق 
  

  نموذج استبيان الطاقة المستدامة
  الطاقة المستدامة

  

  االستبيان

  القسم األول

وعلى حقيقة فيما إذا كانـت      المتجددة والتقليدية   مصادر الطاقة   كل من   االستبيان على    األول من    يركز القسم 

اإلجابة فـي    في هذا المجال، ويرجى      مراجعةأعمال  تنفذ أو نفذت    التي تم مخاطبتها    األجهزة الرقابية العليا    

  .وإضافة تعليقات عند اللزومالمربع المالئم 

الكهرباء والحرارة  (توليد الطاقة وتوفير الطاقة      في مجال    مراجعةعلى بتنفيذ   هل قام جهازكم الرقابي األ     -1

  ؟)2000منذ عام (من مصادر الطاقة التقليدية ) وغيرهما

    ال          نعم   

الكهرباء والحرارة  ( في مجال توليد الطاقة وتوفير الطاقة        مراجعةهل قام جهازكم الرقابي األعلى بتنفيذ        -2

  ؟)2000منذ عام (من مصادر الطاقة المتجددة ) وغيرهما

  نعم              ال 

وإنما تضمن  ركيزاً مباشراً   مشاكل الطاقة ت  لم يركز على     مراجعةهل قام جهازكم الرقابي األعلى بتنفيذ        -3

  يتعلق بالطاقة؟ذي صلة جانباً 

  نعم              ال 

التقرير الرقابي بالبريد اإللكترونـي  بنسخة إلكترونية من ويدنا تزفهل من الممكن إذا كانت اإلجابة بنعم    1.3

  .الجزء المتعلق بالطاقةوإبراز  projectwgea@nku.czعلى العنوان 

وإن كانت هناك إمكانية في المستقبل؟  على موضوع الطاقة مراجعةللهل يخطط جهازكم الرقابي األعلى  -4

  .في قسم التعليقاتفيرجى تحديدها أكثر 

  م              ال نع

  .إذا كانت اإلجابة بال فيرجى ذكر السبب 1.4

  

  :تعليقات

  

  الثانيالقسم 

أو /مصادر تقليدية والطاقة من  المتعلقة بمراجعةأعمال الأسئلة تركز على يتضمن القسم الثاني من االستبيان 

  .متجددة

  .في ملئهالمبذولين الوقت والجهد ر إال أننا نقدغرق بعض الوقت د يستقالقسم الثاني ونحن ندرك أن هذا 
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  .األول بنعم فيرجى تعبئة القسم الثانيالقسم  على األقل في 2 أو 1 إذا كانت إجابتك على واحد من األسئلة

 في القسم   مراجعةيرجى تعبئة كل مهمة      فيما يخص هذه المواضيع ف     مراجعةإذا قمت بإجراء أكثر من مهمة       

  .القاني بصورة منفصلة

  . اإلجابة بال فيرجى االنتقال إلى القسم الثالث مباشرةكانتإذا و

  

  اي تم إجراؤه التمراجعةللوصف مفصل 

 ت هذهوركز، 2005عام اه الجهاز الرقابي األعلى في جمهورية التشيك    ر الذي أج  مراجعةالاستخدمنا كمثال   

  .ة العاديعةمراج األداء والمراجعةمن  مزيجاً تمتجددة، وكانمصادر الطاقة ال على مراجعةال

  .)يرجى ذكره (مراجعةال عنوان -1 

  

  ) أسطر حد أعلى10 (مراجعةيرجى تحديد أهداف ال -2

  . إنجازهمراجعةينوي فريق ال ما الذي مراجعةبين في أهداف ال

  

  :أمثلة

  توفير تنفيذ البرنامج الحكومي لدعم   التي تم إنفاقها على      الحكومية   اإلعاناتاستخدام   مراجعةكان الهدف هو    

لالستخدام االقتصادي البرنامج الوطني  وعلى ")البرنامج الحكومي ("ةد الطاقة المتجدرواستخدام مصادالطاقة 

  ضمن ")البرنامج الوطني  ("2005 إلى   2002لألعوام من   المصادر المتجددة والثانوية    للطاقة واالستفادة من    

  .كشيصناعة والتجارة في جمهورية التال وزارة البيئة ووزارة اختصاص

  

