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  أمهية احملاسبة البيئية يف استدامة التنمية

  
الدكتورة مجيلة اجلوزي                                                                                                            

جبامعة اجلزائر                       
oumlina.eldjouzi@gmail.com :Email     

                                 
  :امللخص

لقد تزايد االجتاه حنو اإلفصاح عن األداء البيئي، وإدخال احملاسبة البيئية ضمن اإلطار العام للنظام احملاسيب نتيجة الهتمام     

على املؤسسات  ةاهليئات الدولية واملهنية واألكادمييالضغوط اليت متارسها و ،التنظيمات احلكومية واألهلية بالبيئة والتنمية املستدامة

 .البيئة وضرورة محايتها وتنميتها من خالل تبين مفهوم التنمية املستدامة والدول بشأن

  :وذلك من خالل العناصر التالية احملاسبة البيئية يف استدامة التنمية،ويف هذا اإلطار جاءت هذه الورقة لتوضيح أمهية    

 .التنمية املستدامة - 

 .احملاسبة البيئية - 
 .احملاسبة البيئية يف استدامة التنمية دور - 
  

  :مقدمة

" مستقبلنا املشترك»كثر استخدام مفهوم التنمية املستدامة يف الوقت احلاضر، ويعترب أول من أشار إليه بشكل رمسي هو تقرير    
/ تشكلت هذه اللجنة بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب  .1987الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة عام 

شخصية من النخب السياسية )  22( وعضوية ) وزير البيئة الدامنركي األسبق" (برونتالند»برئاسة 1983كانون األول عام 
احلاكمة يف العامل، وذلك دف مواصلة النمو االقتصادي العاملي دون احلاجة إىل إجراء تغريات جذرية يف بنية النظام واالقتصادية 

   .االقتصادي العاملي

  :التمنية املستدامةمفاهيم عامة حول  - 1

اعية والبيئية يف تعريف دمج االحتياجات االقتصادية واالجتم السابق الذكر مت مبوجب التقرير :املستدامة مفهوم التنمية 1-1
بالتنمية اليت تأخذ بعني االعتبار حاجات اتمع الراهنة بدون املساس »:التنمية املستدامة العاملية للتنمية والبيئة وعرفت اللجنة. واحد

  ".حبقوق األجيال القادمة يف الوفاء باحتياجام
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اإلنتاجية  العملية يف الطبيعية للموارد واستخدامه االقتصادي النشاط بني الريف بالعالقة لتنمية السوري الصندوق  كما عرفها    

 املوارد استخدام وترشيد االقتصادي للنشاط جيدة نوعية ذات خمرجات إىل التوصل حيقق مبا اتمع حياة منط على ذلك وانعكاس

 1.وتطوره احلياة منط على "سلبا الترشيد ذلك يؤثر أن دون وسالمتها استدامتها يؤمن مبا الطبيعية

 قاعدة ومحاية إدارة هي املستدامة التنمية": يلي كما)  1989عام  يف تبنيه مت التعريف الذي(املستدامة  التنمية الفاو تعرف    

 احلالية لألجيال البشرية احلاجات إرضاء واستمرار حتقيق تضمن بطريقة واملؤسسي التقين التغري وتوجيه الطبيعية املوارد

 النباتية الوراثية واملصادر واملياه األرض حتمي (السمكية واملصادر والغابات الزراعة يف) املستدامة التنمية تلك إن .واملستقبلية

  2 "االجتماعية الناحية من ومقبولة االقتصادية الناحية من ومناسبة الفنية الناحية من مالئمة بأا وتتسم بالبيئة تضر وال واحليوانية

على االرتباط الوثيق بني التنمية االقتصادية واالجتماعية مع )السابق الذكر(" برونتالند"أكد تقرير :أبعاد التنمية املستدامة 1-2
 احلفاظ على البيئة، وأشار التقرير إىل عدم إمكانية تطبيق إستراتيجية للتنمية املستدامة دون مالحظة متطلبات التنمية للجوانب الثالث

  .»واالجتماعية والبيئةاالقتصادية "

تسعى التنمية املستدامة إىل حتسني مستوى الرفاهية لإلنسان من خالل زيادة نصيبه من السلع واخلدمات : البعد االقتصادي  ) أ
  3: الضرورية، ويف ظل حمدودية املوارد لن يتحقق هذا املسعى إال بتوفر العناصر التالية

