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رصــــــد جودة الهـــــــواء

يهــدف رصــد جــودة الهــواء إلــى رصــد مســتويات ملوثــات الهــواء المحيــط وكذلــك إنبعاثــات
المنشــآت وعــوادم المركبــات ومســتويات الضوضــاء المختلفــة بهــدف الوقــوف علــى أنــواع
التلــوث المرصــودة وأســبابه ومصــادره وتحديــد المناطــق األكثــر تأثــراً بــه لوضــع الخطــط
والبرامــج الالزمــة التــى تقــوم بالحــد مــن مصــادر التلــوث ،ويتكــون محــور الرصــد البيئــي ممــا
يلــي:

الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط
 رصــد ملوثــات الهــواء األساســية المقــررة مــن قبــل منظمــة الصحة العالمية مــن خالل محطاتالشــبكة التــى تــم زيــادة عددهــا لتبلــغ  108محطــة رصــد خــال عــام  2020موزعــة علــى جميــع
المناطــق المختلفــة بالجمهوريــة ،مــن أجــل المســاهمة فــي تحســين جــودة الهــواء والحالــة
البيئيــة والصحيــة مــن خــال توفيــر بيانــات الرصــد الصحيحــة لمتخــذي القــرار التخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة والتــي تســهم فــي تحســين المســتوى االقتصــادى.
 فــى إطــار قــرار الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء بفــرض حظــر التجــول ضمــن سياســات الحــد مــنالتعــرض لخطــر اإلصابــة بفيــروس «كورونــا» المســتجد «كوفيــد  »19والــذي صــدر علــى مرحلتيــن
األولــى فــي  19مــارس وتبعــه قــرار التمديــد فــي  25مــارس والتــى اســتمرت حتــى  18يونيــو 2020
تــم إعــداد تقاريــر دوريــة إســبوعية لمؤشــرات جــودة الهــواء المحيــط للعــرض علــى مجلــس الــوزراء
حيــث أوضحــت تقاريــر الرصــد أن األجــراءات اإلحترازيــة أدت إلــى عوائــد ايجابيــة علــى مســتوى
جــودة الهــواء ،تمثلــت فــي انخفــاض متوســط التركيــز لبعــض ملوثــات الهــواء الرئيســية بالقاهــرة
الكبــرى خــال الفتــرة مــن  20مــارس حتــى  23يونيــو بنســبة وصلــت الــى  %22بالمقارنــة بــذات
الفتــرة مــن العــام الســابق  ،2019وكذلــك انخفــض متوســط التركيــزات خــال الفتــرة مــع نظيــره
تقريبــا ،وكذلــك علــى
بالفتــرة مــن  1ينايــر –  19مــارس  2020بالقاهــرة الكبــرى بنســبة قاربــت %3
ً
مســتوى الدلتــا فقــد انخفــض متوســط التركيــز للملوثــات خــال الفتــرة مــن  20مــارس حتــى 23
يونيــو بنســبة وصلــت الــى  %25بالمقارنــة بــذات الفتــرة مــن العــام الســابق  ،2019فيــم تقــارب
ـبيا.
متوســط التركيــزات خــال الفتــرة مــع نظيــره بالفتــرة مــن  1ينايــر –  19مــارس  2020بالدلتــا نسـ ً

محطة رصد لحظية بحى فيصل -بالسويس

محطة رصد لحظية بالشيخ زايــــد

٦

الشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية
الرصــد اللحظــي النبعاثــات مداخــن المنشــآت الصناعية للمداخن
والوحــدات اإلنتاجيــة (علــى مــدى  24ســاعة) ورصــد أي حيــود
عــن الحــدود المســموح بهــا بالالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم
 4لســنة  1994والمعدلــة بالقانــون رقــم  9لســنة  .2009حيــث
تــم زيــادة عــدد المنشــآت الصناعيــة المرتبطــة بالشــبكة القوميــة
لرصــد اإلنبعاثــات الصناعيــة خــال عــام  2020إلــى  76منشــأة
صناعيــة بعــدد  352نقطــة رصــد تشــمل العديــد مــن القطاعــات
الصناعية كصناعة االســمنت وتصنيع األســمدة وتوليد الطاقة
الكهربائيــة والحديــد والصلــب (عــدد  25شــركة أســمنت  +عــدد
 13شــركة أســمدة  +عــدد  7شــركة بتروكيماويــات 18+محطــة
توليــد القــوى الكهربيــة 5+شــركة حديــد وصلــب  1 +شــركة
ســيراميك 1 +شــركة زجــاج مســطح 5 +شــركة تكريــر بتــرول 1+
شــركة الومنيــوم ).

٧

اإلنذار المبكر لملوثات الهواء
تــم تطويــر منظومــة اإلنــذار المبكــر والتــي تتنــاول تأثيــر العوامــل الجويــة علــى جــودة الهــواء
لمــدة  3أيــام مقبلــة ،بزيــادة القطاعــات الجغرافيــة التــي يتــم دراســتها لتشــمل كافــة مناطــق
جمهوريــة مصــر العربيــة المأهولــة بالســكان وزيادتهــا مــن  6قطاعــات (القاهــرة الكبــرى – الدلتــا
– الصعيــد – القنــال – ســيناء – الســاحل الشــمالي) لتكــون  8قطاعــات بعــد إضافــة قطاعــي
الصحــراء الغربيــة (الــوادي الجديــد) وســاحل البحــر األحمــر .حيــث تــم زيــادة نقــاط الدراســة داخــل
القطاعــات الســابقة والجديــدة لتعزيــز نتائــج التنبــؤ بنوعيــة الهــواء مــن خــال زيــادة عــدد نقــاط
يوميــا مــن خــال صفحــة
الدراســة مــن  34نقطــة دراســة إلــى  58نقطــة دراســة ويتــم تحديثهــا
ً
اإلنــذار المبكــر بموقــع وزارة البيئــة

٨

مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى

مشروع إدارة التلوث وصحة البيئة (البنك الدولي)

نجحــت وزارة البيئــة فــى اإلعــداد لمشــروع تحســين جــودة الهــواء ومكافحــة تغيــر المنــاخ بالقاهــرة
الكبــرى تمهيــدا لتنفيــذه بعــد إقــراره مــن قبــل الحكومــة المصريــة وموافقــة البنــك الدولــي علــى
التمويــل وذلــك بقيمــة  200مليــون دوالر  ،حيــث تــم إعــداد وثيقــه المشــروع بنــاء علــى العديــد
مــن الدراســات الفنيــة التــى قامــت بهــا الــوزارة  ،كمــا قامــت الــوزارة بإجــراء العديــد مــن ورش العمــل
التشــاورية إلطــاق حــوار مجتمعــى حــول المشــروع وتضميــن مخرجــات هــذا الحــوار فــى وثيقــة
المشــروع.

فــى إطــار خطــة وزارة البيئــة لتنفيــذ مســتهدفات إســتراتيجية التنميــة المســتدامة 2030
لدعــم منظومــة الرصــد البيئــي بالشــبكة القوميــة لرصــد ملوثــات الهــواء المحيــط مــن خــال
ـا فــى البنــك الدولــى مــن خــال البــدء فــى تنفيــذ
التعــاون مــع أحــد شــراكاء العمــل البيئــى متمثـ ً
مشــروع إدارة التلــوث و صحــة البيئــة التابــع للبنــك الدولــي Pollution Management and
 Environmental Health PMEHبتكلفــة  700الــف دوالر وموافقــة البنــك الدولــى علــى
شــراء المعــدات الالزمــة للمشــروع.

يهــدف المشــروع إلــى وضــع خطــة تنفيذيــة إلدارة جــودة الهــواء والتغيــرات المناخيــة فــى القاهــرة
،مــن خــال تحديــث نظــام رصــد جــودة الهــواء ،وتدعيــم قــدرة الســكان فــي منطقــة القاهــرة الكبــرى
علــى مواجهــة حــاالت ارتفــاع التلــوث ،ومنهــا الحــوادث التــي تنشــأ أو تتفاقــم مــن جــراء االنبعاثــات،
والظواهــر المناخيــة الشــديدة ،باإلضافــة إلــى دعــم إدارة المخلفــات الصلبــة فــي القاهــرة الكبــرى،
بمــا فــي ذلــك خطــط إنشــاء مدفــن متكامــل إلدارة المخلفــات  ،وإغــاق وإعــادة تأهيــل مدفــن أبــي
زعبــل ،وتدعيــم اإلطــار التنظيمــي إلدارة المخلفــات ،عــاوة علــى المســاهمة فــي تقليــل انبعاثــات
المركبــات بدعــم تجربــة النقــل الكهربــي فــي القطــاع العــام ،والبنيــة التحتيــة لــه.

هــذا المشــروع ســوف يدعــم مصــر فــي وضــع إســتراتيجية و خطــط إلدراة تلــوث الهــواء بمنطقــة
القاهــرة الكبــرى و يشــمل ذلــك مجموعــة مــن الدراســات تشــمل دراســة لتنســيب الملوثــات
لمصادرهــا و هــي تقنيــة حديثــة يجــري حاليــاً إضافتهــا لمنظومــة الرصــد و التحليــل و اإلدارة
فــي الهــواء المحيــط  ،حيــث أن أوجــه االســتفادة لمصــر وضــع إســتراتيجية و خطــط واقعيــة
إلدراة تلــوث الهــواء بمنطقــة القاهــرة الكبــرى بهــدف خفــض حقيقــي و واقعــي لنســب و تركيــز
الجســيمات الصلبــة العالقــة فــي هــواء المــدن الرئيســية فــي القاهــرة الكبــرى.
 تــم تنفيــذ ورشــة عمــل أوليــة لفريــق عمــل الشــبكة القوميــة لرصــد ملوثــات الهــواء المحيــط منوزارة البيئــة ومركــز جامعــة القاهــرة للحــد مــن المخاطــر والدراســات والبحــوث البيئيــة إلعطــاء
نظــرة عامــة علــى جوانــب المشــروع والمنهجيــات والطــرق العلميــة التــى ســيتم اســتخدامها
فــى تنفيــذه مــن خــال البنــك الدولــى.

٩

تطوير منظومة مكامير الفحم النباتي
متابعــة تنفيــذ خطــة لتطويــر مكاميــر الفحــم النباتــى باســتخدام تكنولوجيــا مســتدامة بيئيــاً ،
حيــث قامــت الــوزارة باالنتهــاء مــن وضــع االشــتراطات والضوابــط البيئيــة للنمــاذج المطـ ّـورة
إلنتــاج الفحــم النباتــي ،كمــا صــدر قــرار الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم  2914لســنة 2016
بشــأن الضوابــط واإلجــراءات الالزمــة لتوفيــق األوضــاع البيئيــة لمكاميــر إنتــاج الفحــم النباتــي
فــي أماكنهــا الحاليــة ،وتعديالتــه حيــث تــم تنفيــذ مــا يلــي:
 الموافقــة علــى عــدد ( )10نمــاذج مطــورة مــن الناحيــة البيئيــة طبقــاً لالشــتراطات والضوابــطالبيئيــة لنمــاذج انتــاج الفحــم النباتــي.
 االنتهــاء مــن توفيــق أوضــاع عــدد ( )79نمــوذج مطــور تــم االنتهــاء مــن تركيبهــم واإلنتــاجالفعلــي منهــم ليصــل إجمالــي عــدد النمــاذج المطــورة ( )215نمــوذج مطــور ،باإلضافــة إلــى عــدد
( )11مصانــع إلنتــاج الفحــم النباتــي المضغــوط.
 االنتهــاء مــن اســتصدار تراخيــص التشــغيل النهائيــة بنظــام اإلخطــار المســبق لعــدد ( )72نموذج,وذلــك فــي ضــوء التنســيقات التــي تمــت مــع هيئــة التنميــة الصناعيــة فــي هــذا الشــأن.
 اتخــاذ إجــراءات اســتصدار الموافقــة علــى تصديــر مــا يزيــد عــن ( 43ألــف طــن) فحــم نباتــيخــال عــام  2020لــكل مــن ثبــت جديتــه فــي توفيــق أوضاعــه البيئيــة وفقــاً لتقاريــر متابعــة خطــط
توفيــق األوضــاع البيئيــة التــي تــرد إلينــا مــن لجــان المحافظــات.
 تــم تطويــر آليــة تمويليــة مــن خــال بروتوكــول تعــاون بيــن وزارتــي البيئــة والتنميــة المحليــةوجهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر عــن طريــق إتاحــة قــروض
ميســرة بمنحــة ( )%20مقدمــة مــن وزارة البيئــة لمســاعدة أصحــاب المكاميــر في أعمــال التطوير،
حيــث تــم تقديــم التمويــل لعــدد ( )16مســتثمر بمبلــغ إجمالــي ( )549000جنيــه.

تطوير منظومة مكامير الفحم النباتي

١٠

أعمال التشجير
 -1تنفيــذ مشــروع تشــجير المناطــق االكثــر تلوثــا بالخانكــة وابــو زعبــل مــن خــال بروتوكــول
التعــاون مــع وزارة الزراعــه ومحافظــة القليوبيــة حيــث تــم االنتهــاء مــن زراعــه عــدد  4000شــجرة.
 -2تشــجير الطريــق المــؤدى لبيــت القاهــرة بالفســطاط ( المرحلــه االولــى ) حيــث تــم زراعــه 200
شــجرة فــى الطريــق والمناطــق المحيطــة بــه  ،وكذلــك تنفيــذ اعمــال زراعــه مســطحات خضــراء
بحديقــة الماظــة بمصــر الجديــدة
 - 3تنفيــذ اعمــال زراعــه شــوارع مصــر الجديــدة عثمــان بــن عفــان بطــول 750متــر – وفريد ســميكه
بطــول 1200متــر  -عبــد العزيــز فهمــى بطــول  2200متــر – شــارع النزهــة بطــول  900متــر حيــث تــم
زراعــه اكثــر مــن 265شــجرة مــن اصنــاف بونســيانا وتيكونــا وفرشــاة الزجــاج باالضافــة لعــدد 10
االف حوليــات مزهــرة
 -4مــن خــال بروتوكــول تعــاون بيــن وزارتــى الزراعــة ووالبيئــة  ،توريــد  4540شــجرة بمشــتل
الجهــاز بالقاهــرة الجديــدة الســتخدامها فــى تشــجير المــدارس والجامعــات والمعاهــد واالحيــاء .
 -5تنفيــذ مشــروع زراعــه االســطح ببيــت القاهــرة ومتابعــه االعمــال حيــث تــم تنفيــذ زراعــه
االســطح بنظــام المراقــد الخشــبية ونظــام الزراعــه المائيــة .
-6التنســيق مــع وزارة الزراعــه لتوفيــر عــدد  30الــف شــجرة وشــتله لمشــتل الجهــاز يالقاهــرة
الجديــدة باالضافــة لبعــض مســتلزمات المشــتل لرفــع كفاءةنــه مــن خــال بروتوكــول تعــاون
الســتخدامها فــى تشــجير المــدارس والجامعــات واالحيــاء والمــدن ومراكــز الشــباب والمســاجد
واالديــرة ...الــخ

١١

الحماية من الضوضاء

أعمال الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية
 تم خالل  2020اســتكمال برنامج رصد مســتويات الضوضاء البيئية ،من خالل  35محطة موزعةعلــى محافظــات القاهــرة الكبــرى وعواصــم بعــض المحافظــات ( 27محطــة بالقاهــرة الكبــرى و 8
محطــات خارجهــا)  ،وذلــك بهــدف إعــداد قاعــدة بيانــات للمناطــق المأهولــة بالســكان والمناطق
الســياحية تعتمــد عليهــا خطــة مكافحــة الضوضــاء والتخطيــط العمرانــي للبنيــة التحتيــة الجديــدة
وإصــاح الوضــع القائــم .حيــث يتــم إرســال تقاريــر الرصــد للســادة المحافظيــن لتفعيــل التوصيــات
الخاصــة بالحــد مــن مســتويات الضوضــاء.
 كمــا تــم خــال عــام  2020االنتهــاء إعــداد خريطــة مســتويات الضوضــاء البيئيــة لحي شــرق مدينةنصــر  ،وذلــك اســتكماال لمــا ســبق إن تــم للعديــد مــن أحيــاء مــن محافظــة القاهــرة وتشــمل أحيــاء
عابديــن ،الموســكي ،حدائــق القبــة  ،الزيتــون  ،الســيدة زينــب  ،مصــر القديمــة  ،الوايلــي  ،مصــر
الجديــدة  ،النزهــة  ،غــرب مدينــة نصــر.

الدراسات والقياسات
قامــت وزارة البيئــة بإجــراء دراســة عــن تقييــم مســتويات الضوضــاء الصــادرة عــن القطــارات وذلــك
مــن خــال دراســة حالــة لضوضــاء قطــار الصعيــد فــي محافظــة الجيــزة بالتنســيق مــع هيئــة
الســكك الحديدية.وشــملت الدراســة توصيــات بالنســبة لخطــوط الســكك الحديديــة القائمــة
وكذلــك دعمــت توصيــات الدراســة طــرق لخفــض مســتويات الضوضــاء بالمناطــق الســكنية
المجــاورة لمشــاريع الســكة الحديــد المزمــع انشــائها ويمكــن االســتفادة منهــا عنــد تنفيــذ محطة
بشــتيل الجديــدة كمحطــة بديلــة لمحطــة رمســيس الحاليــة لخــط قطــار الصعيــد ومــن أهــم هــذه
التوصيــات مراعــاة عــاج الضوضــاء واالهتــزازات فــي مرحلــة التصميــم  ،وقــد تــم إرســال نســخة
مــن التقريــر إلــى كل مــن وزارة النقــل ومحافظــة الجيــزة .

