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·الــروة امعدنيــة :متلــك مــر مــوارد كبــرة مــن الــروات امعدنيــة الطبيعيــة ،إا أن معظــم هــذه الــروات م يتــم اســتغالها حتــى
اآن بالشــكل اأمثــل .وأدى ذلــك إى ضآلــة مســاهمة قطــاع الــروة امعدنيــة ي الناتــج امحــي اإجــاي.

 -1قراءة ي الوضع الحاي

·البيئــة الســاحلية :مثــل امناطــق الســاحلية والبحريــة ي مــر أهميــة اس ـراتيجية نظ ـرا ً لوجــود امــوارد الغذائيــة وامــواد الخــام
التــي هــي أســاس التنميــة ااقتصاديــة .كذلــك تعتــر امنطقــة الســاحلية ريانـاً حيويـاً للنقــل البحــري والتجــارة ،كــا يتواجــد بهــا
عــدد مــن امــوارد البيئيــة الهامــة التــي تعتــر مصــدرا ً أساســياً للرفيــه والجــذب الســياحي .مثــل امناطــق الســاحلية ي مــر موطنـاً
لحــواي  ٪22مــن إجــاي عــدد الســكان .ويتــم مارســة أكــر مــن  ٪60مــن اأنشــطة التنمويــة (صناعيــة ،اقتصاديــة ،تجاريــة ،بحريــة
 ...إلــخ) ي امناطــق الســاحلية .هــذا باإضافــة إى دلتــا نهــر النيــل ،والتــي تغطــي حــواي  ٪60مــن اإنتــاج الزراعــي ي مــر .أضــف
إى ذلــك أن امناطــق الســاحلية ي مــر وخاصــة ســواحل البحــر اأحمــر تنتــج نحــو  ٪85مــن إجــاي إنتــاج النفــط الخــام.5

خــال العقــود الثاثــة اأخــرة مــن القــرن العريــن والعقــد اأول مــن القــرن الحــادي والعريــن تغــر مفهــوم البيئــة تغـرا ً كبـرا ً ،فبعــد أن
كان مفهــوم البيئــة يقــرن بتلــوث امنظومــات البيئيــة فحســب ،أصبــح اآن يتعــدى ذلــك بكثــر .فقــد أصبــح الحديــث اليــوم عــن ااقتصــاد
اأخــر وإدماجــه ي صياغــة ااسـراتيجيات والسياســات والخطــط والرامــج ي ظــل التو ّجــه العامــي وانتهــاج العديــد مــن دول العــام للعديــد
مــن السياســات لتفعيــل هــذا امفهــوم ي مختلــف القطاعــات متمثلــة ي امجتمعــات امســتدامة ،وامــدن صديقــة البيئــة ،والعــارة الخـراء،
والزراعــة امســتدامة والعضويــة ،وي مجــال الصناعــة التصنيــع واإنتــاج اأنظــف ،وااســتثار ي ترشــيد اســتخدامات اميــاه والطاقــة ومصــادر
اميــاه والطاقــة امتجــددة ،والتوجــه نحــو ااســتثار ي وســائل النقــل العــام اموفــرة للطاقــة والصديقــة للبيئــة ،والســياحة البيئيــة ،وإعــادة
اســتخدام وتدويــر امخلفــات مــن أجــل تحقيــق التنميــة امســتدامة مــا يحقــق اأهــداف ااقتصاديــة وااجتاعيــة والبيئيــة مجتمعــة ي إطــار
جيــد للحوكمــة يضمــن امشــاركة امجتمعيــة ،والشــفافية ،وامحاســبة.
بنــاء عــى مــا ســبق ،وأن الهــدف اأســمى للتنميــة امســتدامة يتمثــل ي ضــان حقــوق اأجيــال القادمــة ي اســتخدامات امــوارد الطبيعيــة وي
التنميــة ،ينقســم إطــار عمــل ركيــزة البيئــة إى شــقن :الشــق اأول يخاطــب العنــار اأساســية إدارة امــوارد الطبيعيــة وهــي الهــواء ،واميــاه،
وامخلفــات باإضافــة إى النظــم اإيكولوجيــة والتنــوع البيولوجــي .وفيــا يخــص العنــار اأخــرى امتضمنــة ي إدارة امــوارد الطبيعيــة مثــل
مصــادر الطاقــة والــروة امعدنيــة واأراي ،فقــد تــم التنســيق مــع امحــاور اأخــرى امعنيــة لضــان احتــواء اسـراتيجيات تلــك امحــاور عــى
مــا يــؤدي إى اإدارة الرشــيدة لتلــك امــوارد وتحقيــق اســتدامتها .أمــا الشــق الثــاي فيتعلــق باآثــار البيئيــة لكافــة القطاعــات التنمويــة .ويتــم
مناقشــة البعــد البيئــي للطاقــة والتنميــة العمرانيــة والنقــل وجميــع اأنشــطة ااقتصاديــة (صناعــة – زراعــة – ســياحة) مــع امحــاور امختلفــة
امعنيــة بهــدف تحقيــق التكامــل مــع تلــك امحــاور كعنــر رئيــي لضــان تحقيــق ااسـراتيجية مفهــوم التنميــة امســتدامة الشــاملة.
وبشــكل عــام ،تتواكــب اسـراتيجية البيئــة مــع أهــداف التنميــة امســتدامة اأمميــة خاصــة مــع اأهــداف الخاصــة بالعمــل امناخــي والحيــاة
تحــت امــاء والحيــاة ي الــر ،والهــدف الخــاص بالطاقــة النظيفــة وبأســعار معقولــة والهــدف الخــاص باميــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة وغرهــا
مــن اأهــداف.
تشــر قـراءة الوضــع الحــاي ملــف البيئــة إى مجموعــة مــن الحقائــق امرتبطــة باميــاه والهــواء واأوزون ،والتنــوع البيولوجــي والــروة امعدنيــة
والبيئــة الســاحلية وامخلفــات وااتفاقــات الدوليــة ي هــذه امجــاات ،والتــي نعــرض لهــا باختصــار عــى النحــو التــاي:

·اميــاه :بلــغ نصيــب الفــرد مــر مــن امــوارد امائيــة العذبــة امتجــددة ي عــام  2015حــواي  650مر/3الفرد/الســنة وهــو مــا يدخــل
مــر ي نطــاق الــدول ذات النــدرة امائيــة أو مــا يعــرف بالفقــر امــاي .1ويســتحوذ قطــاع الزراعــة عــى النصيــب اأكــر مــن
اســتهاك امــوارد امائيــة بنســبة تصــل إى  ٪85مــن إجــاي ااســتهاك .عــى الجانــب اآخــر مثــل امــوارد امائيــة غــر التقليديــة نحــو
 ٪20فقــط مــن إجــاي امــوارد امائيــة ي مــر ي عــام  .22014/13ومــن امتوقــع أن تؤثــر ظاهــرة التغـرات امناخيــة عــى قطــاع
اميــاه ،حيــث ســتؤدي إى زيــادة الطلــب خاصــة ي القطــاع الزراعــي باإضافــة إى تأثــر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر عــى خزانــات
اميــاه الجوفيــة ي مناطــق دلتــا النيــل مــا يزيــد ملوحتهــا وجعلهــا غــر صالحــة لاســتخدام.
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·الهــواء واأوزون :أدى التطــور الصناعــي والتكنولوجــي إى اســتحداث العديــد مــن امــواد الكيميائيــة الجديــدة ،مــا نتــج عنــه
زيــادة انبعــاث الغــازات مــن امــواد امســببة اســتنفاد طبقــة اأوزون .ووفقـاً لتقديـرات البنــك الــدوي فــإن الــردي البيئــي الناتــج
عــن تلــوث الهــواء يكلــف مــر نحــو  ٪5مــن الناتــج القومــي اإجــاي الســنوي ،أي نحــو  2.42مليــار دوار ســنوياً .3وقــد اجتــازت
مــر بنجــاح التحديــات التــي فرضهــا االتـزام بأحــكام بروتوكــول مونريـــال وتعدياتــه امختلفــة لحايــة طبقــة اأوزون ،حيــث تــم
التخلــص التدريجــي من العديــد مــن امــواد امســتنفدة لطبقــة اأوزون والتــي كانــت تســتخدم ي امنتجــات ااســتهاكية والصناعيــة
والزراعيــة .كــا تــم إعــداد اس ـراتيجية وطنيــة لوقــف اســتخدام امــواد الهيدروكلوروفلوروكربونيــة امســتخدمة ي العديــد مــن
القطاعــات امختلفــة وأهمهــا قطــاع صناعــة الفــوم والعــزل الح ـراري ،وقطــاع صناعــة الثاجــات والتريــد والتكييــف.
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·التنــوع البيولوجــي :تعــد مــر موطنـاً يضــم تنوعـاً واســعاً مــن اأنظمــة البيئيــة والحيــاة امائيــة والريــة ،إذ مثــل الفصائــل النباتيــة
والحيوانيــة العديــدة ي مــر كا مــن البيئــات ااســتوائية وبيئــات البحــر اأبيــض امتوســط والتــي يعــود بعضهــا إى مايــن الســنن.
وتعتــر مــر مــن الــدول الرائــدة ي العنايــة بحايــة التنــوع البيولوجــي وبرهنــت عــى ذلــك بانضامهــا إى ااتفاقيــات الدوليــة
التــي تعــزز هــذا التوجــه وعــى رأســها اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي ي عــام  .1992وكانــت مــر مــن أوائــل الــدول التــي أعــدت
ونفــذت اسـراتيجية وطنيــة وخطــة عمــل قوميــة ي مجــال التنــوع البيولوجــي عــى مــدى عريــن عامـاً ( )2017- 1997مشــاركة
حكوميــة وأهليــة وشــعبية .وي عــام  ،2014أعلنــت مــر  30منطقــة محميــة تغطــي أكــر مــن  149ألــف كيلــو مــر مربــع أو حــواي
 ٪14.7مــن إجــاي مســاحة مــر ،كــا وصــل عــدد امحميــات الطبيعيــة التــي لهــا خطــة إدارة معتمــدة و ُمفعلــة إى  13محميــة.4
1
2
3
4

