جمهورية مصر العربية
جهاز شئون البيئة
اإلدارة المركزية للتفتيش وااللتزام البيئي

مإشرات أداء
منظومة اإللزام وااللتزام البيئي
رشكهذ شجكخ إقهيًيخ ثيئيخ رحذ يغًي (شجكخ االنزضاو واإلنضاو انجيئي (Meeting of the Network on Compliance and Enforcement
وانزي رعًم في إطبس خطخ عًم انجحش انًزىعظ انزي ثذوسهب ردشي في إطبس ثشَبيح األيى انًزحذح نهجيئخ  ، UNEPورضى في عضىيزهب
انعذيذ يٍ انذول انًطهخ عهي انجحش انًزىعظ ويٍ ثيُهب يصش.
ورعقذ انشجكخ اخزًبعبد دوسيخ نًُبقشخ انعذيذ يٍ انًىضىعبد راد انصهخ ثبإلنضاو واالنزضاو انجيئي ،يٍ ثيُهب ثبنزششيعبد انًزعهقخ
ثبنزهىس انُبرح يٍ أَشطخ ثشيخ "."Control of pollution resulting from land-based sources and activities
وقذ أقشد انشجكخ يدًىعخ يٍ يؤششاد أداء يُظىيخ اإلنضاو واالنزضاو انجيئي كؤدواد اعزششبديخ يًكٍ رىظيفهب في انذول األعضبء في
انشجكخ .وأهى رهك انًؤششاد :
و
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سقى انًؤشش
انًؤشش األول
انًؤشش انثبَي
انًؤشش انثبنش
انًؤشش انشاثع
انًؤشش انخبيظ
انًؤشش انغبدط
انًؤشش انغبثع
انًؤشش انثبيٍ
انًؤشش انزبعع
انًؤشش انعبشش
انًؤشش انحبدي عشش

انشيض
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11

طشيقخ انحغبة
عذد انًفزشيٍ انجيئييٍ  /عذد انغكبٌ
عذد انًفزشيٍ انجيئييٍ  /عذد انًُشآد
عذد انًفزشيٍ انجيئييٍ  /عذد انًفزشيٍ طجقب ً ل HRCS
عذد أيبو انزذسيت  /عذد انًفزشيٍ انجيئييٍ
عذد انًُشآد انزي خضعذ نهزفزيش  /عذد انًُشآد
عذد انًُشآد حبالد عذو انًطبثقخ  / non-compliancesعذد انًُشآد
عذد اإلخشاءاد انقضبئيخ  /عذد حبالد عذو انًطبثقخ non-compliances
عذد انزشاخيص انجيئيخ انًعهقخ أو انًهغبح  /عذد اإلخشاءاد انقبَىَيخ
عذد انًفزشيٍ انزُفيزييٍ انعبيهيٍ ثخطخ رُفيزيخ  /عذد انًفزشيٍ انجيئييٍ
عذد انًُشآد راد َظى انشصذ انزاري أو َظى إداسح ثيئيخ  /عذد انًُشآد
عذد انزشاخيص انجيئيخ انًعهقخ أو انًهغبح  /عذد انًُشآد انزي خضعذ نهزفزيش

يالحظبد

Optional
Indicators

يؤششاد
ركًيهيخ
(غيش أعبعيخ)