  .مراجعةالعام الذي تم فيه إجراء ال -3

  

  :مراجعةنوع ال -4

  أداء 

  مالي

  أخرى

  :يرجى التحديد

  

  :مراجعة شكل ال-5

  فردي 

  مشترك 

  متزامن 

  منسق 

  

   على شبكة اإلنترنت؟مراجعة الهل يتوفر نسخة من تقرير هذه -6

  نعم              ال 
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هذا التقريـر، وإذا كانـت      حيث يمكن إيجاد    روابط  الابط أو   رالب تزويدنا   فيرجى إذا كانت اإلجابة بنعم      1.6

  projectwgea@nku.czإرساله إلينا على البريد اإللكتروني فيرجى اإلجابة بال 

  

  ما هي اللغات التي يتوفر التقرير بها؟ -7

  العربية 

  اإلنجليزية 

  الفرنسية 

  األلمانية 

  اإلسبانية 

  لغات أخرى 

  :تحديديرجى ال

  

  ها؟مراجعت تالتي تمة بالطاقة متعلقما هي المجاالت ال -8

  )بنظام التشريع الوطنيااللتزام بما في ذلك (المسؤوليات الدولية 

  الطاقة الوطنيةسياسة 

  اإلقليميةسياسة الطاقة 

  مصادر الطاقة المتجددةبرامج 

  )كاألفران(الطاقة الثانوية مصادر برامج 

  النبعاثاتبرامج الحد من ا

  مستوى استهالك الطاقة المنخفضذات التقنيات الجديدة برامج 

  )الشبكات وتقليص الفاقد الحراري(توفير الطاقة برامج 

شركات االستشارات فـي مجـال   كقضايا (على نحو أكثر فعالية على توفير الطاقة مساعدة الجمهور   برامج  

  )والتثقيف الجماهيريالطاقة 

  إيثانول بيوبما فيها الد الحيوي أنواع الوقوبرامج 

  توليد الكهرباء والصناعات الحرارية

  الطاقة النووية

  أخرى

  :يرجى التحديد

  

  ) أسطر10بما ال يتجاوز  (مراجعةنطاق العرف  -9

  . بتغطيتهت وما الذي قاممراجعةوفترة الوالجهات الخاضعة  واألنشطة مراجعةالموضوع يتضمن 

  

  :أمثلة

  :جعةمرايتضمن نطاق ال
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وهيئـة الطاقـة    في جمهورية التشيك    والصندوق البيئي الحكومي    والتجارة  ووزارة الصناعة   وزارة البيئة    -

  . مستفيداً وقع االختيار عليهم40وهيئة التفتيش على الطاقة والتشيكية 

ن يكـو حيثمـا    الفترات التي سبقتها وتلتها      مراعاة، وتم   2004 و 2001 بين عامي    مراجعةامتدت فترة ال   -

  .مناسباً

من مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة من أجل تحقيق نسبة معينة من البرنامج الوطني تحقيق أهداف  -

  .استهالك الطاقة

  

  ) أسطر10بما ال يتجاوز ( مراجعةعرف معايير ال -10

الجهة الخاضـعة أو  المشروع أو تم إنجاز البرنامج أو فيما إذا هي المعايير أو المؤشرات المستخدمة لتحديد      

 وإصـدار   مراجعـة اإلشراف على ال  تجاوز األداء المتوقع، ويؤدي تقييم فيما إذا تم تلبية المعايير أم ال إلى              

  .النتائج

  

  :مثال

  :تعمل المعايير المحددة في البرنامج الوطني على

بحلول الي للكهرباء   على االستهالك اإلجم  من مصادر الطاقة المتجددة     من توليد الطاقة    % 5.1نسبة  زيادة   -

  .2005عام 

  .الحد من انبعاثات معينة -

  :وكانت مصادر المعايير عبارة عن

  .أو التي تضعها الحكومةالقواعد المبينة في القانون واألنظمة  -

  .التي تضعها الحكومةالمؤشرات  -

  المعاهدات الدولية -

  

  ) أسطر10ا ال يتجاوز بم( مراجعةلجمع وثائق البين مصادر المعلومات المستخدمة  -11

  :مثال

  .الوثائق المادية -

  .رأي الخبراء -

  .المقابالت واالستبيانات -

  .البيانات اإلحصائية -

  .ة الداخلي اإللكترونية والبواباتوالسجالت العامةوفي الصحافة على شبكة اإلنترنت المعلومات المنشورة  -

