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تقديــــــــــــــــــــــــم
لقد �أولت حكومة جمهورية م�صر العربية اهتمام ًا كبري ًا بالإرتقاء بنوعية حياة مواطنيها
وقطعت خطوات حثيثة ومتعاقبة لإجناز الإ�صالح ال�سيا�سي والإقت�صادي والإجتماعي يف �إطار
�سعيها لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
ويف دي�سمرب عام � 2009أ�صدرت احلكومة امل�صرية وثيقة الر�ؤية والأهداف و�سيا�سات العمل
والتي ت�ضمنت العمل علي حتقيق الر�ؤية امل�ستقبلية التي يتبناها املجتمع بحلول عام .2030
و�إ�شتملت الوثيقة علي ثمانية �أهداف �إ�سرتاتيجية تعك�س الغايات التي ت�سعي �إيل حتقيقها
و�صو ًال �إيل الر�ؤية امل�ستقبلية ،وت�ضمن الهدف الإ�سرتاتيجى ال�سابع (اخلا�ص باحلفاظ علي
الأمن القومي وت�أمني حق الأجيال القادمة يف ثمار التنمية) حماية البيئة وخف�ض معدالت
التلوث ورفع م�ستوي الوعي العام باجلوانب البيئية من خالل ال�سيا�سات البيئية التالية:
•زيادة التوجه نحو التنمية االقت�صادية اخل�ضراء الأقل اعتماد ًا علي الكربون.
•دعم �أنظمة الإدارة البيئية املتكاملة لتوفري بيئة �صحية للمواطنني.
•تفعيل �سيا�سة التنمية امل�ستدامة و�إدراج البعد البيئي يف امل�شروعات التنموية والتو�سع يف
دعم امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف جمال البيئة.
•الت�صدي للآثار ال�ضارة للتغريات املناخية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
•احلفاظ علي املوارد الطبيعية من خالل تطوير البنية التحتية وتنمية وتطوير املحميات
الطبيعية واحلفاظ علي الرثوات البحرية والربية.

•االرتقاء بال�سلوكيات البيئية للمجتمع بن�شر الوعي البيئي بني الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
•تبني �سيا�سات مالية داخلية حمفزة وداعمة للمن�ش�آت ال�صديقة للبيئة وتغليظ العقوبات
املوقعة �ضد االنتهاكات واملمار�سات البيئية اخلاطئة
•تفعيل وتطوير النظام الت�شريعي البيئي.
•تكامل العمل البيئي بالتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية علي امل�ستويات
املحلية والإقليمية والدولية.
•دعم المركزية الإدارة البيئية وبناء قدرات الإدارات البيئية باملحافظات .
•�إدماج ق�ضايا النوع الإجتماعى وتفعيل دور املر�أة وال�شباب يف اخلطط البيئية .
لقد قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بو�ضع خطط العمل الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سات البيئية
بالتن�سيق والتعاون مع كافة الوزارات وامل�ؤ�س�سات والهيئات املعنية بالعمل البيئى  ,ويعتمد جناح
تنفيذ هذه اخلطط على وجود �أنظمة فاعلة للر�صد والتقييم ت�شتمل على م�ؤ�شرات القيا�س التى
تهدف �إىل -:
•متابعة التقدم املحقق للو�صول �إىل النتائج املخططة واملرجوه.
•قيا�س ت�أثريات الأن�شطة املنفذة .
•املعاونة يف �إتخاذ القرارات و�إعادة تخ�صي�ص املوارد .
•ت�أكيد حتقيق التقدم يف التنمية امل�ستدامة .
•دعم مطالب التمويل للربامج وامل�شروعات .
واميانا من الوزارة ب�أهمية الإعتماد على البيانات الدقيقة وم�ؤ�شرات القيا�س يف عمليات
ر�صد وتقييم برامج و�أن�شطة البيئة والتنمية امل�ستدامة  ,مت �إن�شاء وحدة خا�صة لهذا الغر�ض
لإعداد امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية حيث تقوم �سنويا ب�إعداد و�إ�صدار تقارير حالة البيئة يف

م�صر باللغتني العربية والإجنليزية والتقارير ال�سنوية وغريها من التقارير �إعتمادا على بيانات
امل�ؤ�شرات التى يتم �إعدادها وحتديثها وتدقيقها بوا�سطة القطاعات واالدارات التخ�ص�صية
بجهاز �شئون البيئة وبالتن�سيق التام مع كافة الوزارات والهيئات املعنية بالبيئة يف م�صر .
ويت�ضمن دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية  84م�ؤ�شر ًا ملو�ضوعات ( نوعية الهواء  ,التغريات
املناخية ,حماية طبقة الأوزون ,ال�ضو�ضاء ,املياه العذبة ,املياه ال�ساحلية ,املناطق ال�ساحلية
والبحرية ,التنوع البيولوجى ,الت�شجري والغابات والأحزمة وامل�سطحات اخل�ضراء ,الطاقة,
املخلفات ال�صلبة واملواد والنفايات اخلطرة ,تقييم الأثر البيئى ,الكوارث البيئية ,م�ؤ�شرات
�أخرى ذات �صلة بالبيئة مثل ال�صحة وال�سكان) والتى مت �إعدادها طبق ًا للنموذج الأوروبى
املعروف (  ( ) DPSIRالقوى الدافعة ـ ال�ضغوط ـ احلالة ـ الت�أثري ـ اال�ستجابة ) .
وختام ًا �أود �أن اتوجه بال�شكر جلميع القائمني على �إ�صدار هذا الدليل على اجلهود املبذولة
يف �إ�ستخدام املنهج العلمى جلمع وتدقيق وحتليل البيانات و�إعداد امل�ؤ�شرات والتى �ستوفر بال
�شك دعم ًا وعون ًا كبري ًا لكل من متخذى القرار والعاملني يف املجاالت البيئية املختلفة .
وزير الدولة ل�شئون البيئة

مهند�س /ماجد جورج اليا�س

�إطــار العمل
مت و�ضع �إطار للعمل يف جمع وحتليل البيانات و�إعداد امل�ؤ�شرات �إ�شتمل على الآتى :
�أو ًال  :حتديد الهدف من �إعداد امل�ؤ�شرات البيئية:
ت�ضمن الهدف النقاط التالية :
�1 .1إ�ستخدام امل�ؤ�شرات يف �إعداد �أدلة امل�ؤ�شرات وتقارير حالة البيئة وتقارير الإجنازات ال�سنوية.
2 .2قيا�س الأداء البيئي ومدى التقدم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة .
�3 .3إ�ستخدام امل�ؤ�شرات يف التخطيط على امل�ستوى املحلي لو�ضع ال�سيا�سات البيئية ومتابعة تنفيذها
بالإ�ضافة �إىل ترتيب الأولويات يف املو�ضوعات املتعلقة بحماية البيئة وخف�ض التلوث.
ثاني ُا  :درا�سة كيفية حتديد وت�صنيف و�إعداد امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية
على امل�ستوى العاملي مثل:
UNEP - EEA(ITALIAN) – UNSD – ESCWA – EPA - etc

بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�شرات البيئة و التنمية امل�ستدامة ذات الأولوية للمنطقة العربية.
ثالثا� :إعداد الكوادر امل�ؤهلة للعمل يف جمال �إعداد امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية من خالل
امل�شاركة يف الربامج التدربية التى مت تنفيذها بالتعاون مع اجلهات املختلفة املختلفة مثل
(.)USAID-APAT

رابع ًا  :تق�سيم �إطار العمل �إىل ثالث مراحل وحتديد املهام لكل مرحلة وهى:ـ
()1

مرحلة الإعداد وت�شمل :

�أ�	.إختيار وتنقيح امل�ؤ�شرات البيئية.
ب .الإ�ستعانة مبنهجية برنامج الأمم املتحدة للبيئة ( )UNEPلإعداد امل�ؤ�شرات كدليل توجيهي.
ج .درا�سة مدى توافر البيانات من امل�صادر املختلفة .
د�	.إعداد �آلية جمع البيانات وكيفية معاجلتها.
ه�	.إعداد قائمة للم�ؤ�شرات املختارة.
()2

مرحلة �إدارة البيانات وت�شمل :

�أ .مراجعة البيانات لتحديد مدى دقتها وتطابقها مع البيانات املدرجة بتقارير امل�ؤ�شرات
املحلية والدولية .
ب�	.إن�شاء قاعدة بيانات للم�ؤ�شرات لإنتاج التقارير امل�ؤ�س�سة على بيانات دقيقة وحمدثة .
()3

مرحلة الإنتاج وت�شمل:

�أ�	.إعداد تقارير �سنوية عن امل�ؤ�شرات البيئية .
ب�	.إ�صدار كتيبات ومن�شورات للم�ؤ�شرات .
ج .حتديث ومراجعة البيانات اخلا�صة ب�إعداد امل�ؤ�شرات ب�صفة دورية.

خام�س ًا  :الإجراءات التنفيذية
1 .1مت ت�صميم و�إعداد النماذج املوحدة لإعـداد امل�ؤ�شرات البيئية ب�شكل مب�سط يتواءم
ويتنا�سب مع البيانات املتاحة.
2 .2مت جتميع ومراجعة وتدقيق البيانات واملعلومات الواردة .
 3 .3مت حتليل البيانات واملعلومات و�إعداد امل�ؤ�شرات .
 4 .4مت مراجعة املنهجيات امل�ستخدمة لإعـداد هذه امل�ؤ�شرات.
 5 .5مت التن�سيق مع الإدارات لتحديد امل�ؤ�شرات امل�ستقبلية.

الإطار املنهجي

مت �إعداد امل�ؤ�شرات طبق ًا للنموذج املعروف با�سم .DPSIR

( القوى الدافعة ـ ال�ضغوط ـ احلالة ـ الت�أثري ـ اال�ستجابة ).
وامل�ستخدم عامليا واملنهجية ال�صادرة من برنامج الأمم املتحدة للبيئة (.)UNEP

وقد مت تنقيح وتب�سيط وموائمة مناذج املنهجية ال�صادرة عن برنامج الأمم املتحدة للبيئة
( )UNEPلتتالئم مع البيانات املتاحة.
ومت �إعداد منوذج معدل �إ�شتمل على البنود التالية :

•امل�ؤ�شر :م�سمى امل�ؤ�شر مت حتديده بطريقة متخ�ص�صة.
•التعريف الدقيق :وهو تعريف امل�ؤ�شر تعريف ًا و�صفي ًا �إ�ضافة �إيل املعادالت التف�صيلية
امل�ستخدمة حل�سابه �إيل جانب تو�ضيح املتغريات املختلفة.
•وحدة القيا�س :هي الوحدة التي يتم بها قيا�س امل�ؤ�شر (كم -كجم -طن�...إلخ).
•معدل حتديث امل�ؤ�شر :هي الفرتة التي يتم خاللها حتديث امل�ؤ�شر.
•م�صادر املعلومات :البد من حتديد م�صدر املعلومات �إما �أن:
 امل�ؤ�شر يتم ح�سابه بناء على بيانات يتم جتميعها مبعرفة وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
 امل�ؤ�شر قد مت احل�صول عليه مبا�شرة من م�صدر �أخر.
 امل�ؤ�شر قد مت ح�سابه با�ستخدام بيانات مت جتميعها من م�صدر �أخر.
•مربرات اختيار امل�ؤ�شر :وهي الغر�ض من اختيار امل�ؤ�شر.
•الهدف املحدد طبقا للت�شريعات :هي احلدود امل�سموح بها طبقا للقانون  -احلدود
العاملية املتفق عليها.
•القيمة الفعلية للم�ؤ�شر :هي القيم احلقيقية للم�ؤ�شر عن الفرتة حمل القيا�س.
•تعليقات على اجلداول والأ�شكال :هي تعليقات علي النتائج مقارنة باحلدود امل�ستهدفة
وال�سنوات ال�سابقة.
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 1نوعية الهواء
مقدمة