وقذ رى اَزقبء يدًىعخ يٍ رهك انًؤششاد وانزي رزغى ثقبثهيزهب نهزطجيق في يصش ،ورزًثم في انًؤششاد اآلريخ :
 انًؤشش األول  :عذد انًفزشيٍ  /عذد انغكبٌ
 انًؤشش انثبَي  :عذد انًفزشيٍ  /عذد انًُشآد
 انًؤشش انشاثع  :عذد أيبو انزذسيت  /عذد انًفزشيٍ انجيئييٍ
 انًؤشش انخبيظ  :عذد انًُشآد انزي خضعذ نهزفزيش  /عذد انًُشآد
 انًؤشش انغبثع  :عذد اإلخشاءاد انقضبئيخ  /عذد حبالد عذو انًطبثقخ
وقذ رى إعذاد ثطبقبد رعشيف رهك انًؤششاد طجقب ُ نًُىرج رى رجُيه داخم خهبص شئىٌ انجيئخ نزعشيف انًؤششاد انجيئيخ انًخزهفخ
وانًغزخذيخ في رقبسيش انًؤششاد انجيئيخ انصبدسح يٍ اندهبص ،،
 النتيجة المطلوب تحقيقها
 تعريف المإشر وتوصيفه
 التعريف الدقيق
 وحدة القياس
 العناصر المستهدفة
 مبررات االختيار
 خطة الحصول على البيانات
 وسيلة تجميع البيانات
 مصادر البيانات
 معدل وتوقيتات تجميع البيانات
 التكلفة التقديرية لتجميع البيانات
 المسئول عن تجميع البيانات
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 جودة البيانات
 تاريخ التقييم المبدئي لجودة البيانات





الخطط المقترحة لمواجهة هذه المعوقات
معوقات تجميع البيانات ومدى تؤثيرها فى جودة المإشر
تاريخ تقييم جودة البيانات مستقبليا
إجراءات تقييم البيانات مستقبليا

 خطة تحليل ومراجعة البيانات وإعداد التقارير
 تحليل البيانات
 عرض البيانات
 مراجعة البيانات  /تقارير البيانات الخاصة بالمإشر
 مالحظات إضافية
 المالحظات الخاصة بالبيانات األساسية والمستهدفة
 مالحظات أخرى
 قيم مإشر األداء
 السنة
 المستهدف

 الفعلي
 مالحظات

ونعرض فيما يلي بطاقات تعريف كل مإشر من تلك المإشرات بناء علي النموذج المشار إليه.
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المإشر
النتيجة المطلوب تحقيقها
التعريف الدقيق
وحدة القياس
العناصر المستهدفة
مبررات االختيار
وسيلة تجميع البيانات
مصادر البيانات
معدل وتوقيتات تجميع البيانات
التكلفة التقديرية لتجميع البيانات
المسئول عن تجميع البيانات

تاريخ التقييم المبدئي لجودة البيانات
معوقااااات تجميااااع البيانااااات وماااااد
تؤثيرها فى جودة المإشر

الخطااااط المقترحااااة لمواجهااااة هاااا
المعوقات
تاريخ تقييم جودة البيانات مستقبليا
إجراءات تقييم البيانات مستقبليا

عدد المفتشين  /عدد السكان
رصد الكثافة العددية للمفتشين منسوبة إلي عدد السكان للتحقق من تناسب أعداد المفتشين البيئيين مع عدد
السكان في نطاق االختصاص الجغرافي للمفتشين
تعريف المإشر وتوصيفه
نسبة عدد المفتشين البيئيين إلي عدد السكان
مفتش  /مليون نسمة
نظراَ لضرورة تناسب أعداد المفتشين البيئيين مع عدد السكان في نطاق االختصاص الجغرافي للمفتشين
خطة الحصول على البيانات
جهاز شئون البيئة وأفرعه اإلقليمية  /المحليات  /الجهاات اإلدارياة المختصاة  /الجهااز المركازل للتعبئاة
العامة واإلحصاء  /شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنيت)
يبدأ تجميع البيانات في الشهر األخير من كل عام ميالدل
 :التكلفة المكافئة لعدد  02ساعة عمل  /سنة
 داخل جهاز شئون البيئة
 لدل الجهات اإلدارية المختصة  :التكلفة المكافئة لعدد  1222ساعة عمل  /سنة
 مسئول التفتيش بكل فرع إقليمي تحت إشراف مدير الفرع
 مسئول التفتيش بكل مكتب بيئة بالمحليات تحت إشراف مدير المكتب
جودة البيانات
 المعوقات المحتملة :
 عدم التزام بعض الجهات اإلدارية بتوفير البيانات المطلوبة عدم اكتمال أو عدم دقة بعض البيانات الواردة التؤثير  :إعاقة حساب المإشر بدقة علي مستول الجمهورية في حالة عدم توافر بياناات متعاددة فإنهاا
قد تعيق حساب المإشر كلية
التنساايق بااين القيااادات العليااا بجهاااز شاائون البيئااة وبااين القيااادات العليااا بااؤفرع الجهاااز وبالمحافظااات /
بالمحليات لضمان التزام تلك الجهات بتوفير البيانات المطلوبة