الجهاز امركزي للتعبئة العامة واإحصاء ،مر ي أرقام .2015
امرجع السابق.
البنك الدوي.2002 ,
الجهاز امركزي للتعبئة العامة واإحصاء ،مر ي أرقام .2015

·امخلفــات :ي إطــار الســعي نحــو تحقيــق التنميــة امســتدامة ،هنــاك حاجــة ماســة للتعامــل مــع امخلفــات الصلبــة مــن وجهــة نظــر
إدارة امــوارد وليــس إدارة امخلفــات؛ فامخلفــات مثــل مــوردا ً هام ـاً لعمليــات إعــادة ااســتخدام والتدويــر ،فض ـاً عــن دورهــا ي
خلــق فــرص عمــل جديــدة فيــا يعــرف بالوظائــف الخـراء .أضــف إى ذلــك دور عمليــات اإدارة امتكاملــة وامســتدامة للمخلفــات
ي الحــد مــن انبعاثــات غــازات ااحتبــاس الحـراري امســببة لظاهــرة تغــر امنــاخ .وفقـاً لتقديـرات عــام  ،2011يبلــغ إجــاي كميــة
امخلفــات البلديــة الصلبــة امتولــدة ســنوياً حــواي  20مليــون طــن أي معــدل  250كجــم للفــرد ســنوياً ويعتــر هــذا امعــدل منخفضـاً
بامقارنــة مــع دول منظمــة التعــاون ااقتصــادي والتنميــة والتــي تبلــغ فيهــا حــواي  530كجم/الفــرد ســنوياً.6

·ااتفاقيــات الدوليــة :قامــت مــر بالتوقيــع عــى  68اتفاقيــة بيئيــة والروتوكــوات التابعــة لهــا مــن أجــل الحفــاظ عــى البيئــة،
وحايــة صحــة اإنســان والحفــاظ عــى امــوارد البيئيــة امختلفــة ،وتشــارك مــر كغرهــا مــن الــدول ي امفاوضــات الخاصــة لوضــع
هــذه ااتفاقيــات .ويختلــف نطــاق هــذه ااتفاقيــات ويتنــوع ليشــمل حايــة وحفــظ وتعزيــز رأس امــال الطبيعــي ،والتحــول إى
اقتصــاد أخــر منخفــض الكربــون ،ورفــع كفــاءة اســتخدام امــوارد وحايــة امواطنــن مــن الضغــوط امتعلقــة بالبيئــة وامخاطــر عــى
الصحــة .ويعتــر التحــدي الــذي يواجــه مــر اآن كــا هــو الحــال ي معظــم الــدول الناميــة هــو التوفيــق وامواءمــة بــن التزاماتهــا
الدوليــة وسياســاتها الوطنيــة.
وفيــا يــي عــرض للرؤيــة واأهــداف ااس ـراتيجية للبيئــة ،ومــؤرات قيــاس اأداء وكذلــك التحديــات التــي تواجههــا وبرامــج تطويــر البيئــة
حتــى عــام .2030
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فــي إطــار هــذه القــراءة لواقــع البيئــة فــي مصــر ،تســتهدف الرؤيــة ااســتراتيجية
البعــد البيئــي محــورً أساســيً فــي كافــة
للبيئــة فــي مصــر بحلــول عــام  ،2030أن يكــون ُ
القطاعــات التنمويــة وااقتصاديــة بشــكل يحقــق أمــن المــوارد الطبيعيــة ويدعــم
عدالــة اســتخدامها وااســتغال اأمثــل لهــا وااســتثمار فيهــا وبمــا يضمــن حقــوق
اأجيــال القادمــة فيهــا ،ويعمــل علــى تنويــع مصــادر اإنتــاج واأنشــطة ااقتصاديــة،
ويســاهم فــي دعــم التنافســية ،وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة ،والقضــاء علــى الفقــر،
ويحقــق عدالــة اجتماعيــة مــع توفيــر بيئــة نظيفــة وصحيــة وآمنــة لإنســان المصــري.
مــا ســبق يتضــح أن الرؤيــة ااس ـراتيجية للبيئــة حتــى عــام  2030تســتهدف تحديــد آليــات تشــجيع ااســتثار ي امــوارد الطبيعيــة والنظــم
اايكولوجيــة بهــدف دعــم ااقتصــاد وتوفــر فــرص عمــل جديــدة .ومــن ثــم تحــدد هــذه الرؤيــة ااسـراتيجية ُســبل تحقيــق نهضــة اقتصاديــة
شــاملة دون اإخــال بحقــوق اأجيــال القادمــة ي امــوارد الطبيعيــة وي بيئــة نظيفــة .كــا تشــر الرؤيــة ااسـراتيجية إى أهــم القضايــا ذات
اأولويــة حتــى عــام  ،2030وكيفيــة التعامــل معهــا .وي ضــوء الــدور الرائــد مــر إقليميـاً ودوليـاً ،تعطــي الرؤيــة ااسـراتيجية أهميــة قصــوى
للتأكيــد عــى دور مــر وموقفهــا مــن القضايــا البيئيــة عــى امســتوى الــدوي.
وتتــاى هــذه الرؤيــة مــع اأهــداف اأمميــة للتنميــة امســتدامة مــا بعــد عــام  2015والتــي تعتــر البيئــة كأحــد أبعــاد التنميــة امســتدامة
فض ـاً عــن تحديــد مجموعــة مــن القضايــا التــي يتــم معالجتهــا مــن خــال اأهــداف الثالــث عــر والرابــع عــر والخامــس عــر ،والتــي
تتعلــق بالتصــدي للتغــر امناخــي وآثــاره ،وحفــظ امحيطــات والبحــار وامــوارد البحريــة ،وحايــة النظــم اإيكولوجيــة الريــة وترميمهــا وتعزيــز
اســتخدامها عــى نحــو مســتدام ،وحايــة التنــوع البيولوجــي.
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 -3اأهداف ااسراتيجية للبيئة حتى عام 2030
ي ضوء الرؤية ااسراتيجية للبيئة تشمل اأهداف اإسراتيجية للبيئة حتى عام  2030ما يي:

الهدف

التعريف

اإدارة الرشيدة وامستدامة أصول اموارد
الطبيعية لدعم ااقتصاد وزيادة التنافسية وخلق
فرص عمل جديدة

يختص هذا الهدف برشيد استخدام اموارد الطبيعية وإيجاد بدائل غر تقليدية لها
لضان استدامتها ،مع الركيز عى اموارد امائية ما يضمن تحقيق اأمن اماي.

الحد من التلوث واإدارة امتكاملة للمخلفات

يتناول هذا الهدف الحد من أحال تلوث الهواء والتلوث الناتج عن امخلفات غر
امعالجة ما له من آثار بيئية وصحية خطرة مع تعظيم ااستفادة من اموارد الطبيعية
عن طريق استغال امخلفات الصلبة مع الركيز عى امخلفات الصلبة البلدية.

الحفاظ عى توازن النظم اإيكولوجية والتنوع
البيولوجي واإدارة الرشيدة وامستدامة لها

يتضمن هذا الهدف حاية التنوع البيولوجي امتميز ي مر ورفع كفاءة إدارته عن
طريق امحميات الطبيعية ما يضمن لهذا التنوع البيولوجي ااستمرارية وااستدامة.

تنفيذ مر التزاماتها الدولية واإقليمية تجاه
ااتفاقيات البيئية ووضع اآليات الازمة لذلك
مع ضان توافقها مع السياسات امحلية

يتضمن الهدف ضان التزام مر باتفاقياتها البيئية الدولية واإقليمية ووضع اآليات
الازمة لذلك مع ضان توافقها مع السياسات البيئية.

يختــص الهــدف اأول بتحقيــق اإدارة الرشــيدة وامســتدامة أصــول امــوارد الطبيعيــة والتــي تشــمل الهــواء واميــاه والطاقــة واأراي مــا تحويــه
مــن مــوارد طبيعيــة وثــروات معدنيــة ،مــع الركيــز عــى امــوارد امائيــة وتحقيــق اأمــن امــاي مــا لهــذه القضيــة مــن أثــر عــى اأمــن القومــي
خصوصـاً مــع دخــول مــر مرحلــة الفقــر امــاي .هــذا باإضافــة إى آثــار التغـ ّـرات امناخيــة والزيــادة الســكانية امتوقعــة التــي ســتؤدي لتزايــد
حجــم الطلــب مــع ثبــات امــوارد امائيــة امتوفــرة ومــن ثــم العجــز عــن تلبيــة احتياجــات امواطنــن واأنشــطة اإنتاجيــة.