١٣

برنامج فحص عادم المركبات على الطرق
 يتــم مــن خــال هــذا البرنامــج تنفيــذ حمــات مشــتركة بالتنســيق مــع كل مــن اإلدارة العامــةللمــرور واإلدارة العامــة لشــرطة البيئــة والمســطحات بــوزارة الداخليــة  ،لفحــص عــادم المركبــات
علــى الطــرق الصحراويــة والســريعة بإقليــم القاهــرة الكبــرى وإيقــاف الســيارات المخالفــة
وســحب تراخيصهــا وتحريــر محاضــر لتجاوزهــا الحــدود الــواردة بقانــون البيئــة  ،حيــث يتــم منــح
صاحــب الســيارة مهلــة شــهر إلصــاح المحــرك وإعــادة الفحــص مــرة أخــرى بالمركــز الفنــي لعــادم
المركبــات التابــع للــوزارة  ،للتأكــد مــن مطابقــة إنبعاثاتــه مــع الحــدود الــواردة بالالئحــة التنفيذيــة
لقانــون البيئــة قبــل الســماح لــه بإعــادة تســيير المركبــة مــرة أخــرى.
 تــم تنفيــذ حمــات (كمائــن ثابتــة ومتحركــة) بمتوســط عــدد ( )10حملــة أســبوعية مــع اإلدارةالعامــة للمــرور علــى الطــرق الســريعة والكمائــن الثابتــة التابعــة إلدارات مــرور القاهــرة والجيــزة
والقليوبيــة  ،وكذلــك حمــات (كمائــن متحركــة) بعــدد ( )10حمــات أســبوعية مــع اإلدارة العامــة
لشــرطة البيئــة والمســطحات بالشــوارع والمياديــن .
 -فحص إجمالى عدد  27197مركبة سوالر وبنزين بعدد من محافظات الجمهورية.

برنامج إعادة فحص المركبات غير المطابقة بمقر المركز الفنى
 يتــم تنفيــذ إعــادة فحــص المركبــات الغيــر مطابقــة علــى الطــرق بالمركز الفني لعــادم المركباتللتأكــد مــن مطابقــة إنبعاثــات المركبــات مــع الحــدود الــواردة بالالئحــة التنفيذيــة لقانــون البيئــة
قبــل الســماح بإعــادة تســيير المركبــة مــرة أخــرى.
 إجمالــى عــدد المركبــات التــى تــم فحصهــا خــال عــام  2020بالمركــز الفنــى لعــادم المركبــات 4353مركبــة ســوالر وبنزيــن إجتــاز الفحــص منهــا عــدد  3173مركبــة بينمــا لــم يجتــاز الفحــص عــدد
 1180مركبــة.
 تــم اســتكمال اإلجــراءات القانونيــة مــع قائــدى المركبــات الغيــر مطابقــة ولــم يقومــوا بإجــراءاإلصالحــات الالزمــة للمركبــة لحيــن إتمــام اصــاح المركبــة ومطابقتهــا لقانــون البيئــة .

 -2برنامج فحص أتوبيسات هيئة النقل العام:

 فــي إطــار خطــة وزارة البيئــة للحــد مــن تلــوث الهــواء بعــادم المركبــات ،يتــم تنفيــذ برنامــجســنوي لفحــص جميــع األتوبيســات التابعــة لهيئــة النقــل العــام بالقاهــرة ،حيــث تــم خــال 2020
فحــص أســطول أوتوبيســات لعــدد  22جــراج ،وذلــك طبقــا للخطــة الزمنيــه المعــدة مســبقا ً.
** تنفيــذ برنامــج توعيــة للســادة « قائــدى المركبــات  -المواطنيــن « عــن خطــورة عــادم المركبات
والتأثيــر علــى الصحــة العامــة أثنــاء حمــات فحــص عــادم علــى الطرق .

١٤

المشروع الرائد الستخدام الدراجات التشاركية بالتنسيق مع
مشروع النقل المستدام
 -1تــم تنفيــذه وألول مــرة فــي جامعــة مصريــة مــن خــال مشــروع النقــل المســتدام الــذي تنفــذه
وزارة البيئــة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وبتمويــل مــن مرفــق البيئــة العالمــي
وبمشــاركة برنامــج المنــح الصغيــرة .بلغــت تكلفــة تنفيــذ األعمــال اإلنشــائية للمشــروع الرائــد 7.5
مليــون جنيه.
 -2كمــا قــام مشــروع «اســتدامة النقــل فــي مصــر» بتوفيــر منحــة للجمعيــات األهليــة الشــريكة
مــن خــال برنامــج المنــح الصغيــرة -مصــر الممــول مــن مرفــق البيئــة العالميــة تقــدر بحوالــي 100
ألــف دوالر لتمويــل شــراء الدراجــات وتصنيــع وحــدات انتظــار للدراجــات وتنفيــذ برنامــج التوعيــة
لنشــر ثقافــة ركــوب الدراجــات.
 -3افتتحــت الدكتــورة ياســمين فــؤاد ،وزيــرة البيئــة ،والدكتــور أشــرف صبحــي ،وزيــر الشــباب
والرياضــة ،والدكتــور أحمــد األنصــاري ،محافــظ الفيــوم ،المرحلــة األولــى مــن المشــروع الرائــد
الســتخدام الدراجــات التشــاركية لطلبــة جامعــة الفيــوم ،وذلــك فــى فبرايــر  2020لتشــجيع طلبــة
الجامعــات فــي المقــام األول علــى اســتخدام وســيلة االنتقــال غيــر الملوثــة للبيئــة.
 -4ويديــر المشــروع مجموعــة مــن الشــباب حيــث تــم طــرح مناقصــة محليــة ،وتــم تقييــم العروض
وفــوز شــركة بــدل  .Baddelبالمناقصة.

١٥

تحــــــسين نوعية الميـــــــاه

تطوير البحيرات المصرية

 -1المشــاركة فــي إعــداد أول كــود مصــري إلدارة واســتخدام الحمــاة المعالجــة مــن محطــات
الصــرف الصحــي مــن خــال اللجنــة المشــكلة مــن الــوزارات المعنيــة (وزارة اإلســكان والمرافق
والمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة-وزارة المــوارد المائيــة والــري -وزارة الصحــة  -وزارة البيئة )

ـاءا علــى تكليفــات الســيد رئيــس الجمهوريــة
فــى إطــار إختصــاص وزارة البيئــة كجهــة تنســيقية وبنـ ً
بإعــادة تأهيــل البحيــرات المصريــة وإســتعادة نظمهــا البيئيــة بمــا يحقــق التنميــة ورؤيــة مصــر
 2030تقــوم وزارة البيئيــة بتنفيــذ مايلــى:

 -2تــم إعــداد الدليــل اإلرشــاى لنظــام اإلنــذار المبكــر وذلــك فــى إطــار بروتوكــول التعــاون
بيــن الــوزارات ( البيئــة  -الصحــة -اإلســكان -المــوارد المائيــة والــرى) بشــأن توحيــد الجهــود
المبذولــة فــى مجــال اإلنــذار المبكــر لرصــد ومراقبــة نوعيــة الميــاه إلدارة األزمــات والطــوارئ
بنهــر النيــل والمجــارى المائيــة تــم تشــكيل لجنــة اإلنــذار المبكــر وتحديــد إختصاصتهــا بقــرار
الســيد وزيــر الصحــة رقــم  711لســنة . 2016

 برنامــج الرصــد الــدوري (الربــع ســنوي) لرصــد نوعيــة الميــاه بالبحيــرات المصريــة ال ( )9وهــم(المنزلة-مريوط-ادكو-البرلس-البردويل-قارون-الريان-المرة-التمســاح) بالتعــاون مــع المعهــد
القومــي لعلــوم البحــار والمصائــد.
وفقــا
ً
متابعــة خطــط اإلصحــاح البيئــي للمنشــآت الصناعيــة الواقعــة فــى نطــاق تلــك البحيــراتللبرامــج الزمنيــة المحــددة مــن قبــل كل منشــأة بعــد اعتمــاد الخطــة مــن الــوزارة.

١٧

بحيرة مريوط
 قامــت وزارة البيئــة بتركيــب ( )4محطــات رصــد لحظــي لرصــد نوعيــة ميــاهالبحيــرة والتــى تعــد أولــى محطــات الرصــد اللحظــي التــى يتــم تركيبهــا
وتشــغيلها فــى البحيــرات المصريــة وذلــك بمناطــق (محطــة المكس-وحــوض
رصــد الوصلــة المالحيــة بترعــة النوباريــة -محطتــى الرصــد بالحــوض ال 5000
فــدان ،وحــوض ال 6000فــدان) حيــث تســاهم تلــك المحطــات فــى تحديــد
حجــم التلــوث ونوعيتــه ممــا يســاعد فــى اتخــاذ االجــراءات الالزمــة للتعامــل
الفــوري وتحســين الوضــع البيئــي للبحيــرة.
 متابعــة شــركات البتــرول العاملــة بنطــاق بحيــرة مريــوط إلزالــة تراكمــاتالتلوثــات البتروليــة التاريخيــة بمنطقــة المســتودعات البتروليــة بالمكــس و
التلــوث بالزيــت الخــام بالمنطقــة الجنوبيــة لشــركة العامريــة لتكريــر البتــرول .

١٨

التفتيش البيئي وتوفيق
أوضاع المنشآت الصناعية
قامــت وزارة البيئــة مــن خــال االدارة المركزيــة للتفتيــش وااللتــزام البيئــي بالتفتيــش
والمتابعــة الدوريــة الميدانيــة للمنشــآت بمختلــف قطاعاتهــا (صناعــي – حرفــي – خدمــي –
طبــي  -ســياحي) إلجمالــي عــدد ( )797منشــأة متنوعــة األنشــطة ،كمــا بلــغ إجمالــي التفتيــش
علــي المنشــآت التــى تــم المــرور عليهــا مــن خــال فــرق التفتيــش باألفــرع اإلقليميــة لجهــاز
شــئون البيئــة عــدد ( )3360منشــآة.
كمــا تضمــن التفتيــش خــال فتــرة نوبــات تلــوث الهــواء الحــادة المــرور والمتابعــة الميدانيــةعلــي عــدد ( )525منشــأة صناعيــة كبــرى ومتوســطة بنطــاق القاهــرة الكبــرى ،كمــا قامــت
فــرق التفتيــش باألفــرع اإلقليميــة لجهــاز شــئون البيئــة بالتفتيــش علــى المنشــآت الصناعيــة
المتوســطة والصغــرى شــملت (فواخيــر ،مكاميــر الفحــم ،مســابك ،مصانــع الطــوب) خــال
فتــرة مكافحــة نوبــات التلــوث الحــادة ،حيــث بلــغ إجمالــى المنشــآت التــى تــم التفتيــش عليهــا
( ) 6379منشــأة.
وقــد حرصــت الــوزارة علــى توجيــه عــدة حمــات تفتيشــية بنطــاق محافظــات القاهــرة والجيزة
والقليوبيــة اســتهدفت إجــراء مســح بيئــي شــامل لعــدد مــن المناطــق والمنشــآت تضمنــت
تنفيــذ حملــة مكبــرة للتفتيــش البيئــي الشــامل علــى مصانــع األســمدة واألعــاف بمنطقــة
مبــارك الصناعيــة بمحافظــة المنوفيــة ،ومصانــع الطــوب الطفلــى بمنطقــة جنــوب القاهــرة
(الصــف) منطقــة الــودي إضافــة إلــى مســابك منطقــة البســاتين بعزبــة خيــر اللــه.

كمــا تــم إجــراء التفتيــش البيئــي الشــامل علــى مصانــع المنتجــات الطبيــة مجهولــة المصــدر
بمحافظــة الجيــزة ،والمصانــع الواقعــة بنطــاق محافظــة الجيــزة بمدينــة  6أكتوبــر الصناعيــة
ومصانــع الســيراميك بالمنطقــة الصناعيــة بمدينــة الســادس مــن اكتوبــر ،إضافــة إلــى مصانــع
تدويــر مخلفــات إلكترونيــة ومنظفــات ومطهــرات كيماويــة بمحافظــة الجيــزة  ،كمــا تــم التفتيــش
علــى خليــة دفــن مخلفــات خطــرة بمنطقــة  15مايــو ،والمصانــع الواقعــة بخليــج أبــو قيــر محافظة
اإلســكندرية والبحيــرة.
وتــم تشــكيل لجنــة مــن اإلدارة المركزيــة للتفتيــش واإللتــزام البيئــي للمشــاركة مــع شــرطة
الييئــة والمســطحات للتفتيــش علــي العائمــات الســياحية بنهــر النيــل بنطــاق محافظــة القاهــرة
والجيــزة ،وقــد شــارك فــى تلــك الحمــات شــرطة البيئــة ومســئولى وزارة الزراعــة وجهــاز تنظيــم
إدارة المخلفــات ومســئولى هيئــة التنميــة الصناعيــة والمعمــل المركــزي.
وفــى اطــار توجيهــات الدكتــورة وزيــرة البيئــة بضــرورة االســتجابة الفوريــة لشــكاوى المواطنيــنالخاصــة بالمخلفــات الطبيــة الخطــرة قامــت وزارة البيئــة مــن خــال اإلدارة المركزيــة للتفتيــش
وااللتــزام البيئــي بحملــة تفتيشــية مكبــرة بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة لشــرطة البيئــة
والمســطحات اســتجابة لفحــص شــكوى واردة عــن وجــود مخــزن تجميــع مخلفــات طبيــة خطــرة
بمنطقــة الفســطاط بمصــر القديمــة بمشــاركة قســم شــرطة مصــر القديمة يحتــوي على كميات
كبيــرة تقــدر بحوالــي  ١٠طــن تقريبــا مــن المخلفــات البلديــة المختلطــة بمخلفــات المستشــفيات.
كمــا أســفرت الحملــة عــن التحفــظ علــى ســيارة نقــل تحمــل  4طــن تقريبــا مــن المخلفــات الطبيــة
والبلديــة وذلــك بمعرفــة قســم شــرطة مصــر القديمــة وتحريــر محضــر بالواقعــة واتخــاذ مــا يلــزم
مــن إجــراءات.

٢٠

االلتزام البيئي

التقييم البيئي

قدمــت وزارة البيئــة الدعــم الفنــي للعديــد مــن المنشــآت بلــغ عددهــا  215منشــأة منــذ ينايــر 2020شــملت مختلــف القاطاعــات واألنشــطة (صناعي-صحي-خدمى-زراعي-ســياحي) لتعريفهــا
بالتزاماتهــا للتوافــق مــع قانــون البيئــة والئحتــه التنفيذيــة وتوجيههــا نحــو تقديــم خطــط وبرامــج
االصحــاح البيئــي وتصحيــح المخالفــات المرصــودة.

 قامــت وزارة البيئــة بتطويــر وتحديــث نظــام تقييــم التأثيــر البيئــي لضمــان زيــاده فاعليتــه مــع إنهــاءإجــراءات مراجعــة تقييــم التأثيــر البيئــي للمشــروعات حيــث تــم مراجعــة عــدد ( )12038نمــوذج ودراســة
مــن مختلــف المشــروعات خــال هــذا العــام.

 تقديــم الدعــم الفنــي والتوجيــه باالصحــاح البيئــي مــن خــال االجتماعــات بمســئولين بمحطــاتمعالجــة الصــرف الصحــي (القليوبيــة -محطــات الصــرف الصحــي بشــمال وجنــوب ســيناء -ســوهاج-
القاهــرة -الجيــزة -دميــاط) وذلــك بمشــاركة األفــرع االقليميــة.

حماية وتحسين البيئة

 قامــت وزارة البيئــة بمتابعــة الموقــف التنفيــذى لخطــط التوافــق البيئــى لشــركات البترول بمنطقةخليــج الســويس بنطــاق محافظــات (البحــر األحمــر -الســويس – جنــوب ســيناء) والتــى تتضمــن إنشــاء
محطــات لمعالجــة الصــرف الصناعــى وفقــاً لالشــتراطات البيئيــة التــى نــص عليهــا قانــون البيئــة رقــم
 4لســنة  1994والمعــدل بقانــون رقــم  9لســنة  2009والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهــا ،وذلــك تنفيــذا
لتكليفــات الســيد رئيــس الجمهوريــة للجنــة العليــا للتوافــق واإلصــاح البيئــى لحــل مشــكلة الصــرف
الصناعــى لعــدد مــن شــركات البتــرول فــى ميــاه خليــج الســويس.
 كمــا قامــت وزارة البيئــة بالمراجعــة البيئيــة لشــركتي (الشــركة العامــة للبتــرول بحقــل رأس ســدربجنــوب ســيناء – شــركة إيســت زيــت بتروليــوم «زيتكــو» بالبحــر االحمــر) حيــث تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ
خطتــي اإلصحــاح البيئــي بالشــركتين ووقــف الصــرف علــي البيئــة البحريــة بصفــة نهائيــة ،وتقــوم
الــوزارة حاليــا بالمراجعــة البيئيــة وتقييــم نســب تنفيــذ خطــط اإلصحــاح البيئــي لشــركات (جابكــو -النصر
النتــاج البترول–الســويس للزيــت – بتروجلــف – االمــل – العامــة للبتــرول) فــى ضــوء المراجعــات التــى
تمــت حيــث بلــغ إجمالــي نســبة تنفيــذ بنــود الخطــط حوالــى  %40بنهايــة شــهر أكتوبــر الماضــي وذلــك
طبقــا للجــداول الزمنيــة للخطــط التــى تــم اعتمادهــا مــن جهــاز شــئون البيئــة ،ويتــم التنســيق بشــكل
دوري بيــن المختصيــن مــن وزارة البيئــة ووزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة للمتابعــة الدوريــة الجــراء
مراجعــات بيئيــة وزيــارات ميدانيــة لتنفيــذ بنــود تلــك الخطــط لشــركات البتــرول للوقــوف علــى مــدي
التزامهــا بالمخطــط الزمنــي المقتــرح للتنفيــذ.