يمكن التحقق من جودة البيانات من خالل مراجعة عينة عشوائية من تلك البيانات
خطة تحليل ومراجعة البيانات وإعداد التقارير
تحليل البيانات
يتم تحليل قيم المإشر لتحديد مدل الكفاية العددية للمفتشين بالمقارنة بعدد السكان
عرض البيانات
يتم عارض ماا تام التوصال إلياه فاي صاورة جاداول أو رساوم بيانياة لرصاد التغيارات الطارئاة فاي عادد
المفتشين سواء علي المستول الوطني أو علي مستول كل إقليم من أقاليم مصر
مراجعااة البيانااات  /تقااارير البيان اات  تاااتم مراجعاااة هاااذه البياناااات بمعرفاااة اإلدارة المختصاااة باااالتفتيش البيئاااي بالتنسااايق ماااع المختصاااين
الخاصة بالمإشر
بالمإشرات البيئية بجهاز شئون البيئة المصرل
 يتم إصدار هذه البيانات من خالل "تقرير المإشرات البيئية" الذل يصدره الجهاز سنويا ً
المالحظات اإلضافية
المالحظاااااااات الخاصاااااااة بالبياناااااااات
األساسية والمستهدفة
مالحظات أخر
قيم مإشر األداء
9002
السنة
المستهدف
 10مفتش  /مليون نسمة
الفعلي
معدل  2.0مفتش  /مليون نسمة " أل  1مفتش  0 /مليون نسمة "
مالحظات
تم حساب المإشر علي أساس اآلتي :
 عدد السكان =  02مليون نسمة
 عدد المفتشين بالجهاز وأفرعه حوالي 02مفتش (وهو العدد الذل تم الحساب بناء عليه)
 لم يتم تضمين مفتشي المحليات نظراً لعدم توافر البيانات حاليا (حيا سايتم إعاادة حسااب المإشارات
في السنوات القادمة بعد توافر البيانات الخاصة بالمحليات)
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المإشر
النتيجة المطلوب تحقيقها
التعريف الدقيق
وحدة القياس
العناصر المستهدفة
مبررات االختيار
وسيلة تجميع البيانات
مصادر البيانات
معدل وتوقيتات تجميع البيانات
التكلفة التقديرية لتجميع البيانات
المسئول عن تجميع البيانات

عدد المفتشين  /عدد المنشآت
رصد الكثافة العددية للمفتشين منسوبة إلي عدد المنشآت للتحقق من تناسب أعداد المفتشين البيئيين مع
عدد المنشآت في نطاق االختصاص الجغرافي للمفتشين
تعريف المإشر وتوصيفه
نسبة عدد المفتشين البيئيين إلي عدد المنشآت
مفتش  /ألف منشؤة
نظاراَ لضارورة تناسااب أعاداد المفتشااين البيئياين مااع عادد المنشااآت فاي نطاااق االختصااص الجغرافااي
للمفتشين
خطة الحصول على البيانات
جهاز شئون البيئة وأفرعه اإلقليمية  /المحليات  /الجهات اإلدارية المختصة  /الجهاز المركزل للتعبئة
العامة واإلحصاء  /شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنيت)
يبدأ تجميع البيانات في الشهر األخير من كل عام ميالدل
 :التكلفة المكافئة لعدد  02ساعة عمل  /سنة
 داخل جهاز شئون البيئة
 لدل الجهات اإلدارية المختصة  :التكلفة المكافئة لعدد  0222ساعة عمل  /سنة
 مسئول التفتيش بكل فرع إقليمي تحت إشراف مدير الفرع
 مسئول التفتيش بكل مكتب بيئة بالمحليات تحت إشراف مدير المكتب
جودة البيانات

