
 

 بالغ صحفي  

 2023 مارس 14الرباط في 

االجتماع التاسع عشر للجنة القيادة ملجموعة العمل حول  املجلس األعلى للحسابات يستضيف  

 نتوساي( الرقابة البيئية التابعة للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة )ال 

من   للحسابات،  األعلى  املجلس  للجنة    16إلى    13يستضيف  عشر  التاسع  االجتماع  بالرباط،  الجاري  مارس 

)النتوساي(   للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  للمنظمة  التابعة  البيئية  الرقابة  حول  العمل  ملجموعة  القيادة 

  الرائدة   تقاسم التجاربترصيد و دولة من مختلف القارات، يهدف    20بمشاركة مؤسسات عليا للرقابة تمثل  

 بين املشاركين فيما يخص دور األجهزة العليا للرقابة في التدقيق البيئي. 

التابعة لإلنتوساييال ووتنين،    سامي لسيدا  أبرز وقد   البيئية   ،الرئيس الحالي ملجموعة العمل حول الرقابة 

يشكل فرصة لطالق مشاريع    الرباط  أن اجتماع  االفتتاحيةفي كلمته  ،  رئيس املكتب الوطني للتدقيق بفنلندا

في قطبين يتعلق األول باملناخ والتنوع البيولوجي، في حين    هاطير أتو جموعة  امل خطة عمل    ضمنجديدة  نوعية  

 يخص القطب الثاني االقتصاد األخضر. 

السيد كما   دانتاس،    الوزير   أشاد  و برونو  لإلنتوساي  الحالي  التحادية  الرئيس  الحسابات  محكمة  رئيس 

الفاعل    ، بالبرازيل مبرزا  ملبالدور  املناخ،  تغير  مع  والتكيف  التخفيف  تدابير  دراسة  في  العمل    أهميةجموعة 

األساسيةمع    الجيدالتواصل   الفاعلة  الجهات  املناسبة،ثمنو   .جميع  بنفس  األعلى    ،  املجلس  انضمام 

 (.climate scannerملشروع تشخيص املناخ )  ة التنفيذي اللجنة إلى   للمملكة املغربية للحسابات 

فرصة للسيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ملشاطرة املشاركين تجربة املجلس    ا االجتماعهذوشكل  

البيئة اقبة  مر اقبةفي  املر مهام  مستعرضة  همت    ،  وتدبير  التي  املتجددة  والطاقات  املائية  االستراتيجية 

النفايات الصلبة واملطارح العمومية وتدبير التطهير السائل واملنتزهات الوطنية وتدبير املجال الغابوي والصيد  

والتعمير،   قدمت البحري  بالدنا.  والتي  في  البيئية  والكراهات  التحديات  لحجم  تستجيب  مضافة  كما    قيمة 

منذ  التي التحق بها    نتوسايإل لمجموعة العمل حول الرقابة البيئية التابعة    دعم ل املجلس    امعبرت عن التز 

 .التابعة لألرابوساي اللجنة املكلفة بأهداف التنمية املستدامة ، السيما وأنه يرأس أيضا2007سنة 



هذا االجتماع باململكة املغربية على الثقة واملصداقية التي تكتسيها بالدنا في مجال الرقابة على   التئام ويؤشر  

الذي يوليه  املتزايد  االهتمام    كذلك  عكسيكما    ،املالية العمومية بما في ذلك الجوانب املتعلقة بالبيئة واملناخ

 لدولي. ي واالوطن ينفي املحيط املجلس األعلى للحسابات لقضايا البيئة 

 

 