  .اإلنتاج الضرورية للعملية اإلنتاجية رتوفر عناص -

 .الكفاءة والفاعلية لألفراد بتنفيذ السياسات والربامج التنمويةى رفع مستو -

زيادة معدالت النمو يف خمتلف جماالت اإلنتاج، لزيادة معدالت الدخل الفردي وتنشيط التغذية العكسية بني املدخالت  -

 .واملخرجات

واجلماعية وما تقوم به من جهود تعاونية أو ما  والعالقات الفردية ونات واألنساق البشريةيشمل املك: البعد االجتماعي  ) ب
 4:أما عناصر هذا البعد فهي. تسببه من مشاكل أو تطرحه من احتياجات

  .احلكم الرشيد املتمثل يف منط السياسات والقواعد ومدى الشراكة بني القطاع اخلاص وقطاع اتمع املدين -

 . ويقصد به توعية اتمع بضرورة اإلسهام يف بناء وتعبئة طاقاته من أجل املستقبل: التمكني -

  .والشراكة إلقامة جمتمع موحد يف أهدافه، ومتضامن يف مسؤولياته جاالندما -

                                                           

 - 2007، السورية العربية الجمهورية في المحلي المستوى على المستدامة للتنمية التخطيط ونشر ترويج مشروع، الريف لتنمية السوري الصندوق 1
2004   

2
 .56، ص2006، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، المستدامة والتنمية البيئي االقتصاد، رومانو دوناتو  

، تنمية الموارد البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة،جامعة نايف للعلوم واألمنية نموذجا،ورقة عمل مقدمة للملتقى .عبد العزيز بن صقر الغامدي  3
  .م26/04/2006-23العربي الثالث للتربية والتعليم، بيروت، 

.نفس المرجع السابق     4  
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البيئة، ويركز على حسن التعامل مع املوارد الطبيعية وتوظيفها لصاحل اإلنسان، دون إحداث خلل يف مكونات : البعد البيئي  ) ج
 5:وذلك لن يتحقق إال باالهتمام بالعناصر التالية

  .التنوع البيولوجي املتمثل يف البشر، النباتات والغابات، احليوانات والطيور واألمساك -

 .الثروات واملوارد املكتشفة واملخزونة من الطاقة املتجددة والناضبة -

  .التلوث البيئي الذي خيل بصحة الكائنات احلية -

يرتبط بعضها ببعض، وتتداخل فيما بينها تداخال عناصر على  قومت أن التنمية املستدامة 6:ومن خالل األبعاد السابقة ميكن القول    

). جمتمع صناعي أو زراعي أو رعوي، إخل(فاالقتصاد أحد احملركات الرئيسية للمجتمع، وأحد العوامل الرئيسية احملددة ملاهيته . كبريا

صانع االقتصاد، واملُشكِّل األساسي لألمناط االقتصادية اليت تسود فيه، اعتمادا على نوع الفكر االقتصادي الذي يتبناه  واتمع هو

  ). ، اإلسالميالرأمسايل، االشتراكي(اتمع 

اد اتمع وتؤثر يف أحواهلم تتأثر البيئة بسلوكيات أفر اكم. والبيئة هي اإلطار العام الذي يتأثر باألنشطة االقتصادية ويؤثر فيها    

ولذلك فإن أي برنامج ناجح للتنمية املستدامة ال بد له أن حيقق التوافق واالنسجام بني هذه العناصر . الصحية وأنشطتهم املختلفة

قتصادي، أي حتقيق النمو اال: الثالثة، وأن يصهرها كلها يف بوتقة واحدة تستهدف االرتقاء مبستويات اجلودة لتلك العناصر معا

وتلبية متطلبات أفراد اتمع، وضمان السالمة البيئية، مع احملافظة يف الوقت نفسه على حقوق األجيال القادمة من املوارد الطبيعية 

ول يف ويف هذا الصدد متثل محاية البيئة اهلدف األ. والعالقة بني التنمية املستدامة ومحاية البيئة عالقة وثيقة. وعلى التمتع ببيئة نظيفة

برامج التنمية املستدامة، ويرجع ذلك إىل أن البيئة هي املصدر األساسي جلميع املوارد اليت تتطلبها برامج التنمية املستدامة 