 تقــوم وزارة البيئــة حاليــاً بتنفيــذ مشــروع المفاعــل الحيــوي بحديقــة الجيــزة إلنتــاج البيوجــاز لتحويلــهإلــي طاقــة كهربائيــة بإســتخدام المحــول إلضــاءة بيــت الزواحــف والمتحــف وكذلــك إســتخدام
الســماد الســائل الناتــج عــن التحلــل العضــوي فــي تســميد األشــجار بالحديقــة مــن خــال مؤسســة
الطاقــة الحيويــة بــوزارة البيئــة.

التحكم فى التلوث الصناعي
بلــغ عــدد الشــركات المدرجــه  ))Pipeline listبقائمــة المشــروعات حتــى نوفمبــر  )26( 2020منشــأة
صناعيــة لتنفيــذ ( )28مشــروع فرعــي ،حيــث يبلــغ مســاهمة البرنامــج  120مليــون يــورو تقريبــا ،ويتــم
حاليــا إعــداد الدراســات الفنيــة ودراســات الجــدوي الخاصــة بالمشــروعات المقتــرح تنفيذهــا مــن خــال
تقديــم المنشــآت الصناعيــة الســتمارات المشــاركة فــى البرنامــج.

٢١

اإلدارة المتكاملة للمخلفات
فــي إطــار الــدور التخطيطــي والتنظيمــي والرقابــي لــوزارة البيئــة وجهــاز تنظيــم وإدارة
المخلفــات التابــع لهــا فــي منظومــة إدارة المخلفــات ،شــهد عــام  ٢٠٢٠تنفيــذ خطــوات جــادة
للبــدء فــي التنفيــذ الفعلــي للمنظومــة بالتعــاون مــع كافــة الجهــات المعنيــة ،إلــى جانــب
بعــض التداخــات بالتعــاون مــع المحافظــات لرفــع كفــاءة منظومــة النظافــة بهــا ،وضمــان
تيســير مراحــل تــداول المخلفــات حتــى التخلــص اآلمــن منهــا ،حيــث تــم تكثيــف تلــك الجهــود
خــال المرحلــة الطارئــة التــى تواجههــا البــاد للحــد مــن انتشــار العــدوى بفيــروس كورونــا
المســتجد.

أوال :دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات
فــى إطــار توجيهــات الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى رئيــس الجمهوريــة باإلســراع فــى وضــع
منظومــة إدارة المخلفــات الجديــدة حيــز التنفيــذ والبــدء باألماكــن األكثــر تكدســا بالســكان
حتــى يشــعر المواطــن بتحســن ملمــوس فــى اســرع وقــت ،قــام جهــاز تنظيــم ادارة المخلفــات
بتنفيــذ عــدد مــن اإلجــراءات كمداخــات فــي مجــاالت البنيــة التحتيــة ومنهــا:
 توريــد عــدد  7محطــات وســيطة متنقلــة منهــا عــدد ( )1محطــة بمحافظــة بنــى ســويف (مركــزببــا)  /وعــدد ( )2محطــة بمحافظــة المنيــا (مغاغــة ومركــز المنيــا) /عــدد ( )1محطــة بدميــاط /
عــدد ( )3محطــة بمحافظــة القليوبيــة (كفــر شــكر -القناطــر – طــوخ) ويتــم تقديــم الدعــم لــكل
محطــة بعــدد  2ســيارة مرســيدس ســعة  52م 3و لــودر كبيــر  3متــر مكعــب ،باالضافــة الــى
تســليم محافظــة القليوبيــة ســيارة مرســيدس ســعة  52م 3للعمــل بمحطــة القطــاوى ،والتــى
تــم تنفيذهــا مــن ميزانيــة الجهــاز بتكلفــة تقديريــة  25.8مليــون جنيــه.
المحطــة الوســيطة بمنيــا القمــح بمحافظــة الشــرقية والتــي تــم االنتهــاء مــن انشــائها بتحويــلالمقلــب العشــوائي بمنيــا القمــح إلــى محطــة وســيطة للمخلفــات علــى مســاحة  2780متــر مربع،
لتكــون أول محطــة وســيطة بالمنطقــة تخــدم منيــا القمــح والمناطــق المجــاورة لهــا وتعمــل
علــى عــدم عــودة التراكمــات مــرة أخــرى ،حيــث قامــت الــوزارة بالتنســيق مــع الهيئــة العربيــة
للتصنيــع برفــع  17.5ألــف طــن مــن التراكمــات ونقلهــا إلــى المدفــن الصحــي بالخطــارة والخــاص
بالمحافظــة ،باإلضافــة إلــى توفيــر عــدد (  ٢تريــا حمولــة  ٥٢م ٣و لــودر) لنقــل المخلفــات الــواردة
مــن المحطــة إلــى المدفــن الصحــي للمحافظــة ،بلغــت تكلفــة انشــاء المحطــة حوالــى  17مليــون
جنيــه ،باالضافــة الــى  10مليــون جنيــه تكلفــة المعــدات.
 يتــم العمــل حاليــا فــي المحطــات الوســيطة فــي البراجيــل بالجيــزة ،اهانســيا – بنــي ســويف،باالضافــة الــى دعــم محطــة كرداســة بمعــدات لتشــغيلها.
دعــم محافظــة القليوبيــة بمعــدات بقيمــة  ٣٠مليــون جنيــه ضمــن خطــة دعــم البنيــة التحيــةللمنظومــة بالمحافظــات ،وذلــك للمســاهمة فــي تيســير رفــع المخلفــات وعمليــة التخلــص
اآلمــن منهــا.
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ثانيا :االشراف ومتابعة تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات
مــن خــال البروتوكــوالت التــى تــم توقيعهــا بيــن وزارات (التنميــة المحليــة – البيئــة -التخطيــط )
والتــي يقــوم جهــاز تنظيــم وادارة المخلفــات بــدور االستشــارى الفنــي ،بينمــا تقــوم وزارة التنميــة
المحليــة بالتنفيــذ مــع الهيئــة العربيــة للتصنيــع والهيئــة القوميــة لالنتــاج الحربــى مــن خــال
ميزانيــة .2020/2019
المحطات الوسيطة:
تــم اعتمــاد التصميمــات الخاصــة بعــدد  11محطــة وســيطة ،تــم بــدء االعمــال اإلنشــائية لعــدد
( )9محطــات بمناطــق (منشــأة ناصروالمقطــم وشــارع بورســعيد بالقاهــرة – دمنهوروكفــر
الــدوار بالبحيــرة – منطقــة ناصــر ببنــي سويف-يوســف الصديــق بالفيــوم – اإلبراهيميــة وديــرب
نجــم بالشــرقية) ،وتــم اإلنتهــاء مــن األعمــال اإلنشــائية لعــدد ( )4محطــات (منشــأة ناصر-شــارع
بورســعيد-منطقة ناصر-المقطــم) ،وجــارى اإلنتهــاء مــن فحــص واســتالم معــدات لعــدد ()7
محطات الوسيطة المتحركة.
المدافن الصحية:
امــا فيمــا يخــص المدافــن الصحيــة وعددهــا  27مدفــن يتــم تنفيذهــا خــال المرحلــة األولــى
للمنظومــة  ،2020/2019فقــد تــم اعتمــاد الرســومات التفصيليــة لعــدد ( )20مدفــن صحــي
وذلــك بمحافظــات (الفيــوم ،بنــي ســويف ،الســويس ،جنــوب ســيناء  ،البحيــرة  ،ســوهاج  ،األقصر،
أســوان ،الــوادي الجديــد ،الشــرقية  ،شــمال ســيناء ،الجيــزة ،مطــروح ،البحــر األحمــر ،المنوفيــة).
مصانع تدوير المخلفات:
فيمــا يخــص اعتمــادات التصميمــات الخاصــة بمصانــع معالجــة وتدويــر المخلفــات ،اســتهدف
إنشــاء عــدد ( )3خــط جديــد للعــام المالــى  2020-2019بمناطــق ( :المحلــة بمحافظــة الغربيــة ,
دار الســام بســوهاج  ،تونــا الجبــل بمحافظــة المنيــا) ،وتــم البــدء فــي مصنعــي ســوهاج والمنيــا.

التخلص من المقالب العشوائية للمخلفات:
تم البدء في عمليات تأهيل مقلب الوفاء واألمل وتنفيذ محطة معالجة سائل الرشيحتم طرح مناقصة لتأهيل مقلب السالم ومن المتوقع االنتهاء منها خالل عام ونصف. أمــا مقلــب ومدفــن العبــور ،فقــد تــم تخصيــص  65فــدان لمحافظــة القاهــرة و 65فــدانلمحافظــة القليوبيــة إلنشــاء خاليــا دفــن بهــا للتخلــص مــن المخلفــات ،ويتــم التنســيق مــع هيئــة
نظافــة وتجميــل القاهــرة بالســيطرة الدائمــة علــى الحرائــق الموجــودة داخــل المقلــب ،وتــم
توفيــر معــدات للقضــاء النهائــى علــى الحرائــق ،حيــث تتــم المتابعــة يوميــاً بمعرفــة لجــان وزارة
البيئــة للتأكــد مــن الســيطرة الكاملــة علــى المقلــب.
 يتــم متابعــة مقلبــي الطــوب الرملــى والقطاميــة ويتــم التنســيق لتخصيــص قطعــة أرضبمســاحة  1226فدانــاً جنــوب مدينــة العاشــر مــن رمضــان الســتغاللها فــى إقامــة مجمــع متكامــل
للمخلفــات لمحافظتــى القاهــرة و القليوبيــة ،حيــث تقــوم وزارة البيئــة بعمــل الدراســات الفنيــة
المخطــط المتكامــل للموقــع الدائــم للتخلــص مــن
للموقــع قبــل تســليمها للمحافظــات وإعــداد ُ
المخلفات(مدفــن للمخلفــات
أنــواع
لجميــع
المتكاملــة
المخلفــات وتوزيــع األنشــطة لــادارة
ُ
ُ
المنزليــة – مدفــن مخلفــات الهــدم والبنــاء – مدفــن للمخلفــات الصناعيــة – وحــدات معالجــة
للمخلفات الطبية).
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ثالثا :الرصد والمتابعة
فــى إطــار الــدور الرقابــي لجهــاز تنظيــم إدارة المخلفــات والرصــد والمتابعــة لمنظومــة إدارة
المخلفــات الصلبــة ،قامــت وحــدة الرصــد والمتابعــة بالجهــاز بالتعــاون مــع هيئتــي نظافة وتجميل
القاهــرة والجيــزة برصــد بــؤر التراكمــات للمســاهمة فــي الحــد منهــا وازالتهــا أوال بــأول ،حيــث تــم
إعــداد منظومــة الرصــد والمتابعــة لبعــض أحيــاء القاهــرة المعــادي – طــره – شــبرا – روض الفــرج
– عابديــن – مصــر الجديــدة) بالتنســيق مــع إحــدى الشــركات العاملــة فــي مجــال التطبيقــات
اإللكترونيــة (شــركة إنفيــرون أدبــت) ،تضمنــت اطــاق برنامــج إلكترونــي (برنامــج  ،) Adaptتــم
تدريــب العامليــن بالجهــاز المخلفــات والهيئــة عليــه ،وبلــغ إجمالــي عــدد النقــاط التــي تــم رصدهــا
بأحيــاء محافظــة القاهــرة خــال هــذا العــام (  8106نقطــة ) .كمــا شــهد عــام  2020البــدء فــي
منظومــة الرصــد والمتابعــة ببعــض أحيــاء محافظــة الجيــزة ،باالضافــة الــى متابعــة ميدانيــة
يوميــة للمحطــات الوســيطة فــي الــوراق ودراســة والمريوطيــة لالطمئنــان علــى رفــع المخلفــات
أول بــأول وكذلــك اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة لمنــع انتشــار فيــروس كورونــا للحفــاظ علــى صحــة
العمالــة ،وقــد بلــغ إجمالــي عــدد النقــاط التــي تــم رصدهــا بأحيــاء محافظــة الجيــزة ( 917نقطــة ).
ومــع بدايــة جائحــة كورونــا فــي النصــف األول مــن العــام ،أصــدرت وزيــرة البيئــة توجيهاتهــا
باالســتجابة الفوريــة لجميــع الشــكاوى الــواردة للــوزارة واألفــرع اإلقليميــة والتحقــق منهــا
والتوصــل الــى حلهــا للمحافظــة علــى صحــة المواطنيــن مــع اتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة
حيــال المخالفيــن ،ومنهــا قيــام جهــاز تنظيــم ادارة المخلفــات بالتنســيق مــع هيئــة نظافــة
وتجميــل القاهــرة لرفــع التراكمــات المنتشــرة أمــام مــزار شــجرة مريــم بالمطريــة ،وذلــك كنمــوذج
لالســتجابة الفوريــة لشــكوى عــدد مــن المواطنيــن حــول تضررهــم مــن هــذه التراكمــات ،حيــث
تــم ارســال المعــدات الالزمــة ورفــع كافــة التراكمــات ،واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لضمــان
عــدم تجــدد هــذه التراكمــات مــرة أخــرى  .كمــا تــم االتفــاق علــى رفــع كفــاءة منظومــة النظافــة
داخــل الحــي بعــدد مــن اإلجــراءات منهــا توفيــر عــدد  ٨٠صنــدوق قمامــة مــن خــال هيئــة نظافــة
وتجميــل القاهــرة ،وقيــام رئيــس الحــي بإعــادة توزيــع متعهــدي جمــع القمامــة علــى أنحــاء الحــي
لضمــان رفــع كافــة المخلفــات.

خطوط تدوير المخلفات
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قانون تنظيم إدارة المخلفات

تحويل المخلفات لطاقة

للمخلفــات بكافــة أنواعهــا (خطــرة
يعــد اصــدار القانــون خطــوة فارقــة فــي طريــق اإلدارة اآلمنــة ُ
صناعيــة – زراعيــة –صلبــة بلديــة – هــدم وبنــاء) والحــد مــن تولدهــا ،وخلــق الفــرص االســتثماريةفيهــا ،وتحديــد الجهــة اإلداريــة المختصــة بأمــر تنظيــم ومتابعــة ومراقبــة كافــة عمليــات اإلدارة
المتكاملــة للمخلفــات ســواء مــن الناحيــة الفنيــة أو مــن الناحيــة اإلداريــة علــى المســتويين
المركــزي والمحلــي بمــا يحقــق االرتقــاء بخدمــة اإلدارة اآلمنــة بيئيــاً للمخلفــات بأنواعهــا ،وإعــداد
االشــتراطات العامــة والقواعــد واإلجــراءات الالزمــة للحصــول علــى تراخيــص بمزاولــة األنشــطة
المتعلقــة بــاإلدارة المتكاملــة للمخلفــات ،حيــث يتضمــن وضــع اإلطــار العــام للتخطيــط وإعــداد
االســتراتيجيات المتعلقــة بــإدارة المخلفــات « وضمــان ربــط التخطيــط بالتمويــل» ،وتقنيــن
السياســات األساســية المطلوبــة ومــن أهمهــا تطبيــق سياســة المســئولية الممتــدة للمنتــج
للتعامــل مــع بعــض أنــواع المخلفــات ،وتحديــد واضــح لــأدوار والمســئوليات واألشــخاص
المختصــة بــاإلدارة المتكاملــة للمخلفــات ،وضمــان اســتدامة المــوارد الماليــة الالزمــة لــإدارة
المتكاملــة للمخلفــات ،ووضــع حوافــز لإلســتثمار فــي مجــال المخلفــات ،وإدمــاج كافــة العامليــن
الرســميين وغيــر الرســميين فــى المنظومــة كجامعــى القمامة والمتعهدين والشــركات الصغيرة
ومــن يقومــون بتدويــر المخلفــات.

فــور اصــدار مجلــس الــوزراء لتعريفــة تحويــل المخلفــات لطاقــة بقيمــة  140قــرش  /كيلــو وات
العــام الماضــي  ,تــم تشــكيل لجنــة قوميــة برئاســة وزارة البيئــة ومشــاركة الــوزارات المعنيــة
 ،حيــث قامــت وزارة البيئــة بوضــع خارطــة طريــق لدخــول مصــر هــذا المجــال وتــم اعــداد ادلــة
ارشــادية آلليــة تنفيــذ مشــروعات فــي هــذا المجــال ،وفــي ابريــل  2020قامــت وزارة البيئــة بطــرح
طلــب اهتمــام للشــركات فــي المنصــات المختلفــة ،وتلقينــا طلبــات مــن  92شــركة تــم تقييمهــم
مــن خــال لجنــة محايــدة تضــم مجموعــة مــن الخبــراء طبقــا لمعاييــر محــددة ،وأســفر التقييــم عــن
اختيــار  52شــركة مصريــة وأجنبيــة ،وتضمنــت المرحلــة األولــى اختيــار  ٨شــركات مصريــة موزعــة
علــى  ٨محافظــات لبــدء التنفيــذ الرســمي فــي تحويــل المخلفــات لطاقــة وتشــجيع الشــركات
الوطنيــة علــى دخــول هــذا المجــال بقــوة لبنــاء قاعــدة وطنيــة لهــذا النــوع مــن الصناعــة.