�أولت احلكومة �إهتمام ًا كبري ًا بالبيئة امل�صرية واحلفاظ عليها حيث ن�ص الد�ستور امل�صرى
على ان الإهتمام بالبيئة واحلفاظ عليها واجب وطنى ولقد �صدر الد�ستور املعدل عام ()2007
بعد �أن وافق عليه جمل�س ال�شعب يف ا�ستفتاء �شعبى مت�ضمن ًا املادة  59التى تن�ص على " حماية
البيئة واجب وطنى ،وينظم القانون التدابري الالزمة للحفاظ على البيئة ال�صاحلة".
ومن خالل املحافظة على نوعية الهواء من التلوث فقد مت مراقبة ور�صد نوعية الهواء من خالل
�شبكة ر�صد منت�شرة على جميع حمافظات اجلمهورية ت�ضم  87حمطة لر�صد م�ؤ�شرات نوعية
الهواء لبيان مدى التوافق مع معايري نوعية الهواء بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة امل�صرى.
وتعترب امل�ؤ�شرات البيئية والبيانات التي يتم ر�صدها على مدار الأعوام ال�سابقة من خالل
ال�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء التابعة لوزارة الدولة ل�شئون البيئة من �أهم الآليات
املطلوبة والالزمة يف جمال التقييم البيئي والتي يتم ا�ستخدامها يف مراقبة التقدم املحرز
لتحقيق التنمية امل�ستدامة على مدار الأعوام وذلك على النحو االتى:
1 .1يعترب امل�ؤ�شر �أداة هامة يف حتديد وتعيني امل�شاكل البيئية وحتليلها وتقييمها وحتديد
الأولويات وكذلك ر�صد التغري يف جماالت البيئة ور�صد مدى التح�سن يف حتقيق الهدف
وفقا خلطط التنمية.
2 .2ت�ستخدم امل�ؤ�شرات والبيانات يف اعداد تقارير التقييم البيئي املتكامل وتقارير التنمية
امل�ستدامة وتقارير حالة البيئة وامل�ؤ�شرات البيئية.
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3 .3يعترب امل�ؤ�شر و�سيلة هامة ملتابعة �أداء ال�سيا�سات وقيا�س التح�سن يف حتقيق �أهداف
حمددة.
4 .4يعطى امل�ؤ�شر �صورة وا�ضحة ومب�سطة عن حالة البيئة والتنمية امل�ستدامة واجتاهاتها
ملتخذي القرار.
�إ�ضافة �إىل ذلك فقد مت �إن�شاء ال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صادرة من مداخن
م�صانع الأ�سمنت على م�ستوى اجلمهورية بعدد  82موقع للر�صد الذاتي امل�ستمر لإنبعاثات
اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من املداخن يف عدد � 17شركة لإنتاج الأ�سمنت لبيان التوافق البيئى
مع املعايري القانونية.
كما مت �إ�ضافة م�ؤ�شرات �أخرى تقي�س مدى توافق الإنبعاثات ال�صادرة من عوادم املركبات
مع املعايري املن�صو�ص عليها بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة امل�صرى.
وفيما يلي عر�ض لأهم امل�ؤ�شرات التي مت ر�صدها لتو�ضح حالة نوعية الهواء املحيط خالل عام
 2009وحتليل دقيق للرتكيزات والبيانات التي مت ر�صدها على مدار العام ومقارنتها بالأعوام
ال�سابقة وقد تالحظ حت�سن يف معظم م�ؤ�شرات نوعية الهواء نتيجة لل�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات
التى اتخذها جهاز �شئون البيئة بالتعاون مع الأجهزة املعنية املختلفة.
وكذلك التعاون مع املن�ش�آت ال�صناعية لتوفيق او�ضاعها البيئية ب�إ�ستخدام التكنولوجيا
احلديثة وال�صديقة للبيئة بالإ�ضافة �إىل التو�سع يف �إعادة تدوير املخلفات البلدية والزراعية
والتحكم يف الإنبعاثات ال�صادرة من املركبات بجميع �أنواعها مع زيادة التو�سع يف �إ�ستخدام
الغاز الطبيعى بامل�صانع واملركبات.
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نوعيــة الهواء
امل�ؤ�شر:
تركيز اجل�سيمات ال�صدرية ذات القطر �أقل من  10ميكرون ()PM10
الو�صف

تعترب اجل�سيمات ال�صدرية م�ؤ�شر جلودة الهواء يقي�س حجم االنبعاثات من خمتلف امل�صادر �سواء
كانت طبيعية �أو غري طبيعية كتلك املرتبطة بال�صناعات املختلفة والناجتة عن الكثافة املرورية.
ويعك�س �أي حت�سن فيه مدى كفاءة ال�سيا�سات املطبقة من قبل وزارة الدولة ل�شئون البيئة للحد من
تلوث الهواء ومدى التن�سيق مع الوزارات واجلهات املعنية للحد من م�صادر التلوث املختلفة ،مما
ي�ساعد على حت�سني نوعية الهواء وحماية �صحة املواطنني ورفع احلالة االقت�صادية.
وحدة القيا�س

ميكروجرام  /مرت مكعب
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة0
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

يتم ا�ستخدامه لتقييم نوعية الهواء وتقييم ال�سيا�سات املتبعة للحد من التلوث ومدى
فعاليتها.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

التوافق والو�صول �إىل احلد امل�سموح به يف قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994و الئحته التنفيذية
( 70ميكروجرام/م�/ 3سنوي ًا).
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

نوعيــة الهواء
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ال�سنة

2004

2005

2006

2007

2008

2009

الرتكيزات
(ميكروجرام/م)3

164

130

135

151

137

137
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نوعيــة الهواء
تعليقات على اجلداول والأ�شكال

وجود ثبات ن�سبي يف املتو�سط ال�سنوي لرتكيز الأتربة ال�صدرية  PM10خالل اخلم�سة �أعوام
الأخرية ( )2009-2005على م�ستوى جمهورية م�صر العربية و ( ب�إ�ستثناء عام ) 2007
و هذا يعترب م�ؤ�شر جيد ن�سبي ًا خا�صة يف ظل الزيادة املطردة للأن�شطة الب�شرية مثل زيادة
�أعداد املركبات وامل�صادر ال�صناعية واحلرق املك�شوف للمخلفات ،بالإ�ضافة �إىل امل�صادر
الطبيعية مثل هبوب الرياح املحملة بالأتربة من املناطق ال�صحراوية وعلى الرغم من اجلهود
املبذولة للتحكم فى م�صادر �إنبعاثات الأتربة ال�صدرية �إال �أن تركيزات اجل�سيمات املقا�سة
كان �أعلى من احلدود امل�سموح بها لهذا امل�ؤ�شر وفقا للالئحة التنفيذية لقانون البيئة.
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

نوعيــة الهواء
امل�ؤ�شر:
تركيز غاز ثاين �أك�سيد الكربيت ()SO2
الو�صف

يتولد غاز ثاين �أك�سيد الكربيت ب�صفة �أ�سا�سية كناجت لعمليات �أك�سدة البقايا الكربيتية يف
الوقود البرتويل ال�سائل �أثناء عمليات االحرتاق �سواء من امل�صادر الثابتة كمحطات توليد
الطاقة وامل�صانع املختلفة �أو امل�صادر املتحركة متمثلة يف املركبات التي ت�ستخدم وقود ال�سوالر
يف ت�سيريها.
وحدة القيا�س

ميكروجرام  /مرت مكعب
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

يتم ا�ستخدامه لتقييم نوعية الهواء وتقييم ال�سيا�سات املتبعة للحد من التلوث ومدى فعاليتها
ويحدد مدى التح�سن فى جودة الهواء املحيط.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

التوافق والو�صول �إىل احلد امل�سموح به فى قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والئحته التنفيذية
( 60ميكروجرام/م�/3سنوي ًا) بت�شجيع تطبيق تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى جمال
ا�ستخدامات الوقود.
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نوعيــة الهواء
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ال�سنة

2004

2005

2006

2007

2008

2009

الرتكيزات
(ميكروجرام/م)3

46

40

37

38

31

31

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

مل يتجاوز تركيز غاز ثاين �أك�سيد الكربيت املتو�سط ال�سنوي امل�سموح به ( 60ميكروجرام/م)3
خالل الأعوام ( )2009-2004بجمهورية م�صر العربية بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنه يوجد حت�سن
ملحوظ يف الرتكيزات املقا�سة منذ عام  2004حتى عام  2009ويرجع ذلك �إىل ت�شديد الرقابة
على االنبعاثات ال�صادرة من املن�ش�آت ال�صناعية وكفاءة �أجهزة التحكم امل�ستخدمة بالإ�ضافة
�إىل زيادة احلمالت املرورية والت�شديد على �ضبط ال�سيارات املخالفة لقانون البيئة ،عالوة على
التحول �إىل ا�ستخدام الغاز الطبيعي كبديل لوقود املازوت يف ال�صناعة والبنزين يف املركبات.
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

نوعيــة الهواء
امل�ؤ�شر:
تركيز غاز ثانى �أك�سيد النيرتوجني( )NO2
الو�صف

يتكون غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني كناجت جلميع عمليات االحرتاق للوقود التي تتم يف درجات
احلرارة العالية ،وال يوجد حد �سنوي لرتكيز غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني بالالئحة التنفيذية
للقانون رقم  4ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة ،ويتم اال�سرت�شاد باحلد ال�سنوي ملنظمة ال�صحة
العاملية وهو 40ميكروجرام/مرت مكعب ،ومع تعديل الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 9
ل�سنة  2009مت �إ�ضافة مقرتح كمتو�سط �سنوى لرتكيزات �أكا�سيد النيرتوجني بالهواء املحيط.
وحدة القيا�س

ميكروجرام  /مرت مكعب
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

يتم �أ�ستخدامه لتقييم نوعية الهواء وتقييم ال�سيا�سات املتبعة للحد من التلوث ومدى فعاليتها
ومدى التح�سن فى جودة الهواء املحيط.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

حتقيق خف�ض فى �إنبعاثات غاز ثانى �أك�سيد النيرتوجني والو�صول �إىل املعايري الدولية وهى
( 40ميكروجرام/م�/ 3سنوي ًا  -احلد اال�سرت�شادي ملنظمة ال�صحة العاملية ( )WHOحفاظ ًا
على ال�صحة العامة.
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نوعيــة الهواء
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ال�سنة

2004

2005

2006

2007

2008

2009

الرتكيزات
(ميكروجرام/م)3

45

43

50

46

60

40

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

يالحظ �أن م�ستوى تركيز �أكا�سيد النيرتوجني ب�صفة عامة يرتاوح بني  50-40ميكروجرام/
م 3على مدار ال�سنوات ال�سابقة مع وجود ارتفاع ن�سبى يف عام  ،2008و�أعقب ذلك عودة
الرتكيزات يف عام � 2009إىل امل�ستوى املعتاد يف ال�سنوات ال�سابقة ،ويعترب ذلك م�ؤ�شر ًا
�إيجابي ًا نظر ًا لزيادة ا�ستهالك الوقود يف الأن�شطة املختلفة.
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

نوعيــة الهواء
امل�ؤ�شر:
تركيز الر�صا�ص ()Pb
الو�صف

تختلف طرق و�أ�شكال التلوث بالر�صا�ص وامل�ؤثرة على �صحة الإن�سان �سواء عن طريق ا�ستن�شاق
الهواء �أو تناول الطعام امللوث بالر�صا�ص �أو م�شتقاته ،وتتمثل �أخطرها يف ا�ستن�شاقه علي
�شكل ج�سيمات عالقة يف الهواء �أو الغبار مما ي�ؤدي �إيل تراكم امت�صا�ص هذا العن�صر ال�سام
يف دم الإن�سان عن طريق اجلهاز التنف�سي .وي�ؤثر الر�صا�ص علي الأجنة وي�ؤدي �إىل التخلف
العقلي بالإ�ضافة �إىل ت�أثريه على الدم وي�ؤدى �إىل �أنيميا الر�صا�ص وقد ي�ؤدي �إىل تقليل ن�سبة
الذكاء خا�صة عند الأطفال.
وحدة القيا�س

ميكروجرام  /مرت مكعب
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

يتم �أ�ستخدامه لتقييم نوعية الهواء وتقييم ال�سيا�سات املتبعة للحد من تركيزات الر�صا�ص فى
املناطق ال�سكنية وال�صناعية ومدى فعاليتها.
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نوعيــة الهواء
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

