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  :أسم الدولة التي يتبعها الجهاز 
   :أسم الجهاز

  :العنوان 
  :الفاكس ورقم الهاتف 

  :عنوان البريد األلكترونى 

 .بالرقابة البيئية ص تم األعلى للرقابة فيما يخهل طرأ تغيير على صالحية جهازك -١

  .إجراء الرقابة البيئية ينص قانون الجهاز بشكل صريح على 

  . التفويض الممنوح فيتم التوسع 
  

  .تم تقييد حدود التفويض 
  

  .لم يتم إجراء أية تعديالت على صالحيات الجهاز 
  

ويض القـائم أو تقييـد التفـويض         التف فيإذا كان تم الحصول على تفويض أو التوسع          -٢
أو قرار رئـيس     الخاص بالتفويض    التشريعيالخاص بالرقابة البيئية يرجى ذكر النص       

 .الجهاز وما طرأ عليه من تغييرات 

....................................................................................  
....................................................................................  

....................................................................................  
   

 بلدكم ، أو صدرت تعديالت على التـشريعات         فيهل صدرت تشريعات خاصة بالبيئة       -٣
 ؟القائمة 

  .صدرت تشريعات 

                                                 

�	 ا�����ء  )١( ����� و�� ب  ا������ن �� ��
� و�� � ��� ل��#�ب� "�ب� أو أآ�� �� .ال)'�ز ا%�
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  .لم تصدر تشريعات 

  .ت تعديالت على التشريعات القائمة صدر

  . تعديالت على التشريعات القائمة تصدر لم  

  .أخرى   

....................................................................................  
....................................................................................  

....................................................................................  

فهـل  داخل الدولة   تشريعات بيئية أو تعديالت على التشريعات القائمة        فى حالة صدور     -٤
 ؟ عمل جهازكم فى مجال الرقابة البيئية تفعيل آليةترتب عليها 

 نعم

  ال

 السابق بنعم يرجى ذكر النصوص التشريعية أو نصوص         إذا كانت اإلجابة على السؤال     -٥
  ؟هازكم الرقابى عمل جتفعيل آلية التعديالت التى ترتب عليها 

......................................................................................  
....................................................................................  

.....................................................................................  

ـ البيئ بالرقابـة    معنيـة ) لجنةشعبة أو   (الرقابى مجموعة عمل    هل لدى جهازكم     -٦  أو  ةي
 باإلشراف على عمليات الرقابة البيئية ؟

 نعم

  ال
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والمهام الموكلة   االختصاصاتال السابق بنعم يرجى تحديد      إذا كانت اإلجابة على السؤ     -٧
 لهذه المجموعة ؟

  .تحديد القضايا والمشاكل البيئية التى تحتاج لعمليات رقابة وفحص 

  .وضع خطط الرقابة البيئية خالل الفترات المستقبلية 

  .الرقابة وخطوات الفحص برامج تنفيذ عمليات وضع 

  .لفحص وإعداد التقارير مباشرة أو متابعة أعمال ا

  .متابعة تنفيذ ما تضمنته التقارير من مالحظات وتوصيات 

  .أخــرى 
......................................................................................  

....................................................................................  
.....................................................................................  

  

 مع  اآلنمنذ إنشاءها حتى    ) الشعبة أو اللجنة  (يرجى تحديد أهم إنجازات هذه المجموعة        -٨
يرجـى ذكـر تـاريخ إنـشاء        (  المجموعة ؟ تحديد عدد األفراد التى تتكون منها هذه        

 ) .المجموعة

...................................................................................  
....................................................................................  
....................................................................................  

  

  رقابة بيئية ؟قام جهازكم األعلى للرقابة بإجراءهل  -٩

 نعم

  ال
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عنوان التقرير وموضوعه ونوع    بنعم يرجى ذكر    على السؤال السابق    اإلجابة  فى حالة     -١٠
 ) .مالية أو أداء ، أو التزام ، أو جميعها( ألمؤداهالرقابة 

....................................................................................  
    ....................................................................................

....................................................................................  

 لرقابة البيئية ؟يم أداء فى مجال اوهل يعتمد جهازكم الرقابى على نماذج لمؤشرات تق -١١

   نعم

  ال

  
 إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تحديد القضايا البيئية التى يتم تطبيق هذه المؤشرات عليها؟ -١٢

 

  المياه

  .الهواء 

  .النفايات 

  .التربة 

  .التنوع البيولوجى 

  .أخرى 

......................................................................................  
....................................................................................  

......................................................................................  