ومــن منطلــق دور وزارة البيئــة تقــوم حاليــا باالعــداد لالئحــة التنفيذيــة للقانــون بالتعــاون
والتشــاور مــع كافــة الجهــات المعنيــة ،ومراعــاة شــواغل كافــة الفاعليــن فــي المنظومــة للخــروج
بالئحــة تضمــن فاعليــة تنفيــذ القانــون وتطبيقــه وقــدرة علــى مواكبــة التغيــرات المتالحقــة فــي
مجــال ادارة المخلفــات.
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التوسع في انتاج الطاقة الحيوية
المخلفات الزراعية
نجحــت الــوزارة فــي الســيطرة علــى ظاهــرة الســحابة الســوداء التــي كانــت شــبحا يــؤرق المواطــن
والحكومــة علــى حــد ســواء ،مــن خــال تحويــل التحــدي الكبيــر إلــى فرصــة اقتصاديــة بالوعــي
وتقديــم الدعــم الفنــي والمــادي لألهالــي والمزارعيــن ،تــم تحويــل قــش األرز إلــى ســلعة وحــرص
المزارعــون علــى جمــع القــش وكبســه وتدويــره بــدال مــن حرقــه ،فارتفعــت نســبة التجميــع الكليــة
للقــش إلــى  ..٪٩٩تمثــل تجميعــات األهالــي منهــا  ..٪٧٣وانخفــاض عــدد محاضــر حــرق قــش األرز
إلــى  ٥٤٠محضــر هــذا العــام .كمــا تــم تكثيــف حمــات فحــص عــوادم الســيارات خــال منظومــة
مواجهــة الســحابة الســوداء للتقليــل قــدر اإلمــكان مــن اإلنبعاثــات الملوثــة.
فتــم تنفيــذ  ٢٥٠حملــة لفحــص عــوادم الســيارات ..تضمنــت فحــص أكثــر مــن  ١٧ألــف مركبــة،
حيــث جــاءت نســبة الســيارات المطابقــة  ،٪81باإلضافــة إلــى فحــص أكثــر مــن  ٢٣٠٠أتوبيــس نقــل
عــام .كمــا قامــت فــرق التفتيــش بــوزارة البيئــة بالتفتيــش علــى  ٦٣٧٩منشــأة صناعيــة صغيــرة
ومتوســطة ،وبالتعــاون مــع هيئــة التنميــة الصناعيــة تــم التفتيــش علــى المنشــآت الصناعيــة
الكبــرى واســفرت الحمــات عــن  ٩١منشــأة بهــا مخالفــات.
كمــا أن الســيطرة علــى الســحابة الســوداء أدى إلــى تجنــب انتشــار  ٢٥ألــف طــن ملوثــات فــي
الهــواء ،وأدى نجــاح جهــود الحكومــة المصريــة فــي المواجهــة إلــى خفــض التكلفــة المجتمعيــة
المخاطــر الصحيــة بمــا يقــدر بحوالــى  ٢.٢٤مليــار جنيــه.
وجارى اإلعداد إلطالق االستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

اســتمرت اجــراءات الــوزارة للتوســع فــي انتــاج الغــاز الحيــوي مــن المخلفــات الزراعيــة وروث
المواشــي ،والــذي يعــد نموذجــا للمشــروع التنمــوي الــذي يحقــق األبعــاد البيئيــة واالقتصاديــة
واالجتماعيــة مــن خــال الحــد مــن االنبعاثــات الملوثــة وانتــاج طاقــة نظيفــة مــع االســتفادة مــن
المخلفــات الزراعيــة ممــا يعــد احــدى آليــات مواجهــة آثــار التغيــرات المناخيــة ،كمــا يحقــق عائــدا
اقتصاديــا خاصــة للمــرأة والشــباب بتوفيــر فــرص عمــل ومشــروعات صغيــرة ذات عائــد اقتصــادي
تســاعد علــى رفــع مســتوى المعيشــة وتوفيــر حيــاة كريمــة.

فــي إطــار مبــادرة الســيد رئيــس الجمهوريــة «حيــاة كريمــة» تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ  60وحــدة
بيوجــاز منزليــة بمحافظــة المنيــا بتكلفــة مليــون و 200ألــف جنيــه وذلــك مــن خــال مؤسســة
الطاقــة الحيويــة التابعــة لجهــاز تنظيــم إدارة المخلفــات ويعــد هــذا نموذجــا لمنظومــة عمــل
تضــم مؤسســات العمــل الدوليــة والبنــوك والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي لتحقيــق
شــراكة بيئيــة فاعلــة ذات بعــد اقتصــادي وتوفيــر فــرص عمــل حقيقيــة وخاصــة للمــرأة التــي تعــد
المســئول األول عــن كفــاءة ترشــيد المــوارد ليصبــح مشــروعا تنمويــا يربــط بيــن التزامــات مصــر
الدوليــة وتلبيــة االحتياجــات الوطنيــة.
قامــت وزارة البيئــة مــن خــال مؤسســة الطاقــة الحيويــة حتــى اآلن بتنفيــذ مــا يزيــد عــن 1300
وحــدة بيوجــاز منزليــة بســعات تتــراوح مــا بيــن  6-2م 3غــاز يومــي وذلــك فــي  18محافظــة مــن
محافظــات مصــر ،وتأســيس  20شــركة لــرواد أعمــال مــن الشــباب لتقديــم خدمــات البيوجــاز،
إعــداد وتشــغيل خطــة تمويــل مســتدامة لتكنولوجيــات الطاقــة الحيويــة (BIO-ENERGY
 )FUNDمنحــة بنســبة  ٪ 40وقــرض بنســبة  ٪ 60لوحــدات الغــاز الحيــوي ألصحــاب المنــازل
حتــى قــدرة  50متــر مكعــب غــاز يومــي) ،وتوفيــر أكثــر مــن  1000فرصــة عمــل مباشــرة وغيــر
مباشــرة ،عمــل بوتوكــوالت تعــاون مــع مراكــز الخبــرة العالميــة فــي مجــال البيوجــاز لنقــل مزيــد
مــن الخبــرات فــي مجــال البيوجــاز.

٢٧

توجه مصر نحو الحد من استخدام األكياس البالستيكية

وقــد تــم عمــل اســتراتيجية وطنيــة الســتخدامات مخلفــات الكتلــة الحيويــة فــي مصــر ،وتحديــد
للتصنيــع
دراســة
االنتهــاءـاتمــن
المحافظــات ،تــم
االســتثمارية
الفــرص
الفرص
متكاملــةوتحديــد
فنيــةفــي مصــر،
الحيويــة
الكتلــة
ـتخدامات مخلفـ
فــيوطنيــة السـ
ـتراتيجية
ـم عمــل اسـ
وقــد تـ
ومجموعــة
الحربــي
واإلنتــاج
البيئــة
وزارتــي
بيــن
بالتعــاون
الكبيــرة
البيوجــاز
لوحــدات
المحلــي
االســتثمارية فــي المحافظــات ،تــم االنتهــاء مــن دراســة فنيــة متكاملــة للتصنيــع المحلــي لوحــدات
مــنـن المشـ
ـدد مـ
االنتهــاء مــن عـ
واإلنتــاجإلــى
باإلضافــة
المصريــة،
بيــنـات
الجامعـ
ـاريين مــن
االستشـ
مــن
ـروعات مــن
االستشــاريين
ومجموعــة
الحربــي
البيئــة
وزارتــي
بالتعــاون
الكبيــرة
البيوجــاز
ـدات
ـ
للوح
ـح
ـ
والمن
ـراض
ـ
اإلق
ـج
ـ
برنام
ـغيل
ـ
وتش
ـل
ـ
وتفعي
ـا،
ـ
المني
ـا
ـ
ومنه
ـاً
ـ
احتياج
ـر
ـ
األكث
ـرى
ـ
الق
ـي
فـ
الجامعــات المصريــة ،باإلضافــة إلــى االنتهــاء مــن عــدد مــن المشــروعات فــي القــرى األكثــر احتياجــاً
الصغيــرة
والمتوســطة.وتشــغيل برنامــج اإلقــراض والمنــح للوحــدات الصغيــرة والمتوســطة.
المنيــا ،وتفعيــل
ومنهــا

 تتخــذ مصــر خطــوات جــادة نحــو الحــد مــن مخلفــات البالســتيك التــي تهــدد التنــوع البيولوجــي ،حيــث بــدأتمصــر منــذ ســنوات عــدد مــن اإلجــراءات للحــد مــن اســتخدام األكيــاس البالســتيكية أحاديــة االســتخدام ،
ســواء بحمــات التوعيــة بمخاطرهــا وعقــد حلقــات النقــاش مــع المصنعيــن وأصحــاب المحــات حــول البدائــل
الممكنــة لهــا والتــي تتوافــق مــع البيئــة ،وتنفيــذ حمــات لتوزيــع أكيــاس متعــددة االســتخدام وحقائــب مــن
القمــاش كبديــل لهــا ،باإلضافــة إلــى اعــان مناطــق ال تســتخدم األكيــاس البالســتيكية أحاديــة االســتخدام
كالغردقــة ،وتنفيــذ حمــات بالتعــاون مــع المبــادرات الشــبابية والمجتمــع المدنــي ومنهــا very nile
لتنفيــذ حمــات لجمــع المخلفــات البالســتيكية مــن النيــل.
 كمــا تقــوم وزارة البيئــة بالتعــاون مــع مركــز تكنولوجيــا البالســتيك بالبحــث فــي تكنولوجيــات تســاعد علــىإيجاد مواد بديلة لألكياس البالستيكية وسبل لتدويرها واالستفادة بها.
تبنــت وزارة البيئــة العديــد مــن المبــادرات بالتعــاون مــع عــدد مــن الجمعيــات األهليــة وذلــك منــذ قــرارالســيد رئيــس مجلــس الــوزراء بتشــكيل اللجنــه الوطنيــة للحــد مــن إســتخدام األكيــاس أحاديــة األســتخدام
كل مــن البيئــة والصناعــة والماليــة والتمويــن والصحــة والتخطيــط  ،حيــث تــم تنفيــذ
والتــى تضــم وزارات ً
حوالــى  ٥٥ورشــة عمــل توعويــة.
كال مــن الغردقــة وجنــوب ســيناء بالتعــاون مــع وزارة البيئــة بإتخــاذ قــرارات بمنــع اســتخدام
 قــام محافظــا ًاألكيــاس البالســتيك.
 بدعــم مــن وزارة البيئــة تــم إعــان حــي الزمالــك خالــي مــن األكيــاس البالســتيكية وقــد تحــول أكثــر مــن ١٠٠متجــر الــي اســتخدام بدائــل أكيــاس البالســتك بالتعامــل مــع مبــادرة (.)VERY NILE
اتخــاذ كل هــذه الخطــوات قبــل إصــدار قانــون المخلفــات الــذى يضــم مــادة للحــد مــن اســتخدام البالســتيكاحاديــة االســتخدام  ،و ســيتم عمــل مواصفــة لهــذه االكيــاس لتصبــح غيــر ضــارة بالبيئــة.
 تحت رعاية وزارة البيئة تم إطالق مبادرة «نســتله إلســتعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البالســتيكيةوالتــي تتضمــن نظامــاً للتعويــض العكســي ييســر علــى جامعــي القمامــة والتجــار الوســطاء والــورش الخاصــة
بمعالجــة البالســتيك فــي منشــية ناصــر ومصانــع إعــادة التدويــر مــن خــال تســجيل وتوثيــق الكميــات التــي
يتــم تجميعهــا والحصــول علــى عائــد مــادي مــع االلتــزام بإعــادة تدويــر حــد أدنــى مــن البالســتيك شــهريا .

٢٨

الملوثات العضوية الثابتة

المخلفاتالطبيةوالإللكترونية

 .1االشــتراك فــي لجــان حصــر وتصنيــف المبيــدات والمــواد عاليــة الخطــورة بالموانــي المصريــة
ابتــداء مــن شــهر ينايــر  2020وحتــى األن

يعتب ـرعــام2 020م ـناالعــوامالت ـىشــهدتجهــودكبيــرةم ـنقب ـلمشــروعإدارةالمخلفــا 
ت
الطبي ـة وااللكترونيــة خاصــة فــي ظــل جهــود وزارة البيئــة للمشــاركة فــي مواجهــة آثــار جائحــة
كورونــا والحــد مــن انتشــار العــدوى.

 .2طــرح المناقصــة والتخلــص اآلمــن مــن المبيــدات عاليــة الخطــورة بكميــة  74طــن والتــي كانــت
متواجــدة بموانــي االســكندرية واالدبيــة وســفاجا ونويبــع
 .3طــرح وترســية المناقصــة الدوليــة الخاصــة بشــراء نظاميــن الزالــة التلــوث منزيــوت المحــوالت
الكهربائيــة وبتكنولوجيــة عاليــة تســمح بإزالــة التلــوث اثنــاء عمــل المحــوالت الكهربائيــة دون
التأثيــر علــى انتــاج الكهربــاء ويســمح بإعــادة اســتخدام الزيــوت مــرة أخــرى ممــا ســيوفر ميزانيــة
كبيــرة جــدا علــى الدولــة كانــت مطلوبــة لشــراء زيــوت جديــدة.
 .4طــرح المناقصــة الدوليــة للتخلــص اآلمــن مــن  200طــن مــن المبيــدات عاليــة الخطــورة
المنتشــرة بمخــازن وزارة الزراعــة علــى مســتوى الجمهوريــة بجلســة فتــح مظاريــف  23ديســمبر
2020
 .5طــرح المناقصــة الخاصــة بشــراء وحــدات رصــد ومراقبــة نوعيــة الهــواء لدعــم وزارة البيئــة
بجلســة فتنــح مظاريــف  7ديســمبر  2020االنتهــاء مــن اعــداد دراســات تقييــم األثــر البيئــي لجميــع
مناطــق عمــل المشــروع والحصــول علــى موافقــة جهــاز شــئون البيئــة عليهــا جميعــاً

٢٩

تالطبية
أوال:المخلفا 
ً

ثانياً:المخلفاتاإللكترونية

شــهد هــذا العــام افتتــاح الدكتــورة ياســمين فــؤاد ومحافــظ الغربيــة لمحطــة المعالجــة المركزيــة
للنفايــات الطبيــة باســتخدام تكنولوجيــا الفــرم والتعقيــم بمستشــفى صــدر بســيون بالقضابــة
بمحافظــة الغربيــة بالتعــاون بيــن المشــروع وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــى وبتمويــل مــن
مرفــق البيئــة العالميــة ،بتكلفــة حوالــي  20مليــون جنيــة مصــري وبطاقــة حوالــي  5طــن يوميــا
والتــي تغطــى تقريبــا نصــف إحتياجــات محافظــة الغربيــة ،وتعــد مشــروع إسترشــادى للتوســع
فــى إســتخدام التكنولوجيــا بمنشــآت الرعايــة الصحيــة فـــي محافظــات الجمهوريــة و اطــاق
موقــعإلكترونــيإلدار ةنفايــاتالرعايــةالصحيــةلمنشــآتالرعايــةالصحيــةفــيمصــروالــذي
ســيتماســتخدامهمـنقبـلمســئوليادارةالمخلفــاتالطبيـةلتقديـمالبيانــاتالمتعلقـةبــإدارة
تالرعاي ـةالصحي ـةف ـيمنشــأتالرعاي ـةالصحي ـةالخاص ـةبه ـم.
نفايــا 

مــن أهــم المالمــح البــارزة فــي جهــود وزارة البيئــة فــي مجــال ادارة المخلفــات االلكترونيــة العمــل
علــى اطــاق التطبيــق االلكترونــي  E-Tadweerلتدويــر المخلفــات اإللكترونية و التخلص اآلمن
منهــا كأجهــزة المحمــول التالفــة التــي تعــد مخلفــات خطــرة ،وذلــك مــن خــال توقيــع بروتوكــول
تعــاون بيــن وزارة البيئــة وشــركة فودافــون مصــر لتنفيــذ عــدد مــن االنشــطة البيئيــة ومنهــا
اطــاق التطبيــق للحــد مــن المخاطــر الصحيــة والبيئيــة للمخلفــات اإللكترونيــة ،ويســاعد األســر
علــى وضــع أجهزتهــم عليــه مقابــل قســائم تخفيــض لبعــض أماكــن بيــع االجهــزة اإللكترونيــة ممــا
يســاعد فــى الوصــول لألســر بســهولة.

لاإلرشــاديالمعــدلإلدارةنفايــاتالرعايـةالصحيـةفـيمصـروالسياسـ 
ة
كمــا تــم إصــدارالدليـ 
نالصحيــة) ،واعــداد
ةالصحي ـة(عل ـىمســتويمديريــاتالشــئو 
العام ـةإلدار ةمخلفــاتالرعاي ـ 
ة لتقييــم منشــآت الرعايــة الصحيــة النموذجيــة (مستشــفى الزقازيــق العــام
وإصــدار دراســ 
ىبلبيــسالعــامبمحافظــةالشــرقيةومستشــفىالمنشــاويالعــامومستشــفى
ومستشــف 
–مستشــفىالنســاءوالتوليــدبجامعــةالقاهــرة)،وإصــدار
المحلــةالعــامبمحافظــةالغربيــة 
ة إدارة مخلفــات الرعايــة الصحيــة للمنشــآت الخمــس .وإعــداد مواصفــات المســتلزمات
خطــ 
ت الالزمــة لتطبيــق مبــدأ الشــراء األخضــر واســتبدال األجهــزة المحتويــة علــى الزئبــق
واألدوا 
ه اتباعــا للدليــل اإلرشــادي وخطــة إدارة مخلفــات الرعايــة الصحيــة
بأجهــز ة بديلــة خاليــة منــ 
بالمنشــآتالنموذجي ـةالخمس ـةالمخط ـطتنفيذه ـاف ـيإطــارالمشــروعوجــاريإنهــاءعمليــات
شــرا ءهــذ هالمســتلزماتلتغطيــةاحتياجــاتالمنشــآتالنموذجيــةالخمســة.