التوافق مع احلد الأق�صى امل�سموح به فى املعايري الواردة فى الالئحة التنفيذية لقانون
البيئة رقم  4ل�سنة  1994وهى (  0.5ميكروجرام/م 3باملناطق ال�سكنية) و ( 1.5
ميكروجرام/م 3باملناطق ال�صناعية)
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر

�أو ًال  :املناطق ال�صناعية
جدول يبني املتو�سط ال�سنوي لرتكيز الر�صا�ص يف املناطق ال�صناعية من عام  2004حتى
عام  2009مقا�سه بامليكروجرام /م3
العام

2004

2005

2006

2007

2008

2009

الرتكيز
بامليكروجرام/م3

2.06

1.81

1.34

0.84

1.43

0.78
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

نوعيــة الهواء
ثاني ًا  :املناطق ال�سكنية
جدول يبني املتو�سط ال�سنوي لرتكيز الر�صا�ص يف املناطق ال�سكنية من عام  2004حتى عام
 2009مقا�سه بامليكروجرام /م3
العام

2004

2005

2006

2007

2008

2009

الرتكيز
بامليكروجرام/م3

0.98

0.97

0.56

0.31

0.62

0.69
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نوعيــة الهواء
تعليقات على اجلداول والأ�شكال

�أو ًال  :بالن�سبة للمناطق ال�صناعية
مبراجعة الرتكيزات املر�صودة خالل اخلم�سة �أعوام ال�سابقة باملناطق ال�صناعية يتبني وجود
حت�سن كبري يف الرتكيزات خالل عام  2009حيث بلغ متو�سط الرتكيزات  0.78ميكروجرام/م3
وهي �أقل من احلدود امل�سموح بها يف قانون البيئة ( 1.5ميكروجرام/م )3بينما كانت الرتكيزات
املقا�سة خالل عام  2008 ،2007هي  1.43 ، 0.84ميكروجرام/م.3
ثانياً  :بالن�سبة للمناطق ال�سكنية
�أما بالن�سبة للمناطق ال�سكنية فبالرغم من وجود حت�سن ن�سبي يف الرتكيزات خالل 2009
مقارنة بعام  2008ولكنها مازالت �أعلي من احلد امل�سموح به يف قانون البيئة حيث كانت
الرتكيزات خالل هذا العام  0.69ميكروجرام/م. 3
وب�شك ًال عام فقد جاءت الرتكيزات املر�صودة خالل عام  2009 ، 2008بالقاهرة الكربى
�أعلى من تلك املر�صودة عام  2007على الرغم من �إنخفا�ض متو�سط تركيز الر�صا�ص فى
الهواء خالل الأعوام من  2004وحتى  2007ب�شكل ملحوظ نتيجة تبنى وزارة الدولة ل�شئون
البيئة برناجم ًا قومي ًا ا�ستهدف خف�ض �أحمال التلوث بالر�صا�ص مبنطقة �شربا اخليمة بد�أ
يف عام  1998وانتهى يف مار�س عام  2008مب�شروع لنقل امل�سابك مع تطهري مواقعها امللوثة
بالر�صا�ص مبنطقة �شربا اخليمة والتو�سع يف �إنتاج البنزين اخلايل من الر�صا�ص من قبل
وزارة البرتول بالإ�ضافة �إىل التو�سع يف �إ�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود باملركبات � ،إال �أن
العودة �إىل كرثة �إ�ستخدام بنزين  80عامى  2009 ،2008ب�سبب �إنخفا�ض �سعره عن باقى
الأنواع �أدى �إىل �إرتفاع متو�سط الرتكيزات خالل هاتني ال�سنتني.
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

نوعيــة الهواء
امل�ؤ�شر:
تركيز الأوزون ()O3
الو�صف

يعترب غاز الأوزون ملوث ثانوي يتكون يف طبقات اجلو ال�سفلى من تفاعل امللوثات الع�ضوية املتطايرة
املنبعثة من و�سائل النقل مع �أكا�سيد النيرتوجني يف وجود �أ�شعة ال�شم�س .لذا ترتفع تركيزات
الأوزون االر�ضى خالل �شهور ال�صيف عنها يف ف�صل ال�شتاء وذلك نتيجة زيادة عدد �ساعات
�سطوع ال�شم�س .ويعترب الأوزون من املكونات اخلطرية على �صحة الإن�سان كما انه ي�ؤدى �إىل حدوث
ظاهرة ال�ضباب الدخاين عند ارتفاع تركيزاته بن�سب كبرية .لذا حتدد الالئحة التنفيذية لقانون
البيئة الرتكيزات الق�صوى لغاز الأوزون مبا ال يزيد عن  200ميكروجرام/مرت املكعب خالل �ساعة
واحدة ,بينما احلد امل�سموح به خالل � 8ساعات ال يزيد عن  120ميكروجرام/مرت املكعب.
وحدة القيا�س

ميكروجرام  /مرت مكعب
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

يتم �أ�ستخدامه لتقييم نوعية الهواء ومدى �إرتفاع تركيزاته خالل فرتات زمنية حمددة وهى �ساعة
�أو � 8ساعات لتحديد م�صادره ومدى خطورة تعر�ض ال�سكان فى تلك املناطق.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

التوافق مع قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994و الئحته التنفيذية حيث يتم قيا�سه لأعلى معدل خالل
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نوعيــة الهواء
�ساعة (200ميكروجرام/م�/3ساعة).
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
املنطقة

الرتكيز(ميكروجرام/م)3

50

100

150

200

�أكرث من 200

العبا�سية

%14.4

%8.8

%12.8

%7.8

%56.2

قها

%58.4

%15.7

%3.9

%3.5

%18.6

التوزيع التكراري كمتو�سط �ساعة لرتكيزات غاز الأوزون خالل عام  2009ببع�ض حمطات الر�صد
بالقاهرة الكربى.

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

تراوحت نتائج م�ؤ�شر التوافق ملتو�سط تركيز �ساعة لعام  2009مع احلد الأق�صى املن�صو�ص
عليه قانون ًا ( 200ميكروجرام/م�/3ساعة) ما بني � % 43.8إىل  % 81.4مبنطقتى العبا�سية
وقها بالقاهرة الكربى حيث يتم الر�صد بتلك املنطقتني ،و يعزى انخفا�ض التوافق مبنطقة
العبا�سية �إىل ت�أثرها بالعديد من امل�صادر الثابتة واملتحركة للهيدروكربونات و�أكا�سيد
النيرتوجني الواقعة �شمالها مما �أدى �إىل زيادة تركيز غاز الأوزون� ،أخذ ًا يف االعتبار اجتاه
الريح ال�سائد يف هذه املنطقة.
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

نوعيــة الهواء
امل�ؤ�شر:
تركيز �أول �أك�سيد الكربون ()CO
الو�صف

ينبعث غاز �أول �أك�سيد الكربون من عوادم ال�سيارات ومن احرتاق الفحم �أو احلطب يف
الأن�شطة املختلفة  ,حيث يعترب من اخطر �أنواع ملوثات الهواء و�أ�شدها �سمية على الإن�سان
واحليوان �إذ يتحد غاز �أول �أك�سيد الكربون مع الهيموجلوبني مكونا كربوك�سى هيموجلوبني
وبذلك مينع الأوك�سجني من االحتاد مع الهيموجلوبني وفى هذه احلالة يحرم اجل�سم من
احل�صول على الأوك�سجني ويحدث االختناق.
وحدة القيا�س

ملليجرام  /مرت مكعب
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

يتم ا�ستخدامه لتقييم نوعية الهواء ومنع تولده من م�صادره حيث زيادة تركيزاته فى مدة �ساعة
�أو خالل � 8ساعات لها ت�أثري خطري على ال�صحة العامة.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

التوافق مع قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994و الئحته التنفيذية حيث يتم قيا�سه لأعلى معدل
خالل �ساعة ( 30ميللجرام /مرت مكعب�/ساعة).
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نوعيــة الهواء
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ال

رتكيز (

ميللجرا

10

15

20

25

30

35

�أكرث من
35

فم اخلليج

%0.2

%24.7

%50.5

%22.7

%1.5

%0.2

%0.07

%0.2

م�صر اجلديدة

%77.4

%18.1

%1.5

%0.9

%0.52

%0.4

%0.4

%0.9

كلية الزراعة
(ميدان اجليزة)

%67.2

%23.7

%1.2

%0.3

%0.19

%0.3

%0.2

%6.9

املنطقة

م/م
رت مكعب)

5

التوزيع التكراري كمتو�سط �ساعة لرتكيزات غاز �أول �أك�سيد الكربون خالل عام  2009ببع�ض
حمطات الر�صد بالقاهرة الكربى.
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نوعيــة الهواء
تعليقات على اجلداول والأ�شكال

يالحظ �أن معدل التوافق مع املعايري القانونية ( 30ميللجرام/مرت مكعب�/ساعة) يف
منطقتي فم اخلليج وم�صر اجلديدة حوايل (� ، )% 99أما بالن�سبة ملنطقة كلية الزراعة
(ميدان اجليزة) فيالحظ انخفا�ض ن�سبى يف معدل التوافق ( )% 92.9ويرجع ذلك �إىل
زيادة كثافة املركبات يف هذه املنطقة ( موقف لأتوبي�سات النقل العام).
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نوعيــة الهواء

امل�ؤ�شر:
اجل�سيمات ال�صلبة الكليةال�صادرة من مداخن �شركات الأ�سمنت
الو�صف

يعرب امل�ؤ�شر عن تركيز اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة من خمتلف �أنواع مداخن م�صانع
الأ�سمنت ( 17م�صنع على م�ستوى اجلمهورية بعدد  82مدخنة) بهدف تقدير �أحمال التلوث
الناجتة عنها وت�أثريها على نوعية الهواء.
وحدة القيا�س

مليجرام /م

3

م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

تقدير امللوثات والأحمال املنبعثة من مداخن م�صانع الأ�سمنت ومتابعتها للو�صول بها �إىل احلدود
الأمنة ملا لها من ت�أثري �سلبى على نوعية الهواء ومن ثم على �صحة الإن�سان.
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نوعيــة الهواء
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

الو�صول �إىل احلدود امل�سموح بها طبقا لقانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والئحته
التنفيذية-:
3
• 300مليجرام /م (امل�صانع القدمية املن�ش�أة قبل �صدور الالئحة التنفيذية – قبل
.)1995
3
• 200مليجرام /م (امل�صانع اجلديدة املن�ش�أة بعد �صدور الالئحة التنفيذية – بعد
.)1995
3
• 100مليجرام /م (امل�صانع احلديثة املن�ش�أة بعد تعديل الالئحة التنفيذية – بعد
.)2005
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نوعيــة الهواء
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نوعيــة الهواء
تعليقات على اجلداول والأ�شكال

�أ�ش���ارت نتائج الر�صد لإنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من مداخن �شركات الأ�سمنت
عن زيادة ن�سب التوافق مع احلدود الق�صوى للمعايري التي مت ت�ضمينها يف الالئحة التنفيذية
لقانون البيئة وذلك نتيجة جهود املتابعة امل�س���تمرة مع �ش���ركات الأ�س���منت و�صيانة م�ستمرة
لأجهزة الر�صد الذاتى و�أجهزة جتميع البيانات حيث �أ�شارت النتائج �إىل-:
 %97.261 .1م���ن الإنبعاث���ات ال�ص���ادرة من مداخن امل�ص���انع القدمي���ة مل تتجاوز احلد
الأق�صى امل�سموح به لتلك امل�صانع.
 %98.632 .2م���ن الإنبعاثات ال�ص���ادرة من مداخن امل�ص���انع اجلدي���دة مل تتجاوز احلد
الأق�صى امل�سموح به لتلك امل�صانع.
 %99.743 .3م���ن الإنبعاثات ال�ص���ادرة من مداخن امل�ص���انع احلديث���ة مل تتجاوز احلد
الأق�صى امل�سموح به لتلك امل�صانع.
4 .4زيادة ن�س���بة توافق الإنبعاثات من �شركات الأ�س���منت مع احلدود الق�صوى خالل عام
 2009ما بني ( � %2.3إىل .)%4.9
5 .5بلغ �إجماىل الأحمال لإنبعاثات اجل�س���يمات ال�صلبة الكلية خالل عامي 2009 -2008
بن�سبة  %55و  %45على الرتتيب� ,أى �أن �إنخفا�ض �أحمال التلوث ب�إنبعاثات اجل�سيمات
ال�ص���لبة الكلية بن�س���بة  %10خالل عام  2009مقارنة بعام  2008وذلك نتيجة جهود
املتابعة مع تلك ال�شركات.
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نوعيــة الهواء
امل�ؤ�شر:
انبعاثات حرق ق�ش الأرز
الو�صف