ذكـر  يرجـى   (ما هى التقارير التى أصدرها جهازكم الرقابى فى مجال الرقابة البيئية             -١٣
ماليـة ،  (عنوان التقرير ، وتاريخ التقرير ، القضايا البيئية التى تناولها ، ونوع الرقابة              

  .باالستبيان  يرفق البيان ؟) ، التزامأداء 
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يرجى كتابة  (ما هى خطط جهازكم الرقابى المتعلقة بأعمال الرقابة البيئية المستقبلية ؟             -١٤
ة الرقابة التى سيتم تنفيـذها ، والمـدة التـى           البيئية التى سيتم تناولها ، ونوعي     القضية  

  .باالستبيان  يرفق البيان ؟) ستغطيها هذه الخطة

  
  اتفاقيات بيئية دولية ؟فى مجالهل قام جهازكم الرقابى بعمليات رقابة لقضايا بيئية  -١٥

   .نعم

   .ال

  
 نوعية الرقابة التى تم القيام بها ؟إذا كانت اإلجابة بنعم فما هى  -١٦

 

  .مع دول أخرى رقابة مشتركة 

  .رقابة متزامنة مع دول أخرى 

   .)من جانب واحد(رقابة مستقلة 
  

بلدكم مـع إحـدى الـدول العربيـة         بيئية ذات طبيعة حدودية تواجه      هل هناك مشاكل     -١٧
 األعضاء بالمجموعة ؟

   .باالستبيانيرفق البيان  .) يرجى تحديد هذه القضايا(نعم 

  .ال 

  
ة على السؤال السابق بنعم فهل جهازكم الرقابى بصدد القيـام بعمليـات        فى حالة اإلجاب   -١٨

 هذه القضايا ؟رقابة لمثل 

  .نعم 

  .ال 
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 ماهى المعوقات والمشاكل التى تعوق جهازكم فى أداء الرقابة البيئية ؟ -١٩

  .عليها فى إجراء الرقابة البيئية  االعتمادعدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات يتم 

  .ر الخبراء المتخصصين عدم تواف

  .المعايير والمؤشرات البيئية عدم توافر 

  .قيود على صالحيات الجهاز فى الرقابة البيئية 

  .عدم وجود نظام محاسبة بيئية فى  الجهات محل الرقابة 

  ) .أذكرها(مشاكل أخرى 
....................................................................................  

....................................................................................  
....................................................................................  

 ما هى مقترحاتكم للموضوعات التى يجب أن تغطيها البرامج التدريبيـة فـى الرقابـة           -٢٠
 البيئية ؟

  . نظم اإلدارة البيئية –المحاسبة البيئية 

  .مؤشرات تقويم األداء البيئى 

  .المعايير الرقابية لألنتوساى فى مجال الرقابة البيئية 

  .الرقابة على المياه 

  .الرقابة على النفايات 

  .الرقابة على التنمية المستدامة 

  .الرقابة على تقييم األثر البيئى 

  . البيئية الدولية االتفاقياتابة على الرق

  .الرقابة على التنوع البيولوجى 

  .إعداد التقارير فى مجال الرقابة البيئية 
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  ) :أذكرها(موضوعات أخرى 
......................................................................................  

....................................................................................  
......................................................................................  

 

المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابـة  تم إنشاء صفحة لفريق عمل البيئة على موقع        -٢١
تطـوير  فما هى مقترحـاتكم بـشأن       ) اإلنترنت(ة الدولية للمعلومات    الشبكبوالمحاسبة  

 .محتويات صفحة الفريق وتحديث 

  .الرقابة البيئية والدراسات التى أعدتها األجهزة فى مجال تزويد الصفحة بالتقارير 

  . والمستقبلة نشر خطط عمل الفريق الحالية

  .الرقابة البيئية تحليلها عن دور األجهزة فى تزويد الصفحة باإلستبيانات المعدة ونتائج 

ومجموعة عمل األنتوسـاى    نشر معلومات وأخبار عن أنشطة اللجان اإلقليمية األخرى         
  .لمراجعة البيئة باللغة العربية 

    .بخصوص البيئةؤتمرات الدولية التى ترسم سياسات طويلة االجل للدول توصيات الم

  ) :أذكرها(مقترحات أخرى 
......................................................................................  

....................................................................................  
......................................................................................  

الحالية بإعداد أوراق عمل فى مجال التنمية المـستدامة ،      مل  يقوم الفريق وفقاً لخطة الع     -٢٢
وتقويم أداء الرقابة البيئية على الصرف      وتقويم األداء البيئى فى مجال النفايات الصلبة        

لموضوعات أو مجاالت يمكن أن     ، فهل لديكم أية مقترحات إضافية       والصناعىالصحى  
 يقوم بها الفريق ؟

......................................................................................  
....................................................................................  

......................................................................................  
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 الفريـق ت الهامة التى يمكن إدراجها فى خطـة عمـل           ما هى مقترحاتكم للموضوعا    -٢٣
٢٠١٣/٢٠١٥.  

....................................................................................  
....................................................................................  

....................................................................................  
  

 :دور فريق عمل البيئة للمجموعة العربية ما هى مقترحاتكم لتفعيل  -٢٤

 وبحث  مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة    دراسة األدلة واإلرشادات الصادرة من      
،  األسـماك ئد  ، مصا اخالمن منها تغير (وسبل تطبيقها باألجهزة الرقابية العربية      مشاكل  

 الطبيعيـة،  مجال المـوارد  المحاسبة البيئية فى     و المستدامة، الطاقة و المناجم والتعدين، 
  .)الغاباتو

  .عمل مراجعات بيئية مشتركة بين األجهزة العربية 

  ) .أذكرها(مقترحات أخرى 
....................................................................................  

....................................................................................  

....................................................................................  