والتعجيل بنفاد ) احلية وغري احلية(واإلخالل بالتوازن البيئي يؤدي إىل تدمري النظم البيئية وتدهور حالة املوارد الطبيعية . ومشروعاا

وهلذا فإن محاية البيئة تتطلب وضع ضوابط خاصة لربامج التنمية . ها أو إفسادها حبيث يتعذر استخدامها بشكل مناسب اقتصاديابعض

  :وتتضمن هذه الضوابط ما يلي. املستدامة حبيث تكفل هذه الضوابط عدم تدهور النظم البيئية الطبيعية

  ).عناصر الغذاء، نظافة املياه، جودة اهلواء خصوبة التربة، تدوير(احملافظة على سالمة البيئة  -

 .احملافظة على املوارد الوراثية لألحياء احليوانية والنباتات، واحلد من فقدان التنوع احليوي -

، حبيث ال يكون االستهالك أكرب من قدرة هذه )وخباصة املوارد النباتية واحليوانية(ترشيد االستخدام املتواصل للموارد الطبيعية  -

  .املوارد على التكاثر واإلنتاج

                                                           

.نفس المرجع السابق   5  

 
الندوة العلمية الدولية الثالثة للحديث الشريف ، ورقة مقدمة في وحماية البيئة في السنة النبوية ،ركائز التنمية المستدامةمحمد عبد القادر الفقي،  6

 www.nabialrahma.comموقع نبي الرحمة دوت كوم ، األمانة العامة لندوة الحديث، القيم الحضارية في السنة النبوية: حول 
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وتقضي التنمية املستدامة بأن يراعي اإلنسان هذه الضوابط، ويراعي أمهية صون النظم البيئية، وأن خيطط معدالت استهالكه     

  . حبيث حيافظ على التوازن بني احتياجاته وبني طاقة تلك النظم وقدرا على االستمرارية والعطاء

تنبع أمهية التنمية املستدامة من كوا تنطلق من مبدأ أن البشر مركز اهتمامهـا، حيـث    :ملستدامة وأهدافهاأمهية التنمية ا 1-3

تستجيب الحتياجات اجليل احلايل دون التضحية واملساس باحتياجات األجيال القادمة، أو على حساب قدرام لتوفري سبل العيش 

  . الكرمي

كما تتجلى أمهية التنمية املستدامة أيضا من خالل األهداف اليت تصبو إليها والفوائد اليت تتحقق من جرائها و اليت ميكن تلخيص     

  7:أمهها فيما يلي

  .إا تسهم يف حتديد اخليارات ووضع االستراتيجيات ورسم السياسات التنموية برؤية مستقبلية أكثر توازنا وعدال -

لق من أمهية حتليل األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية واإلدارية برؤية مشولية وتكاملية، وجتنب األنانية يف التعامل إا تنط -

 .مع املوارد والطاقات املتاحة

يف تشجع على توحيد اجلهود والتعاضد بني القطاعات احلكومية واخلاصة حول ما يتم االتفاق عليه، من أهداف وبرامج تسـهم   -

 .تلبية حاجيات مجيع فئات اتمع احلالية والقادمة

  . تنشط وتوفر فرص املشاركة يف تبادل اخلربات واملهارات، وتتسم يف تفعيل التعليم والتدريب والتوعية لتحفيز اإلبداع -

التنمية املستدامة فيمـا  خصائص  1992حدد مؤمتر األمم املتحدة الذي انعقد يف جانريو عام  8:خصائص التنمية املستدامة 1-4

  :يلي

 .تنمية طويلة األجل تعتمد على تقدير اإلمكانات املتوفرة وختطيطها ألطول فترة مستقبلية - 

 .تراعي حق األجيال القادمة يف املوارد الطبيعية املوجودة - 

 .تراعي احتياجات البشر لتحسني نوعية حيام - 

 .واحلفاظ على احمليط احليوي للبيئةتدعو إىل عدم استرتاف املوارد الطبيعية أو تلوثها  - 

 .تنسيق سياسات استخدام املوارد مع توجيه االستثمارات والبدائل التكنولوجية لتحقيق تنمية متكاملة - 