  .السنويةوالتقارير تقارير أعمال الجهات الخاضعة للرقابة  -

  .البيانات المحاسبية والمالية -

  . ومجموعات التركيز وما شابه ذلكأعمال المسح -

  

  ) أسطر10بما ال يتجاوز (تحليل الوثائق بين المنهجيات المستخدمة في  -12

  :مثال
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  ).تحليل البيئة القانونية(التحليل القانوني  -

  .تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر -

  . المخاطرتحليل -

  .تحليل المحتوى -

  .المقارنة المرجعية -

  .)والكلفةتحليل المردود (التحليل االقتصادي  -

  .)االرتداد وتحليل المتغيرات المتعددةتحليل (التحليل اإلحصائي  -

  .)الممارسات الفضلى(تقييم األداء  -

  .تحليل القرارات -

  .)اقعالمنافية للواألوضاع () البيئية(تقييم البرامج  -

  

  ) أسطر10بما ال يتجاوز  (مراجعةالرئيسية حول اللخص استنتاجاتك  -13

  :مثال

  .في البرنامج الحكومي الجاريلم يتم تحقيق األهداف والنتائج المتوقعة باستمرار  -

 2005في عام للمصادر الجديدة للطاقة المتجددة مخطط فيما يتعلق بالتطبيق اليؤدي اعتبار التنمية الجارية  -

من توليد الطاقة من مصادر الطاقـة       % 5.1لتحقيق نسبة   "الهدف الرئيسي للبرنامج الوطني     إلى عدم تحقيق    

  ."عند إجمالي استهالك الطاقةالمتجددة 

  

  ) أسطر10بما ال يتجاوز ( الرئيسية  وقراراتكلخص إذا أمكن توصياتك -14

  :مثال

مكانيات االقتـصادية ومتطلبـات     اإلمتجددة بناء على    لمصادر الطاقة ال  تركيبة المثالية   البتعريف   أوصينا   -

لالستخدام في البرنامج الحكومي، وهذا يعني نسبة نهائية مستحقة         لمصادر الطاقة المتجددة الفردية     االستثمار  

  .والتربةالشمس والرياح والماء العضوي واستخدام طاقة 

دقيقاً، واللتان تتوليان المسؤولية     تنسيقاً   بيئة وزارتي الصناعة والتجارة وال    أنشطةسيق  الحكومة بتن أوصينا   -

من أجـل   والبلديات للتأثير    اإلدارية الحكومية األخرى     الهيئاتوتعزيز كفاءات   تطبيق البرنامج الوطني    عن  

  .إدارة فاعلة ومنطقية لألجهزة الحكومية

  

  ) أسطر10بما ال يتجاوز ( الرئيسية أثيراتتاللخص إذا أمكن  -15

  :مثال

تشريع لإلعانات المقدمة لمصادر الطاقة المتجددة الفردية إصدار  أساسياً يمكنها من تحليالًالوزارات أجرت  -

حول من مصادر الطاقة المتجددة فيما يتعلق بنسبة توليد الطاقة جمهورية التشيك   ؤولية  بهدف االضطالع بمس  

  .مجمل استهالك الطاقة

  .مراجعةاستنتاجات البناء على قيد الخدمة لتشيكية لهيئة الطاقة امعلومات متكامل تم وضع نظام  -
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وأداء الصعوبات خالل تخطـيط  /المحددات/المعيقات/للمخاطرتحليالً   جهازك الرقابي األعلى     يجريهل   -16

تـستند إلـى   تطبيـق منهجيـة   هذا يعني  (وتوفير الطاقة؟الطاقة توليد  يفي مجال مراجعةوتقييم أعمال ال 