عوكميــةالمخلفــاتاإللكترونيــةالتــييتــمتوليدهــا
كمــا تقــوم الــوزارة بإعــداددراســةلنــو 
حاليــا وتقديراتهــاالمســتقبلية ،الســتخدامهالتطويـرخارطـةطريـقإلدارةالمخلفــاتالكهربائيـة
واإللكترونيـةفـيمصــر ،واعــداد األدلــةاإلرشــاديةحــولأفضـلالممارســاتالبيئيـةلجمـعونقـل
ن المخلفــات اإللكترونيــة .وتطويــر دليــل حــول «اإلدارة
ص اآلمــن مــ 
وتخزيــن وتدويــر والتخلــ 
نالمخلفــاتاإللكترونيــة» ،العــادةتوجي ـهتدف ـقالمخلفــات
المســتدامةوالتخل ـصاآلم ـنم ـ 
اإللكترونيـةبشــكل غيــر رســميإلـىمصانـعتدويـررســمية ،باالضافــة الــى دعـممصانـعإعــادة
التدويــرالرســمية ،ليصــل عــدد مصانــع تدويــر المخلفــات االلكترونيــة فــى مصــر والتــى
تعمــل بشــكل رســمى إلــى  7مصانــع بعــد أن كان مصنــع واحــد فقــط  ،وجــارى دخــول عــدد
 5مصانــع أخــرى لهــذا المجــال ،كمــا يتــم دعـمالمبــادرةالشــبابية«هواتـفمـنأجـلالخيــر»
ص جــزء مــن
لجمــع المخلفــات اإللكترونيــة مــن األفــراد والتخلــص اآلمــن منهــا وتخصيــ 
األربــاحلدع ـمتعلي ـماألفــرادغي ـ ر القادريــن.

نوزارةالبيئـةووزارةالتعليـمالعالـيوالبحـثالعلمـيلتبنـ 
ي
مبيـ 
عمذكــرةتفاهـ 
كمــا تــم توقيـ 
يلــدىإداراتوأطبــاءالمستشــفياتتجــا همخاط ـرالتعام ـلغي ـرالســليمم ـع
عالوع ـ 
مبــدأرف ـ 
ق اســتحداث مناهــج تدريبيــة ضمــن المقــررات الدراســية لكليــات
ن طريــ 
النفايــات الخطــر ة عــ 
ةوالعــاجالطبيعـيوالتمريـضلضمــاناســتمرارية
–بيطــري )والصيدلـ 
ي–أســنان 
الطـب(بشــر 
اإلدارةالســليمةلمخلفــاتالرعاي ـةالصحي ـة
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البرنامج الوطني إلدارة المخلفات الصلبة NSWMP
يعــد البرنامــج أحــد أذرع وزارة البيئــة لرفــع كفــاءة منظومــة المخلفــات فــي محافظــات الغربيــة
وكفــر الشــيخ وقنــا وأســيوط ودعــم جهــاز تنظيــم المخلفــات ســواء علــى مســتوى الدعــم الفنــي
واالســتثماري والمؤسســي ،ويتــم تنفيــذه بالتعــاون مــع عــدد مــن شــركاء التنميــة ومنهــم الوكالــة
األلمانيــة للتعــاون الدولــي واالتحــاد األوروبــي.
 أعلنــت الدكتــورة ياســمين فــؤاد فــي نوفمبــر  2020عــن تمديــد تنفيــذ البرنامــج الوطنــي للمخلفــاتالصلبــة لمرحلــة ثالثــة بمنحــة  26مليــون يــورو.
 قــام البرنامــج خــال الفتــرة الماضيــة بتقديــم الدعــم بعــدد  190معــدة متنوعــة بمبلــغ  11,7مليــونيــورو لجمــع ونقــل للمخلفــات.
 رفع تراكمات من محافظتي الغربية وكفر الشيخ بدعم  30.5مليون جنيه المحافظات األربعة. تطويــر ورفــع كفــاءة مصانــع ( المحلــة الكبــرى – دفــرة – بيــا – ســيدى ســالم – نجــع حمــادى )بإجمالــي مبلــغ  26مليــون جنيــه.
 البــدء فــي تنفيــذ عــدد ( )5محطــات وســيطة بمحافظــة الغربيــة ومركــز أبــو تشــت بمحافظــة قنــاومركــزي ديــروط وأبــو تيــج بمحافظــة أســيوط مــن خــال التعاقــد مــع الهيئــة العربيــة للتصنيــع بتكلفــة
ماليــة قدرهــا ( )57.2مليــون جنيــه.
 بنــاء القــدرات ورفــع كفــاءة العامليــن بالجهــاز ووحــدات إدارة المخلفــات الصلبــة والوحــدات المحليــةبالمحافظــات وعــدد مــن الشــركاء وأصحــاب المصالــح المعنييــن ،حيــث تــم خــال  2020عقــد  23دورة
تدريبيــة لعــدد  522متــدرب ،وتنفيــذ عــدد مــن حمــات التوعيــة بالغربيــة وأســيوط .

خطوط تدوير المخلفات
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صون الطبيعة والتنوع
البيولوجي
اوال  -:تطوير المحميات الطبيعية
ً

نــال ملــف المحميــات دعــم الحكومــة و القيــادة السياســية ليتــم اســتكمال تطويــر المحميــات
الطبيعيــة وفــق النظــم العالميــة للحفــاظ عليهــا ومــا تزخــر بــه مــن تنــوع بيولوجــى ،وخــال عــام
 2020عملــت وزارة البيئــة علــى تحســين البنيــة التحتيــة والخدمــات المقدمــة للــزوار لعــدد 13
محميــة منتشــرة بربــوع مصــر ،وقــد شــهدت عمليــات تطويــر المحميــات إنشــاء مراكــز للــزوار
بمحميــة رأس محمــد ومحميــات الفيــوم ،باإلضافــة إلــى دمــج المجتمــع المحلــى بالمحميــات
فــي األنشــطة التــى تميزهــا  ،حيــث يعــد المجتمــع المحلــى قلــب عمليــة التطويــر و أساســها و
أحــد العناصــر الهامــة للحفــاظ علــى الثــراء البيئــى و الثقافــى بالمحميــات للترويــج لمنتــج فريــد
للســياحة البيئيــة بمصــر ممــا يســاهم فــى تنميتهــم اقتصاديــا واجتماعيــا و توفيــر فــرص عمــل
مســتدامة.
وقــد ســاهمت عمليــات دمــج الســكان المحلييــن فــى أنشــطة المحميــات فــى مســاعدة ســكان
محميــة ســانت كاتريــن علــى االســتفادة بمــا تحويــه المحميــة مــن نباتــات طبيــة يتــم بيعهــا ،كمــا
تــم تطويــر مهــارات الســكان المحلييــن بمحميــة وادى الجمــال و الفيــوم فــى األشــغال التراثيــة
و اليدويــة  ،و أســاليب الترويــج للمنتجــات البيئيــة و التــى ســاهمت فــى رفــع معــدل دخــل ســكان
محميــات الفيــوم ووادي الجمــال بمــا يتــرواح بيــن  ٪٤٦٠ - ٪١٢٦فــي عــام واحــد.

أهم مشروعات التطوير
 االنتهــاء مــن اســتالم اعمــال مشــروع رفــع كفــاءه وتطويــر محميــه ســالوجا وغــزال بأســوانبقيمــه اجماليــة  3.6مليــون جنيــه تشــمل انشــاء عــدد  2مرســي نهــري كذلــك االنتهــاء مــن اعمــال
رفــع كفــاءه و تطويــر مدخــل المحميــه والممشــى المــؤدي الــى موقــع االســتقبال و انشــاء مقــر
لتأميــن المحميــه ورفــغ كفــاءة المرافــق العامــة بالمحميــة وتطويــر نظــام مكافحــه الحريــق
بالمحميــة.
 االنتهــاء مــن اســتالم عــدد  2مبنــى اداري ســكني بمحميــه وادي الريــان المبنــى االول فــيمنطقــه الشــاالت والمبنــي الثانــي بمنطقــه وادي الحيتــان بتكلفــه اجماليــة تتجــاوز ال 8مليــون
و تشــمل انشــاء المبانــي و اعمــال تاثيــث وفــرش المكاتــب واالســتراحات و توصيــل خزانــات
الميــاه
 تــم االنتهــاء مــن اعمــال مشــروع تطويــر محميــات جنــوب ســيناء بتكلفــة اجماليــة تقــدر بحوالــى 29مليــون ويتكــون مــن ســت مشــروعات فرعيــه وجــارى اســتالم عــدد  4منهــا و ســيتم اســتالم
المشــروعين االخريــن خــال الشــهر الجــارى وتشــمل تطويــر ورفــع كفــاءه مركــز الــزوار بمحميــه
ســانت كاتريــن وتركيــب أجهــزة لرصــد التغيــرات الجويــه وتاثيــث مركــز المبنــى االداري بمحميــه
ســانت كاتريــن ويشــمل وضــع نظــام اطفــاء لمكافحــه الحريــق و نظام كاميــرات مراقبه وأنظمة
اتصــاالت و المشــروع الثالــث رفــع كفــاءه وتاثيــث الســكن االداري بمحميــة ذهــب المشــروع
الرابــع يشــمل تطويــر ورفــع كفــاءه المعامــل الخاصــه بمحميــه راس محمــد ومجمــع المبانــي
بمرســى خشــبى علــى أن يتــم اســتالم مشــروع رفــع كفــاءة وتطويــر وتأســيس مركــز التدربــب
بمنطقــه الهضبــه ومشــروع خــزان الميــاه الخــاص بمجمــع مبانــي منطقــة الهضبــه بمحميــات
شــرم الشــيخ خــال شــهر.
 بــدء تطويــر محميــة ســيوه الطبيعيــة لتصبــح واحــدة مــن أهــم مقاصــد الســياحة البيئيــة علــىمســتوى العالــم مــن أجــل إحــداث نقلــة نوعيــة حقيقيــة تكــون فيهــا محميــة ســيوه رمــز للســياحة
البيئيــة و العالجيــة.

٣٤

 بدء تطوير محمية وادى الجمال بإعداد دراسة التقييم اإلستراتيجى البيئى للمحمية و إعداددراســة لتقييــم الفــرص االســتثمارية للمحميــة و خطــة إســتخدام االراضــى وفــق للحساســية
البيئيــة للحفــاظ علــى مــوارد المحميــة وتنوعهــا البيولوجــى الفريــد مــع دمــج تراثهــا الثقافــى
واإلجتماعــى فــى خطــط التطويــر بمــا يضعهــا ضمــن أهــم المحميــات الجاذبــة للســياحة عالميــا
و نمودجــا حقيقيــا للتنميــة المســتدامة التــى يراعــى فيهــا كافــة األبعــاد البيئيــة واإلجتماعيــة
والتراثيــة والثقافيــة واإلقتصاديــة وكذلــك دمــج القطــاع الخــاص.
ثانيا -:الترويج للسياحة البيئية
 صدور قرار وزارة البيئة بدعم من رئيس مجلس الوزراء لتحصيل رســوم مقابل األنشــطة داخلالمحميــات الطبيعيــة بهــدف تنظيمهــا للحفــاظ علــى مــوارد المحميــات وتحقيــق اســتدامتها
لألجيــال القادمــة ضمــن خطــة إدارة مناطــق الغــوص بالبحــر االحمــر وخليــج العقبــه وبمــا يضمــن
حمايــه المــوارد الطبيعيــه وتعظيــم فوائدهــا والحفــاظ علــى اســتدامته.
 إطــاق  Eco Egyptكأول حملــة للترويــج للســياحة البيئيــة بمصــر ورفــع الوعــى البيئــى لــدىالمواطنيــن بأهميــة المحميــات الطبيعيــة وثرواتهــا ،ضمــن فعاليــات المبــادرة الرئاســية «اتحضــر
لألخضــر» و ذلــك بالتعــاون مــع وزارتــي الســياحة واآلثــار والدولــة لإلعــام وبمشــاركة برنامــج
األمــم المتحــدة اإلنمائــى ( )UNDPومشــروع دمــج التنــوع البيولوجــي فــي الســياحة المصريــة
( )MBDTالممــول مــن قبــل مرفــق البيئــة العالميــة ( )GEFمــن خــال إنشــاء موقــع إلكترونــى
وعــدد مــن منصــات التواصــل اإلجتماعــي ،باإلضافــة إلــى إعــداد مطبوعــات إلســتعراض ثــروات
مصــر بالمحميــات الطبيعيــة بمــا تشــمله مــن مناظــر طبيعيــة خالبــة وحيوانــات و طيــور وغطــاء
نباتــى فريــد ،وتتضمــن الحملــة الترويــج لعــدد  ١٣محميــة طبيعية بتقديم نمــوذج حقيقى للتنمية
المســتدامة التــى تضــع فــى االعتبــار األبعــاد البيئيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة
للســياحة البيئيــة بالترويــج لهــا إلنعــاش االقتصــاد الوطنــي ،خاصــة فــي ظــل تداعيــات جائحــة
كورونــا ،مــن خــال تعظيــم االســتخدام المســتدام للمحميــات الطبيعيــة ورفــع الوعــي بأهميتهــا
وأهميــة المشــاركة فــى حمايتهــا ،ويفتــح األبــواب أمــام القطــاع الخــاص لالســتثمار فــى مجــال
الســياحة البيئيــة بالمحميــات .

 االنتهــاء مــن وضــع النظــام اإللكترونــى الــذى يمكــن الشــركات مــن التســجيل عبــر اإلنترنــتودفــع المســتحقات الماليــة المطلوبــة وفــق للقــرار الحالــى والخــاص بتخفيــض الرســوم بالتزامــن
مــع أزمــة انتشــار فيــروس كورونــا بالعالــم و تأثيــره علــى القطــاع الســياحى علــى أن يتــم بعــد ذلــك
بــدء التشــاور مــع كافــة الجهــات المعنيــة حــول الرســوم وقيمتهــا وكافــة اإلجــراءات المتعلقــة
بهــا بمــا يضمــن تحقيــق المصالــح المشــتركة لكافــة األطــراف ويضمــن تنويــع المنتــج الســياحى
ويوفــر فــرص عمــل جديــدة مــع الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة و اســتدامتها.
 إطــاق عالمــة «جريــن فينــز» وإدماجهــا رســمياً فــي قطــاع الغــوص واألنشــطة البحريــة كمــاتــم تقديــم الدعــم الفنــي لبرنامــج رفــع الوعــي البيئــي بقطــاع الفنــادق.
 طرح اعالن لممارســة أنشــطة تنموية بيئية متكاملة ولالســتثمار بمحميات المنطقة المركزيةللقطــاع الخــاص علــى الموقــع االلكترونــى الرســمى للــوزارة المتمثلــة فــى أربعــة محميــات
طبيعيــة  ،هــى :وادي دجلــة ،والغابــة المتحجــرة بمحافظــة القاهــرة ،ووادي الريــان ،وقــارون
بمحافظــة الفيــوم ،مــن خــال تقديــم خدمــات للزائريــن ،علــى أن تقــوم كل شــركة أو مؤسســة
أو فــرد ممــن يرغــب فــي التقــدم لممارســة األنشــطة التنمويــة البينيــة فــي المحميــات األربعــة،
التقــدم بمقتــرح تنمــوي متكامــل وفنــى مالــى واقتصــادي ،و يتضمــن المقتــرح نــوع المــوارد
المــراد اســتخدامها ونــوع النشــاط والموقــع الجغرافــي والعوائــد االقتصاديــة المتوقعــة.

٣٥

تنظيــم رحــات ألبنــاء الجيــل الثانــي والثالــث مــن المصرييــن المقيميــن بالخــارج
بالمحميــات الطبيعيــة و ذلــك اســتمرارا لتضافــر الجهــود الحكوميــة فــي تنفيــذ
البرامــج الخاصــة بتعزيــز أواصــر الترابــط بيــن أبنــاء المصرييــن المهاجريــن و وطنهــم
األم ولتعريفهــم مــا يمتلكــه بلدهــم مــن ثــروات طبيعيــة ممــا يســاهم فــى
الترويــج للســياحة البيئيــة بإعتبارهــم خيــر ســفراء لمصــر فــى الخــارج.
انتهــاء حملــة تجهيــز مواقــع الغــوص بشــرم الشــيخ ورأس محمــد بعــدد يقــدر
بحوالــى  80شــمندورة ربــاط لليخــوت الســياحية المنفــذة لرحــات الغــوص
والســنوركلينج كمرحلــة أولــى وعاجلــة لتوفيــر شــمندورات الربــاط الالزمــة
وأســتجابة لمتطلبــات القطــاع الســياحي و ذلــك حفاظــا علــى الشــعاب
المرجانيــة وتنظيمــا لألنشــطة البحريــة الســياحية كمــا يجــري العمــل حاليــا علــى
إعــداد خطــة شــاملة لتوفيــر الشــمندورات المطلوبــة بمحميــات جنــوب ســيناء
بالكامــل وتعــد شــمندورات ربــاط اليخــوت الســياحية بمواقــع الغــوص أحــد أهــم
األدوات اإلداريــة لحمايــة الشــعاب المرجانيــة وتنظيــم األنشــطة البحريــة.
-اإلنتهاء من التسليم النهائي لعدد  24مركب سياحى ببحيرة وادى الريان.