اهتمت دول العامل يف اآلونة األخرية باستخراج جمموعة من املؤشرات اليت تؤكد حتقق التنميـة  : مؤشرات التنمية املستدامة 1-5

  :9اقتصاد ما، واليت ميكن تبويبها على النحو التايلاملستدامة يف 

                                                           
  .عبد العزيز بن صقر الغامدي، مرجع سابق  7

  28، ص2005أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة البيئية، الدار الجامعية، ا!سكندرية،  8 
، ص 2007ر المعرفي والتقييم المحاسبي، مركز تطير الدراسات العليا والبحوث، جامعة القاھرة، أحمد فرغلي حسن،البيئة والتنمية المستدامة ا!طا  9

  .30 - 27ص
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  :مؤشر املساحات اخلضراء أهم هذه املؤشرات، ويتم حسابه كما يلييعترب : يمؤشرات التنمية املستدامة لعناصر التنوع البيولوج  -  أ

GSDI =   

 :حيث

 OBG:رصيد املساحات اخلضراء يف بداية السنة املالية - 

 EBG:اخلضراء يف اية السنة املاليةرصيد املساحات   - 

 GSDI:مؤشرات املساحات اخلضراء - 

  :ويتم حسابه كما يلي: مؤشر عائد عناصر التنوع البيولوجي   - ب

YBSI= SY-AY    

  :حيث

  YBSI :مؤشر عائد عناصر التنوع البيولوجي - 

   SY:العائد املعياري للتنوع البيولوجي - 

 AY:العائد الفعلي للتنوع البيولوجي - 

  

     :ويتم حسابه على النحو التايل :للمياه التنمية املستدامةمؤشر   -  ج

WSDR=AQW WSDR=AQW WSDR=AQW WSDR=AQW ––––    NQWF/AQWNQWF/AQWNQWF/AQWNQWF/AQW    

  :حيث

 WSDR    :للمياه مؤشر التنمية املستدامة - 

 AQW :الكمية املتاحة من املياه - 

  NQWF :الكمية املطلوبة من املياه للفترة القادمة ملقابلة احتياجات األجيال املستقبلية - 

         :املستدامة يف بعض الدول العربيةمؤشرات التنمية  1-6

ال تستعمل مؤشـرات   حيث. بعد على نظام بيانات مالئم لوصف البيئة الطبيعية وتفاعلها مع االقتصاد الدول العربية ال تتوفر    

عدم كفاية الوسائل البشرية قلة املعرفة أو اخلربة، و :منها ذكرن. مناسبة لتقييم تطبيق برامج التنمية املستدامة، وذلك ألسباب خمتلفة

  . واملادية، ضمن القيود الكبرية يف هذا اال عموما

من أجل وضع مؤشرات وطنية للتنمية املسـتدامة يف   هذه الدولاإلشارة إىل أن جهودا قد بذلت على مستوى  جتدرومع ذلك    

وتتوىل هذا التنسيق يف . يف هذه البلدان للتنسيق بني فعاليات هذا الربنامج هيئاتفقد مت تعيني . 21إطار تطبيق جدول أعمال القرن 
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لبيئة اجلزائر وزارة إعداد التراب والبيئة وكتابة الدولة يف البيئة يف املغرب، والوكالة الوطنية حلماية البيئة من خالل املرصد التونسي ل

  .مؤشرات التنمية املستدامة يف كل من اجلزائر ومصر وتونس ويوضح اجلدول التايل .من أجل التنمية املستدامة يف تونس

  مؤشرات التنمية املستدامة يف بعض الدول العربية):  1(اجلدول رقم

  البلد  جيدة  بعض البيانات اجليدة ولكنها ناقصة  ضعيفة

  التعاون و التجارة الدوليان ▪
احلفاظ على التنوع  ▪

  البيولوجي
  املزارعون ▪

  .الترتيبات املؤسسية الدولية ▪
  
  
  
  