المحور التاسع :البيئة

ويتعلــق الهــدف الثــاي بالحــد مــن تلــوث البيئــة ،وقــد تــم الركيــز ي هــذا الهــدف عــى قضيتــن رئيســيتن :القضيــة اأوى هــي الحــد مــن
تلــوث الهــواء عــن طريــق خفــض أحــال تلــوث الهــواء ،أمــا القضيــة الثانيــة فتتعلــق بالتلــوث البيئــي الناتــج عــن امخلفــات ،مــع الركيــز
عــى امخلفــات الصلبــة البلديــة وامخلفــات الخطــرة .وذلــك بهــدف تغيــر أســلوب التعامــل مــع امخلفــات الصلبــة البلديــة عــى أنهــا مثــل
عــبء عــى الدولــة إى منظومــة مســتدامة اقتصادي ـاً تعظــم اســتغال امــوارد الطبيعيــة .أمــا بالنســبة للمخلفــات الخطــرة فتنطــوي عــى
أرار جســيمة عــى صحــة امواطنــن والســامة البيئيــة ،خصوصـاً وأن مقــدار مــا يتــم التخلــص منــه بشــكل صحــي منهــا مثــل نســبة ضئيلــة
ا تتجــاوز  .٪10ومــع النهضــة التنمويــة امرتقبــة ،أصبــح مــن الــروري مراقبــة وتطويــر منظومــة إدارة امخلفــات الخطــرة للحــد مــن آثارهــا
الصحيــة والبيئيــة.
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م

طبيعة
امؤر

امؤر
نسبة اموارد امائية
امستهلكة ()٪

1

2

3

يعر عن إجاي حجم
مسحوبات امياه العذبة من
أجل ااستخدام البري (زراعة،
صناعة ،منزي) كنسبة من
إجاي اموارد امائية العذبة
امتجددة امتوفرة للدولة

متوسط نصيب الفرد
من اموارد امائية
العذبة (امتجددة)

يعر عن مدى كفاية اموارد
امائية العذبة امتجددة
(الداخلية والخارجية)
احتياجات السكان

 650مر/3
()2
السنة

نسبة خفض أحال
التلوث من اأتربة
الصدرية الدقيقة
العالقة ي الهواء ()٪

يعر عن تركيز ملوثات الهواء
من اأتربة الصدرية والدقيقة
العالقة ي الهواء ،مع الركيز ي
عى ()PM10

 157ميكروجرام/
)3( 3
مر

٪15-

نسبة ما يتم جمعه
بانتظام وإدارته بشكل
مناسب من امخلفات
البلدية الصلبة ()٪

يعر عن نسبة امخلفات الصلبة
البلدية (ا تتضمن مخلفات
مواد البناء ،وامخلفات الزراعية،
وامخلفات الخطرة) التي يتم
جمعها سواء بطرق رسمية أو
غر رسمية ويتم إعادة تدويرها
أو التخلص منها عن طريق
الدفن الصحي أو وسائل صحية
أخرى (يعتر الجمع منتظاً إذا
كان يحدث مرة كل أسبوع)

5

نسبة امخلفات الخطرة
التي يتم التخلص منها
بشكل صحي (معالجة،
وإعادة تدوير ،وتخلص
نهاي) ()٪

يقيس مستوى التخلص من
امخلفات الخطرة والتي تسبب
آثارا ً بيئية وصحية سيئة

6

يحتوي عى  3مؤرات فرعية:
( )1مساحة امحميات الطبيعية
الرية/إجاي امساحة الرية
وامسطحات امائية الداخلية.
مؤر التنوع البيولوجي ( )2مساحة امحميات الطبيعية
والبيئات
البحرية والساحلية/إجاي
امساحات البحرية والساحلية.
( )3نسبة امواقع امحمية
امصنفة  AZEمن إجاي
امواقع امصنفة ( AZEا يتم
قياسه مر).

4

النتائج
ااسراتيجية

٪107

()1

٪100

750
مر/3السنة

أمــا الهــدف الثالــث فيتنــاول التنــوع البيولوجــي والنظــم اإيكولوجيــة مــا يتضمنــه مــن بيئــات طبيعيــة ســواء بريــة أو مائيــة ومناطــق ســاحلية،
ويتــم الركيــز ي هــذا الهــدف عــى تطويــر امحميــات الطبيعيــة والتــي تعــد اأداة اأكــر أهميــة وفاعليــة للمحافظــة عــى التنــوع الحيــوي.
ويتعلــق الهــدف الرابــع بالتـزام مــر بااتفاقيــات البيئيــة الدوليــة واإقليميــة .وقــد تــم تصنيــف ااتفاقيــات ذات اأولويــة بنــاء عــى أهميــة
التزاماتنــا الدوليــة واأولويــة الوطنيــة وعــدد امروعــات واأنشــطة امازمــة لــكل اتفاقيــة .فتــأي امجموعــة اأوى لتضــم اتفاقيــات ريــو 1992
والتــي تضمنــت اتفاقيــات اأمــم امتحــدة لتغــر امنــاخ ،والتنــوع البيولوجــي ،والتصحــر وأهميــة ااتفاقيــات ي التكامــل والتداخــل فيــا بينهــا
لدفــع عجلــة التنميــة امســتدامة ي الــدول اموقعــة عــى ااتفاقيــات .وتــأى امجموعــة الثانيــة مــن ااتفاقيــات الخاصــة بامــواد والنفايــات
وامخلفــات الخطــرة وتــآكل طبقــة اأوزون والتلــوث البحــري كأداة أخــرى لتســتكمل امنظومــة ي الحــد مــن التلــوث جنب ـاً إى جنــب مــع
ااتفاقيــات امعنيــة بالحفــاظ عــى امــوارد الطبيعيــة .ويتــم قيــاس مســتوى تقــدم مــر ي ااتفاقيــات الدوليــة عــن طريــق عــدد ااتفاقيــات
التــي دخلــت حيــز التنفيــذ.

تعريف امؤر

قيمة الوضع
الحاي

هدف
2020

٪20
كفاءة الجمع:
()3
٪60

٪7

()3

كفاءة
الجمع٪80 :

٪30

(٪11.1 )1
(٪4.3 )2

٪40

()4

(٪17 )1
(٪10 )2

هدف
2030

٪80

950
مر/3السنة

٪50-

٪80
كفاءة
الجمع٪90:

٪100

(٪17 )1
(٪10 )2
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م

HCFC-22

3,179,380

()3

HCFC-141b

1,118,780

()3

7

نسبة اانخفاض
ي معدات امواد
امستنفدة لأوزون ()٪

يشمل امواد
اآتية

8

نسبة انخفاض معدات
الزيادة امتوقعة
انبعاثات الغازات
الدفيئة ()٪

يعر عن مستوى التقدم ي
الحفاظ عى معدات زيادة
مقبولة انبعاثات الغازات
الدفيئة والتي تتسبب ي ظاهرة
ااحتباس الحراري والتغرات
امناخية

9

نسبة اموارد امائية غر
يعر عن مدى اعتاد الدولة
التقليدية امستخدمةإى عى استغال مواردها امائية غر
إجاي اموارد امائية
التقليدية لتقليل ااعتاد عى
امستخدمة ()٪
اموارد امائية التقليدية امتوفرة

٪20

10

نسبة مياه الرف
امعالج إى إجاي مياه
الرف

يعر عن كفاءة استغال الدولة
مواردها من مياه الرف سواء
الزراعي أو الصناعي

٪50

11

نسبة الرف الصناعي
غر امطابق عى نهر
النيل إى إجاي الرف
الصناعي ()٪

يعر عن نجاح الدولة ي منع
الرف الصناعي غر امطابق
للمواصفات عى مياه النيل
والذي يسبب تلوثاً مائياً كبرا ً
(رف مبار وغر مبار)

٪21

12

نسبة الرف الصحي
امعالج وفقاً للمعاير
الوطنية الذي يتم رفه
عى نهر النيل ()٪

يعر عن مدى توافق مياه
الرف الصحي التي يتم رفها
عى مياه النيل مع امعاير
الوطنية التي تضمن عدم تأثر
جودة امجاري امائية العذبة

٪50

13

عدد امحميات
الطبيعية التي لها خطة
إدارة معتمدة ومفعلة

يعر عن مدى التقدم ي تصميم
وتنفيذ خطط إدارة للمحميات
الطبيعية تساعد عى استدامتها
وتعظيم ااستفادة منها

 13محمية

امخرجات

14
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طبيعة
امؤر

امؤر

تعريف امؤر

قيمة الوضع
الحاي

نسبة التقدم نحو
تحقيق االتزام
بااتفاقيات الدولية
اموقعة ()٪

HCFC-142b

151,387

م
15

٪97.5

٪100
16

()3

HCFC-123

0

HCFC-124

0,270

يعر عن مدى التزام مر
بااتفاقيات الدولية ي امجاات
اآتية :التصحر -التغر امناخي
التنوع البيولوجي -اموادوالنفايات الخطرة -التلوث
البحري ،وذلك عن طريق
حساب نسبة ااتفاقيات التي
دخلت حيز التنفيذ