تاريخ التقييم المبدئي لجودة البيانات
تؤثيرها
المعوقات تجميع البيانات ومد
 المعوقات المحتملة :
في جودة المإشر
 عدم التزام بعض الجهات اإلدارية بتوفير البيانات المطلوبة عدم اكتمال أو عدم دقة بعض البيانات الواردة التؤثير  :إ عاقة حساب المإشر بدقة علاي مساتول الجمهورياة فاي حالاة عادم تاوافر بياناات متعاددة
فإنها قد تعيق حساب المإشر كلية
الخطااااااط المقترحااااااة لمواجهااااااة هاااااا
التنساايق بااين القيااادات العليااا بجهاااز شاائون البيئااة وبااين القيااادات العليااا بااؤفرع الجهاااز وبالمحافظااات /
المعوقات
بالمحليات لضمان التزام تلك الجهات بتوفير البيانات المطلوبة
تاريخ تقييم جودة البيانات مستقبليا
إجراءات تقييم البيانات مستقبليا
يمكن التحقق من جودة البيانات من خالل مراجعة عينة عشوائية من تلك البيانات
خطة تحليل ومراجعة البيانات وإعداد التقارير
تحليل البيانات
يتم تحليل قيم المإشر لتحديد مدل الكفاية العددية للمفتشين بالمقارنة بعدد المنشآت
عرض البيانات
يتم عرض ما تم التوصل إليه في صورة جاداول أو رساوم بيانياة لرصاد التغيارات الطارئاة فاي عادد
المفتشين سواء علي المستول الوطني أو علي مستول كل إقليم من أقاليم مصر
مراجعاااة البياناااات  /تقاااارير البياناااات  تااتم مراجعااة هااذه البيانااات بمعرفااة اإلدارة المختصااة بااالتفتيش البيئااي بالتنساايق مااع المختصااين
الخاصة بالمإشر
بالمإشرات البيئية بجهاز شئون البيئة المصرل
 يتم إصدار هذه البيانات من خالل "تقرير المإشرات البيئية السنول" الذل يصدره الجهاز سنويا ً
المالحظات اإلضافية
المالحظات الخاصة بالبياناات األساساية
والمستهدفة
مالحظات أخر
قيم مإشر األداء
السنة
المستهدف
غير متاحة
الفعلي
غير متاحة
مالحظات
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المإشر
النتيجة المطلوب تحقيقها

التعريف الدقيق
وحدة القياس
العناصر المستهدفة
مبررات االختيار
وسيلة تجميع البيانات
مصادر البيانات
معدل وتوقيتات تجميع البيانات
التكلفة التقديرية لتجميع البيانات
المسئول عن تجميع البيانات

عدد أيام التدريب  /عدد المفتشين البيئيين
الحصول علي بيانات تفيد في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة بناء علاي تلاك البياناات
الناتجة عن رصاد معادالت تادريب الكاوادر البشارية العاملاة باالتفتيش البيئايي حيا سايتم اتخااذ تلاك
اإلجراءات الالزمة في حالاة وجاود فجاوة باين معادالت التادريب الفعلياة وباين االحتياجاات التدريبياة
وفي ضوء المهام المفترض أن تضطلع بها فرق التفتيش وفي ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية
علي المستول المحلي والدولي
تعريف المإشر وتوصيفه
نسبة إجمالي عدد أيام التدريب السنوية إلي إجمالي عدد المفتشين البيئيين