٣٦

ثالثا -:صون التنوع البيولوجى
بذلــت وزارة البيئــة مجهــودات كبيــرة خــال عــام  2020مــن أجــل الحفــاظ علــى ثــروات مصــر
مــن الحيــاة البريــة ومكافحــة التجــارة غيــر الشــرعية ســواء الداخليــة أو الخارجيــة يعــد أهمهــا :
رصــد ومراقبــة األنشــطة الرئيســية الســتخدامات الحيــاة البريــة  ،حيــث نفــذت الــوزارة برنامجــاجديــداً لرصــد ومراقبــة جميــع األنشــطة الرئيســية لعــرض الحيــاة البريــة القائمــة مثــل المــزارع
وحدائــق الحيــوان الخاصــة والســيرك .نتيجــة لذلــك أصبــح لــدى الــوزارة قاعــدة بيانــات وافيــة عــن
تلــك األنشــطة وتــم تفعيــل القانــون فيمــا يخــص التصريــح بتلــك األنشــطة وأصبــح لــكل منهــا
ســجل بيانــات بالحيوانــات المســتخدمة والتــي غالبــاً مــا تكــون مــن خــارج البيئــة المصريــة ،يتضمــن
البرنامــج خطــة للتفتيــش والمــرور الــدوري بالتعــاون مــع شــرطة البيئــة والمســطحات.

 التعــاون مــع الجمعيــات األهليــة والناشــطين فــي مجــال حقــوق الحيــوان  ،حيــث تــم تأســيسشــبكة تواصــل مــع العديــد مــن الجمعيــات األهليــة والمجموعــات واألفــراد المهتميــن بقضايــا
البيئــة ورفاهيــة الحيــوان .يتــم التواصــل باســتمرار لتبــادل المعلومــات فيمــا يتعلــق بإحبــاط
محــاوالت التهريــب بالتعــاون مــع الجهــات األمنيــة أو بالعمــل ســوياً فــي اســتعادة وإعــادة
إطــاق العديــد مــن الحيوانــات والطيــور البريــة مــن المحــات التــي تقــوم بعرضهــا أو ببيعهــا مثــل
التماســيح والســاحف البريــة والبحريــة والبجــع والفالمنجــو وغيرهــا.
 تقــوم وزارة البيئــة بوضــع اســلوب جديــد للتقديــر المالــى لقيمــة االضــرار البيئيــة الناتجــة عــنحــوادث تدميــر المــوارد الطبيعيــة األرضيــة بالمحميــات الطبيعيــة لتحقيــق الــردع المطلــوب فيمــا
يخــص التعديــات علــى النظــم البيئيــة االرضيــة

 مكافحــة التجــارة غيــر الشــرعية فــي الحيــاة البريــة ،حيــث تــم تطويــر برنامــج لمكافحــة التجــارةغيــر الشــرعية فــي الحيــاة البريــة بالتعــاون مــع العديــد مــن الجهــات المعنيــة الحكوميــة وغيــر
الحكوميــة واألفــراد المهتميــن بقضايــا الحفــاظ علــى الحيــاة البريــةو يعتمــد هــذا البرنامــج علــى
عــدة محــاور وهــي:
التفتيــش علــى األســواق والمحــات المتخصصــة بالتنســيق مــع شــرطة البيئــة والمســطحاتالمائيــة وخاصــة األســواق الدائمــة فــي القاهــرة واإلســكندرية و قــد بلــغ عــدد المعــارض وحدائق
الحيوانــات المســجلة والتــي يتــم متابعتهــا والرقابــة عليهــا إلــى 9معــارض وحدائــق كمــا بلــغ عــدد
الســروك الحاصليــن علــى تصريــح ويتــم الرقابــة عليهــم إلــى  15ســيرك ثابــت ومتنقــل.

٣٧

رابعا -:اإلشادات بجهود مصر والجوائز العالمية

رئاسة مصر لمؤتمر االطرف الرابع عشر التفاقية التنوع البيولوجى cop14

اشــادة تقريــر تقييــم االداء لالتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة  IUCNلمواقــع التــراث الطبيعــي
العالمــي لعــام  2020بموقــع وادى الحيتــان كأحــد مواقــع التــراث العالمــي الجيولوجــي فــي مصــر
«يــدار» بحــب وكفــاءة و حرفيــة ومهــارة «مــن قبــل موظفيــن مؤهليــن
مؤكديــن ان الموقــع ُ
وملتزميــن ومتميزيــن فــي عملهــم» ممــا جعلــه يتميــز باعلــي درجــات الحمايــة واســتخدام
آليــات الحوكمــة الرشــيدة وأدى إلــى تفعيــل خطــة اإلدارة المحدثــة فــي عــام  2019لمنطقــة
محميــة وادي الريــان حيــث أن موقــع وادى الحيتــان هــو موقــع التــراث العالمــى الوحيــد عالميــا
الــذى احــزر تقدمــا فــى مســتوى األداء بالتقريــر لمــا يلقــى مــن إهتمــام وحمايــة مــن وزارة البيئــة
والقائميــن عليــه باإلضافــة الــى القيــام بتحديــد منطقــة عازلــة حــول منطقــة التــراث العالمــي
لحمايــة الهيــاكل العظميــة المتحجــرة مــن التهديــدات مثــل الزيــارة وحركــة المــرور.

شــرفت مصــر برئاســة مؤتمرهــا الرابــع عشــر ( )COP14فــي أهــم فتــرات عمــل االتفاقيــة علــى
مــدار تاريخهــا و فــى ظــل الظــروف االســتثنائية التــى يعانــى منهــا العالــم جــراء ازمــة انتشــار
فيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد ) 19فقــد قــادت مصــر مجهــودات العالــم فــي -:

الفوز بجائزة الطاقة العالمية
فــوز مشــروع صــون الطيــور الحوامــة المهاجــرة التابــع للــوزارة والــذى ينفــذ بالتعــاون مــع البرنامــج
اإلنمائــي لألمــم المتحــدة ومرفــق البيئــة العالميــة يوبيــرد اليــف انترناشــيونال بجائــزة الطاقــة
العالميــة كمثــل للمشــروعات الرائــدة والمســتدامة والتــى تحقــق أهــداف ملموســة لحمايــة
الطيــور المهاجــرة كأحــد المــوارد الطبيعيــة و دمــج أهدافهــا بمشــروعات الطاقــة المتجــددة
فــى مصــر  ،و تعتبــر جائــزة الطاقــة العالميــة الجائــزة البيئيــة األكثــر أهميــة علــى مســتوى العالــم
والتــى يعتمــد فيهــا تقييــم المشــروعات المقدمــة حــول العالــم علــى لجنــة تحكيــم دوليــة مكونــة
مــن مجموعــة مــن الخبــراء فــى مجــاالت البيئــة واإلقتصــاد واإلجتمــاع والتنميــة المســتدامة ،
ويعــد هــذا الفــوز األول لمصــر منــذ انشــاء الجائــزة وهــو مــا يعــد اشــادة عالميــة بإجــراءات مصــر
فــى حمايــة المــوارد الطبيعيــة والطيــور المهاجــرة وتكليــا لجهــود الــوزارة مــن خــال المشــروع
فــى دمــج برامــج صــون الطيــور الحوامــة المهاجــرة بالقطاعــات التنمويــة وخصوصــا قطاعــات
الطاقــة والســياحة وذلــك مــن خــال التنســيق المســتمر مــع هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة
ومركــز كفــاءة الطاقــة فــى االلتــزام بآليــة الغلــق عنــد الطلــب فــى محطــات طاقــة الريــاح بجبــل
الزيــت للقطــاع الحكومــي بقــدرة  580ميجــاوات وخليــج الســويس للقطــاع الخــاص بقــدرة 262.5
ميجــاوات ممــا ســاهم فــي حمايــة الطيــور الحوامــة وتقليــل الفقــد فــي الكهربــاء خــال موســم
هجــرة الربيــع فبرايــر -مايــو . 2020

 تقييــم التقــدم المحــرز فــي األهــداف العالميــة للتنــوع البيولوجــي  2020وإعــداد إطــار مــابعــد  2020وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ قــرارات المؤتمــر ومــن ضمنهــا القــرار رقــم ( )14/7والمعنــي
باإلســتخدام المســتدام للحيــاة البريــة -كمــا تــم االنتهــاء مــن وضــع أول مســودة لخارطــة طريــق
عالميــة فــي ظــل الظــروف االســتثنائية التــى يعانــى منهــا العالــم خــال ازمــة انتشــار فيــروس
كورونــا تضمــن الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة فــى العالــم و خاصــة أفريقيــا وتطــرح أســاليب
الدعــم المالــى للمشــروعات الخاصــة بالتنــوع البيولوجــى مــن خــال الــدول المتقدمــة مــن
خــال إشــراك كافــة شــركاء العمــل البيئــى و المجتمعــات المحليــة و جــارى حاليــا مناقشــتها و
االســتقرار عليهــا
 اعتمــاد موازنــه أمانــة االتفاقيــة لمــا بعــد  2020ولمــدة عــام لضمــان اســتمرار قيــام الهيئــةالعلميــة و التقنيــة و هيئــة المتابعــة فــى القيــام بأعمالهــا فــى مناقشــة مســودة اإلســتراتيجية
العالميــة للتنــوع البيولوجــى لمــا بعــد  2020واعتمادهــا لتســليمها لمؤتمــر االطــراف الخامــس
عشــر بالمزمــع عقــده بالصيــن وهــو مــا أشــادت بــه امانــة االتفاقيــة وجميــع اعضاءهــا.

٣٨

تغير المناخ وحماية طبقة
األوزون
انجازات الوزارة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية فى عام 2020
صــدور قــرار الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء بشــأن إعــادة هيكلــة المجلــس الوطنــي للتغيــراتالمناخيــة ليصبــح برئاســة ســيادته وعضويــة كافــة الــوزارات المعنيــة وممثليــن عــن القطــاع
الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمراكــز البحثيــة بهــدف وضــع اســتراتيجية وطنية موحدة
للتعامــل مــع قضيــة التغيــرات المناخيــة وإدخالهــا ضمــن الخطــط واإلســتراتيجيات القطاعيــة .تــم
عقــد االجتمــاع األول للمكتــب التنفيــذي للمجلــس لمناقشــة المســتجدات المتعلقــة بالتغيــرات
المناخيــة وتــم رفــع التوصيــات للجنــة العليــا للمجلــس الوطنــي للتغيــرات المناخيــة وكذلــك تــم
عقــد عــدد مــن مجموعــات العمــل الفنيــة المجلــس .ومؤخــراً تــم عقــد االجتمــاع األول للجنــة
العليــا برئاســة الســيد الدكتــور رئيــس مجلــس الــوزراء.
 اســتكمال تنفيــذ مشــروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــىجمهوريــة مصــر العربيــة والــذي يتــم علــى ثالثــة مراحــل بالتعــاون مــع إدارة المســاحة العســكرية
والهيئــة العامــة لألرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري؛
بهــدف مســاعدة متخــذي القــرار علــى تحديــد المناطــق المعرضــة للمخاطــر المحتملــة مــن
تغيــر المنــاخ بمــا قــد يؤثــر علــى تنفيــذ خطــة التنميــة فــى الدولــة واتخــاذ التدابيــر الالزمــة فــى
القطاعــات التنمويــة المختلفــة وكــذا اقتنــاص فــرص تمويليــة للتكيــف مــن الجهــات الدوليــة،
حيــث تــم االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى وجــاري عمــل االختبــارات الفنيــة لالنتهــاء مــن تنفيــذ
المرحلــة الثانيــة منــه ويتوقــع أن يتــم االنتهــاء مــن إعــداد الخريطــة التفاعليــة بحلــول .2021

تغير المناخ
تقوم وزارة البيئة بإعداد المســودة النهائية للبدء فى مشــروع «تحويل نظم تمويل المناخ»الــذى يهــدف إلــى تقديــم قــروض طويلــة المــدي والدعــم الفنــي لعدد مــن المشــروعات ،بتكلفة
 150مليــون يــورو ،مــن خــال تمويــل مشــترك بيــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة ( )AFDوصنــدوق
المنــاخ األخضــر لتمويــل االســتثمارات التــي تســتوفي معاييــر االســتحقاق والتــي ســيتم تحديدهــا
مــن خــال دراســة مــا قبــل التكويــن ،حيــث ســيتم التركيــز بشــكل محــدد علــى أربعــة قطاعــات
وهــى (الســياحة المســتدامة وإدارة المخلفــات والميــاه والصــرف الصحــي والنقــل) ،وســيتم
إدارة هــذا القــرض عــن طريــق عــدد مــن البنــوك الوطنيــة  ،كمــا تقــدم الوكالــة الفرنســية للتنميــة
منحــة قدرهــا  1.5مليــون يــورو تمثــل مشــروع المســاعدة الفنيــة والــذي يعمــل علــى تنفيــذ
ثــاث محــاور أساســية وهــى:
 مراقبــة وتعزيــز السياســة الوطنيــة بشــأن المنــاخ مــن أجــل تحقيــق أهــداف اتفاقيــة األمــمالمتحــدة اإلطاريــة.
 الدعــم المؤسســي الــذى يتــم مــن خــال إجــراء دراســات قطاعيــة متعمقــة حــول القطاعــاتذات األولويــة المحــددة مــن قبــل وزارة البيئــة (كالســياحة وإدارة المخلفــات والميــاه العادمــة/
الصــرف الصحــي والنقــل
 التنســيق والرصــد واالتصــال فــي برنامــج تحويــل أنظمــة التمويــل نحــو المنــاخ مــن خــال عقــدورش عمــل توعويــة و وتنفيــذ مــواد التواصــل مــع التركيــز علــى اإلجــراءات المتعلقــة بالتغيــر
المناخــي.

٤٠

حماية طبقة األوزون
اتخذت وزارة البيئة العديد من اإلجراءات من أجل الوفاء
بااللتزامات الوطنية تجاة االتفاقيات البيئية الدولية عامة و
للحفاظ على طبقة األوزون بصفة خاصة ومن أهمها:
 إعــداد دليــل بيئــى ارشــادي للمعاونــة فــي تحديــث مناهــج التعليــم الفنــي تخصــص التبريــدوتكييــف الهــواء لتتواكــب مــع التطــورات العالميــة التــي شــهدتها الصناعــة وذلــك بالتعــاون
كال مــن قطــاع التعليــم الفنــي – وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي وقطــاع التدريــب
مــع ً
المهنــي بــوزارة القــوى العاملــة ومصلحــة الكفايــة االنتاجيــة – وزارة التجــارة والصناعــة  ،ونخبــة
مــن أســتاتذة الكليــات والمعاهــد الصناعيــة والخبــراء الوطنييــن فــي مجــال الصيانــة واالصــاح
بقطــاع التبريــد وتكييــف الهــواء.
تنفيــذ عــدد ( )2دورة تدريبيــة للمختصيــن بالجهــات الرقابيــة المختلفــة المنوطــة بإحــكامالرقابــة علــى أســواق وســائط التبريــد وذلــك مــن خــال التعــاون مــع جهــاز حمايــة المســتهلك.
إعــداد التقاريــر الســنوية الخاصــة باســتهالك مصــر فــي عــام  2019مــن المــواد الخاضعــة لرقابــةبروتوكــول مونتريــال وذلــك وفقــاً لاللتزامــات المصريــة تجــاة بروتوكــول مونتريــال بشــأن المــواد
المســتنفدة لطبقــة األوزون.
فحــص ومراجعــة عــدد ( )625طلــب مقــدم مــن مندوبــي الشــركات المختلفــة بشــان ابــداء الــرايالفنــى قبــل اإلفــراج الجمركــي عــن ســلع خاضعــة للرقابــة طبقــاً ألحــكام بروتوكــول مونتريــال.

إصــدار الكــود المصــري لوســائط التبريــد بالتعــاون مــع المركــز القومــي لبحــوث اإلســكان والبنــاء ،كمــا تــم تحديــث عــدد ( )17مواصفــة ذات الصلــة بوســائط التبريــد وذلــك بالتعــاون مــع الهيئــة
المصريــة العامــة للمواصفــات والجــودة .
إهــداء عــدد ( )25جهــاز كشــف وتحليــل وســائط التبريــد إلــى الجهــات الفنيــة المعنيــة بالفحــصوالرقابــة علــى وســائط التبريــد بواقــع عــدد ( )5جهــاز إلــى الهيئــة العامــة للرقابــة علــى الصــادرات
والــواردات  ،عــدد ( )2جهــاز إلــى الهيئــة المصريــة العامــة للمواصفــات والجــودة وعــدد ( )2جهــاز
إلــى مصلحــة الكيميــاء وعــدد ( )1جهــاز إلــى جهــاز حمايــة المســتهلك وعــدد ( )١٥جهــاز للجهــات
المعنيــة بالتعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي.
متابعــة توفيــق أوضــاع عــدد ( )8شــركات عاملــة فــي مجــال صناعــة فــوم العــزل الحــرارى،وعــدد ( )5شــركات فــي مجــال صناعــة التكييــف المنزلــي بهــدف التخلــص مــن إســتخدام المــواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيــة ذات معامــل االحتــرار المرتفــع والمســتنفدة لــأوزون وذلــك
وبالتعــاون مــع منظمــة اليونيــدو وبرنامــج االمــم المتحــدة األنمائــي.
متابعــة توفيــق أوضــاع عــدد ( )50شــركة مــن صغــار ومتوســط مســتخدمي مــادة  R141Bفــيصناعــة الفــوم ومــواد العــزل الحــراري مــن خــال شــركات خلــط الكيماويــات وبالتعــاون مــع
برنامــج االمــم المتحــدة األنمائــي.
التنســيق مــع الجهــات المعنيــة لتطويرعــدد ( )19مركــز /ورشــة للتدريــب علــى مهنــة التبريــد
والتكييــف بالتعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي.