()3

هدف
2020

هدف
2030

طبيعة
امؤر

امدخات

()3

17
 276طن مكافئ
ثاي أكسيد
()5
الكربون

18

()1

٪30

()4

٪60

٪40

()3

()3

عدد محطات الشبكة
القومية لرصد ملوثات
الهواء امحيط

يعر عن رصد ملوثات الهواء
عن طريق عدد محطات الشبكة
القومية
يعر عن رصد اانبعاثات
الصناعية عن طريق عدد
محطات الشبكة القومية

عدد مواقع الرصد
بالشبكة القومية لرصد
اانبعاثات الصناعية

٪15

٪30

()6

أقل من
٪20

()6

 87محطة

أقل من ٪5

()3

 164موقع
( 40ركة)

()3

 92محطة

 250موقع

أقل من ٪10

 120محطة

 500موقع

امؤر

سبب ااستحداث

تكلفة التدهور البيئي

تم استحداثه ليعر عن التكلفة ااقتصادية التي
تتحملها الدولة نتيجة تدهور البيئة وااستخدام
غر الرشيد للموارد

آليه القياس
سيتم قياسه بالتعاون بن وزاري البيئة
والتخطيط وامتابعة واإصاح اإداري
باستخدام أسلوب حساب تكلفة الفرصة
البديلة

٪0

٪70

٪100

20-15
محمية

 30محمية

٪100

يعر عن كفاءة محطات معالجة
نسبة الفاقد ي محطات
امياه وكمية امياه امهدرة ي تلك
معالجة امياه ()٪
امحطات

٪80
19

()3

نسبة الفاقد ي شبكات
نقل امياه ()٪

يعر عن كفاءة شبكات نقل
امياه وكمية امياه امهدرة نتيجة
لتهالك بنيتها التحتية

أقل من
٪10

 -امؤرات امستحدثة:

م

٪16

امؤر

تعريف امؤر

قيمة الوضع
الحاي

هدف
2020

هدف
2030

٪100

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الجهاز امركزي للتعبئة العامة واإحصاء ،مر ي أرقام.2015 ،
وزارة اموارد امائية والري.2015 ،
جهاز شئون البيئة.2015 ،
تقرير مؤر اأداء البيئي.2014 ،
قاعدة بيانات البنك الدوي.2012 ،
وزارة اإسكان وامرافق وامجتمعات العمرانية.2015 ،
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 -5التحديات اأساسية التي تواجه البيئة
ُقســم التحديــات الخاصــة بالبيئــة إى ثــاث مجموعــات رئيســية ،وتتصــف امجموعــة اأوى منهــا بتأثرهــا العــاي والســهولة النســبية للتحكــم
ت ّ
فيهــا ،ولذلــك تســتحوذ عــى ااهتــام اأكــر إمكانيــة مواجهتهــا والتغلــب عليهــا بشــكل أرع وأيــر مــن غرهــا ،وتشــمل مــا يــي:

·عــدم اتبــاع منهــج متكامــل وتشــاري يضمــن دمــج البعــد ااجتاعــي والبيئــي مــع البعــد ااقتصــادي؛ حيــث ا يوجــد تكامــل
لسياســات واس ـراتيجيات الــوزارات امختلفــة وعــدم مشــاركة أصحــاب امصلحــة ي إعــداد السياســات والخطــط والرامــج.

·الهــدر ي اســتخدام اميــاه؛ حيــث مثــل عــدم الرشــيد ي اســتهاك اميــاه ي كافــة القطاعــات امســتهلكة-خاصة ي قطاعــات الزراعــة
والصناعــة واإســكان-خطرا ً كب ـرا ً عــى امــوارد امائيــة للدولــة وتهديــدا ً لأمــن امــاي بهــا .عــى الجانــب اآخــر ،فإنــه مــع اارتفــاع
امتوقــع ي معــدات الطلــب عــى اســتخدام اميــاه نتيجــة الزيــادة الســكانية واحتــاات تأثــر التغـرات امناخيــة مــع ثبــات حصــة
مــر مــن ميــاه النيــل ،تصبــح مجهــودات ترشــيد اســتهاك اميــاه والبحــث عــن مصــادر أخــرى غــر تقليديــة رورة قوميــة.

·التغـرات امناخيــة؛ حيــث مثــل ظاهــرة التغـرات امناخيــة أخطــارا ً واضحــة عــى امــوارد امائيــة مــر .وينقســم هــذا التأثــر إى
شــقن :الشــق اأول متعلــق بامناطــق الســاحلية والتــي هــي معرضــة ارتفــاع منســوب اميــاه وإحــداث أرار اقتصاديــة واجتاعيــة
عــى امناطــق الســاحلية .أمــا الشــق الثــاي فيتعلــق بتدفــق اميــاه لنهــر النيــل والتــي اختلفــت اأبحــاث العلميــة حــول إن كان
اأرجــح زيــادة نســبة التدفقــات أو انخفاضهــا ،وي الحالتــن يتطلــب اأمــر تدخ ـاً للتكيــف مــع أي مــن الوضعــن حــال حدوثــه.

·عــدم وجــود سياســات تحفيزيــة لتشــجيع اأفــراد عــى اســتخدام مركبــات تعمــل بالغــاز الطبيعــي؛ حيــث تعــد وســائل النقــل
وامواصــات التقليديــة امعتمــدة عــى امــواد البروليــة مــن أهــم عنــار تلــوث الهــواء وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة التــي تســهم ي
حــدوث ظاهــرة ااحتبــاس الح ـراري .فعــدم تبنــي الدولــة لسياســات تشــجع امواطنــن وامؤسســات عــى اســتخدام الغــاز الطبيعــي
كبديــل أقــل ررا ً للبيئــة ،وكذلــك اســتخدام مركبــات صديقــة للبيئــة مثــل الدراجــات مثــل تحديـاً ينتــج عنــه زيــادة اســتخدام وســائل
النقــل وامواصــات التقليديــة مــا لهــا مــن أرار ســبق ذكرهــا.

·تدهــور حالــة شــبكتي الــرع وامصــارف؛ حيــث تحتــاج هــذه الشــبكات إى إعــادة تجديــد وعنايــة كبــرة ،حيــث انتــرت التعديــات
عليهــا ســواء بفتحــات ري مخالفــة أو إلقــاء الــرف الصحــي والصناعــي عليهــا مــا أدى إى تلــوث مياههــا وتفــي نقــص اميــاه ي
نهايــات الــرع مــا يؤثــر بشــكل عــام عــى كفــاءة اســتخدام امــوارد امائيــة.

·ااســتخدام الجائــر للخـزان الجــوي؛ حيــث مثــل ذلــك تهديــد لأمــن امــاي حيــث يتــم الضغــط عــى امــوارد امائيــة غــر امتجــددة
دون أن يتــم اســتعاضتها مــع اأهميــة القصــوى لتلــك اميــاه الجوفيــة كمخــزون اسـراتيجي.

·ضعــف العالــة الفنيــة امدربــة ي مجــال تدويــر امخلفــات؛ مــا يــؤدي إى ضعــف كفــاءة منظومــة التدويــر مــا ينتــج عنــه عــدم
تحقيــق ااســتفادة القصــوى مــن امــوارد الطبيعيــة امتوفــرة.

·ضعــف السياســات التحفيزيــة لتشــجيع اإنتــاج اأخــر؛ حيــث أدى ضعــف وجــود السياســات التحفيزيــة للقطــاع الخــاص اتبــاع
أســاليب إنتــاج خ ـراء صديقــة للبيئــة تتســم بكفــاءة إدارة امــوارد الطبيعيــة مــع ترشــيد اســتخدام الطاقــة إى عــزوف القطــاع
الخــاص عــن هــذا النمــط مــن اإنتــاج وتأخــر مــر ي هــذا امجــال مقارنــة بالــدول امتقدمــة.

المحور التاسع :البيئة

·تجزئــة عمــل امؤسســات بقطــاع اميــاه؛ حيــث يوجــد تداخــل وعــدم وضــوح بــن أدوار وصاحيــات الجهــات الحاكمــة لقطــاع
امــوارد امائيــة ي مــر والتــي تتمثــل ي وزاري امــوارد امائيــة والــري ،ووزارة اإســكان ،مــا ينتــج عنــه ضعــف كفــاءة إدارة امــوارد
امائيــة نتيجــة للتضاربــات مــع ضعــف الجهــود التنســيقية فيــا بينهــا.

·عــدم توفــر التمويــل الــازم محطــات رصــد املوثــات واانبعاثــات وتنفيــذ خطــط خفــض أحــال تلــوث الهــواء؛ ومــا أدى إى
ارتفــاع عبئهــا امــادي عــى الدولــة ومــا يهــدد اســتدامتها ،وتأخــر مســتوى تقــدم تلــك الرامــج وزيــادة ملوثــات الهــواء مــا لهــا مــن
آثــار ســلبية عــى البيئــة وصحــة امواطنــن .كــا أن ضعــف امــوارد التمويليــة للتوســع ي إنشــاء محطــات رصــد املوثــات يضعــف
القــدرة عــى قيــاس ومتابعــة مســتويات التلــوث لدعــم اتخــاذ القـرارات واإجـراءات التصحيحيــة الازمــة ،فضـاً عــن رفــع كفــاءة
العاملــن بهــذه امراصــد لضــان إصــدار التقاريــر الصحيحــة والدقيقــة.