يستخدم المإشر للتحقق من أن حجام الباراما التدريبياة يتناساب ماع االحتياجاات التدريبياة فاي ضاوء
حجم الطاقة البشرية العاملة في مجال التفتيش البيئي
خطة الحصول على البيانات
جهاااز شاائون البيئااة وأفرعااه اإلقليميااة  /المحليااات  /الجهااات اإلداريااة المختصااة  /الجهاااز المركاازل
للتعبئة العامة واإلحصاء  /شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنيت)
يبدأ تجميع البيانات في الشهر األخير من كل عام ميالدل
 :التكلفة المكافئة لعدد  02ساعة عمل  /سنة
 داخل جهاز شئون البيئة
 لدل الجهات اإلدارية المختصة  :التكلفة المكافئة لعدد  1222ساعة عمل  /سنة
 مسئول التفتيش بكل فرع إقليمي تحت إشراف مدير الفرع
 مسئول التفتيش بكل مكتب بيئة بالمحليات تحت إشراف مدير المكتب
جودة البيانات

تاريخ التقييم المبدئي لجودة البيانات
المعوقات تجمياع البياناات وماد تؤثيرهاا  المعوقات المحتملة :
فى جودة المإشر
 عدم التزام بعض الجهات اإلدارية توفير البيانات المطلوبة عدم اكتمال أو عدم دقة بعض البيانات الواردة التؤثير  :إعاق ة حساب المإشر بدقة علي مستول الجمهورية فاي حالاة عادم تاوافر بياناات متعاددة
فإنها قد تعيق حساب المإشر كلية
الخطط المقترحة لمواجهة ه المعوقات التنسيق بين القياادات العلياا بجهااز شائون البيئاة وباين القياادات العلياا باؤفرع الجهااز وبالمحافظاات /
بالمحليات لضمان التزام تلك الجهات بتوفير البيانات المطلوبة
تاريخ تقييم جودة البيانات مستقبليا
إجراءات تقييم البيانات مستقبليا
يمكن التحقق من جودة البيانات من خالل مراجعة عينة عشوائية من تلك البيانات
خطة تحليل ومراجعة البيانات وإعداد التقارير
تحليل البيانات
يتم تحليل قيم المإشر لتحديد مدل كفاية البراما التدريبية لتلبية االحتياجات التدريبية
عرض البيانات
يتم عرض ما تم التوصل إليه في صورة جداول أو رسوم بيانية لرصد المإشر سواء علي المستول
الوطني أو علي مستول كل إقليم من أقاليم مصر (ما أمكن)
مراجعاااة البياناااات  /تقاااارير البيانااااات  تااتم مراجعااة هااذه البيانااات بمعرفااة اإلدارة المختصااة بااالتفتيش البيئااي بالتنساايق مااع المختصااين
الخاصة بالمإشر
بالمإشرات البيئية بجهاز شئون البيئة المصرل
 يتم إصدار هذه البيانات من خالل "تقرير المإشرات البيئية" الذل يصدره الجهاز سنويا ً
المالحظات اإلضافية
المالحظااات الخاصااة بالبيانااات األساسااية
والمستهدفة
مالحظات أخر
قيم مإشر األداء
9002
السنة
متوسط  00يوم تدريب  /مفتش سنويا ً
المستهدف
متوسط  0.0يوم تدريب  /مفتش سنويا ً
الفعلي
مالحظات
لم يتم تضمين مفتشي المحليات نظراً لعدم توافر البيانات حاليا ً (حي سايتم إعاادة حسااب المإشارات
في السنوات القادمة بعد توافر البيانات الخاصة بالمحليات)

جمهورية مصر العربية
جهاز شئون البيئة
اإلدارة المركزية للتفتيش وااللتزام البيئي

المإشر
النتيجة المطلوب تحقيقها
التعريف الدقيق
وحدة القياس
العناصر المستهدفة
مبررات االختيار
وسيلة تجميع البيانات
مصادر البيانات
معدل وتوقيتات تجميع البيانات
التكلفة التقديرية لتجميع البيانات
المسئول عن تجميع البيانات