  .ة في المربع المالئميرجى اإلجاب. )المخاطر؟

  نعم              ال 

  .جى اإلجابةير.  تم التحقيق فيهما الذيإذا كانت اإلجابة بنعم بين  1.16

  .للجهاز الرقابي األعلى غير كافية  قانونيةاختصاصات -

  . لألداءمراجعةال يجري الجهاز الرقابي األعلى  -

  .لبرلمانات المبينة في امراجعةألهداف الأولويات أخرى  -

  .مع الخبراء الخارجيينتعاون غير كافي  -

  . ذات صلةمراجعةالحصول على وثائق  -

  .قدراتال -

  .المعرفة المهنية لدى المدققين -

  .صال مع الجهات الخاضعة للرقابةاالت -

  ):يرجى التحديد(صعوبات أخرى /محددات/عوائق/مخاطر -

  

  

 الطاقة مراجعةبفيما يتعلق أجهزة رقابية عليا أخرى  من ورةيتلقى جهازك الرقابي األعلى أية مشهل   -17

  المستدامة؟

  :مثال

  . الدراسةوضع نطاقكيفية  -

  .تحديد األسئلة -

  .مصادر المعلومات -

  .تحديد النتائج وغيرها -

  

  :تعليقات
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  الثالثالقسم 

 الـسياسات  ووثـائق لية طنية والدوات الوة بالتشريعالمتعلقاألسئلة العامة يركز هذا القسم من االستبيان على     

  .الصحيحمربع ي ال فالتأشيريرجى . بالطاقةاألخرى المتعلقة 

علـى المـستوى الـوطني    بمـصادر الطاقـة المتجـددة    للطاقـة تتعلـق    وثائق  أية   بلدك   اعتمدهل   -1

  ؟)الطاقة برامج/مفاهيم/كسياسات(

  نعم              ال 

  

  : علىة المعتمدتركز وثائق الطاقةهل فجابة بنعم إذا كانت اإل 2.1

  :بمصادر الطاقة المتجددةالتقنيات المتعلقة نشر وتطوير  -أ

  نعم              ال 

  :الستخدام الفاعل لمصادر الطاقةتطوير ونشر ا -ب

  نعم              ال 

  :لتوفير الطاقةالبرامج الوطنية مقدمة إلى  -ج

  نعم              ال 

  :ليميةة الوطنية واإلق الطاق أو تدابيريز هيئاتتعز -د

  نعم              ال 

  :تدابير أخرى -و

  نعم              ال 

  

  :فيرجى تحديدهانعم بإذا كانت اإلجابة 

  

  .تأشيريرجى الالدولية المعتمدة؟ ) لتزاماتاال(معاهدات البوثائق الطاقة تلك هل ترتبط  -2

  نعم              ال 

  :فيرجى تحديدهاإذا كانت اإلجابة بنعم  1.2

  

والرقابة على  كاإلعفاءات الضريبية   (جددة؟  مصادر الطاقة المت  تطوير  الوثائق المستخدمة في    ما أنواع    -3

  .بإيجازيرجى توضيحها ؟ )والتشريعاتاألسعار 

  

؟ ) أو حكوميـة   خاصـة (للطاقة المتجددة   أو تطوير   /منظمات بحوث و  /معاهد/ة هيئات أيهل تملك بلدك     -4

  .يرجى التأشير

  نعم              ال 

  .إذا كانت اإلجابة بنعم فيرجى تجديدها بإيجاز 4.1

  

  :تعليقات
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  مسرد المصطلحات
  

  مراجعةمعايير ال

  .الموضوع الذي ينبغي تقييمهفي مقابل عالمات استرشاد المعايير التي تشكل 

  

  مراجعة الأهداف

مسائل مالية ي قد تتضمن  عليها والتمراجعةجيب الألسئلة التي ستاأو /تحقيقه و مراجعةنوي اللما تبيان دقيق 

  .اءأو تنظيمية أو أد

  

  مراجعة النطاق

  .مراجعةمواضيع الحدود طار أو إ

  

  ة المنسقمراجعةال

  مشتركةمراجعةوالتي يمكن أن تكون المتزامنة، و المشتركة مراجعةأعمال الالتعاون بين أي شكل من أشكال 

  .منفصلةتقارير وطنية إضافة إلى مستقل  دولي مراجعةتقرير  مع متزامنة مراجعةأو ارير منفصلة بتق

  

  تبادل االنبعاثاتنظام 

الـدول  وتقوم هذه التخصيص الوطنية، خطط دول منفردة حسب في لغازات الدفيئة تخصص الحدود السنوية   