·ضعــف السياســات العقابيــة والحوافــز ااقتصاديــة لتشــجيع القطــاع الخــاص عــى توفيــق أوضاعــه البيئيــة؛ ومــا يــؤدي إى تزايــد
أمــاط اإنتــاج وااســتهاك غــر امســتدامة ،بينــا ي حالــة وجــود حزمــة السياســات الازمــة مكــن تضمــن القطــاع الخــاص كمشــارك
أســاي ي الحفــاظ عــى البيئــة وامــوارد الطبيعيــة.

·الحــرق امكشــوف للمخلفــات بأنواعهــا امختلفــة (بلديــة أو زراعيــة)؛ والــذي مثــل ســببا رئيســيا مــن أســباب اانبعاثــات املوثــة
للهــواء والتــي ينتــج عنهــا آثــار بيئيــة وصحيــة ســلبية .يرجــع ذلــك التحــدي إى ضعــف منظومــة جمــع وتدويــر والتخلــص مــن
امخلفــات إى جانــب تــدي مســتوى الوعــي امجتمعــي بخطــورة تلــك امارســات.
امجموعة الثانية والتي تتسم باانخفاض النسبي ي تأثرها أو ي قدرة التحكم فيها ،تتضمن:

·ضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص ي مجــال جمــع وتدويــر امخلفــات الصلبــة مــع عــدم وجــود آليــات لتشــجيعه عــى امشــاركة؛
أدى إى تزايــد الحمــل امــادي عــى الدولــة إدارة منظومــة امخلفــات الصلبــة ســواء بالجمــع أو التدويــر ،مــا ينتــج عنــه تفاقــم
مشــكلة تراكــات امخلفــات الصلبــة ي اأحيــاء وامــدن امختلفــة ومحاولــة التخلــص منهــا بطــرق غــر آمنــة مــا يؤثــر ســلباً عــى
البيئــة وصحــة امواطنــن.
·ارتفــاع التكلفــة امطلوبــة إدخــال واســتخدام تكنولوجيــات حديثــة لتحليــة أو معالجــة اميــاه؛ مثــل تحدي ـاً أمــام تحقيــق ااســتفادة
القصــوى مــن امــوارد امائيــة غــر التقليديــة والتــي يجــب زيــادة نســبة ااعتــاد عليهــا لتخفيــف الحمــل عــى امــوارد امائيــة العذبــة
ومواجهــة الطلــب امتزايــد.

·مارســات الصيــد الجائــر؛ أدى عــدم تطبيــق القانــون الخــاص منــع التعديــات عــى امحميــات الطبيعيــة والبيئــات الســاحلية وتزايــد
مارســات الصيــد الجائــر إى تأثــر ســلبي عــى حالــة التنــوع البيولوجــي واموائــل الطبيعيــة وأرصــدة الــروة الســمكية ي مــر،
وخاصــة ي الفــرة اأخــرة والتــي اتســمت باانفــات اأمنــي ي البــاد.
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·ارتفــاع تكلفــة الجمــع والنقــل للمخلفــات الصلبــة؛ ومــا يؤثــر عــى كفــاءة جمــع هــذه امخلفــات وخاصــة امخلفــات البلديــة حيــث
تصــل كفــاءة جمعهــا إى أقــل مــن  ٪60مــن إجــاي امخلفــات امتولــدة ،مــا يوجــب البحــث عــن تنويــع مصــادر التمويــل لضــان
اســتدامة منظومــة إدارة امخلفــات.

·نقــص التمويــل لرصــد التنــوع البيولوجــي وإدارة امحميــات؛ أدى إى ضعــف كفــاءة جهــود التنــوع البيولوجــي وتأخــر مــر ي هــذا
امجــال مقارنــة بالــدول اأخــرى.

·ضعــف نظــام امعلومــات ي مجــال امخلفــات؛ حيــث أن عــدم شــمولية ودقــة البيانــات امتعلقــة منظومــة إدارة امخلفــات يؤثــر
ســلباً عــى كفــاءة إدارة امنظومــة واتخــاذ اإج ـراءات والق ـرارات امامــة بشــأنها.

·ضعــف إدمــاج امجتمــع امــدي ي جهــود حايــة التنــوع البيولوجــي؛ حيــث أن عــدم توســيع دائــرة امنتفعــن مــن جهــود حايــة
التنــوع البيولوجــي وامهتمــن بهــا لتشــمل امجتمــع امــدي يــؤدي إى تضاعــف عــبء الحايــة عــى الدولــة وحدهــا ويؤثــر عــى
كفــاءة تلــك الجهــود.

·عــدم تضمــن ســعر تكلفــة اميــاه ي امنتجــات امختلفــة؛ يعــد مــن العوامــل التــي شــجعت عــى عــدم تحقيــق أقــى كفــاءة مــن
اســتخدام امــوارد امائيــة وأدى إى ضعــف التوســعات ي البنيــة التحتيــة لضــان اســتدامة منظومــة اميــاه.

·تهالــك كفــاءة خطــوط نقــل اميــاه الحاليــة؛ حيــث يــؤدي إى هــدر كميــات مــن اميــاه العذبــة والتــي تــم معالجتهــا مــا يؤثــر عــى
زيــادة الطلــب عــى امــوارد امائيــة عــن الطلــب الحقيقــي بســبب اميــاه امفقــودة خــال عمليــة النقــل.

·عــدم تحديــد ميزانيــة مســتقلة إدارة امخلفــات الصلبــة طبقـاً أولويــات اإنفــاق الحكومــي؛ أدى إى ضعــف كفــاءة العمــل بهــذا
القطــاع.

·الزيــادة غــر امنظمــة ي معــدات تنميــة امناطــق الســاحلية؛ حيــث يواجــه البحــر اأحمــر بصفــة خاصــة زيــادة غــر منظمــة
ي معــدات التنميــة والعديــد مــن اأنشــطة مثــل الغــوص ،ورســوم امراكــب ،وانتشــار امــراي وامارينــات ،والحفــر والتعديــن
وااستكشــافات البروليــة وغرهــا مــن اأنشــطة التــي تؤثــر بشــكل مبــار عــى التنــوع البيولوجــي بالبحــر اأحمــر وامــوارد
الطبيعيــة والنظــم البيئيــة مثــل الشــعاب امرجانيــة وغابــات امانجــروف.

·ضعــف إجـراءات حايــة امناطــق الســاحلية؛ مــا ينتــج عنــه تعــرض هــذه امناطــق للعديــد مــن التهديــدات البيئيــة مثــل ظاهــرة
نحــر الشــواطئ والتــي قــد تــؤدي إى فقــدان اأراي وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر امتوقــع نتيجــة ظاهــرة التغــر امناخــي والــذي
قــد يــؤدي لعواقــب جســيمة عــى اقتصــاد البــاد.

·ضعــف آليــات مراقبــة وقيــاس معــدل اانبعاثــات لعنــار امــواد امســتنفدة لــأوزون؛ مــا ينتــج عنــه ضعــف ي كفــاءة إدارة
خطــط خفضهــا واتخــاذ القـرارات واإجـراءات التصحيحيــة امطلوبــة؛ وتجــدر اإشــارة إى أن جهــود خفــض معــدات امــواد امســتنفد
لــأوزون مــن االتزامــات الدوليــة الرئيســية.
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امجموعــة الثالثــة تشــمل التحديــات اأقــل مــن حيــث اأولويــة ولكــن هــذا ا يعنــي أنهــا أقــل أهميــة ويجــب البحــث عــن كيفيــة التصــدي
لهــا:

·اتبــاع أمــاط إنتــاج صناعيــة غــر مســتدامة ملوثــة للبيئــة؛ حيــث أن عــدم وضــع اأبعــاد البيئيــة ي ااعتبــار عنــد تخطيــط وإدارة
امنشــآت الصناعيــة ينتــج عنــه منظومــة صناعيــة غــر مســتدامة تســاهم ي تلــوث امــوارد الطبيعية وضعــف كفــاءة اســتخدامها .ويتضمن
هــذا توليــد امخلفــات الخطــرة مــع عــدم معالجتهــا ،وعــدم ترشــيد اســتخدام امــوارد امائيــة ،وااعتــاد عــى مــوارد طاقــة غــر متجــددة
ومســببة لتلــوث الهــواء.

·زيــادة أعــداد مقالــب وتجمعــات القامــة العشــوائية؛ ومــا يحــد مــن قــدرة الدولــة عــى إدارة منظومــة امخلفــات بكفــاءة بدايــة
مــن رصــد كميــات امخلفــات امتولــدة إى جمعهــا والتعامــل معهــا ســواء بالتدويــر أو التخلــص النهــاي.

·ضعــف دعــم منظومــة البحــث العلمــي لتحقيــق ااســتدامة البيئيــة؛ حيــث ا توجــد سياســة واضحــة وآليــات فعالــة لتوجيــه البحــث
العلمــي إى مجــاات الحفــاظ عــى امــوارد الطبيعيــة وصــون وحايــة البيئــة لدعــم تحقيــق تنميــة مســتدامة ي مــر.