عدد المنشآت التي خضعت للتفتيش  /عدد المنشآت
الحصول علي بيانات تفيد في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة بناء علاي تلاك البياناات
الناتجة عن رصد المعدالت السنوية ألنشطة التفتيش البيئي علي المنشآت
تعريف المإشر وتوصيفه
نسبة اإلجمالي السنول لعدد المنشآت التي خضعت للتفتيش إلي إجمالي عدد المنشآت
زيارة تفتيش سنويا ً  /ألف منشؤة
يستخدم المإشر للداللة علاي حجام أنشاطة التفتايش البيئاي السانوية مقارناة بالعادد اإلجماالي للمنشاآت
الواقعة في نطاق االختصاص
خطة الحصول على البيانات
جهاااز شاائون البيئااة وأفرعااه اإلقليميااة  /المحليااات  /الجهااات اإلداريااة المختصااة  /الجهاااز المركاازل
للتعبئة العامة واإلحصاء  /شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنيت)
يبدأ تجميع البيانات في الشهر األخير من كل عام ميالدل
 :التكلفة المكافئة لعدد  02ساعة عمل  /سنة
 داخل جهاز شئون البيئة
 لدل الجهات اإلدارية المختصة  :التكلفة المكافئة لعدد  1222ساعة عمل  /سنة
 مسئول التفتيش بكل فرع إقليمي تحت إشراف مدير الفرع
 مسئول التفتيش بكل مكتب بيئة بالمحليات تحت إشراف مدير المكتب
جودة البيانات

تاريخ التقييم المبدئي لجودة البيانات
تؤثيرهاا
المعوقات تجمياع البياناات وماد
 المعوقات المحتملة :
فى جودة المإشر
 عدم التزام بعض الجهات اإلدارية بتوفير البيانات المطلوبة عدم اكتمال أو عدم دقة بعض البيانات الواردة التؤثير  :إعاقة حساب المإشر بدقة علي مستول الجمهورية فاي حالاة عادم تاوافر بياناات متعاددة
فإنها قد تعيق حساب المإشر كلية
الخطط المقترحة لمواجهة ه المعوقات التنسيق بين القياادات العلياا بجهااز شائون البيئاة وباين القياادات العلياا باؤفرع الجهااز وبالمحافظاات /
بالمحليات لضمان التزام تلك الجهات بتوفير البيانات المطلوبة
تاريخ تقييم جودة البيانات مستقبليا
إجراءات تقييم البيانات مستقبليا
يمكن التحقق من جودة البيانات من خالل مراجعة عينة عشوائية من تلك البيانات
خطة تحليل ومراجعة البيانات وإعداد التقارير
تحليل البيانات
يتم تحليل قيم المإشر لتحديد حجم أنشطة التفتيش  /أو نسبة تغطياة أنشاطة التفتايش البيئاي للمنشاآت
الكائنة في النطاق الجغرافي لالختصاص
عرض البيانات
يتم عرض ما تم التوصل إليه في صورة جداول أو رسوم بيانية لرصد المإشر سواء علي المستول
الوطني أو علي مستول كل إقليم من أقاليم مصر (ما أمكن)
مراجعاااة البياناااات  /تقاااارير البيانااااات  تااتم مراجعااة هااذه البيانااات بمعرفااة اإلدارة المختصااة بااالتفتيش البيئااي بالتنساايق مااع المختصااين
الخاصة بالمإشر
بالمإشرات البيئية بجهاز شئون البيئة المصرل
 يتم إصدار هذه البيانات من خالل "تقرير المإشرات البيئية" الذل يصدره الجهاز سنويا ً
المالحظات اإلضافية
المالحظااات الخاصااة بالبيانااات األساسااية
والمستهدفة
مالحظات أخر
قيم مإشر األداء
السنة
المستهدف
غير متاحة
الفعلي
غير متاحة
مالحظات

جمهورية مصر العربية
جهاز شئون البيئة
اإلدارة المركزية للتفتيش وااللتزام البيئي

المإشر
النتيجة المطلوب تحقيقها
التعريف الدقيق
وحدة القياس
العناصر المستهدفة
مبررات االختيار
وسيلة تجميع البيانات
مصادر البيانات
معدل وتوقيتات تجميع البيانات
التكلفة التقديرية لتجميع البيانات
المسئول عن تجميع البيانات