يعرب امل�ؤ�شر عن �أحمال التلوث باجل�سيمات ال�صلبة الكلية و�أكا�سيد الكربيت والنيرتوجني
الناجتة عن عملية حرق ق�ش الأرز.
وحدة القيا�س

طن /عام
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
ويتم ح�ساب امل�ؤ�شر بطريقة ح�سابية من خالل-:
1 .1جتميع البيانات اخلا�صة مب�ساحات زراعة الأرز.
2 .2جتميع بيانات عن كميات الق�ش التى مت التعامل معها �سواء باجلمع والكب�س �أو �إعادة
التدوير (دون احلرق).
�3 .3إ�ستخدام معامالت �إنتاج ق�ش الأرز.
�4 .4إ�ستخدام معامالت الإنبعاثات امل�صرية حل�ساب كمية الإنبعاثات ال�صادرة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

تقدير �أحمال التلوث الناجتة عن عملية حرق ق�ش الأرز بهدف ال�سيطرة عليها واحلد من �أثارها
ال�سلبية على نوعية الهواء (ال�سحابة ال�سوداء) وعلى �صحة الإن�سان.
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نوعيــة الهواء
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

تخفي�ض �أحمال التلوث باجل�سيمات ال�صلبة الكلية و�أكا�سيد الكربيت والنيرتوجني على
م�ستوى اجلمهورية وذلك طبق ًا لأ�سرتاتيجية نوعية الهواء باخلطة الوطنية للعمل البيئى
( )NEAP 2002 -2017و�سيتم �إ�ضافتها بالتعديل اجلديد للالئحة التنفيذية.
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
العام

كمية ق�ش الأرز التي مت
التعامل معها (طن)

2004
2005
2006
2007
2008
2009

61500
70500
78500
106000
191000
374000

كمية �إنبعاثات �أكا�سيد كمية �إنبعاثات �أكا�سيد
كمية �إنبعاثات
اجل�سيمات ال�صلبة التي الكربيت التى مت جتنب النيرتوجني التي مت
جتنب �إنبعاثها (طن)
�إنبعاثها (طن)
مت جتنب �إنبعاثها (طن)
615
705
785
1060
1910
3740
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4.21
4.83
5.38
7.26
13.08
25.62

25.15
28.83
32.1
43.3
78.1
152.97
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نوعيــة الهواء

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

ت�شري النتائج �إىل �إنخفا�ض �أحمال الإنبعاثات الناجتة عن حرق ق�ش الأرز( اكا�سيد
النيرتوجني -ثانى اك�سيد الكربيت -ج�سيمات عالقة) لعام  2009عنه فى الأعوام ال�سابقة
وذلك نتيجة اجلهود التى تبذلها وزراة البيئة يف التعامل مع ق�ش الأرز مثل ( عمليات �إعادة
التدوير والكب�س).
و�إنخفا�ض امل�ساحات املزروعة مبح�صول الأرز التى يتم �إ�ستغاللها �إ�ستغال ًال �إقت�صادي ًا.
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نوعيــة الهواء

امل�ؤ�شر:
ن�س��بة ال�س��يارات املتوافق��ة من خ�لال برنامج فح���ص عادم املركب��ات علي
الطرق (بالقاهرة الكربى)
الو�صف

ي�شري امل�ؤ�شر �إىل ن�سبة ال�سيارات التى �إجتازت فح�ص العادم على الطريق من خالل برنامج
فح�ص عادم املركبات على الطريق والذى ي�ستهدف فح�ص � 50000سيارة �سنويا من
ال�سيارات التي يحتمل �أن تكون خمالفة حلدود القانون الواردة بالالئحة التنفيذية وذلك
للت�أكد من توافقها مع معايري القانون وقد مت خالل عام  2009فح�ص عدد � 45022سيارة
بن�سبة تغطية بلغت  %90من الكمية امل�ستهدفة.
وحدة القيا�س

ن�سبة مئوية
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

الرقابة على االنبعاثات الناجتة عن املركبات والتى تعترب �أحد امل�صادر الرئي�سية للتلوث وذلك
بهدف احلد من كمية امللوثات الناجتة عن عادم املركبات وحت�سني الو�ضع البيئي.
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نوعيــة الهواء
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

الو�صول �إىل احلدود امل�سموح بها بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994اخلا�صة
باالنبعاثات ال�صادرة عن عادم املركبات.
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
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نوعيــة الهواء

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

تو�ضح نتائج الفح�ص بان ن�سبة املركبات الغري متوافقة قد زادت يف عام  2009مقارنة بعام
 2008وقد تراوحت مابني ( %35يف حالة مركبات البنزين ) �إيل  ( %48يف حالة مركبات
الديزل ) من �إجمايل املركبات التي يتم فح�صها من خالل حمالت التفتي�ش ويرجع ذلك �إيل
بع�ض النقاط من �أهمها :
1 .1تركيز حمالت التفتي�ش يف �ضبط ال�سيارات القدمية التي يحتمل �أن تكون غري
متوافقة.
2 .2زيادة كفاءة مفت�شي جهاز �شئون البيئة يف حمالت التفتي�ش.
3 .3التجديد الدوري لأجهزة الفح�ص واملعايرة مما ي�ساعد يف رفع كفاءة العمل.
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نوعيــة الهواء

امل�ؤ�شر:
ن�سبة �أتوبي�سات هيئة النقل العام املتوافقة
الو�صف

ي�شري امل�ؤ�شر �إىل ن�سبة الأتوبي�سات التى �إجتازت برنامج فح�ص �أتوبي�سات هيئة النقل العام
والذى ي�ستهدف فح�ص � 4020أتوبي�س للت�أكد من توافقها مع معايري القانون وقد مت خالل
عام  2009فح�ص عدد � 2421أتوبي�س بن�سبة تغطية بلغت  %60.22من الكمية امل�ستهدفة
وذلك نظرا لتعطل باقى الأتوبي�سات عن العمل.
وحدة القيا�س

ن�سبة مئوية
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

الرقابة على االنبعاثات الناجتة عن الأتوبي�سات وذلك بهدف احلد من كمية امللوثات الناجتة
عن عادم الأتوبي�سات والوقوف علي الو�ضع البيئي لأتوبي�سات النقل العام ومدي �أهمية حتديث
هذا القطاع الهام .
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نوعيــة الهواء
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

الو�صول �إىل احلدود امل�سموح بها بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994اخلا�صة
باالنبعاثات ال�صادرة عن عادم املركبات.

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

•تو�ضح نتائج الفح�ص ب�أن ن�سبة االتوبي�سات الغري متوافقة يف عام  2009م�ساوية
لن�سبة االتوبي�سات الغري متوافقة خالل عام .2008
•هناك زيادة يف ن�سبة الأتوبي�سات املعطلة يف عام  )%40( 2009مقارنة بعام 2008
( )%25وذلك نظر ًا لتهالك وتقادم تلك النوعية من الأتوبي�سات  ،وهو ما �أدي �إيل
انخفا�ض ن�سبة الأتوبي�سات الناجحة يف عملية الفح�ص.
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التغريات املناخيـة

الفصل الثانى

التغيرات المناخيـة
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التغريات املناخيـة
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التغريات املناخيـة

 3التغريات املناخيـة
مقدمة

يع���رف تغ�ي�ر املناخ ب�أن���ه التغري يف املن���اخ العامل���ي �أو الإقليمي على مر الزم���ن .وهي تعك�س
التغ�ي�رات يف حال���ة الغالف اجلوي عل���ى مدى فرتات زمنية ترتاوح بني ع�ش���رات ال�س���نني �إىل
مالي�ي�ن ال�س���نني .وقد تعزى تلك التغريات �إىل العمليات الطبيعي���ة للأر�ض� ،أو التغريات للقوى
اخلارجية ك�شدة �ضوء ال�شم�س� .إال �أن القيا�سات احلديثة (على مدار العقود اخلم�سة الأخرية)
ت�شري �إىل �أ�سباب ناجتة عن زيادة معدالت الأن�شطة الب�شرية امل�صدر.
وق���د �أ�ص���بحت ظاه���رة الإحتبا����س احلراري �إح���دى �أهم �س���مات تغري املناخ عل���ى كوكبنا؛
فقد مت ر�ص���د زيادة يف متو�س���ط درجة احلرارة ال�س���طحية للأر�ض وذوبان �أجزاء وا�س���عة من
اجلليد مبنطقة القطب ال�ش���مايل ،الأمر الذي ا�س���تتبعه عدد من التقلبات املناخية كالأعا�صري
والفيا�ضانات واجلفاف يف بع�ض مناطق متفرقة من �أنحاء العامل.
كما ت�ش�ي�ر البيانات واملعلومات امل�س���تخرجة عاملي ًا واقليمي ًا وحملي ًا �إىل عدد من امل�ؤ�ش���رات
والتي ت�ص���ف م���دى التعر�ض للمخاطر والتهدي���دات املحتملة ،وبالتايل ُتعر�ض ب�ش���كل �أو ب�آخر
الأ�ساليب والتدابري الواجب اتخاذها ملواجهة تلك التهديدات املتوقعة �سواء ب�إجراءات للتخفيف
من حدة التغريات املناخية �أو بالتكيف معها.
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التغريات املناخيـة
امل�ؤ�شر:
�إجمايل تركيزات غاز ثاين �أك�سيد الكربون
الو�صف

تركيز جزئيات غاز ثاين �أك�سيد الكربون بالغالف اجلوي والناجت عن حرق الوقود االحفوري
للأن�شطة الب�شرية للح�صول علي الطاقة ،حيث من املعروف �أن الرتكيزات العالية لهذا الغاز
تكون خطرية علي العنا�صر الطبيعة للحياة علي الأر�ض.
كما يعترب وجود غاز ثاين �أك�سيد الكربون طبيعي ًا حيث �أنه ذو رائحة مزعجة ال�شئ ،وهو
عدمي اللون و�أكرث كثافة من الهواء.
وحدة القيا�س

مليون طن (مكافئ) ثاين �أك�سيد الكربون
م�صادر املعلومات

تقرير الإبالغ الوطني الثاين
 بيان امل�ؤ�شر ح�سابي طبق ًا ملا ورد بتقرير الإبالغ الوطني الثاينمعدل حتديث امل�ؤ�شر

يتم حتديث بيانات هذا امل�ؤ�شر كل �سنة ح�سابي ،حيث من ال�صعب احل�صول عليها قيا�سي ًا؛
نظر ًا لتغريها ال�سريع بكمياتها واحلاجة �إىل وجود تعزيزات وحتديثات منتظمة.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

غاز ثاين �أك�سيد الكربون �أحد غازات االحتبا�س احلراري والتي لها ت�أثري �سلبي على املناخ
والبيئة ،كما �أن تركيزها يزيد رفع درجة حرارة الأر�ض الغالف اجلوي.
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التغريات املناخيـة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ال�سنة

القيمة(مليون طن)

1990
2000
2008

117
193
288

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

بيان امل�ؤ�شر ح�سابي طبق ًا ملا ورد بتقرير الإبالغ الوطني الثاين
لي�س هناك �أي التزام دويل فيما يخ�ص خف�ض الدول النامية النبعاثاتها حيث انها غري
م�سئولة(تاريخي ًا) عن زيادة ن�سبة انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري خالل 150عام ًا
املا�ضية.
ووفق ًا للتقارير العلمية ف�إن كمية انبعاثات م�صر من غازات االحتبا�س احلراري  -حيث
�سجلت عام 1990قمية  117مليون طن من االنبعاثات  ،عام  2000قيمة  193مليون طن من
االنبعاثات ،وعام  2008قيمة  288مليون طن من االنبعاثات.
كمية االنبعاثات ال�صادرة متوافقة مع خطط التنمية الوطنية لتلبية احتياجات الزيادة
ال�سكانية.