إدماج اإلشكالية البيئية والتنمية يف  ▪
  عملية اختاذ القرار

  محاية اجلو ▪
  احلفاظ على التنوع البيولوجي ▪

  املوارد املائية ▪
  املواد الكيماوية السامة ▪

  املزارعون ▪
  املوارد و اآلليات املالية ▪
التكنولوجيا والتعاون وبناء  ▪

  القدرات
  العلم يف خدمة التنمية املستدامة ▪
التعاون الدويل من أجل بناء  ▪

  .القدرات
  .الصكوك القانونية الدولية ▪
  .الم من أجل اختاذ القراراتعاإل ▪

  حماربة الفقر ▪
  تغيري أمناط االستهالك ▪
  مستوطنات بشرية ▪

التخطيط واإلدارة املتكاملة للموارد  ▪
  األرضية

  تحماربة إزالة الغابا ▪
  حماربة التصحر واجلفاف ▪
  املستدام للجبال االستغالل ▪
دعم التنمية الزراعية والريفية  ▪

  املستدامة
  البيوتكنولوجيا ▪

احمليطات، البحار، املناطق الساحلية  ▪
  ومواردها البيولوجية

  نفايات خطرة ▪
  .التربية والتوعية العامة والتدريب ▪

  اجلزائر
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إدماج اإلشكالية البيئية  ▪
  والتنمية يف عملية اختاذ القرار

  محاية اجلو ▪
  االستغالل املستدام للجبال ▪

  البيوتكنولوجيا ▪
  النفايات اخلطرة ▪

  
  
  

  تغيري أمناط االستهالك ▪
احمليطات، البحار، املناطق الساحلية  

  ومواردها البيولوجية
  املواد الكيماوية السامة ▪

  النفايات املشعة ▪
  دور املرأة يف التنمية املستدامة ▪

  األطفال والشباب ▪
  السكان األصليون ▪
  املوارد واآلليات املالية ▪
التكنولوجيا، والتعاون، وبناء  ▪

  القدرات
  العلم يف خدمة التنمية املستدامة ▪
  الترتيبات املؤسسية الدولية ▪
  اإلعالم من أجل اختاذ القرار ▪

  التعاون و التجارة الدوليان ▪
  حماربة الفقر ▪
  الصحة ▪

  املستوطنات البشرية ▪
التخطيط واإلدارة املتكامالن للموارد  

  األرضية
  حماربة إزالة الغابات ▪
  حماربة التصحر و اجلفاف ▪
دعم التنمية الزراعية والريفية  ▪

  املستدامة
  احلفاظ على التنوع البيولوجي ▪

  املوارد املائية ▪
  النفايات الصلبة ▪
  املنظمات غري احلكومية ▪

  السلطات احمللية ▪
  العمال ونقابام ▪
  التجارة والصناعة ▪

  الدوائر العلمية والتكنولوجية
  التربية، والتوعية العامة والتدريب ▪
  التعاون الدويل وبناء القدرات ▪

  مصر
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  السامة الكيماويةاملواد  ▪
 النفايات اخلطرة ▪

  التعاون و التجارة الدوليان ▪
  تغيري أمناط االستهالك ▪
  املستوطنات البشرية ▪
  محاية الغالف اجلوي ▪

  االستغالل املستدام للمناطق اجلبلية 
  احلفاظ على التنوع البيولوجي ▪

  البيوتكنولوجيا ▪
احمليطات، البحار، املناطق الساحلية  

  ومواردها البيولوجية
  النفايات الصلبة ▪

 اإلعالم من أجل اختاذ القرار ▪

  حماربة الفقر ▪
  الدينامية واالستدامة ▪

  الصحة ▪
إدماج اإلشكالية البيئية والتنمية يف  ▪

  عملية اختاذ القرار
التخطيط واإلدارة املتكامالن للموارد  

  األرضية
  حماربة إزالة الغابات ▪
  حماربة التصحر واجلفاف ▪

  تدامةتشجيع تنمية زراعية وريفية مس 
  املوارد املائية ▪

  دور املرأة يف التنمية املستدامة ▪
  األطفال والشباب ▪
  املوارد واآلليات املالية ▪
 التكنولوجيا، والتعاون، وبناء ▪

  القدرات
  التربية والوعي العام والتدريب ▪
  التعاون الدويل من أجل بناء القدرات 

  الترتيبات املؤسسية الدولية ▪
  الصكوك القانونية الدولية ▪

  تونس

فيما يتعلق باألمن الغذائي والتنمية  وضع واستخدام املؤشرات القابلة للتطبيق ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا األمم املتحدة: املصدر
، طنجة، املغرب ،الدوليةاالجتماع السادس عشر للجنة اخلرباء احلكومية ، املركز اإلمنائي دون اإلقليمي لشمال أفريقيا، املستدامة