 التصرف فـي  ويمكن للمنتجين   ت الدفيئة،   غازاتصدر لمنتجي    انبعاثات   تراخيصعلى هيئة   بترحيل حدودها   

  . مجاناًالتراخيصهذه 

  

  الطاقةدمج 

الطاقة -مصادر الطاقة المتجددة-النفط-الفحم(المنفردة الطاقة الرئيسية مصادر  بالتشارك فيمج الطاقة يتعلق د

ني أكسيد الكربون   معدلة كمية ثا  مج الطاقة   ويحدد د ما،  لدولة أو إقليم    استهالك الطاقة اإلجمالي     في   )النووية

  .ة من الطاقميغاوات 1لتوليد في الجو المنبعثة 

  

  أمن الطاقة

أو مـصادر الطاقـة      الطاقـة     مـصادر  استيرادمستوى االعتماد على    ن الطاقة لدولة ما على أنه       ميعرف أ 

  .نبيةالموارد األجتنوع وحسب مستوى دول أخرى المستوردة من 

  

  تقييم األثر البيئي
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دراسـة الجوانـب   ، إلى جانب البيئةمقترح على مشروع التي قد يحدثها  تأثيرات المحتملة   التقييم  عبارة عن   

 تحديد وتقييم التبعات البيئية للمشاريع      تقييم األثر البيئي  إجراءات  واالقتصادية، وتضمن   واالجتماعية  الطبيعية  

فـي إجـراءات    بعين االعتبار   ويتم أخذ كافة النتائج     إبداء رأيه   ل، ويمكن للجمهور    بل منحها ترخيصاً بالعم   

  .الذي سيتم اتخاذه بعدئذويتم إبالغ الجمهور بالقرار ترخيص المشاريع، 

  

  فيئةغازات الد

غـازات ثـاني أكـسيد     على أنها حول التغير المناخيمعاهدة األمم المتحدة    في إطار    تعرف غازات الدفيئة  

ـ و) N2O(أكسيد النيتـروز    و) CH4(والميثان  ) CO2(الكربون   ) HFCs(الهيـدرو فلـورو كربـون       ات  مركب

  ).SF6(الكبريت ورايد وسادس فل) PFCs(المشبع البيروفلور كربون و

  

  إجمالي االستهالك

  .الكهرباء المصدرةوباستثناء الكمية المستوردة بما فيها كمية الكهرباء المولدة 

  

  لفريق الحكومي حول التغير المناخيا

ومنظمة األرصـاد الجويـة   ) UNEP(األمم المتحدة للبيئة   ا برنامج   أسسهفنية مستقلة   -عمليةعن هيئة   عبارة  

والتبعات الحالة السائدة للتغير المناخي حول واضحة علمية برؤية  لتزويد العالم    1988عام  ) WMO(العالمية  

  .المحتملةاالجتماعية -البيئية واالقتصادية

  

  ة المشتركمراجعةال

أو أكثر، والـذي يقـوم   من جهازين رقابيين مدققين يتألف من   فريق رقابي واحد اجريه ي مراجعةعبارة عن   

  .لتوزيعه على كافة الدول المشاركة مستقل مراجعةتقرير بإعداد 

  

  )ةالمتزامن (ة الموازيمراجعةال

مـن كـل    منفصل مراجعةبفريق إنما  ،بصورة متزامنةجهازان رقابيان أو أكثر جريها ي مراجعةعبارة عن  

المتعلقة تنتاجات  ساالأو  / و حول المالحظات وسلطته التشريعية أو حكومته فقط      ره إلى   تقاريجهاز يقوم برفع    

  . فقطاببلده كل منهم

  

  الشراكة بين القطاعين العام والخاص

لتـوفير  موارد ومهارات القطاع الخاص     االستفادة من   بهدف  بين القطاعين العام والخاص     تعاون  عبارة عن   

ويستند مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص       إيصال الخدمات العامة،     أوالبينة التحتية للقطاع العام     

ية التحتيـة أو    البنتوفير  بالفوائد والمخاطر المتعلقة    كال القطاعين   يتشارك فيها   إلى عالقة تعاقد طويلة األمد      

ى القطاع إلمخاطر  العن  ونقل المسؤولية   بين كال القطاعين    والمهارة  الخبرة  تشارك  ويعتبر  الخدمات العامة،   