·عــدم وجــود حافــز مجتمعــي لتســهيل عمــل منظومــة إدارة امخلفــات؛ ســواء عــن طريــق تســهيل عمليــة التدويــر بالفصــل مــن
امنبــع أو باتبــاع أســاليب اســتهاك أكــر اســتدامة لخفــض معــدات امخلفــات امتولــدة.

·عــدم القــدرة عــى ااحتفــاظ بالكــوادر امدربــة ي مجــال التنــوع البيولوجــي وامحميــات؛ حيــث أن الحوافــز ااقتصاديــة امقدمــة
للكــوادر البريــة امدربــة ي مجــاات صــون التنــوع البيولوجــي ا تشــجع تلــك الكــوادر عــى اســتمرار العمــل بالقطــاع وتطويــره
باإضافــة إى ضعــف الرامــج التأهيليــة والتدريبيــة امقدمــة لهــم.

·ضعــف امشــاركة امجتمعيــة للمحافظــة عــى البيئــة وتــدي الوعــي البيئــي؛ يــؤدي إى ضعــف كفــاءة اســتغال امــوارد الطبيعيــة
وتدهــور الحالــة البيئيــة ومــا لذلــك مــن تداعيــات عــى ااقتصــاد والحالــة ااجتاعيــة والبيئيــة.

التوسع ي إنشاء وتطوير البنية اأساسية الازمة لتحقيق استدامة منظومة امياه

·وصــف الرنامــج :يهــدف الرنامــج إى تطويــر البنيــة اأساســية الحاليــة والتوســع ي مشــاريع أساســية للبنيــة التحتيــة امســتقبلية
لزيــادة ااعتــاد عــى امــوارد امائيــة غــر التقليديــة والحــد مــن الهــدر ي النظــم الحاليــة .ومــن امســتهدف اانتهــاء مــن تنفيــذ هــذا
الرنامــج بحلــول عــام  ،2025ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امرتفعــة.

·العنار اأساسية للرنامج:
–

تنفيذ برنامج لتطوير وصيانة شبكة الرع وامصارف الحالية والتوسع ي إنشائها.

–

التوسع ي إنشاءات البنية التحتية الازمة لتمكن ااستفادة من مياه اأمطار والسيول.

–

تنفيــذ برنامــج إنشــاء محطــات جديــدة معالجــة الــرف الصحــي وتحليــة ميــاه البحــر لزيــادة القــدرة ااســتيعابية وتخفيــف
الضغــط عــى امــوارد امائيــة التقليديــة.

–

تطوير محطات معالجة امياه وشبكات نقل امياه الحالية من أجل الحد من الهدر وتعزيز كفاءة استخدام اموارد امائية.

–

وضــع سياســات لتشــجيع القطــاع الخــاص عــى ااســتثار ي إدارة امــوارد امائيــة ســواء فيــا يتعلــق بالتنقيــة أو التدويــر أو
إصاحــات البنيــة التحتيــة مــع وضــع اإطــار التريعــي لتنظيــم مشــاركته.

–

تقديم الدعم اماي امطلوب إيقاف الرف بكل أنواعه عى امجاري امائية وخاصة نهر النيل.

تنفيذ إصاحات السياسة امالية واستخدام اأدوات ااقتصادية للتوجه نحو أماط استهاك أكر استدامة للموارد امائية والطبيعية.

·وصــف الرنامــج :يهــدف الرنامــج إى تقليــل الفجــوة ي الطلــب عــى اميــاه عــن طريــق تطويــر سياســات تدعــم مارســات ترشــيد
اســتهاك اميــاه ومراجعــة سياســات اميــاه اافراضيــة ي التجــارة الدوليــة .ومــن امســتهدف البــدء ي هــذا الرنامــج عــام 2020
واانتهــاء منــه بحلــول عــام  ،2025ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امتوســطة.

·تعــدد الجهــات امســئولة عــن تنفيــذ خطــط خفــض أحــال تلــوث الهــواء وضعــف القــدرة التنســيقية بينهــا؛ يــؤدي إى عــدم تكامــل
امروعــات وضعــف القــدرة عــى تقييــم نتائجهــا ي إطــار موحــد يعكــس مســتوى التقــدم ي تنفيذهــا.

 -6برامج تطوير البيئة حتى عام 2030
ي ضــوء هــذه التحديــات وباإضافــة إى مــا ورد ي برنامــج الحكومــة  2018/2016مــن سياســات وبرامــج ومروعــات تتعلــق بتنميــة البيئــة,
نعــرض فيــا يــي بعــض أهــم الرامــج وامروعــات التــي ترتكــز عليهــا ااس ـراتيجية ي الفــرة .2030-2016

أ -برامج تتعلق بآليات التنفيذ
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·وصــف الرنامــج :يهــدف الرنامــج إى إصــاح الخلــل امؤســي والتريعــي ي منظومــة إدارة امــوارد امائيــة بالدولــة عــن طريــق
إعــادة تعريــف أدوار الجهــات الحاكمــة للقطــاع ورفــع كفاءتــه اإداريــة باإضافــة إى صياغــة التريعــات الازمــة .ومــن امســتهدف
اانتهــاء مــن صياغــة هــذه التريعــات بحلــول عــام  ،2020ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امنخفضــة.

·العنار اأساسية للرنامج:

–

تنفيــذ برنامــج لرشــيد اســتهاك اميــاه ي القطاعــات امختلفــة وخاصــة الصناعــة والزراعــة مــع ااعتــاد عــى التكنولوجيــا الحديثــة
ي الــري واســتهداف أنــواع امحاصيــل قليلــة ااســتخدام للميــاه.

–

تبني سياسات تدعم استعادة تكاليف نقل وتنقية امياه مختلف القطاعات.

–

وضع سياسات تحفيزية  -مثل تخفيف الحمل الريبي  -للقطاع الخاص للتشجيع عى توفر وإعادة استخدام امياه.

–

تسهيل الحصول عى امعدات والتقنيات الحديثة وامبتكرة اموفرة للمياه من خال خفض التعريفات الجمركية عليها.

–

وضع سياسات تجارية تعمل عى زيادة اموارد امائية من خال التجارة الدولية (امياه اافراضية).

رفــع درجــة الوعــي بأهميــة امحافظــة عــى البيئــة وامــوارد الطبيعيــة وتحفيــز البدائــل والتكنولوجيــات الازمــة لرشــيد ااســتهاك وحايــة امــوارد
الطبيعيــة
·وصــف الرنامــج :يهــدف هــذا الرنامــج إى حشــد الجهــود امجتمعيــة نحــو امحافظــة عــى امــوارد البيئية وترشــيد اســتخدامها مــن خال
برامــج التوعيــة أو خدمــات التدريــب أو دمــج امفاهيــم البيئيــة ي امناهــج التعليميــة مــع الركيــز عــى دور امــرأة ى هــذه الرامــج .ومن
امســتهدف اانتهــاء مــن تنفيــذ هــذا الرنامــج بحلــول عــام  ،2020ويعــد هــذا الرنامج مــن الرامــج ذات التكلفة امتوســطة.

·العنار اأساسية للرنامج:
–

تحديــد اأدوار امؤسســية والتنظيميــة بشــكل واضــح لــكل مــن وزارة امــوارد امائيــة والــري ووزارة اإســكان لتفــادي التضاربــات
القامــة ي الصاحيــات وااختصاصــات.

–

·العنار اأساسية للرنامج:

–

تنفيذ برامج توعية جغرافية بأهمية توفر امياه وفقاً متطلبات وطبيعة كل مجتمع.

تنفيــذ برنامــج لتوفــر اميــاه مــن مصــادر غــر تقليديــة وتجديــد النظــم اإيكولوجيــة للميــاه وتفعيــل دور إدارة توفــر اميــاه مــن
امصــادر غــر التقليديــة لتخفيــف الضغــط امتزايــد عــى امــوارد امائيــة التقليديــة.

–

تقديم اإرشاد وخدمات التدريب عى وسائل ترشيد استخدام امياه ي الزراعة للمجتمعات الريفية.

–

دمج مفاهيم اإدارة امتكاملة وامستدامة للمخلفات الصلبة ي منظومة التعليم.

–

صياغة التريعات والقوانن التي تدعم ااستخدام اأمثل للموارد امائية.

–

–

وضع إطار تريعي ومعاير جديدة معالجة مياه الرف الصحي وتحلية امياه.

تنفيــذ برامــج التوعيــة بــرورة التحــول أمــاط اســتهاك وإنتــاج أكــر اســتدامة متضمنــة الرشــيد ي اســتهاك الطاقــة وامــوارد
الطبيعيــة وامحافظــة عــى البيئــة مــن التلــوث.

–

إدراج عقوبــات تلــوث اميــاه ضمــن القوانــن ذات الصلــة ،واســتحداث القوانــن وامعايــر التــي تقــي بركيــب معــدات وأســاليب
توفــر اميــاه ي امنشــآت ،ووضــع تريعــات وآليــات تنفيــذ القانــون للحــد مــن ااســتخدام الجائــر للخ ـزان الجــوي.