  .2001مارس  13-16
  

هذا اجلدول أن الوضع خيتلف بشكل ملحوظ من بلد آلخر يف جمال توفر ونوعية البيانات بشأن اجلوانب نالحظ من خالل     

ومات املتوفرة ومن املفيد أن نشري إىل أن البيانات واملعل. 21املختلفة للتنمية املستدامة كما هي معروضة يف جدول أعمال القرن 

تعترب جيدة جدا يف اجلزائر ومصر، وأن تلك املتعلقة بالصحة تعترب هي األخرى جيدة جدا يف  واالستدامة الدميغرافيةبشأن التحوالت 

، ر، أما بشأن مؤشر إدماج إشكالية البيئة والتنمية يف عملية اختاذ القرار فهو جيد جدا يف تونس، وجيد لكنه ناقص يف اجلزائرجلزائا

  .وضعيف يف مصر
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  :احملاسبة البيئية ودورها يف استدامة التنمية - 2

، وتعترب احملاسبة البيئية أداة متد املستفيدين باملعلومات 10هي جزء ال يتجزأ عن احملاسبة االجتماعية :تعريف احملاسبة البيئية 2-1

إلعطاء صورة كاملة عن أداء الشركة، حبيث تضم بيانات احملاسبية ومتخذي القرارات مبعلومات التكاليف املتعلقة بالنواحي البيئية 

  .تتعلق باألداء البيئي إىل جانب البيانات واملعلومات املتعلقة بالنواحي املالية

وهي أيضا تكمن يف وضع إطار مقترح لقياس التكاليف البيئية وبيان أمهية قياس التكاليف البيئية لتحسني جودة املعلومات   

 .احملاسبية

لقد تزايد االجتاه حنو اإلفصاح عن األداء البيئي، وإدخال احملاسبة البيئية ضمن اإلطار العام : مربرات االهتمام باحملاسبة البيئة 2-2

وذلك . بالبيئة والتنمية املستدامة ةللنظام احملاسيب نتيجة الهتمام التنظيمات احلكومية واألهلية واهليئات الدولية واملهنية واألكادميي

  11:لالعتبارات التالية

 .أمهية البيئة وضرورة محايتها وتنميتها من خالل تبين مفهوم التنمية املستدامة - 

 .الضغوط اليت متارسها العديد من اهليئات املهنية واملنظمات الدولية -

 .اهتمام الدراسات النظرية والتطبيقية بالبيئة واحملاسبة عنها -

 . الدولية واحملليةحتمية احملاسبة البيئية مبوجب القوانني -

  12:تعترب احملاسبة البيئية وسيلة لتحقيق جمموعة من األهداف اليت نلخصها فيما يلي :أهداف احملاسبة البيئية 2-3

ركة إعداد بيانات عن املبيعات والتكاليف اإلمجالية اليت دف إىل احلفاظ على البيئة ومحايتها لكل فترة مالية، مما يؤدي إىل متابعة الش - 

 .طوير هذه النفقات من فترة إىل أخرى واختاذ القرارات املناسبةلت

 .إعداد التقارير عن النفقات البيئية لتوضيح مدى التزام الشركة بتطبيق القوانني والتشريعات البيئية - 

 .توضيح املسؤولية االجتماعية والبيئية للشركة لضمان االستمرارية - 

  .صتها الشركة يف كل فترة ماليةإظهار املنافع والوفورات البيئية اليت خص - 

التنمية من خالل بروز أبعاد جيدة ملفهوم  يظهر دور احملاسبة البيئية يف استدامة 13:دور احملاسبة البيئية يف استدامة التنمية 2-4

  :وفيما يلي أمهها. االستدامة، ومدى ارتباطها بالبعد البيئي للمحاسبة داخل الشركة

                                                           

العلوم االجتماعية والتي تعتني بتطوير أساليب المحاسبة لتغطي  تطبيق للمحاسبة في مجال »المحاسبة االجتماعية بأنها) لينوس( عرف الباحث  10
لألداء االقتصادي وما يتطلبه ذلك من تطوير وسائل  امتداداً لمجال المحاسبة لتغطية األداء االجتماعي للمنشأة باإلضافةاالجتماعية  اآلثار والنتائج