  .الشراكة بين القطاعين العام والخاصمن مزايا بقدرات إدارة مخاطر أفضل متع الذي يت

  

  األوليةالدراسة 
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مـن  لجمع المعلومات    وذلك   مراجعةبمجرد اختيار موضوع ال   ينجم عنها خطة عمل      أوليةدراسة  يتم إجراء   

  .) ومنهجية تحقيق أهدافهمراجعةنطاق الأهداف و باألساسوالتي تحدد ( مراجعةتخطيط عملية الأجل 

  مصادر الطاقة األولية

  .موازنة استيراد وتصدير الكهرباءبما فيها  )التقليدية والمتجددة(مصادر الطاقة المستهلكة تعني كافة 

  

  تحليل المخاطر

والذي قـد  ر ن المخاط م معيناًجاًزيمبمفهومها المعتاد   وإنما تعني   غيرها  ال تكون المخاطر عادة بمعزل عن       

ويمكن اسـتخدام   الهدف المحدد،   الوصول إلى   يكون من وجهة نظر     للموضوع ذي الصلة، كأن     تهديداً  يعني  

في تحليل   )إنما أكثر تطلباً للوقت   األكثر موضوعية   ( إلى جانب الكمية     )شخصيةاألكثر  (النوعية  المنهجيات  

ويتجاوب في هذا التحليل  التي ينبغي تحقيقها  واألهدافنوع المخاطر   ويعتمد اختيار المنهجية على     المخاطر،  

  .والمتلقيحاسمة للموضوع التي قد تكون  األنشطة مع

  

  SMARTمجموعة قواعد 

والتي تـساعد    )والمحددة زمنياً والواقعية  والمرتبة  والقابلة للقياس   المحددة  (عبارة عن مجموعة من القواعد      

ويمكن تطبيق هذه القواعـد علـى       حة على نحو فاعل،     وحلوله المقتر المشروع  إطار أو أهداف    تحديد  على  

  .بهدف تحقيقهاعلى نحو عالي الفعالية تحديد األهداف ينبغي حيث  وخاصة مجاالت أخرى أيضاً

  

  التقييم البيئي االستراتيجي

التي تم تحديـدها  والبرامج السياسات والخطط عن الناجمة التأثيرات البيئية الفاعلة لضمان  عبارة عن عملية    

مشاركة الجمهور، ، ولضمان توفر فرص رقابة عليهاوالمع صناع القرار والتواصل بشأنها وتعديلها وتقييمها  

  : هذا التقييمفوائدومن 

  . المستدامةالتنميةدعم  -1

  .اإلستراتيجيةللقرارات قاعدة األدلة  تحسين -2

  .عالقةمع أصحاب الللمشاورات االستجابة  تسهيل -3

  .التنمية الفرديةمشاريع لتقييم التأثير البيئي يات أخرى مثل عملالتأثير على  -4

  

  التنمية المستدامة

احتياجـاتهم  على تلبيـة    األجيال المستقبلية   قدرة  باإلضرار  الوقت الحاضر دون    احتياجات  التنمية التي تلبي    

  .الخاصة

  

   المستدامةالطاقة

صحة اإلنسان  على السلبي ملك الحد األدنى من التأثيرتالطاقة التي على أنها الطاقة المستدامة  دليلنا فينحدد 

 ، والتـي يمكـن  الميةالعالبيئة ، بما في ذلك استهالكهافيما يتعلق بإنتاجها أو   البيئية  لألنظمة  واألداء الصحي   

  .وضع عبء عليهمدون لألجيال المستقبلية ليس في الوقت الحاضر وحسب بل التزود بها بصورة مستمرة 
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  والفرص والمخاطر القوة والضعف نقاطتحليل 

العوامـل  تصنيف وتقييم وتستند إلى إجراءات التحليل االستراتيجي تتضمن للتقييم النوعي عبارة عن منهجية  

  الداخليـة  للعوامـل الموجهة  –القوة ونقاط الضعف    نقاط  أربعة وحدات أساسية هي     والتي تنقسم إلى    الفردية  

البيئة الخارجية التي (الموجهة للعوامل الخارجية -والفرص والمخاطر  -) مامشروع/لموضوعالبيئة الداخلية (

  .-)مشروع ما/تؤثر على موضوع
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