–

تنفيــذ برامــج توعيــة لتنميــة وعــي القطــاع الصناعــي وخاصــة امروعــات الصغــرة وامتوســطة بأهميــة امحافظــة عــى البيئــة
والرشــيد ي اســتهاك امــوارد.

–

تنفيذ برامج بناء القدرات امؤسسية لتعزيز الجانب اإداري والفني للكوادر البرية بالجهات امنوط بها إدارة اموارد امائية.

–

تطويــر برامــج الوعــي والتعليــم والتثقيــف ي مجــال التنــوع البيولوجــي عــن طريــق :تنفيــذ برامــج توعيــة مجتمعيــة تهــدف إى
نــر قيــم التنــوع البيولوجــي ااجتاعيــة وااقتصاديــة ،وإدراج عنــار حايــة التنــوع البيولوجــي ي امقــررات الدراســية.
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رفع كفاءة منظومة إدارة امخلفات الصلبة ودعم تحقيق استدامتها

·وصــف الرنامــج :يهــدف الرنامــج إى بنــاء نظــام مؤســي وتريعــي وتنفيــذي إدارة منظومــة امخلفــات الصلبــة بأنواعهــا يتميــز
بالتكامــل والكفــاءة وااســتدامة اماليــة .ومــن امســتهدف اانتهــاء مــن تنفيــذ هــذا الرنامــج بحلــول عــام  ،2020ويعــد هــذا الرنامــج
مــن الرامــج ذات التكلفــة امرتفعــة.

رفع كفاءة البنية اأساسية واإدارية الازمة لتطوير جهود حاية التنوع البيولوجي

·وصــف الرنامــج :يهــدف الرنامــج إى مكــن جهــود امحافظــة عــى النظــم اإيكولوجيــة والتنــوع البيولوجــي عــن طريــق تطويــر
البنيــة اأساســية واأطــر اإداريــة لهــا .ومــن امســتهدف البــدء ي تنفيــذ هــذا الرنامــج عــام  2020واانتهــاء منــه بحلــول عــام ،2025
ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امرتفعــة.

·العنار اأساسية للرنامج:

·العنار اأساسية للرنامج:

–

تطويــر منظومــة متكاملــة عــى امســتوى امؤســي والتريعــي إدارة قطــاع امخلفــات عــن طريــق تحديــد الجهــات الحاكمــة
للقطــاع وإصــدار القوانــن الازمــة للتعريــف بأدوارهــا وصاحياتهــا وتخصيــص امــوارد اماليــة الازمــة لعملهــا.

–

تطوير القدرة اإدارية والفنية مؤسسات إدارة قطاع امخلفات الصلبة.

–

تنفيــذ خطــة تهــدف لتحقيــق ااســتدامة اماليــة إدارة امخلفــات الصلبــة عــن طريــق وضــع سياســات لخلــق بيئــة تشــجيعية لزيــادة
مشــاركة القطــاع الخــاص ي إدارة امخلفــات الصلبــة لتخفيــف الحمــل التمويــي عــى الدولــة.

–

–

وضــع آليــة لدمــج القطــاع غــر الرســمي ى منظومــة إدارة امخلفــات الصلبــة وتقنــن أوضاعــه لاســتفادة بإمكاناتــه ومكــن الدولــة
مــن تنظيــم العمــل بــه.

–

–

تطوير الناذج التشغيلية والتجارية التي تناسب الركات مقدمي خدمات إدارة.

–

–

تطويــر وتفعيــل معايــر بيئيــة وصحيــة أنشــطة إدارة امخلفــات الصلبــة لضــان توافــق العمــل بالقطــاع مــع معايــر الســامة
العاميــة.

–

تطويــر آليــة الرقابــة وامتابعــة أداء اأجهــزة امحليــة فيــا يتعلــق بأنشــطة إدارة امخلفــات الصلبــة لضــان تحقيــق كفــاءة نظــم
الجمــع والتدويــر أو التخلــص.

–

زيادة أعداد وفاعلية برامج اإصاح والتأهيل للمناطق امتدهورة بيئياً.

–

تحســن شــبكة ااتصــاات وتطويــر نظــم امعلومــات إدارة امحميــات الطبيعيــة والبيئــات امختلفــة لرفــع كفــاءة رصــد الوضــع
البيئــي الحــاي.
تنفيــذ برامــج تدريبيــة لتطويــر الكــوادر الحكوميــة (باأجهــزة امعنيــة بحايــة البيئــة) واأهليــة (امجتمعــات امحليــة مناطــق
الحايــة البيئيــة) ي مجــال صــون وحايــة التنــوع البيولوجــي.
استحداث وتطوير أُطر إدارة مستدامة مالياً تهدف إى تعظيم الجوانب ااقتصادية إدارة امحميات الطبيعية.

زيادة مشاركة القطاع الخاص واأهي ي جهود صون وحاية التنوع البيولوجي

·وصــف الرنامــج :يهــدف هــذا الرنامــج إى تخفيــف الحمــل امــاي واإداري لتنفيــذ برامــج امحافظــة عــى التنــوع البيولوجــي عــن
طريــق إراك القطــاع الخــاص وتدعيــم أطــر الراكــة امجتمعيــة .ومــن امســتهدف البــدء ي تنفيــذ هــذا الرنامــج عــام 2025
واانتهــاء منــه بحلــول عــام  ،2027ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امتوســطة.

تطوير السياسات الازمة للحد من تلوث الهواء ومكافحة التغرات امناخية وحاية البيئة

·وصــف الرنامــج :يهــدف الرنامــج إى تبنــي وتطويــر ااس ـراتيجيات والسياســات الروريــة للحــد مــن تلــوث الهــواء وانبعاثــات
الغــازات الدفيئــة عــن طريــق  3قطاعــات رئيســية :الطاقــة والصناعــة والنقــل .ومــن امســتهدف اانتهــاء مــن تنفيــذ هــذا الرنامــج
بحلــول عــام  ،2018ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امرتفعــة.

المحور التاسع :البيئة

·العنار اأساسية للرنامج:

–

إيجاد أطر متكاملة للراكة مع امجتمعات امحلية وامجتمع امدي ي جهود حاية البيئة والتنوع البيولوجي.

–

وضع آليات لتشجيع اأعال التطوعية ومنظات امجتمع امدي العاملة ي مجال حاية البيئة وصون التنوع البيولوجي.

–

تنفيــذ برنامــج لتنويــع مصــادر مويــل خطــط خفــض أحــال تلــوث الهــواء عــن طريــق تعزيــز برامــج ال ـراكات الدوليــة بهــذا
امجــال لتخفيــف عبئهــا التمويــي عــى الدولــة وإراك كافــة امنتفعــن.

–

وضــع سياســات لتشــجيع القطــاع الخــاص عــى ااســتثار ي التنــوع البيولوجــي وامحميــات الطبيعيــة والســياحة البيئيــة مــع زيــادة
القيمــة امضافــة للمنتجــات البيئيــة.

–

–

خلق فرص عمل للمجتمعات امحلية ي مناطق الحاية البيئية عن طريق:

·العنار اأساسية للرنامج:
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إمــداد اأجهــزة امعنيــة بتطبيــق القانــون فيــا يتعلــق منــع مارســات الصيــد الجائــر بوســائل الرقابــة اأمنيــة الحديثــة وتدريــب
الكــوادر البريــة امطلوبــة لرفــع كفــاءة منــع مارســات الصيــد الجائــر التــي تهــدد تــوازن النظــم اإيكولوجيــة.

وضــع حوافــز اقتصاديــة لتشــجيع قطــاع الصناعــة عــى توفيــق أوضاعــه البيئيــة فيــا يخــص خفــض انبعاثــات تلــوث الهــواء
وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة.

–

إعداد برامج تأهيلية وتدريبية للعمل ي مجال امنتجات البيئية وصون التنوع البيولوجي.

–

وضع سياسات اقتصادية لدعم جهود ترشيد استهاك الطاقة ي كافة القطاعات.

–

–

وضع سياسات تحفيزية إنتاج واستهاك الطاقة الجديدة وامتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وضــع سياســات اقتصاديــة لزيــادة القــدرة التنافســية للمنتجــات البيئيــة وامحليــة (النباتــات الطبيــة والعطريــة – منتجات
امجتمعــات امحليــة ...إلخ).

–

وضع سياسات تهدف لزيادة استخدام وسائل النقل الجاعي ووسائل النقل صديقة البيئة (مثل قطارات الكهرباء).

رفع كفاءة حاية امناطق الساحلية والبحرية

·وصــف الرنامــج :يهــدف الرنامــج إى تحســن قــدرة الدولــة عــى حايــة امناطــق الســاحلية مــن التحديــات الناتجــة عــن اأنشــطة
امختلفــة ســواء بحريــة كالصيــد وااستكشــافات البروليــة أو أرضيــة مثــل التنميــة العمرانيــة والتنميــة الصناعيــة والزراعيــة
والســياحية .ومــن امســتهدف البــدء ي هــذا الرنامــج عــام  2020واانتهــاء منــه بحلــول عــام  ،2025ويعــد هــذا الرنامــج مــن
الرامــج ذات التكلفــة امتوســطة.