، والمشاكل ذات الطبيعة االجتماعية المحاسبة التقليدية من أجل إجراء التحليالت وتقديم الحلول المالئمة للظواهر وأساليب القياس المعتمدة في
  .1998محمد الفيومي محمد،قراءات في المشاكل المحاسبية المعاصرة،المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، :لمعلومات أنظرولمزيد من ا

  41أمين السيد أحمد لطفي،مرجع سابق، ص 11
  .42نفس المرجع السابق،ص 12
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  :املشروع املستدام  1- 2-4

املشروع املستدام هو املشروع الذي يناضل لتحقيق مستويات أداء عالية خبلق قيمة ملستثمريه وعمالئه : تعريف املشروع املستدام  -  أ

 .ومورديه وموظفيه وللهيئات اليت تعتمد عليها أعماله، وهو يركز على النظم البيئية واالجتماعية للحصول على موارده

 

 :مبادئ األداء املستدام فيما يليتتمثل : مبادئ األداء املستدام   - ب

جيب أن تكون إستراتيجية املشروع مبنية على أساس تكامل بني األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية الطويلة : اإلستراتيجية - 

 .األجل

 .ريقة فعالةجيب الدخول يف حوار مع اجلهات املهتمة باملشروع وحماولة مقابلة احتياجام بط: اجلهات املهتمة باملشروع - 

 .عن طريق االستثمار يف تطوير املنتجات اليت تستخدم املوارد الطبيعية بطريقة فعالة على املدى الطويل: االبتكار - 

 .عن طريق انتهاز الفرص وإدارة املخاطر املتعلقة باألمور االقتصادية واالجتماعية والبيئية :إدارة املخاطر  - 

 .بنشر احلسابات والتقارير عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية بشكل منظم وواضح :الشفافية - 

 . معاملة املوظفني واألفراد بعدالة واحترام :األفراد - 

 

  :املنتجات املستدامة 2- 2-4

توفر احلماية للصحة العامة، املنتجات املستدامة هي منتجات حتقق منافع بيئية واجتماعية واقتصادية، و: تعريف املنتجات املستدامة  -  أ

وحتمي الرفاهية، وتنشر الرخاء االقتصادي وتؤكد على محاية البيئة خالل دورا من وقت استخراج املواد اخلام حىت التصريف 

 .النهائي هلا

 

 :ما يليجيب االهتمام بأدوات دعم اختاذ قرارات تطوير املنتج، واملتمثلة في: أدوات دعم اختاذ قرارات تطوير املنتج   -  ب

 .استخدام التكنولوجية النظيفة إلعادة تصميم املنتج والعملية التشغيلية، وإعادة التدوير، واستبدال املواد واإلدارة الداخلية اجليدة - 

 .ومستويات اإلدارة البيئية) مثل املنتجات ذات العالمة البيئية(إدراك العميل للقيم البيئية املضافة  - 

 ,تفاقيات األعمال غري املاليةالفرص التسويقية اجلديدة وا - 

 

تعترب احملاسبة املالية املستدامة أداة فعالة ميكن توظيفها ملساعدة الشركات لتصبح أكثر استدامة، : احملاسبة املالية املستدامة 3- 2-4

تأثريات االستدامة على وهي تبني الدور اهلام للمعلومات املالية، وتوضح كيف ميكن للمحاسبة التقليدية أن متتد لتأخذ يف احلسبان 
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املتعلقة بالتأثريات االقتصادية (مستوى الشركة، وتركز احملاسبة املالية املستدامة على توسيع املعلومات ذات القيمة النقدية 

  .واليت يتم على أساسها اختاذ القرارات) واالجتماعية والبيئية

امة هي استخراج وحتليل واستخدام املعلومات البيئية واالجتماعية ذات القيم احملاسبة املالية املستد: تعريف احملاسبة املالية املستدامة  -  أ

 .واالقتصادي يالنقدية دف حتسني األداء البيئي واالجتماع

تربز أمهية احملاسبة املستدامة من خالل الدور اهلام الذي تلعبه يف حتقيق تكامل نظم األعمال املستدامة،  :أمهية احملاسبة املالية املستدامة  -  ب

: وتعمل على تطوير رأس املال الطبيعي، فمن األمور اهلامة داخل الشركة وحتديد أولويات مداخل النظم اليت حتقق رضا العميل