51

دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

التغريات املناخيـة
امل�ؤ�شر:
�إجمايل كمية انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري (غاز ثاين �أك�سيد
الكربون املكافئ)
الو�صف

كمية انبعاث غازات االحتبا�س احلراري ال�ستة وهي :غاز ثاين �أك�سيد الكربون – CO2
امليثان  –CH4ثاين �أك�سيد النيرتوز  – N20مركبات البريوفلوروكربون – PFCs
�ساد�س فلوريد الكربيت - SF6هيدرو فلورو كاربون  HFCsعن الأن�شطة الب�شرية .يتم
التعبري عن �إجمايل كمية الغازات املنبعثة مبكافئ ثاين �أك�سيد الكربون والذي ميثل وحدة من
الغازات الأخرى ال�ستة.
وحدة القيا�س

مليون طن (مكافئ) ثاين �أك�سيد الكربون.
م�صادر املعلومات

تقرير الإبالغ الوطني الثاين.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

يتم حتديث بيانات هذا امل�ؤ�شر كل �سنة ح�سابي ًا ،حيث من ال�صعب احل�صول عليها قيا�سي ًا؛
نظر ًا لتغريها ال�سريع بكمياتها واحلاجة �إىل وجود تعزيزات وحتديثات منتظمة.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

غازات االحتبا�س احلراري �أحد امل�شاكل الب�شرية املن�ش�أ وهي امل�سئولة عن ظاهرة االحرتار
العاملي لها ت�أثريات خطرة علي احلياة علي وجه الأر�ض مثل �أرتفاع م�ستوى �سطح البحار
واملحيطات وانت�شار االمرا�ض وغرق بع�ض املناطق امل�أهولة بال�سكان.
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التغريات املناخيـة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ال�سنة

كمية االنبعاثات فى م�صر
117
193
288

1990
2000
2008

كمية االنبعاثات بالن�سب
للعامل
%0.40
%0.58
% 0.71

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

بيان امل�ؤ�شر ح�سابي طبق ًا ملا ورد بتقرير الإبالغ الوطني الثاين
لي�س هناك �أي التزام دويل فيما يخ�ص خف�ض الدول النامية النبعاثاتها حيث �أنها غري
م�سئولة (تاريخي ًا) عن زيادة ن�سبة انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري خالل 150
عام ًا املا�ضية.
ووفق ًا للتقارير العلمية ف�إن ن�سبة انبعاثات م�صر من غازات االحتبا�س احلراري بالن�سبة
للعامل ال تتعدى  - %1حيث �سجلت يف عام 1990ن�سبة  %0.40من االنبعاثات  ،عام
 2000ن�سبة  %0.58من االنبعاثات ،عام  2008ن�سبة  %0.71من االنبعاثات.
كمية االنبعاثات ال�صادرة متوافقة مع خطط التنمية الوطنية لتلبية احتياجات الزيادة
ال�سكانية.
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التغريات املناخيـة

امل�ؤ�شر:
ن�صيب الفرد من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري ب�شرية املن�ش�أ
(مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون)
الو�صف

يعرب امل�ؤ�شر عن العالقة بني كمية انبعاثات غازات االحتبا�س احلرار من م�صر وال�صادرة
عن االن�شطة املرتبطة بقطاع الطاقة (ال�صناعة – النقل – وانتاج الطاقة  )000 -وبني عدد
ال�سكان.
وحدة القيا�س

طن (مكافئ) ثاين �أك�سيد الكربون.
م�صادر املعلومات

تقرير الإبالغ الوطني الثاين.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

يتم حتديث بيانات هذا امل�ؤ�شر كل �سنة ح�سابي ًا ،حيث من ال�صعب احل�صول عليها قيا�سي ًا؛
نظر ًا لتغريها ال�سريع بكمياتها واحلاجة �إىل وجود تعزيزات وحتديثات منتظمة.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

غازات االحتبا�س احلرار �أحد ب�شرية املن�ش�أ هي امل�سئولة عن ظاهرة االحرتار العاملي لها
ت�أثريات خطرة علي احلياة علي وجة الأر�ض مثل �أرتفاع م�ستوى �سطح البحار واملحيطات
وانت�شار االمرا�ض وغرق بع�ض املناطق امل�أهولة بال�سكان.
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
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التغريات املناخيـة
ال�سنة

ن�صيب الفرد (طن/عام)

1990

2.5

2000

3.04

2008

3.64

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

بيان امل�ؤ�شر ح�سابي طبق ًا ملا ورد بتقرير الإبالغ الوطني الثاين
لي�س هناك �أي التزام دويل فيما يخ�ص خف�ض الدول النامية النبعاثاتها حيث انها غري
م�سئولة (تاريخي ًا) عن زيادة ن�سبة انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري خالل  150عام ًا
املا�ضية.
ووفق ًا للتقارير العلمية ف�إن ن�سبة ن�صيب الفرد من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري حيث
�سجلت عام  1990قيمة  2.5طن من االنبعاثات ،عام  2000قيمة  3.04طن من االنبعاثات
،عام  2008قيمة  3.64طن من االنبعاثات.
ن�صيب الفرد من كمية االنبعاثات ال�صادرة متوافقة مع خطط التنمية الوطنية من اجل تلبية
احتياجات الزيادة ال�سكانية.
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حماية طبقة الأوزون

الفصل الثالث

حماية طبقة األوزون
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حماية طبقة الأوزون

 3حماية طبقة الأوزون
مقدمة

الأوزون مرك���ب غ���ازي رم���زه الكيميائ���ي  ، o3ويتك���ون الأوزون على مدار ال�س���نة فوق احلزام
الإ�ستوائى بعملية حتدث طبيعيا يف الغالف اجلوى ت�سمى التحليل ال�ضوئي ،وينتقل نحو املناطق
القطبية بوا�س���طة حركات الهواء يف طبقة الإ�سرتاتو�س���فري التى تفعم بالأوزون على ارتفاعات
متت���د م���ن 35 – 20كيلوم�ت�ر ،ويرتاوح �س���مك طبقة الأوزون م���ن  8 – 2كم .ويعت�ب�ر الأوزون
املوج���ود يف الغالف اجلوى يف حالة �إتزان ديناميكى طبيعى حيث يتعر�ض لعمليات بناء وتفكك
ب�صورة م�ستمرة ومتوازنة ومت�ساوية ب�شكل ي�سمح با�ستقرار احلياة على �سطح الكرة الأر�ضية.
وتقوم طبقة الأوزون بدور املر�ش���ح الطبيعي والدرع الواق���ي الذي يحيط بالأر�ض ليحمي جمي َع
املخلوقات ِمن اجلزء ال�ض���ار من الأ�ش���عة فوق البنف�س���جية  Ultra Violet –Bالتي َت�أتى ِمن
ِ
أر�ض حيث �أن لها ت�أثريات �ضارة على �صحة الإن�سان و�سالمة البيئة  ،منها
�سطح ال ِ
ِ
ال�شم�س �إىل ِ
اجللد وكتاراكت العني ونق�ص املناعة ،كما �إ َّنها ت�ؤ ِّث ُر
إن�سان
ِ
�سبيل املثال �إ�صاب ُة ال ِ
ب�سرطان ِ
على ِ
للنباتات اخل�ضراء مما تقلل من منو النبات
َّمثيل ال�ضوئي ()Photosynthesis
ِ
يف عملي ِة الت ِ
و�إنتاج املحا�صيل الزراعية ,وت�ؤثر على نظم البيئة املائية .وهذا ي�ؤدي �إىل خلل يف توازن النظام
العام للطبيعة واحلياة على الأر�ض وارتباط ذلك بت�أثريات على تغري املناخ العاملي .
م���ع تطور ال�ص���ناعة ظه���رت جمموعة م���ن الكيماوي���ات �أدت �إىل تقل�ص طبقة الأوزون ب�ش���كل
ملحوظ ،وبع�ض هذه املواد ذات قدرات منخف�ض���ة على ا�ستنفاد طبقة الأوزون (� )ODPإال �أن
لها قدرات �أخرى مرتفعة ت�ساعد علي تفاقم ظاهرة االحتبا�س احلراري (.)GWP
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حماية طبقة الأوزون
•دالة ا�س���تنفاد الأوزون ( :)ODPهى الن�س���بة بني ت�أثري املادة على الأوزون مقارنة بت�أثري
نف����س الكمية من مادة الكلوروفلوروكربون  CFC-11ودالة ا�س���تنفاد الأوزون ملادة CFC-
 11ت�ساوى ( 1واحد �صحيح).
•دال���ة الإحرتار العاملي ( :)GWPهى الن�س���بة ب�ي�ن الإحرتار الذي ت�س���ببه املادة مقارنة
بالإحرتار الناجم عن نف�س الكمية من ثاين �أك�س���يد الكربون وتبلغ دالة الإحرتار العاملي
لثاين �أك�سيد الكربون ( 1واحد �صحيح).
يتم االبالغ ال�سنوي عن الكميات امل�ستهلكة من املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون يف اطار الإلتزام
ب�أح���كام ومقررات بروتوكول مونرتيال ب�ش����أن اخلف�ض التدريجى ال�س���تهالك املواد امل�س���تنفدة
لطبق���ة الأوزون و�ص���وال �إىل التخل�ص التام منها وفقــا للج���داول الزمنية املحـددة بالربوتوكول
والتعدي�ل�ات املختلف���ة الت���ى �أدخلت عليه ،ويت���م التخل�ص الكامل من ا�س���تخدام هذه املواد يف
جميع القطاعات دون امل�س���ا�س بالربامج التنموية �أو الت�أثري على الأولويات التي ت�ض���عها الدولة
م���ن �أجل حتقيق التنمية امل�س���تدامة وذل���ك من خالل تنفيذ م�ش���روعات توفيق االو�ض���اع التي
يحددها الربنامج الوطني وت�شمل تقدمي الدعم الفني واملادي لل�شركات الوطنية بالإ�ضافة ايل
تنفيذ االجراءات التاليه:
•اال�ستمرار يف تنفيذ برامج اال�سرتجاع والتدوير للمواد امل�ستنفدة للأوزون.
•تكثيف حمالت التوعية بالبدائل ال�صديقة للبيئة وتوجيهها لكافة �شرائح املجتمع.
•التع���اون مع جمي���ع الأجهزة الرقابية بالدول���ة و�إمدادها ب�أجهزة حتلي���ل غازات التربيد
وعقد الربامج التدريبية على ا�س���تخدام تلك الأجهزة وذلك بهدف معاجلة املمار�س���ات
غري امل�شروعة يف جتارة غازات التربيد و�إحكام الرقابة على الأ�سواق.
يقيا����س التغري اليومى لكمية الأوزون الكلية وتوزيعه الر�أ�س���ى فوق مناطق من جمهورية م�ص���ر
العربية بوحدة الدوب�س���ون ( )DUوالتي ت�س���اوي  0.1ملليمرت ًا  ،ويتم املقارنة مع القيا�س���ات
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حماية طبقة الأوزون
امل�سجلة يف ال�سنوات ال�سابقة.
الهدف الرئي�س���ي ل�سيا�سة قيا�س تركيزات الأوزون يف م�ص���ر هو ر�صد التغري يف طبقة الأوزون
والوقوف علي مدي قدرتها علي امت�ص���ا�ص اجلزء ال�ضار من الأ�شعة الفوق بنف�سجية والتحقق
من جناح اجلهود املبذولة لوقف ا�ستهالك املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون.
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امل�ؤ�شر:
معدالت اال�ستهالك ال�سنوي للمواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون.
الو�صف

ي�صف امل�ؤ�شر اال�ستهالك ال�سنوي للمواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون (مقا�سه بالطن دالة
ا�ستنفاد الأوزون =  ، ODP tonsويحدد هذا امل�ؤ�شر مدى التزام م�صر مع احلدود
امل�سموح بها وفق ًا جلداول بروتوكول مونرتيال للتخل�ص من ا�ستخدام هذه املواد.
وحدة القيا�س

بالطن دالة ا�ستنفاد الأوزون = ()ODP tons
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