عدد اإلجراءات القضائية  /عدد حاالت عدم المطابقة
الحصول علي بيانات تفيد في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة بناء علي تلك البيانات الناتجة
عن رصد المعدالت السنوية لإلجراءات القضائية مقارنة بحاالت عدم المطابقة
تعريف المإشر وتوصيفه
نسبة اإلجمالي السنول لعدد اإلجراءات القضائية إلي اإلجمالي السنول لعدد حاالت عدم المطابقة
إجراء قضائي  /ألف حالة عدم مطابقة
يستخدم المإشر لمعرفة معدالت المخالفات البيئية الجسيمة مقارنة بإجمالي حاالت عدم المطابقة المرصودة
من خالل عمليات التفتيش البيئي
خطة الحصول على البيانات
جهاز شائون البيئاة وأفرعاه اإلقليمياة  /المحلياات  /الجهاات اإلدارياة المختصاة  /الجهااز المركازل للتعبئاة
العامة واإلحصاء  /شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنيت)
يبدأ تجميع البيانات في الشهر األخير من كل عام ميالدل
 :التكلفة المكافئة لعدد  02ساعة عمل  /سنة
 داخل جهاز شئون البيئة
 لدل الجهات اإلدارية المختصة  :التكلفة المكافئة لعدد  1222ساعة عمل  /سنة
 مسئول التفتيش بكل فرع إقليمي تحت إشراف مدير الفرع
 مسئول التفتيش بكل مكتب بيئة بالمحليات تحت إشراف مدير المكتب
جودة البيانات

تااااااريخ التقيااااايم المبااااادئي لجاااااودة
البيانات
ااد
ا
وم
ااات
ا
البيان
ااع
ا
تجمي
ااات
المعوقا
 المعوقات المحتملة :
تؤثيرها فى جودة المإشر
 عدم التزام بعض الجهات اإلدارية بتوفير البيانات المطلوبة عدم اكتمال أو عدم دقة بعض البيانات الواردة التؤثير  :إعاقة حساب المإشر بدقة علي مستول الجمهورية في حالة عدم توافر بيانات متعددة فإنها قاد
تعيق حساب المإشر كلية
الخطااااط المقترحااااة لمواجهااااة هاااا
التنسيق بين القيادات العليا بجهاز شئون البيئة وبين القيادات العليا بؤفرع الجهاز وبالمحافظات  /بالمحلياات
المعوقات
لضمان التزام تلك الجهات بتوفير البيانات المطلوبة
تاريخ تقييم جودة البيانات مستقبليا
إجراءات تقييم البيانات مستقبليا
يمكن التحقق من جودة البيانات من خالل مراجعة عينة عشوائية من تلك البيانات
خطة تحليل ومراجعة البيانات وإعداد التقارير
تحليل البيانات
يتم تحليل قيم المإشر لتحديد درجة جسامة المخالفات البيئية للمنشآت حيا أن اإلجاراءات القضاائية تتخاذ
حيال المخالفات البيئية الجسيمة
عرض البيانات
يتم عرض ماا تام التوصال إلياه فاي صاورة جاداول أو رساوم بيانياة لرصاد المإشار ساواء علاي المساتول
الوطني أو علي مستول كل إقليم من أقاليم مصر (ما أمكن)
مراجعاة البياناات  /تقاارير البياناات  تتم مراجعة هذه البيانات بمعرفة اإلدارة المختصة بالتفتيش البيئي بالتنسيق مع المختصين بالمإشرات
الخاصة بالمإشر
البيئية بجهاز شئون البيئة المصرل
 يتم تضمين هذه البيانات في "تقرير البيانات والمإشرات البيئية السنول" الذل يصدره الجهاز
المالحظات اإلضافية
المالحظااااااات الخاصااااااة بالبيانااااااات
األساسية والمستهدفة
مالحظات أخر
قيم مإشر األداء
السنة
المستهدف
غير متاحة
الفعلي
غير متاحة
مالحظات