٤١

اإلدارة المتكاملة للحوادث
واألزمات البيئية خالل عام
2020
واجهــت وزارة البيئــة خــال عــام  2020العديــد مــن األزمــات البيئيــة  ،لكنهــا تمكنــت مــن التعامــل
الفــورى مــع تلــك األزمــات بطــرق متميــزة ،نظــراً لوضعهــا خطــط مســبقة للتعامــل مــع شــتى
األزمــات والكــوارث المتوقــع حدوثھــا للحفــاظ علــى البيئــة وصحــة المواطنيــن.
 وقــد قامــت اإلدارة المركزيــة لألزمــات والكــوارث البيئيــة خــال عــام  2020بــإدارة عــدد ( 24) بــاغ عــن حــوادث التلــوث عــام  2020مــن خــال غرفــة العمليــات المركزيــة وذلــك بالتنســيق
مــع جميــع الجهــات المعنيــة طبقــا لخطــة الطــوارئ الوطنيــة لمواجهــة الكــوارث البيئيــة
والخطــط النوعيــة المتخصصــة بمشــاركة الفــروع االقليميــة والمحميــات الطبيعيــة وادارات
الجهــاز المختلفــة ،مــن خــال دفــع مجموعــات عمــل لمعاينــة الحــوادث وتقييمهــا والعمــل علــى
مكافحتهــا وإزالــه التلــوث واعــادة تأهيــل المناطــق المتضــررة ،وتــم تصنيــف هــذه الحــوادث طبقــا
لموقعهــا الجغرافــي ونوعيــة الحــوادث  ،حتــى يمكــن إعطــاء مؤشــر عــن مواقــع تكــرار الحــوادث
ونوعيتهــا .

٤٣

 كمــا شــاركت اإلدارة المركزيــة لألزمــات والكــوارث البيئيــة فــى عــدد ( )3تدريبــات عمليــه علــىكيفيــة مواجهــة حــوادث التلــوث البحــري بالزيــت بالتعــاون مــع  ،والهيئــة العامــة للبتــرول وهيئــة
مينــاء االســكندريه ،وشــركة ويبكــو للبتــرل و شــركة بتروســيف.
 وتمكنــت اإلدارة المركزيــة لألزمــات والكــوارث البيئيــة أيضــاً مــن مراجعــة عــدد ( )10خطــةطــوارئ خاصــة بالشــركات والموانــئ البحريــة لالســتعداد لمواجهــة حــوادث التلــوث البحــري
بالزيــت.
 نفــذت اإلدارة المركزيــة لألزمــات والكــوارث البيئيــة عــدد  6ورش عمــل اقليميــة ووطنيــةبالتنســيق مــع الهيئــة االقليميــة للمحافظــة علــى بيئــة البحــر االحمــر وخليــج عــدن (بيرســجا )
ومركــز المســاعدات المتبادلــه للطــوارئ البحريــه بالبحــر المتوســط (ريمبيــك) للتعريــف باتفاقيــة
ماربــول والمالحــق التابعهــا لهــا واتفاقيــات منــع التلــوث مــن الســفن فــى اطــار رفــع القــدرات
الوطنيــة بالتعريــف باالتفاقيــات بمشــاركة الجهــات المعنيــة (قطــاع النقــل البحــرى –هيئــة
الســامة – هيئــة قنــاه الســويس – موانــى البحــر االحمــر).

 كمــا شــاركت وزارة البيئــة فــى االجتمــاع الــوزارى الخــاص بمناقشــة االخطــار المحتملــة مــنالخــزان العائــم صافــر الموجــود بالبحــر االحمــر قبلــه الســواحل اليمنيــة بالتنســيق مــع جامعــة
الــدول العربيــة بهــدف إتخــاذ موقــف عربــى موحــد لدعــم الحكومــة الشــرعيه باليمــن مــن اجــل
تفــادى كارثــه بيئــة قــد تنتــج فــى حالــة تســرب أى مــواد بتروليــه منهــا .
 وفــى مجــال مواجهــة األزمــات والكــوارث البيئيــة المحتملــة الناتجــة عــن نوبــات الطقــسالغيــر مســتقر والســيول تمكنــت إدارة األزمــات والكــوارث البيئيــة مــن التعامــل الجيــد مــع أزمــة
الســيول التــى تعرضــت لهــا مصــر خــال شــهر مــارس 2020مــن خــال خطــة مواجهــة الســيول التــى
تــم إعدادهــا بالتعــاون مــع مجلــس الــوزراء وقــد تمكنــت الــوزارة مــن اإلدارة المتميــزة للحــادث
وتــم اتخــاذ كافــة االجــراءات االحترازيــه بالفــروع االقليميــة والمحميــات الطبيعيــة.

٤٤

المرأة والتنمية المستدامة
خالل عام 2020
فــى مجــال التنميــة المســتدامة قامــت وزارة البيئــة بجهــود كبيــرة خــال عــام  2020يعــد أهمهــا
موافقــة مجلــس الــوزراء علــى معاييــر اإلســتدامة البيئيــة التــى ســيتم دمجهــا فــي خطــط
وموازنــة الدولــة والتــى تــم وضعهــا بالتعــاون مــع وزارة التخطيــط والتنميــة اإلقتصاديــة  ،حيــث
تــم إعــداد إطــار عــام للمعاييــر الواجــب مراعاتهــا مــن قبــل الــوزارات فــي التخطيــط لمشــروعاتها
لدراســة تأثيــر تنفيــذ تلــك المشــروعات علــى المــوارد الطبيعيــة مــن حيــث اإلهــدار أو اإلخــال
بجودتهــا  ،وقــد قامــت وزارة البيئــة بإعــداد الشــق الفنــي و ســتقوم بتقديــم برنامــج الدعــم
الفنــي للقطاعــات التنفيذيــة ذات الصلــة لبنــاء قــدرات الكــوادر الحكوميــة لتطبيــق وقيــاس تلــك
المعاييــر والمؤشــرات البيئيــة لتحقيــق تقــدم علــى كافــة المجــاالت

كمــا تحــرص وزارة البيئــة دائمــاً علــى دعــم المــرأة المصريــة إيمانــاً منهــا بأهميــة دور المــرأة فــى
المجتمــع  ،لــذا فتواصــل وزارة البيئــة دائمــاً جهودهــا مــن أجــل رفــع قــدرات المــرأة المصريــة مــن
خــال دعمهــا بالنــدوات والــدورات التدريبيــة فــى الحضــر والريــف لمســاعدتها علــى مواجهــة
المشــكالت البيئيــة .
فقــد نفــذت الــوزارة خــال عــام  2020عــدد  30نــدوة و 4لقــاءات جماهيريــة و 18حملــة توعيــة
كال من الشــرقية  ،المنصورة أســوان  ،أســيوط  ،المنيا ، « ،تناولت موضوعات
بيئية بمحافظات ً
بيئيــة مختلفــة كأخطــار حــرق المخلفــات الزراعيــة علــى البيئــة واخطــار اســتخدام البالســتيك
والبدائــل المتاحــة ،وأهميــة ترشــيد اإلســتهالك ســواء فــى المــاء أو الغــذاء والطاقــة ودوره فــى
الحفــاظ علــى البيئــة .

وخــال عــام 2020شــاركت وحــدة التنميــة المســتدامة فــى عــدد مــن ورش العمــل الخاصــة
بتحديــث اســتراتيجية مصــر  ، 2030كمــا شــاركت فــى الحــوار الــذي أدارتــه مكتبــة اإلســكندرية
بالتعــاون مــع منظمــات األمــم المتحــدة حــول رؤيــة مصــر  ،2050كمــا نفــذت الوحــدة و مشــروع
بنــاء القــدرات  3بالتعــاون مــع المكتبــة برنامــج « العــودة للطبيعــة» لعــدد مــن الشــباب ،وكذلــك
عقــد عــدة حلقــات تشــاورية للتأكيــد علــى آليــات دمــج البعــد البيئــي فــي كافــة المحــاور مــن خــال
طــرح رؤى الــوزارات المختلفــة ومناقشــة الخبــراء والشــركاء مــن الــوزارات المعنيــة بحيــث يبنــى
توافــق مــن الجهــات والخبــراء العامليــن بالمجــال لخلــق منــاخ داعــم لسياســات الــوزارة خــال
الفتــرة المقبلــة.
و تعاونــت الوحــدة مــع مؤسســة فريدريــش إيبــرت لتنفيــذ برنامــج لقــادة البيئــة مــن شــباب
طــاب الجامعــات المصريــة بكافــة المحافظــات حيــث يضــم محاضــرات إلكترونيــة حــول كافــة
المشــكالت البيئيــة  ،كمــا تعاونــت الوحــدة أيضــاً مــع أكاديميــة ناصــر العســكرية إلدمــاج
الموضوعــات البيئيــة فــي الــدورات المنفــذة وكذلــك تحويــل المبانــي التابعــة إلــى مبانــي خضــراء
صديقــة للبيئــة وذلــك مــن خــال اإلدارات المعنيــة.

٤٦

اإلعالم والتوعية والتدريب
إطــاق مبــادرة اتحضــر لألخضــر تحــت رعايــة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي  ،حيــث تهــدفالمبــادرة التــي تســتمر لثــاث ســنوات لنشــر الوعــي البيئــي بيــن المواطنيــن.
قامــت وزارة البيئــة وفــى إطــار العمــل علــى نشــر ورفــع الوعــي البيئــي بالقضايا البيئيــة المختلفةلــدى كافــة فئــات وشــرائح المجتمــع وإرســاء المفاهيــم البيئيــة بالمــدارس والجامعــات بتنفيــذ
العديــد مــن األنشــطة البيئيــة التفاعليــة بلغــت ( )195نشــاط بيئــي تنوعــت بيــن (نــدوات توعويــة
وورش عمــل فنيــة عــن كيفيــة إعــادة اســتخدم المخلفــات المدرســية والمنزليــة ،إضافــة إلــى
تنفيــذ احتفــاالت ومســابقات وقوافــل ومعــارض بيئيــة وتوزيــع إصــدارات التوعيــة علــى الطالب).
كمــا نفــذت افــروع اإلقليميــة أكثــر مــن  13000نشــاط توعــوى بمختلــف محافظــات الجمهوريــة.
كمــا شــاركت الــوزارة فــى ( )8قوافــل وملتقــى بيئــي بعــدد مــن محافظــات الجمهوريــةبالتنســيق مــع وزارة الشــباب والرياضــة تحــت عنــوان (حملــة نظــف وشــارك) شــارك فيهــا مــا
يقــارب مــن ( )1600شــاب وفتــاة ،وقــد حرصــت الــوزارة خــال المشــاركة وممارســة تلــك األنشــطة
والفعاليــات علــى االلتــزام واتخــاذ كافــة التدابيــر االحترازيــة لفيــروس كورونــا.
تنفيــذ ( )35برنامــج مــن خــال إدارة التدريــب لرفــع كفــاءة ( )677متــدرب مــن العامليــن بالــوزارةوالجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،إضافــة إلــى تنفيــذ  5دورات
نظريــة وزيــارات ميدانيــة فــي إطــار برنامــج التنميــة المســتدامة لعــدد  100متــدرب مــن الكــوادر
الحكوميــة.
إطــاق فعاليــات االحتفــال الرســمي األول بيــوم البيئــة الوطنــي مــن أحضــان وزارة البيئــةبالتعــاون مــع المكتــب العربــي للشــباب والبيئــة بعــد موافقــة الســيد الدكتــور رئيــس مجلــس
الــوزراء علــى إعــان يــوم  ٢٧ينايــر مــن كل عــام يومــا وطنيــا للبيئــة فــي مصــر.

االحتفــال بالحــدث العالمــى إلطفــاء األنــوار (ســاعة األرض) مــن خــال نشــر رســائل للتوعيــةبالحــدث بوســتر للحــدث علــى الصفحــة الرســمية للــوزارة علــى الفيــس بــوك.
االحتفــال باليــوم العالمــى للتنــوع البيولوجــى يــوم  ٢٢مايــو ٢٠٢٠علــى منصــات التواصــلاالجتماعــى للــوزارة والــذى أقيــم هــذا العــام تحــت شــعار « حلولنــا توجــد فــى الطبيعــة « و
ذلــك بعــرض عــدد مــن الفيديوهــات والتنويهــات للتوعيــة بالتنــوع البيولوجــى واهميتــه للبيئــة و
االنســان ودور الفــرد والمجتمــع فــى المشــاركة فــى حمايــة هــذه الثــروات الطبيعيــة والحفــاظ
عليهــا.
إحيــاء اليــوم العالمــى للبيئــة  5يونيــو  2020من خالل االحتفال على منصات التواصل االجتماعىللــوزارة والــذى أقيــم هــذا العــام تحــت شــعار « حــان وقــت الطبيعــة « و ذلــك بعــرض عــدد مــن
الفيديوهــات والتنويهــات للتوعيــة بأهميــة الطبيعــة وتنوعهــا البيولوجــى لالنســان ودور الفــرد
والمجتمــع فــى المشــاركة فــى حمايــة هــذه الثــروات الطبيعيــة والحفــاظ عليهــا .
إطــاق عــدد مــن المســابقات علــى هامــش االحتفــال بيــوم البيئــة الوطنــى ســواء فــي مجــالالنظافــة واالبــداع الفنــي البيئــي والمعلومــات البيئيــة ،وكذلــك تنظيــم المســابقة الرمضانيــة
علــى هامــش االحتفــال بيــوم البيئــة العالمــى.
إطــاق برنامــج للتوعيــة علــى الصفحتهــا الرســمية للــوزارة علــى فيســبوك ،تضمــن مجموعــةفيديوهــات تعليميــة توعويــة لألطفــال وذويهــم عــن مختلــف الموضوعــات البيئيــة.
االحتفــال باليــوم العالمــى للطيــور الحوامــة علــى منصــات التواصــل االجتماعــى مــن خــال عــرضفيديوهــات وتنويهــات للتوعيــة بهــذا اليوم.
تنظيــم الصالــون الثقافــي البيئــي  ،والــذى يهــدف إلــى نشــر الوعــى بمختلــف القضايــا البيئيــةويتــم عقــده أســبوعيا علــى الصفحــة الرســمية لــوزارة البيئــة علــى الفيســبوك.
إعــداد عــدد مــن الفيديوهــات واألفــام الخاصــة بجــوالت ولقــاءات معالــى الوزيــرة واألحــداثالبيئيــة الهامــة.
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جهود وزارة البيئة للمشاركة
في خطة مواجهة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد )19
 إصــدار الدالئــل االرشــايه واالشــتراطات للتعامــل مــع المخلفــات الطبيــة والتخلــص اآلمــن منهــاومتابعــة تنفيذها.
 إصــدار الدالئــل االرشــادية واالشــتراطات للتعامــل مــع المخلفــات الصلبــة بمستشــفيات الحجــرالصحــى والقــرى التــى يتــم عزلهــا وتعميهــا علــى المحافظيــن ووزارة التنميــة المحليــه وجميــع
الجهــات المعنيــه والتأكــد مــن تنفيذهــا.
 تأهيــل وبنــاء قــدرات عــدد ( )598مــن العامليــن ببعــض المنشــآت الصحيــة بمحافظــات (الغربيــه الشــرقيه – القاهــرة) فــى مجــال إدارة مخلفــات الرعايــه الصحيــة. تدريــب ( )112مــدرب موزعيــن علــى ( )15محافظــة لتنفيــذ البرنامــج التدريبــى لجميــع المنشــآتالصحيــة علــى مســتوى الجمهوريــة (تدريــب مدربيــن) تابعيــن لــوزارة الصحــه والســكان ،وزارة
البيئــة ،ومستشــفيات جامعــة القاهــرة.
 إنشــاء تطبيــق إلكترونــي لبــث مــواد التوعيــة البيئيــة علــى وســائل اإلعــان المختلفــة بمجمــوع( 100.552ثانيــة) بــث تلفزيونــي ،و ( 22.672ثانيــة) بــث إذاعــي ،باإلضافــة إألى إعالنــات الشــوارع
وإنشــاء عــدد ( )3صفحــة علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي لنشــر الوعــي البيئــي.