التحقق من تخفي�ض م�ستويات اال�ستهالك ال�سنوي للحدود امل�سموح بها وفق ًا جلداول اخلف�ض
التدريجي التي يحددها بروتوكول مونرتيال ،و�صو ًال �إيل التخل�ص التام من ا�ستهالك هذه
املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون.
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الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

معدالت اال�ستهالك ال�سنوي لكل مادة من املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون طبق ًا جلداول اخلف�ض
التدريجي التي يحددها بروتوكول مونرتيال-:
•معدل اال�ستهالك ال�سنوي للمواد الكلوروفلوروكربونية 1668طن.
•معدل اال�ستهالك ال�سنوي لغازات الهالون  705طن.
•معدل اال�ستهالك ال�سنوي لغاز رابع كلوريد الكربون  38.5طن.
•معدل اال�ستهالك ال�سنوي ملادة كلوروفورم امليثيل 26طن.
•معدل اال�ستهالك ال�سنوي لغاز بروميد امليثيل  238.1طن.
معدل االستهالك السنوى للمواد الكلوروفلوروكربونية ODP tons
االستهالك

السنة
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االستهالك

السنة
معدل االستهالك السنوى لغاز رابع كلوريد الكربون ODP tons
االستهالك

السنة
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معدل االستهالك السنوى لمادة الكلوروفورم الميثيل ODP tons
االستهالك

السنة
معدل االستهالك السنوى لغاز بروميد الميثيل ODP tons

االستهالك

السنة

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

تو�ضح البيانات �أن م�ستويات اال�ستهالك ال�سنوي للمواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون �أقل من
احلدود امل�سموح بها وفق ًا جلداول التخل�ص التدريجي من ا�ستخدام هذه املواد مما يحقق
التزام م�صر ب�أحكام بروتوكول مونرتيال.
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حماية طبقة الأوزون
امل�ؤ�شر:
قيا�سات الأوزون يف م�صر
الو�صف

ي�صف امل�ؤ�شر تغري الأوزون وحيوده فوق القاهرة و�أ�سوان ومطروح والغردقة  ،ويحدد هذا
امل�ؤ�شر متو�سط �سمك طبقة الأوزون ،والتغري يف طبقة الأوزون ومدي قدرتها علي امت�صا�ص
اجلزء ال�ضار من الأ�شعة الفوق بنف�سجية.
وحدة القيا�س

وحدات دوب�سون والتي ت�ساوي =  0.1ملليمرت ًا .
م�صادر املعلومات

قاعدة بيانات املركز االقليمى للأوزون-الإدارة العامة للبحث العلمي -هيئة الأر�صاد
اجلوية – وزارة الطريان املدين.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

قيا�س التغري اليومي لكمية الأوزون الكلية وتوزيعه الر�أ�سي فوق القاهرة و�أ�سوان ومطروح
والغردقة .ومقارنتها مع القيا�سات امل�سجلة يف ال�سنوات ال�سابقة
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

قيا�س التغري يف طبقة الأوزون والوقوف علي مدي قدرتها علي امت�صا�ص اجلزء ال�ضار من
الأ�شعة الفوق بنف�سجية والتحقق من جناح اجلهود املبذولة لوقف ا�ستهالك املواد امل�ستنفدة
لطبقة الأوزون.
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حماية طبقة الأوزون

أسوان

القاهرة

الغردقة

مطروح

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

تو�ضح البيانات �أن التغري يف كمية الأوزون الكلية ملحطات �شبكة الأوزون امل�صرية حتى عام
 2009مييل �إىل الزيادة الطفيفة وهذا يدل على �أن الأوزون فوق م�صر ال يت�أثرا كثريا مبا
يحدث من اقالل يف مناطق العرو�ض العليا �شما ًال وجنوب ًا.
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حماية طبقة الأوزون
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ال�ضو�ضاء

الفصل الرابع

الضــوضــاء
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ال�ضو�ضاء
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ال�ضو�ضاء

 4ال�ضو�ضاء
مقدمة

قامت وزارة الدولة ل�ش���ئون البيئة ب�إن�ش���اء ال�شبكة القومية لر�ص���د ال�ضو�ضاء بهدف حتديد
م�ستويات ال�ضو�ض���اء التي يتعر�ض لها املواطنني يف خمتلف املناطق ومقارنتها باحلدود الآمنة
امل�س���موح بها وحتديد �أهم م�صادرها وعدد املواطنني الذين يتعر�ضون مل�ستويات �ضو�ضاء �أعلى
من امل�س���موح به ،وقد مت البدء يف تنفيذ ال�ش���بكة عام  2007نظر ًا للنمو ال�سكاين ومنو الأن�شطة
التجارية بالإ�ضافة �إىل الكثافة املرورية العالية .
وقد مت توزيع  30حمطة ر�صد ثابتة على خمتلف املناطق مبحافظة القاهرة ،ومت اختيار تلك
املواقع بناء على درا�سة اخلطوط الإر�شادية املطبقة يف خمتلف دول العامل ومواكبتها للظروف
املحلية ،مع مراعاة توكيد جودة البيانات وفق ًا للموا�صفات الدولية .كما مت �إعداد م�ؤ�شر يحدد
متو�سط م�ستويات ال�ضو�ضاء باملناطق املختلفة مبحافظات القاهرة الكربى خالل فرتات اليوم
الثالث لعام  ، 2009وكذلك م�ؤ�ش���ر �أخر يحدد م�س���تويات ال�ضو�ض���اء يف املدن اجلديدة خالل
فرتات اليوم لنف�س العام .
واجلدي���ر بالذك���ر �أن دول االحت���اد الأوروب���ي تقوم ب�إعداد م�ؤ�ش���ر يو�ض���ح عدد املعر�ض�ي�ن
لل�ضو�ضاء يف املدن الأوربية امل�شرتكة يف هذا االحتاد  ،وكذلك �إعداد خريطة لل�ضو�ضاء البيئية
لتل���ك امل���دن ويتم االنتهاء من ذلك يف ع���ام  2012وفق ًا للمعايري الآمنة التي �أ�ص���درها االحتاد
الأوروبي والتي تتفق مع معايري منظمة ال�صحة العاملية  ،ويف �ضوء اهتمام وزارة البيئة ب�إعداد
ه���ذا امل�ؤ�ش���ر لكي يتفق مع امل�ؤ�ش���رات الدولية ف�أنه ج���ارى تنفيذ خطة لإعداد م�ؤ�ش���ر عن عدد
ال�سكان املعر�ضني لل�ضو�ضاء يف م�صر خا�صة يف املدن الكربى .
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ال�ضو�ضاء
امل�ؤ�شر:
م�ستويات ال�ضو�ضاء للمناطق املختلفة مبحافظة القاهرة خالل فرتات
اليوم الثالث
الو�صف

ي�صف امل�ؤ�شر املتو�سط ال�سنوي مل�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة خالل فرتة زمنية عند م�ستوى
القيا�س  Aطبق ًا للموا�صفة  ISO 1996 - 2 : 1987ويحدد على مدار فرتات اليوم الثالث
خالل ال�سنة وذلك با�ستخدام املقايي�س  Lday,Levening L nightويعرب هذا امل�ؤ�شر عن الإزعاج
يف منطقة ما خالل فرتات اليوم الثالث.
وحدة القيا�س
 LAeqاملقا�سة بالدي�سبل( )dBلفرتات اليوم الثالث ( Lday Levening L night

)

معدل حتديث امل�ؤ�شر

يتم جتميع بيانات م�ستويات ال�ضو�ضاء ب�صفة دورية �سنوي ًا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

قيا�س م�ستوى ال�ضو�ضاء يف مواقع الر�صد املختلفة للمناطق املختلفة خالل فرتات اليوم
الثالث  ،لي�صف حالة البيئة ال�صوتية ويقارنها مع حدود م�ستويات ال�ضو�ضاء امل�سموح بها يف
قانون البيئة رقم  4ل�سنة  ، 1994ووفقا لهذا امل�ؤ�شر يتم �إعداد اخلطط واتخاذ الإجراءات
الالزمة خلف�ض م�ستويات ال�ضو�ضاء البيئية والو�صول بها �إىل املعايري الواردة بالقانون
بالتن�سيق مع كافة الوزارات واجلهات املعنية.
و�سائل جتميع البيانات

من خالل  30حمطة لر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء .
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ال�ضو�ضاء
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

الو�صول حلدود م�ستويات ال�ضو�ضاء اخلا�صة باملناطق املختلفة والواردة بالالئحة التنفيذية
لقانون البيئة رقم  4ل�سنة .1994
احلد امل�سموح به مل�ستوى ال�ضو�ضاء املكافئة بالدي�سبل (�أ)
نوع املنطقة

نهار ًا
( من � 7ص �إىل  6م)

م�ساء
ً
( من  6م �إىل  10م)

لي ًال
( من  10م �إىل � 7ص)

 -1املناطق ال�سكنية يف املدينة

55

50

45

 -2املناطق ال�سكنية وبها بع�ض الور�ش �أو
الأعمال التجارية �أو على الطريق العام.

60

55

50

 -3املناطق التجارية والإدارية وو�سط
املدينة

65

60

55

 -4املناطق ال�صناعية ( �صناعات ثقيلة)

70

65

60
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ال�ضو�ضاء
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

من خالل مقارنة نتائج ر�صد ال�ضو�ضاء باملناطق املختلفة ب�أحياء حمافظة القاهرة للعامني
 2009 ، 2008تبني عدم وجود تغيري ملحوظ يف م�ستويات ال�ضو�ضاء لعام  2009عن العام
ال�سابق يف بع�ض املناطق يف فرتات اليوم الثالث ووجود �أرتفاع مل�ستويات ال�ضو�ضاء هذا
العام عن العام ال�سابق يف مناطق �أخرى  ،ويرجع ذلك �إيل ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن الطرق
واملركبات والزيادة ال�سنوية لعدد املركبات والتي ت�صل �إيل  %15وعدم ا�ستيعاب الطرق
والبنية التحتية لهذه الزيادة بالإ�ضافة �إيل عدم �صيانة املركبات وا�ستخدام مركبات قدمية
وخا�صة املركبات الثقيلة امل�سببة لل�ضو�ضاء ب�شكل ملحوظ .
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ال�ضو�ضاء
امل�ؤ�شر:
م�ستويات ال�ضو�ضاء للمناطق املختلفة خالل فرتات اليوم الثالث باملدن
اجلديدة
الو�صف

ي�صف امل�ؤ�شر املتو�سط ال�سنوي مل�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة خالل فرتة زمنية عند م�ستوى
القيا�س  Aطبق ًا للموا�صفة  ISO 1996 - 2 : 1987ويحدد على مدار فرتات اليوم الثالث
خالل ال�سنة وذلك با�ستخدام املقايي�س  Lday,Levening L nightويعرب هذا امل�ؤ�شر عن الإزعاج
يف املدن اجلديدة خالل فرتات اليوم الثالث.
وحدة القيا�س
 LAeqاملقا�سة بالدي�سبل( )dBلفرتات اليوم الثالث ( Lday Levening L night

)

معدل حتديث امل�ؤ�شر

يتم جتميع بيانات م�ستويات ال�ضو�ضاء ب�صفة دورية �سنوي ًا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

قيا�س م�ستوى ال�ضو�ضاء يف مواقع الر�صد املختلفة مبختلف املناطق باملدن اجلديدة خالل
فرتات اليوم الثالث  ،لي�صف حالة البيئة ال�صوتية ويقارنها مع حدود م�ستويات ال�ضو�ضاء
امل�سموح بها يف قانون البيئة رقم  4ل�سنة  ، 1994ووفقا لهذا امل�ؤ�شر يتم �إعداد اخلطط
واتخاذ الإجراءات الالزمة خلف�ض م�ستويات ال�ضو�ضاء البيئية والو�صول بها �إىل املعايري
الواردة بالقانون بالتن�سيق مع كافة الوزارات واجلهات املعنية.
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ال�ضو�ضاء
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

الو�صول حلدود م�ستويات ال�ضو�ضاء اخلا�صة باملناطق املختلفة والواردة بالالئحة التنفيذية
لقانون البيئة رقم  4ل�سنة .1994
احلد امل�سموح به مل�ستوى ال�ضو�ضاء املكافئة بالدي�سبل (�أ)
نوع املنطقة

نهار ًا
( من � 7ص �إىل  6م)

م�ساء
ً
( من  6م �إىل  10م)

لي ًال
( من  10م �إىل � 7ص)

 -1املناطق ال�سكنية يف املدينة

55

50

45

 -2املناطق ال�سكنية وبها بع�ض الور�ش �أو
الأعمال التجارية �أو على الطريق العام.