تطوير البنية اأساسية لدعم جهود الحد من تلوث الهواء ومكافحة التغرات امناخية

·وصــف الرنامــج :يهــدف الرنامــج إى مكــن قيــاس وإدارة فاعليــة جهــود الحــد مــن تلــوث الهــواء وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة
باإضافــة إى رفــع القــدرة التنســيقية لــإراف عــى خطــط الخفــض امتعــددة .ومــن امســتهدف اانتهــاء مــن تنفيــذ هــذا الرنامــج
بحلــول عــام  ،2020ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امتوســطة.
·العنار اأساسية للرنامج:

·العنار اأساسية للرنامج:

–

التوســع ي توفــر البنيــة اأساســية لرصــد وقيــاس معــدات تلــوث الهــواء مثــل محطــات الرصــد وامعــدات التكنولوجيــة التــي تزيــد
مــن قــدرة الدولــة عــى متابعــة مســتويات التلــوث ومــن ثــم اتخــاذ اإجـراءات امناســبة.

–

وضــع برنامــج لتطويــر إمكانيــات مــر لجــذب الســياحة امســتدامة والبيئيــة وتنفيــذ خطــة تســويقية شــاملة لضــان جــذب هــذا
النــوع مــن الســياحة وبالتــاي تعزيــز مســاهمتها ي الناتــج امحــي اإجــاي.

–

إنشــاء قاعــدة بيانــات التغ ـرات امناخيــة كنــواة إنشــاء مركــز بحــوث ودراســات باإضافــة إى اســتحداث إدارة بالــوزارات امعنيــة
بالتغــر امناخــي لحــر اانبعاثــات.

–

تطوير نظم إدارة ورصد أكر رامة فيا يتعلق بامخالفات البيئية البحرية لضان التزام اأنشطة بامعاير البيئية العامية.

–

–

توســيع دائــرة صاحيــات وزارة البيئــة لــرأس اإراف والتنســيق بــن الجهــات امتعــددة التــي تنفــذ خطــط الخفــض لتفــادي
التضاربــات الحاليــة الناتجــة عــن عــدم التنســيق بــن الجهــات امختلفــة التــي تقــوم بتنفيــذ الخطــط.

وضــع السياســات والتريعــات الازمــة لتشــجيع الت ـزام القطــاع الخــاص بامارســات الســليمة وامســتدامة عــى النظــام البيئــي
البحــري مــع تطبيــق مبــدأ «املــوث يدفــع» مــن ِقبــل اأف ـراد والقطاعــات ااقتصاديــة.
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–

تشجيع امارسات امستدامة مصائد اأساك ما يدعم النظم اإيكولوجية والتنوع البيولوجي البحري.

–

تنفيــذ برامــج لتطويــر القــدرة الفنيــة (بحــوث ودراســات ،ونظــم معلومــات متطــورة) واإداريــة للكــوادر البريــة القامــة عــى إدارة
البيئــة الســاحلية والبحرية.

–

وضــع سياســات اقتصاديــة مســتدامة لتشــجيع منظــات امجتمــع امــدي العاملــة ي مجــال صــون البيئــات الســاحلية والبحريــة
وإيجــاد أطــر راكــة لتطويــر هــذه امبــادرات.

–

تنفيــذ برنامــج يهــدف إى التكيــف مــع مخاطــر التغ ـرات امناخيــة عــى امناطــق الســاحلية وخاصــة ي امناطــق ذات الكثافــة
العاليــة والواقعــة عــى الريــط الســاحي للبحــر امتوســط عــن طريــق تطويــر البحــث العلمــي إصــدار دراســات دقيقــة بامخاطــر
امتوقعــة واأســاليب امثــى علمي ـاً للتعامــل معهــا أخــذا ً ي ااعتبــار عنــر ااســتدامة.

متابعة تنفيذ ااتفاقيات الدولية ي مجال البيئة

إنشاء مجلس أعى للتنمية امستدامة

·وصــف الرنامــج :يهــدف هــذا الرنامــج إى إنشــاء مجلــس أعــى للتنميــة امســتدامة يتبــع رئاســة مجلــس الــوزراء ويهــدف إى ضــان
تنفيــذ ومتابعــة سياســات الدولــة البيئيــة وتحقيــق اإدارة الرشــيدة وامســتدامة مــوارد الدولــة الطبيعيــة .ومــن امســتهدف اانتهــاء
مــن تنفيــذ هــذا الرنامــج بحلــول عــام  ،2018ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امنخفضــة.
·العنار اأساسية للرنامج:

–

يضطلع امجلس اأعى للتنمية امستدامة بامهام التالية:

·التنســيق امســتمر بــن كافــة اأجهــزة الحكوميــة لضــان دمــج معايــر التنميــة امســتدامة ي اسـراتيجيات الــوزارات امختلفــة
لرفــع كفــاءة اســتغال امــوارد الطبيعيــة وامحافظــة عــى البيئــة.

·وضــع السياســات ااقتصاديــة امختلفــة التــي تهــدف إى تحقيــق اإدارة الرشــيدة وامســتدامة للمــوارد الطبيعيــة واإراف
عــى تحقيقهــا عــن طريــق الجهــات التنفيذيــة امختلفــة.

·وصــف الرنامــج :يهــدف هــذا الرنامــج إى تحســن قــدرة الدولــة عــى االت ـزام باتفاقياتهــا الدوليــة ي مجــال البيئــة عــن طريــق
رفــع كفــاءة اأطــر اإداريــة لهــا مــع تفعيــل دمجهــا مــع اسـراتيجيات الدولــة التنفيذيــة العامــة بالــوزارات امعنيــة .ومــن امســتهدف
اانتهــاء مــن تنفيــذ هــذا الرنامــج بحلــول عــام  ،2018ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امتوســطة.

·وضــع سياســات وآليــات للســوق تشــجع عــى التحــول إى أمــاط إنتــاج واســتهاك مســتدامة مــع تطويــر النظــم الرقابيــة عــى
اآثــار البيئيــة لأنشــطة ااقتصاديــة.

–

وضــع آليــة لدمــج ااتفاقيــات الدوليــة ي مجــال البيئــة ي ااسـراتيجيات والتريعــات الوطنيــة للــوزارات امختلفــة لتحقيــق التـزام
الدولــة بتلــك ااتفاقيــات.

ومــن امســتهدف أن تشــهد الفــرة  ،2025-2020تنفيــذ سياســات للتنميــة العمرانيــة التــي تراعــي كافــة مبــادئ التنميــة امســتدامة وتحفيــز
البدائــل والتكنولوجيــات الازمــة لرشــيد ااســتهاك وحايــة امــوارد الطبيعيــة.

–

تطوير آلية لرفع كفاءة إدارة ومراقبة اموارد امالية امخصصة للرامج الهادفة لالتزام بااتفاقيات الدولية ي مجال البيئة.

–

تفعيل دور اللجان الوطنية امختصة باإراف عى تنفيذ كل اتفاقية لضان التزام الدولة بها.

–

تطويــر آليــة للربــط بــن مخرجــات الرامــج الهادفــة لتحقيــق االتزامــات الدوليــة ي مجــال البيئــة وبنــود ااتفاقيــات لضــان ســر
تقــدم امروعــات ي ااتجــاه الصحيــح واتخــاذ اإجـراءات التصحيحيــة امناســبة حــال الــرورة.

–

تطويــر قاعــدة بيانــات شــاملة يتــم تحديثهــا دوريـاً تحتــوي عــى عــدد ااتفاقيــات اموقعــة وعــدد ااتفاقيــات التــي دخلــت حيــز
التنفيــذ والتقاريــر القوميــة امقدمــة وامشــاريع والرامــج امنفــذة ي إطــار ااتفاقيــة ومســتوى تقدمهــا مراقبــة مــدى التـزام الدولــة
باتفاقياتهــا الدوليــة ي مجــال البيئــة.

·العنار اأساسية للرنامج:

·وضع نظم متابعة وتقييم لأداء البيئي مختلف الوزارات تتسم بالكفاءة والشفافية وامحاسبة.

المحور التاسع :البيئة

 -برامج تتعلق موضوعات بعينها
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تطوير منظومة التخلص من امخلفات الخطرة ورفع كفاءة إدارتها

·وصــف الرنامــج :يهــدف الرنامــج إى الحــد مــن إنتــاج امخلفــات الخطــرة ومعالجتهــا بطريقــة ســليمة لتفــادي آثارهــا البيئيــة
والصحيــة الضــارة .ومــن امســتهدف البــدء ي هــذا الرنامــج عــام  2020واانتهــاء منــه بحلــول عــام  ،2030ويعــد هــذا الرنامــج مــن
الرامــج ذات التكلفــة امتوســطة.

·العنار اأساسية للرنامج:
–

وضع سياسات اقتصادية لحث القطاع الخاص عى توفيق أوضاعه البيئية فيا يخص امخلفات الخطرة.

–

تشديد العقوبات عى الجهات امولدة للمخلفات الخطرة ي حال عدم معالجتها والتخلص اآمن منها بطريقة سليمة.

–

التوسع ي إنشاء البنية التحتية لوسائل التخلص من امخلفات الخطرة.

–

إعداد قامة بامواد الكيميائية اأكر خطورة عى الصحة والبيئة والطرق السليمة للتخلص منها.
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