 تدشــين موقــع الكترونــى لتدريــب العامليــن فــى مجــال المخلفــات عليــه داخــل المستشــفياتلتســهيل عمليــة متابعــة الكميــات المتولــدة مــن المخلفــات بــكل منشــأة صحيــة وتوقيتــات
نقلهــا لمحطــات المعالجــة لضمــان الوصــول لكافــة التراكمــات وتوجيــه النفايــات إلــى أماكــن
المعالجــة المناســبة للتخلــص اآلمــن منهــا ،باإلضافــة تــم تدشــين موقــع مماثــل الدخــال البيانــات
الخاصــة بالمخلفــات البلديــة.
 تــم التنســيق مــع كل مــن وزارة التعليــم العالــى والبحــث العلمــى ووزارة الصحــة بشــأن تعييــنمســئولى النفايــات الطبيــة بالمستشــفيات و قيــام وزارة البيئــة بالعمــل علــى تدريبهــم علــى
كيفيــة التعامــل مــع تلــك النفايــات وادخــال بياناتهــا علــى الموقــع اإللكترونــى.
 تــم المــرور علــى ( )2.129منشــأة طبيــة لمتابعــة منظومــة إدارة المخلفــات الطبيــة علــىمســتوى الجمهوريــة والتأكيــد علــى فصــل المخلفــات البلديــه عــن المخلفــات الطبيــه لتقليــل
المخلفــات والتخلــص اآلمــن منهــا.
 تكثيــف األعمــال للســيطرة علــى مقالــب القاهــرة والجيــزة حيــث تــم المــرور علــى مقالــبالقطاميــة والوفــاء واألمــل والطــوب الرملــي وشــبرامنت وتبيــن اســتقرار األوضــاع ووجــود
عمليــات التغطيــة..
 التنســيق مــع محافظتــي القاهــرة والقليوبيــة والجهــات المعنيــة األخــرى لمناقشــة الخطــةالتشــغيلية لمدفــن العبــور واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســين وضــع المقلــب نــت االشــتعاالت
المســتمرة واخــاء المقالــب مــن النباشــين
 رصــد ومتابعــة لبعــض أحيــاء المناطــق الجنوبيــة والشــمالية والشــرقية والغربيــة بالقاهــرة(متمثلــة فــي أحيــاء المعــادي وطــره وعابديــن ومصــر الجديــدة وشــبرا وروض الفــرج) وذلــك
أوال بــأول حيــث تــم رصــد عــدد ( )1.548نقطــة وتــم التعامــل معهــا.
للتأكيــد علــى رفــع المخلفــات ً
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 رصــد ومتابعــة عــدد ( )4أحيــاء بمحافظــة الجيــزة مــن خــال فــرق الرصــد والمتابعــة التابعــةلجهــاز تنظيــم إدارة المخلفــات ،حيــث تــم رصــد عــدد  450نقطــة وتــم التعامــل معهــا.
 التنســيق مــع المحافظــات إلتخــاذ االجــراءات الالزمــة حيــال القــرى التــى تــم عزلهــا ،واتخــاذكافــة التدابيــر واإلجــراءات اإلحترازيــة للتخلــص اآلمــن مــن المخلفــات الصلبــه الناتجــة عــن هــذة
القــرى.
 التعامــل مــع المخلفــات الصلبــة البلديــة بالمحافظــات األربعــة التابعــة للبرنامــج ( كفــر الشــيخ /أســيوط  /قنــا  /الغربيــة) بإجمالــي كميــة مخلفــات تقــارب  300ألــف طــن ،وذلــك مــن مــن خــال
البرنامــج الوطنــى إلدارة المخلفــات الصلبــة.
 تخصيــص مبلــغ ( )29مليــون جنيــه ( 1.7مليــون يــورو) مــن موازنــة البرنامــج الوطنــي إلدارةالمخلفــات الصلبــة لدعــم العامليــن بمنظومــة النظافــة ( 11ألــف عامــل) (بالجهــات الحكوميــة،
المجتمــع المدنــي) بمهمــات الوقايــة فــي إطــار االســتجابة لجائحــة كورونــا وذلــك بمحافظــات
(كفــر الشــيخ ،الغربيــة ،أســيوط ،قنــا).
 عقــد ورش عمــل لتنفيــذ بعــض النمــاذج التجريبــة الخاصــة بتطبيــق المســئولية الممتــدةللمنتــج بالتعــاون مــع بعــض الشــركات الكبــرى مــن خــال البرنامــج الوطنــى إلدارة المخلفــات
الصلبــة وهــى سياســة بيئيــة تهــدف إلــي خفــض اآلثــر البيئــي الناتــج عــن التعامــل مــع المنتجــات
اإلســتهالكية وذلــك مــن خــال تحمــل المنتجيــن المســئولية عــن دورة حيــاة منتجاتهــم بمــا فــي
ذلــك مرحلــة مــا بعــد اإلســتهالك.
 توزيــع التريســكيالت الممنوحــة لمحافظــة أســيوط مــن البرنامــج الوطنــي إلدارة المخلفــاتالصلبــة علــى الجمعيــات األهليــة بمراكــز المحافظــة ،حيــث بلــغ عــدد مشــاريع الجمــع األولــى
المنفــذة حاليــاً بمحافظــة أســيوط عــدد ( )60مشــروع موزعــة علــى مراكــز وقــرى المحافظــة
المختلفــة وبلــغ عــدد المشــتركين إجمالــي ( )30.000مشــترك.
 دعــم عــدد ( )13جمعيــة أهليــة علــي مســتوي  9مراكــز بمحافظــة قنــا بعــدد ( )45تريســيكل وحاويــات خطافيــة للنهــوض بمنظومــة النظافــة بالمحافظــة.
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وفيما يخص إجراءات المحميات الطبيعية للتعامل مع كورونا ،فقد قامت الوزارة بما يلى:
إغــاق المحميــات الطبيعيــة للحــد مــن التجمعــات المحتملــة ضمــن حزمــة مــن اإلجــراءات اإلحترازيــةالتــى اتخذتهــا الدولــة لمنــع إنتشــار فيــروس كورونــا المســتجد خــال شــهر مــارس .
 تــم إصــدار الدليــل اإلرشــادي الخــاص بالرحــات البريــة للمحميــات الطبيعيــة بجنــوب ســيناء و البحــراألحمــر خــال فتــرة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد بهــدف وضــع االجــراءات المطلوبــة لممارســة
األنشــطة أو التعامــل مــع الغيــر اثنــاء التواجــد بالمحميــة باإلضافــة الــى التــزام الشــركات الســياحية
بتوضيــح كافــة االشــتراطات للمشــاركين بالرحلــة واالجــراءات االحترازيــة الواجــب اتخاذهــا .
 إصــدار الدليــل اإلرشــادي األول للرحــات البحريــة الســياحية بنطــاق المحميــات الطبيعيــة و المناطــقالمتاخمــة لهــا الســتئناف االنشــطة البحريــة أثنــاء فتــرة وبــاء كورونــا المســتجد (كوفيــد  )19وذلــك فــي
إطــار توجــه العالــم نحــو التعايــش مــع الفيــروس مــع اتخــاذ كافــة اإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة للحــد مــن
انتشــاره و يهــدف الدليــل الــى وضــع اإلجــراءات المطلوبــة لتجنــب التأثيــرات البيئيــة التــى قــد تنجــم عــن
األنشــطة الســياحية البحرية .
 قامــت وزارة البيئــة بفتــح محميــات جنــوب ســيناء والبحــر األحمــر للــزوار ( الرحــات البريــة ) بــدء مــناألحــد الموافــق  26يوليــو الجــارى مــع االلتــزام بإتخــاذ كافــة اإلجــراءات اإلحترازيــة للتعامــل مــع تلــك
الرحــات لضمــان ســامة الــزوار واألنظمــة البيئيــة  ،يأتــى هــذا القــرار فــى ضــوء إتجــاه الدولــة إلتخــاذ
حزمــة مــن اإلجــراءات التحفيزيــة إلســتعادة حركــة الســياحة و الســياحة البيئيــة باإلضافــة إلــى الوقــوف
مــع العامليــن بالقطــاع الســياحى فــى األزمــة الراهنــة .
إتخــذت وزارة البيئــة قــراراً بتخفيــض رســوم دخــول محميــات جنــوب ســيناء و البحــر األحمــر بنســبة %50علــى جميــع رحــات األفــراد و كذلــك رحــات اللنشــات اليوميــة ،مــع اإللتــزام بإتبــاع األدلــة
اإلرشــادية الخاصــة بالرحــات البريــة والبحريــة بالمحميــات ذاتهــا والتــى تهــدف إلــى وضــع االجــراءات
المطلوبــة لممارســة األنشــطة أو التعامــل مــع الغيــر أثنــاء التواجــد بالمحميــة.

٥٢

قامــت وزارة البيئــة خــال رحلتهــا لتحقيــق اإلدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة فــي مصــر ،باتبــاع
نهــج مختلــف يتضمــن ركيزتيــن أساســيتين ،وهمــا الحــد مــن مصــادر التلــوث ،وصــون المــوارد الطبيعيــة.
وعملــت الــوزارة علــى االســتفادة مــن جميــع الفــرص المتاحــة والتعــاون مــع كافــة شــركاء التنميــة
والجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.
فقامــت وزارة البيئــة باتخــاذ عــده خطــوات للســير علــى هــذا النهــج ،فعالميــا كانــت مصــر ســباقة فــي
الدعــوة للربــط بيــن اتفاقيــات ريــو الثــاث (التنــوع البيولوجــي وتغيــر المنــاخ والتصحــر) وتوحيــد مســارها
مــن أجــل التنميــة المســتدامة ،حيــث أطلــق الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي علــى هامــش االجتمــاع الرابع
عشــر لمؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي المبــادرة المصريــة للتــآزر بيــن تلــك االتفاقيــات،
وضمــان تخصيــص مــوارد ماليــة كافيــة لمواجهــة التحديــات ذات الصلــة.
كما قامت وزارة البيئة بعدد من الجهود الوطنية لتمكين البيئة من خالل تعزيز دور القطاع
الخاص والجهات الفاعلة غير الرسمية ومجموعات الشباب في مجال البيئة ،ومنها:
أ .تعزيــز البنــاء المؤسســي والتنظيمــي لقطــاع البيئــة الوطنــي ،فقــادت عمليــة اعــداد وإصــدار أول
قانــون إلدارة المخلفــات فــي مصــر  ،ليحــدد اإلطــار العــام لتخطيــط وإعــداد االســتراتيجيات وإدارة
جميــع أنــواع المخلفــات والتأكــد مــن ربــط التخطيــط بالتمويــل ،وأيضــا إعــادة تشــكيل المجلــس الوطنــي
للتغيــرات المناخيــة بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم  1129لســنة  2019علــى أن يرأســه رئيــس
ـدال مــن وزيــر البيئــة بمشــاركة جميــع الــوزراء التنفيذييــن ،حيــث تقــوم كافــة الــوزارات
مجلــس الــوزراء بـ ً
والجهــات المعنيــة بتخصيــص وحــدة لتغيــر المنــاخ بهــا بهــدف تقديــم البيانــات المطلوبــة وتنفيــذ
الخطــط والبرامــج الالزمــة للحــد مــن آثــار ظاهــرة التغيــر المناخــي .وتأتــي خطــوة االرتقــاء بمســتوى
الدعــم السياســي للمجلــس تمشــيا مــع اتفــاق باريــس  ، 2015لضمــان تعميــم تغيــر المنــاخ فــي جميــع
الخطــط والسياســات الوطنيــة.
كمــا يتــم حاليــا تطويــر اســتراتيجية منخفضــة االنبعاثــات (منخفضــة الكربــون) لتتماشــى مــع اســتراتيجية
مصــر للتنميــة المســتدامة  ،2030وهــي وثيقــة شــاملة لجميــع الجهــود واالســتراتيجيات الوطنيــة
الحاليــة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ ،باإلضافــة إلــى تطويــر خطــة التكيــف الوطنيــة مــع آثــار التغيــرات
المناخيــة لتتماشــى أنشــطة ومبــادرات التكيــف مــع المشــاريع االســتثمارية بالدولــة.

تحوليــا فــي قطــاع البيئــة فــي مصر ،
ومنــذ منتصــف عــام  ، 2018قــادت وزارة البيئــة المصريــة تغييـ ًـرا
ً
مــن خــال خلــق مزيــد مــن فــرص العمــل ،واســتخدام األدوات واآلليــات المبتكــرة الجديــدة  ،وتطويــر
الشــراكات  ،والفــرص  ،وفتــح أســواق جديــدة الســتيعاب النمــو األخضــر واالنتعــاش األخضــر ،حيــث
تــم إنشــاء الســوق الخضــراء المبتكــرة فــي مصــر مــع التركيــز علــى دمــج البعــد البيئــي فــي خطــط
وسياســات قطاعــات التنميــة  ،دون عــبء مالــي علــى الميزانيــة الوطنيــة ،بهــدف تخضيــر ميزانيــة
االســتثمار الوطنيــة ،وذلــك مــن خــال عــدة محــاور:
 .١التعــاون مــع وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة بالتعــاون العــداد معاييــر االســتدامة البيئيــة
والتــي وافــق رئيــس الــوزراء علــى دمجهــا فــي خطــة االســتثمار الوطنيــة الشــاملة ( .2022-2021بهــدف
تنفيــذ مشــروعات بيئيــة بنســبة  ٪40مــن المشــروعات التنمويــة الوطنيــة ).
 .٢أصــدرت وزارة الماليــة بالشــراكة مــع وزارة البيئــة ووزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة الطــرح
األول للســندات الخضــراء لعــام  ٢٠٢٠كأداة جديــدة لجمــع األمــوال للمشــاريع المناخيــة والبيئيــة ،وأول
ســندات ســيادية خضــراء فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا  ،لمواجهــة التحديــات ذات
الصلــة بميــاه الصــرف الصحــي والنقــل علــى طــول مــع قطاعــات الطاقــة علــى المســتوى الوطنــي.
دورا
 .٣تشــجيع المؤسســات الماليــة علــى اتخــاذ إجــراءات بشــأن تغيــر المنــاخ ،حيــث لعبــت وزارة البيئــة ً
كبيـ ًـرا فــي تعميــم التمويــل المناخــي فــي القطــاع المصرفــي فــي مصــر .وســوف تســاعد البنــوك علــى
إنشــاء وحــدات محــددة وذلــك فــي عــام  ٢٠٢١داخــل هيــاكل البنــوك الخاصــة بهــا لتمويــل المشــاريع
المتعلقــة بتغيــر المنــاخ.
 .٤تنفيــذ مشــاريع تجريبيــة توفــر فــرص عمــل بتحويــل التحــدي البيئــي إلــى قيمــة اقتصاديــة ،ولــدى
وزارة البيئــة عــدة أمثلــة منهــا دراســة البنــك الدولــي لعــام  2019حــول تكلفــة التدهــور البيئــي (، )COED
التــي تفيــد بــأن التكلفــة االقتصاديــة لتلــوث الهــواء فــي القاهــرة الكبــرى تقــدر بنحــو  ٪1.4مــن إجمالــي
الناتــج المحلــي الوطنــي ،ممــا أدى إلــى تطويــر مشــروع البنــك الدولــي للحــد مــن تلــوث القاهــرة الكبــرى
بميزانيــة تقديريــة  200مليــون دوالر أمريكــي .والســيطرة علــى ظاهــرة الســحابة الســوداء بتوفيــر فــرص
عمــل للمزارعيــن فــي محافظــات الدلتــا لجمــع قــش األرز وإعــادة تدويــره وبيعــه بعــد ذلــك .والبــدء
فــي خارطــة طريــق تحويــل المخلفــات إلــى طاقــة كإحــدى آليــات تدويــر المخلفــات ضمــن منظومــة
المخلفــات الجديــدة ،حيــث تــم إصــدار تعريفــة تحويــل المخلفــات لطاقــة فــي ديســمبر  2019بقيمــة 140
قرشــا  /كيلــووات ،بالتعــاون بيــن وزارتــي الكهربــاء والطاقــة والبيئــة.

٥٤

كمــا شــجعت وزارة البيئــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة  ،والمــرأة  ،والشــباب  ،والقطــاع غيــر
الرســمي علــى االســتثمار فــي المشــروعات البيئيــة ،حيــث تــم اإلعــان ألول مــرة عــن عقــود الشــراكة
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي المحميــات الطبيعيــة ،ودمــج المجتمعــات المحليــة فــي إدارة
المحميــات الطبيعيــة باتاحــة الفرصــة لهــم لتنفيــذ انشــطتهم وتراثهــم ،كتعليــم النســاء فــي ســانت
ـدال مــن حرقهــا ،وتدريــب الســكان المحلييــن بمحميتــي
كاتريــن جمــع النباتــات الطبيــة وعرضهــا للبيــع بـ ً
وادي الجمــال والفيــوم علــى الحــرف اليدويــة ،حيــث زاد الدخــل لهــذه المجتمعــات مــن  ٪126إلــى
 .٪460وقامــت الــوزارة بمســاعدة  ١٢كيــان غيــر رســمي لتدويــر المخلفــات اإللكترونيــة ،بتقديــم الدعــم
الفنــي والخدمــات االستشــارية ،لتتوافــق مــع المعاييــر البيئيــة وتدخــل تحــت عبــاءة القطــاع الرســمي،
وبالفعــل أصبحــت  6كيانــات منهــا تعمــل بشــكل رســمي.

األطراف ذات الصلة  -شركاء النجاح

وفــي مجــال نشــر الوعــى البيئــي أطلقــت وزيــرة البيئــة مبــادرة اتحضــر لألخضــر تحــت رعايــة الرئيــس عبــد
الفتــاح السيســي خــال االحتفــاالت باليــوم الوطنــي للبيئــة ينايــر  ،2020حيــث تهــدف المبــادرة التــي
تســتمر لثــاث ســنوات لنشــر الوعــي البيئــي بيــن المواطنيــن مــن خــال خلــق ثقافــة صــون المــوارد
الطبيعيــة

٥٥

برامج عمل وزارة البيئة
الحد من التلوث

الحفاظ علي الموارد
الطبيعية

برنامج تحسين نوعية الهواء

برنامج صون التنوع البيولوجي

برنامج تحسين نوعية المياه

برنامج إدارة المحميات
الطبيعية

مواجهة التغيرات البيئية
الكوكبية والمشكالت البيئية المستحدثة
برنامج التغيرات المناخية وحماية طبقة األوزون
برنامج التنمية المستدامة

برنامج الحد من التلوث
الصناعي
برنامج اإلدارة المتكاملة
للمخلفات الصلبة
برنامج اآلدارة المتكاملة
للمخلفات الخطرة

التوعية البيئية والتدريب البيئي

البرامج الداعمة

التفتيش وااللتزام البيئي
التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية
المشاركة المجتمعية ودمج الشباب

برنامج اآلدارة المتكاملة
للمخلفات الزراعية
٥٦

أهم أمثلة لمشروعات وزارة البيئة حتى ٢٠٢٥
متابعة التوسع في شبكات وبرامج رصد ملوثات الهواءتنفيذ مشروع تحسين نوعية الهواءاستكمال منظومة تطوير مكامير الفحم النباتياستكمال مشروع مشاركة الدراجاتاستكمال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة). استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة وطرحها للتشغيل من خالل القطاع الخاصتنفيذ المرحلة األولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقةاستكمال تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات البلدية الصلبة والمخلفات اإللكترونيةالتخلص من الملوثات العضوية الثابتة على مستوى الجمهورية (التخلص من المبيدات المهجورة ،معالجةالزيوت الملوثة بمركب )PCBs
استكمال مشروعات إنشاء وحدات البيوجاز بالمناطق الريفية بالمحافظات المختلفة٥٧