ر عن مسامهة الشركات واملنظمات األخرى يف التنمية املستدامة، وذلك ميثل حافزا احملاسبة عن استدامة الشركات وإعداد التقاري

لإلدارة لتطوير وإعداد احملاسبة املستدامة وإدارة املعلومات، وتطوير أدوات وإجراءات إعداد التقارير دف قياس األداء املستدام 

 .للشركة واإلفصاح عنه

وتعتمد احملاسبة املستدامة على توسيع إطار احملاسبة املالية لتقابل املتغريات املستجدة، ومنها سيادة اقتصاد اخلدمة الذي يركز على     

عوامل جديدة لنجاح الشركة كالسمعة واإلبداع، كما جيب أن تتضمن التقارير النتائج البيئية واالجتماعية واالقتصادية لإلنتاج 

قرارات التنمية املستدامة، حيث قد تقع الشركات حتت وطأة ضغط كبري من القوانني واتمع عن أدائها البيئي  لدعم اختاذ

واالجتماعي يف تقارير االستدامة، ومن مث فقد تكون هناك استفادة كبرية لإلدارة من كون احملاسبة املستدامة جزء من تفعيل 

  .االستدامة داخل الشركة

 :تعتمد احملاسبة املالية املستدامة عدة أدوات منها: الية املستدامةأدوات احملاسبة امل  -  ج

   .14احملاسبة البيئية - 
تقوم املراجعة البيئية بفحص نظام اإلدارة البيئية للتأكد مما إذا كان استخدامه يتم كما هو خمطط وما إذا  :املراجعة البيئية الداخلية - 

يئية تظهر اإلدارة اهتمامها ذا النظام فيدرك املوظفني مدى أمهيته ويتوقع استخدامه من كان يتم تطبيقه فعال، وباستخدام املراجعة الب

 .اجلميع

تقارير االستدامة هي حسابات توضح األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي للشركة فيما يتعلق بعملياا  :إعداد تقارير االستدامة - 

 .يل والتسويق والبحث والتطوير للشركة بطريقة أكثر إستراتيجيةومنتجاا وخدماا، وهي تربط بني وظائف التمو

  

  

  :قائمة املراجع

أمحد فرغلي حسن،البيئة والتنمية املستدامة اإلطار املعريف والتقييم احملاسيب، مركز تطري الدراسات العليا والبحوث،  - 
 .2007جامعة القاهرة، 

                                                           
  .تمت ا!شارة للمحاسبة البيئية سابقا  14
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فيما يتعلق باألمن الغذائي  ستخدام املؤشرات القابلة للتطبيقوضع وا ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا، األمم املتحدة - 
طنجة،  ،االجتماع السادس عشر للجنة اخلرباء احلكومية الدولية، املركز اإلمنائي دون اإلقليمي لشمال أفريقيا، والتنمية املستدامة

  .2001مارس  16-13، املغرب
 .2005اجلامعية، االسكندرية، أمني السيد أمحد لطفي، املراجعة البيئية، الدار  - 

  .2006املستدامة، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  والتنمية البيئي رومانو، االقتصاد دوناتو - 
 يف احمللي املستوى على املستدامة للتنمية التخطيط ونشر ترويج مشروع، الريف لتنمية السوري الصندوق - 

 .2004 - 2007، السورية العربية اجلمهورية

، تنمية املوارد البشرية ومتطلبات التنمية املستدامة، جامعة نايف للعلوم واألمنية .عبد العزيز بن صقر الغامدي - 
     .م26/04/2006-23منوذجا،ورقة عمل مقدمة للملتقى العريب الثالث للتربية والتعليم، بريوت، 

الندوة العلمية ، ورقة مقدمة يف ومحاية البيئة يف السنة النبوية ،ركائز التنمية املستدامةحممد عبد القادر الفقي،  - 
موقع نيب الرمحة دوت كوم ، األمانة العامة لندوة احلديث، القيم احلضارية يف السنة النبوية: الدولية الثالثة للحديث الشريف حول 

www.nabialrahma.com 

 .1998ي حممد،قراءات يف املشاكل احملاسبية املعاصرة،املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، حممد الفيوم - 

http://www.nabialrahma.com/