60

55

50

القيمة الفعلية للم�ؤ�شر

�شكل رقم ( )1يو�ضح املتو�سط ال�سنوى مل�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث
لعام  2009يف املناطق املختلفة مبدينة ال�شروق
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ال�ضو�ضاء

�شكل رقم ( )2يو�ضح املتو�سط ال�سنوى مل�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث
لعام  2009يف املناطق املختلفة مبدينة ال�شيخ زايد

�شكل رقم ( )3يو�ضح املتو�سط ال�سنوى مل�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث
لعام  2009يف املناطق املختلفة مبدينة العبور
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ال�ضو�ضاء
تعليقات على اجلداول والأ�شكال

بناء على نتائج الر�صد يف املدن العمرانية اجلديدة من خالل املحطات املتنقلة  ،تبني من
الر�صد �أن م�ستويات ال�ضو�ضاء يف املناطق ال�سكنية التي مت القيا�س بها كانت مطابقة للحدود
امل�سموح بها يف قانون البيئة رقم  4ل�سنة  ،1994بينما ارتفعت م�ستويات ال�ضو�ضاء يف بع�ض
املناطق القريبة من الطرق العامة واملناطق التجارية واالدارية وذلك ب�سبب احلركة املرورية
والن�شاط التجاري .
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ال�ضو�ضاء

80

املياه العذبة

الفصل الخامس

الــميـــاه العذبــة
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املياه العذبة
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املياه العذبة

 5املياه العذبة
مقدمة

تعترب موارد م�ص���ر من املياه العذبة حمدودة حيث تتمثل يف ح�ص���ة م�ص���ر ال�سنوية من نهر
النيل (  55.5مليار مرت مكعب  /عام ) بالإ�ضافة �إيل مواردنا من املياه اجلوفية معظمها غري
متجددة وبع�ضها يوجد علي �أعماق بعيدة جد ًا حتتاج �إيل تكاليف باهظة ال�ستخراجها.
�أما بالن�سبة للأمطار فهي مورد حمدود جد ًا حيث متثل  1.3مليار مرت مكعب  /عام.
ل���ذا ف����إن هناك حاجة ملحة للتو�س���ع يف �إع���ادة �إ�س���تخدام مياه ال�ص���رف الزراعي وتدوير
ال�ص���رف ال�صناعي و�إعادة �إ�س���تخدام مياه ال�صرف ال�ص���حي املعالج يف الزراعة طبق ًا للكود
امل�صري للإ�ستخدام .
هذا وتعمل الدولة جاهدة حلماية هذه املوارد من التلوث وتر�ش���يد الإ�س���تهالك يف جماالت
الإ�س���تخدام املختلفة  ،ويف هذا ال�ش����أن ف�إن وزارة الدولة ل�ش���ئون البيئة و�ضعت بع�ض امل�ؤ�شرات
لنوعي���ة املياه والتي من �ش����أنها تقييم املي���اه العذبة وحتديد مدي التح�س���ن الذي يحدث نتيجة
الإجراءات املختلفة حلماية املجاري املائية من التلوث بال�صرف ال�صناعي والزراعي وال�صحي
وغريه .
ولي�س هناك �أدين �شك يف �أن تلك امل�ؤ�شرات هامة للغاية لإتاحة املعلومات والبيانات ال�سليمة
�أمام متخذي القرار والتوا�ص���ل مع ال�سيا�س���ات البيئية وبرامج الإ�ص���حاح البيئي لتحقيق مبد�أ
الإدارة املتكاملة للموارد املائية .

83

دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املياه العذبة
امل�ؤ�شر:
ن�سبة الأك�سجني امل�ستهلك كيميائي ًا ()COD
الو�صف

هو وزن الأك�سجني الذائب الذي يلزم لتفاعالت الأك�سدة الكيميائية للمواد الع�ضوية املوجودة
باملياه والتي ميكن تك�سريها.
وحدة القيا�س

مليجرام  /لرت .
م�صادر املعلومات

وزارة ال�صحة  ,وزارة املوارد املائية والري  ,وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

حتليل يتم �إجراءه لتحديد ن�سبة املواد الع�ضوية املوجودة يف املياه ب�إ�ستخدام املواد الكيميائية
امل�ستهلكة للأك�سجني.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

اقل من  10مليجرام  /لرت.
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
يرتاوح متو�سط الرتكيز بني (� 5.4إىل  23.17مليجرام  /لرت ) يف املحافظات املختلفة.
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تعليقات على اجلداول والأ�شكال

يو�ضح ال�شكل متو�سط تركيزات الأوك�سجني امل�ستهلك كيميائي ًا بني حمافظات اجلمهورية
خالل الفرتة  2009 - 2007ويت�ضح من ال�شكل �أن متو�سط الرتكيز كان �أقل من احلد امل�سموح
بها يف معظم املحافظات �إال �أنه كانت هناك زيادة طفيفة يف الرتكيز يف حمافظات القاهرة
الكربى والغربية وبني �سويف و�سوهاج بينما كانت الزيادة وا�ضحة يف كل من الإ�سكندرية
ودمياط ويرجع ذلك لوجود �صرف بع�ض امل�صانع التي مل تنتهي بعد من توفيق �أو�ضاعها.
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املياه العذبة
امل�ؤ�شر:
الأك�سجني احليوي املمت�ص ()BOD
الو�صف

هو كمية الأك�سجني الالزم للبكرتيا املفككة لأك�سدة املواد الع�ضوية املوجودة يف املياه .
وحدة القيا�س

مليجرام  /لرت .
م�صادر املعلومات

وزارة ال�صحة  ,وزارة املوارد املائية والري  ,وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

حتليل يتم �إجراءه لتحديد ن�سبة املواد الع�ضوية املوجودة يف املياه ب�إ�ستخدام الكائنات
الدقيقة .
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

�أقل من  6ملجم  /لرت
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
يرتاوح متو�سط الرتكيز بني (� 1.87إىل  5.96مليجرام  /لرت ) يف املحافظات
املختلفة.
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املياه العذبة

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

يو�ضح ال�شكل مقارنة بني متو�سط تركيزات الأوك�سجني احليوي املمت�ص خالل الفرتة
 2009 - 2007بني حمافظات جمهورية م�صر العربية املطلة علي نهر النيل حيث يت�ضح
متو�سط تركيز الأك�سجني احليوي املمت�ص( )BODكان �أقل من احلد امل�سموح به
(6ملجم  /لرت) يف جميع املحافظات  ،وقد يرجع ذلك للجهود املبذولة للحد من �صرف
مياه ال�صرف ال�صحي على نهر النيل.
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املياه العذبة
امل�ؤ�شر:
الأك�سجني الذائب ()DO
الو�صف

هو تركيز الأك�سجني الذائب يف املياه .
وحدة القيا�س

مليجرام  /لرت .
م�صادر املعلومات

وزارة ال�صحة  ,وزارة املوارد املائية والري  ,وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

حتليل يتم �إجراءه لتحديد ن�سبة الأك�سجني الذائب يف املياه والذي يجعلها �صاحلة لال�ستخدام
الآدمي واحليواين والنباتي.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

�أكرث من  5ملجم  /لرت
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
يرتاوح متو�سط الرتكيز بني (� 5.7إىل  8.4مليجرام  /لرت ) يف املحافظات
املختلفة.
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املياه العذبة

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

�أو�ضحت نتائج الر�صد خالل الفرتة � 2009 - 2007أن تركيز الأك�سجني الذائب ()DO
يف جميع املحافظات كان �أعلى من احلد الأدنى امل�سموح به لنوعية املياه (  ٥ملجم /لرت)،
معطيا داللة وا�ضحة علي حيوية املياه وجودتها .
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املياه العذبة
امل�ؤ�شر:
تركيزات املغذيات (الأمونيا والنرتات والفو�سفور)
الو�صف

حتديد تركيزات ك ًال من ( الأمونيا والنرتات والفو�سفور) الكلى باملياه وذلك لتحديد م�ستوي
التلوث باملغذيات بها.
وحدة القيا�س

مليجرام  /لرت .
م�صادر املعلومات

وزارة ال�صحة  ,وزارة املوارد املائية والري  ,وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

حتليل يتم �إجراءه لتحديد ن�سبة تركيز املغذيات يف املياه مما يدل ب�شكل غري مبا�شر علي
وجود �صرف زراعي من عدمه.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

�أقل من ( 0.5مليجرام  /لرت ـ  45مليجرام  /لرت ـ ـ  1مليجرام  /لرت) للأمونيا وللنرتات و
للفو�سفات على التوايل.
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ترتاوح متو�سط الرتكيزات بني (� 0.066إىل  0.56مليجرام  /لرت ـ � 0.024إىل 1.95
مليجرام  /لرت ـ � 0.016إىل  0.60مليجرام  /لرت) للأمونيا وللنرتات و للفو�سفات على
التوايل .
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املياه العذبة

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

يو�ضح ال�شكل متو�سط تركيزات املغذيات ( الأمونيا والنرتات والفو�سفات) ويت�ضح من
ال�شكل �أن متو�سط الرتكيزات جاءت يف احلدود امل�سموح بها يف معظم نقاط الر�صد حيث
جاءت تركيزات الأمونيا �أقل من احلد امل�سموح به ( 0.5ملجم/لرت) � ،إال �أنها تعدت هذا
احلد بزيادة طفيفة يف نقطة واحدة يف الإ�سكندرية حيث و�صل الرتكيز �إيل (  0.57ملجم/
لرت) � ،أما تركيز النرتات فرتاوح بني ( 1.95 ، 0.024ملجم/لرت) وهو �أقل بكثري من احلد
امل�سموح به(  45ملجم/لرت)  ،و�أ�شارت النتائج �أي�ضا �إيل �أن تركيز الفو�سفات تراوح بني
(0.6 ، 0.016ملجم/لرت) وهو �أقل من احلد امل�سموح به ( 1ملجم  /لرت).
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املياه العذبة
امل�ؤ�شر:
املعدل ال�سنوي لكمية املياه العذبة ال�سطحية واجلوفية
الو�صف

كمية املياه العذبة من مياه نهر النيل ومياه الأمطار واملياه اجلوفية.
وحدة القيا�س

مرت مكعب � /سنة.
م�صادر املعلومات

وزارة املوارد املائية والري.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

للوقوف على كمية املياه العذبة املتاحة �سنوي ًا للفرد.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

احلد الأدنى للفرد  1000م / 3عام
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
 62.450مليار م/3عام.
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املياه العذبة

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

يو�ضح ال�شكل الن�سبة الإجمالية لكمية املياه املتاحة يف م�صر ( نهر النيل  ،الأمطار  ،مياه
جوفية ) .

93

دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املياه العذبة
امل�ؤ�شر:
كمية املياه امل�ستخدمة �سنوي ًا فى الأن�شطة املختلفة
الو�صف

حتديد كميات املياه الفعلية التي ت�ستخدم يف الأن�شطة املختلفة.
وحدة القيا�س

مرت مكعب � /سنة.
م�صادر املعلومات

وزارة املوارد املائية والري.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

للوقوف على كمية املياه العذبة امل�ستخدمة �سنوي ًا يف قطاعات الأن�شطة املختلفة مما يعطى
م�ؤ�شرات للتنمية فى تلك القطاع.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

الو�صول �إىل حتقيق اخلطط التنموية امل�ستقبلية للقطاعات املختلفة.
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
 72.960مليار م/3عام.
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املياه العذبة

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

يو�ضح ال�شكل مقارنة بني كميات املياه امل�ستخدمة يف املجاالت املختلفة ويبني ال�شكل التزايد
يف كميات املياه امل�ستخدمة يف ك ًال من الزراعة وال�صناعة ومياه ال�شرب وذلك نتيجة لتزايد
عدد ال�سكان.
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املياه العذبة
امل�ؤ�شر:
ن�سبة التغطية بال�صرف ال�صحي الآمن للمدن والقرى
الو�صف

احل�صول على ن�سبة التغطية بال�صرف ال�صحي الآمن للمدن والقرى.
وحدة القيا�س

ن�سبة مئوية.
م�صادر املعلومات

وزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

ا�ستخدام تلك الن�سب فى و�ضع خطط التغطية امل�ستقبلية.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

ال يوجد
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ن�سبة التغطية  %100للمدن %11 ،للقرى ،وحجم الطاقة الإ�ستيعابية ملحطات ال�صرف
ال�صحي لعام  2009كان  4964مليون م / 3عام .
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املياه العذبة

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

تو�ضح الأ�شكال ن�سبة املدن والقرى املغطاة بخدمة ال�صرف ال�صحي ويت�ضح من ال�شكل
الفجوة بني ن�سبة التغطية يف املدن �إىل نظريتها يف القرى  ،وكذلك ف�إن الطاقة الإ�ستيعابية
ملحطات املعاجلة زادت عن العام ال�سابق نتيجة التو�سعات الكبرية يف �إن�شاء حمطات معاجلة
ال�صرف ال�صحي .
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املياه العذبة
امل�ؤ�شر:
ن�سبة التغطية مبياه ال�شرب للمدن والقرى
الو�صف

احل�صول على ن�سبة التغطية مبياه ال�شرب للمدن والقرى.
وحدة القيا�س

ن�سبة مئوية  ,مليون م� / 3سنة.
م�صادر املعلومات

وزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

الوقوف على ن�سبة تغطية املدن والقرى مبياه ال�شرب لإ�ستخدامها فى و�ضع خطط التغطية
امل�ستقبلية ملياه ال�شرب.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

ال يوجد
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
 9563مليون م /3عام  ،ن�سبة التغطية .%100
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املياه العذبة

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

تو�ضح الأ�شكال �أن ن�سبة التغطية مبياه ال�شرب على م�ستوي اجلمهورية حيث يت�ضح �أنه
بانق�ضاء عام  2008و�صلت ن�سبة التغطية �إىل  ،%100كما يت�ضح التزايد يف الطاقة الإنتاجية
ملياه ال�شرب �سنوي ًا نتيجة للزيادة ال�سكانية وزيادة معدل �إ�ستهالك املياه .
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املياه العذبة
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املياه ال�ساحلية

10 2

املياه ال�ساحلية

 6املياه ال�ساحلية
مقدمة

وه���ب اهلل م�ص���ر موقع ا�س�ت�راتيجي متميز فه���ي تقع يف الركن ال�ش���مايل ال�ش���رقي للقارة
الإفريقية كما �أنها همزة الو�ص���ل بني قارتي �إفريقيا وا�س���يا ،تبلغ امل�س���احة الكلية مل�ص���ر نحو 1
ملي���ون مرت مرب���ع ويحدها من الغرب اجلمهوري���ة الليبية ومن اجلنوب دولة ال�س���ودان �أما من
ال�شمال فيحدها البحر املتو�سط و�شرق ًا البحر الأحمر.
انعم اهلل على م�صر ب�ساحل البحر املتو�سط الذي يبلغ طوله حوايل  1150كيلو مرت و�ساحل
البح���ر الأحمر الذي يبلغ طوله  1200كيلو مرت بالإ�ض���افة �إىل خليجي ال�س���وي�س والعقبة بطول
ح���وايل  650كيل���و م�ت�ر ،وتعترب املناط���ق ال�س���احلية جلمهورية م�ص���ر العربية م�ص���د ًرا دائما
للرثوات احلية وغري احلية ،كما متثل نقطة جذب للعديد من امل�ش���روعات يف خمتلف املجاالت
االقت�ص���ادية واالجتماعية مثل امل�ش���روعات الرتفيهية وال�سياحية وم�ش���روعات الرثوة ال�سمكية
والت�ص���نيع والتجارة العاملية .ونظر ًا ملا قد تتعر�ض له ال�س���واحل امل�صرية بدرجات متفاوتة من
التلوث من امل�صادر الربية والبحرية.
ل���ذا فقد قام���ت وزارة الدولة ل�ش���ئون البيئة بو�ض���ع برناجم��� ًا قومي ًا يهدف لإن�ش���اء قاعدة
بيانات �ص���حيحة لنوعية وجودة املياه ال�س���احلية امل�ص���رية وحماية البيئ���ة البحرية من التلوث
ور�صد املتغريات الطارئة على نوعية املياه ال�ساحلية من جراء تلك الأن�شطة واتخاذ الإجراءات
الت�صحيحية يف حينها.
يقوم هذا الربنامج بر�صد نوعية املياه علي امتداد ال�سواحل امل�صرية بغر�ض املتابعة الدورية
لنوعية املياه وتقييم م�ؤ�شرات التلوث وحتديد م�صادرها وذلك بالتعاون مع املعهد القومي لعلوم
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املياه ال�ساحلية
البحار وامل�صايد لر�صد نوعية املياه ال�ساحلية بالبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة  ،ومعهد
الدرا�سات العليا والبحوث بجامعة الإ�سكندرية لر�صد نوعية املياه ال�ساحلية بالبحر املتو�سط.
وقد مت اختيار عدد من القيا�س���ات التي تتم من خالل برنامج الر�ص���د كم�ؤ�ش���رات لنوعية
املي���اه ال�س���احلية وتعترب تلك امل�ؤ�ش���رات هامة للغاية حي���ث �إنها تتيح اتخاذ القرارات ال�س���ليمة
ل�ص���انعي القرار وكذلك التوا�صل مع ال�سيا�سات البيئية وبرامج الإ�صحاح البيئي لتحقيق مبد�أ
الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية.
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املياه ال�ساحلية
�أ�سماء ورموز حمطات الر�صد على �ساحل البحر املتو�سط
اال�سم

الرمز

اال�سم

الرمز

ال�سلوم

Me1

�سيدي جابر

Me17b

مطروح

Me2

املنتزه

Me19

باجو�ش

Me4a

غرب �أبو قري

Me20

مارينا

Me6

�شرق �أبو قري

Me21

�سيدي كرير

Me7a

حمطة الكهرباء

Me23

النوبارية

Me8

املعدية

Me25

الهانوفيل

Me9

ر�شيد 1

Me29

بيطا�ش

Me10

ر�شيد 2

Me31

الدخيلة

Me10a

الربج

Me33

املك�س

Me11

دمياط

Me35

امليناء ال�شرقي

Me12

اجلميل  -غرب

Me39

املعهد القومي لعلوم
البحار وامل�صايد

Me14

اجلميل – �شرق

Me40

اجلانب ال�شرقي من
امليناء ال�شرقي

Me15

بور�سعيد

Me41

اجلانب الغربي من
امليناء ال�شرقي

Me16

العري�ش

Me44

ال�شاطبي

Me17a

رفح

Me47a
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املياه ال�ساحلية
�أ�سماء ورموز حمطات الر�صد على اخلا�صة ب�ساحل البحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة
اال�سم
)خليج ال�سوي�س)

الرمز

اال�سم( البحر الأحمر)

الرمز

اال�سم
(خليج العقبة)

الرمز

ال�سوي�س – قناة
ال�سوي�س اجلنوبي
(بور توفيق)

SU1

الغردقة� -أمام �شرياتون
الغردقة

RE4

�شرم ال�شيخ
(حممية را�س حممد)

AQ1

ال�سوي�س–�أمام
�ساحل معهد علوم
البحار بال�سوي�س

SU2

�سفاجا -ال�ساحل
ال�شمايل للمدينة

RE7

مدخل ميناء
�شرم ال�شيخ

AQ2

يف منطقة مينا
ال�صيد بعتاقة

SU3

�سفاجا -اما �شركة
فو�سفات البحر الأحمر

RE8

داخل ميناء
�شرم ال�شيخ

AQ3

ميناء العني
ال�سخنة

SU5-a

احلمراوين� -شمال
امليناء

RE10

نخلة التل
يف منطقة املحمية

AQ5

العني ال�سخنة

SU5

الق�صري� -أمام منطقة
ا�ستخراج الفو�سفات

RE11

را�س نوبار
خارج منطقة املد

AQ8

را�س غارب
جنوب املدينة
(حقول البرتول)

SU7

الق�صري� -أمام ميناء
الفو�سفات

RE12

نويبع
(مر�سى مكيلبة)
يف منطقة املحمية

AQ11

را�س �شقري
اما امليناء

SU9

مر�سي علم� -أمام امليناء
خارج منطقة املد

RE14

الطور -ال�شاطئ
العام للمدينة
خارج منطقة املد

SU13

بئر �شالتني – �أمام
ميناء �صيد الأ�سماك
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RE15

املياه ال�ساحلية
امل�ؤ�شر:
العد البكتريي للبكرتيا القولونية النموذجية وبكرتيا الإي�شري�شياكوالي
والبكرتيا الكروية ال�سبحية
الو�صف

هو حتديد لعدد ونوع البكرتيا املوجودة باملياه وذلك ملعرفة مدي التلوث الع�ضوي بها.
وحدة القيا�س

عدد.
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

قيا�س يتم �إجراءه للوقوف على احلمل الع�ضوي ( التلوث باملواد الع�ضوية ) للمياه
ال�ساحلية.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

الو�صول بالقيم لأقل من ( 500خلية /م 3للبكرتيا النموذجية) (  100خلية /م 3لبكرتيا
الإي�شري�شياكوالي  ،بكرتيا الكروية ال�سبحية).
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املياه ال�ساحلية
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
البحر املتو�سط كانت قيم بكرتيا القولونية النموذجية لعام  1272150 – 14.25 ( 2009خلية
100/م )3بكرتيا الإي�شري�شياكوالي ( 274500 – 5.25خلية 100/م )3البكرتيا الكروية
ال�سبحية ( 12825 – 4خلية 100/م� )3أما بالن�سبة للبحر الأحمر وخليجي العقبة وال�سوي�س
فكانت قيم بكرتيا القولونية النموذجية لعام  420 – 2.75 (2009خلية 100/م )3بكرتيا
الإي�شري�شياكوالي ( 287.5 – 1خلية 100/م )3البكرتيا الكروية ال�سبحية (142.5 – 1
خلية 100/م. )3
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املياه ال�ساحلية
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املياه ال�ساحلية

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

يو�ضح ال�شكل العد البكتريي بالبحر املتو�سط ويت�ضح منه التح�سن امللحوظ يف العد البكتريي
لبكرتيا القولون النموذجية الكلية يف معظم نقاط الر�ص���د لعام  2009عن الأعوام ال�س���ابقة
�إىل انه تعد احلدود املعمول بها عاملي ًا ب�صورة ملحوظة يف بع�ض النقاط مثل " املك�س ،الدخيلة
 ،امليناء ال�ش���رقية  ،ر�ش���يد  ، 1ر�ش���يد  ، 2الربج " وكذلك احلال لبكرتيا الإي�شري�ش���ياكوالي
والبكرتيا الكروية ال�سبحية  ،ترجع الزيادة ذلك �إىل وجود �صرف �صحي غري معالج �أو معالج
جزئي ًا �أو مياه �صرف زراعي يف تلك املناطق.
�أما بالن�سبة للبحر الأحمر وخليجي العقبة وال�سوي�س فكانت قيم العد البكتريي لبكرتيا القولون
النموذجية الكلية يف جميع نقاط الر�ص���د �أقل من املعايري املعمول بها عاملي ًا وكما كانت القيم
خالل عام  2009اقل من الأعوام ال�سابقة ،وكذلك احلال لبكرتيا الإي�شري�شياكوالي والبكرتيا
الكروية ال�سبحية فجاءت معظم نقاط الر�صد يف احلدود واملعايري العاملية املعمول بها .
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املياه ال�ساحلية
امل�ؤ�شر:
تركيزات املغذيات ( الأمونيا والنرتات والفو�سفور)
الو�صف

حتديد تركيز ( الأمونيا والنرتات والفو�سفور) الكلى باملياه ال�ساحلية وذلك لقيا�س حالة التلوث
باملغذيات.

وحدة القيا�س

ملجم  /لرت.
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

حتليل يتم �إجراءه لتحديد ن�سبة تركيز املغذيات يف املياه مما يدل ب�شكل غري مبا�شر علي
وجود �صرف زراعي من عدمه .
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

ال يوجد
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ترتاوح متو�سط الرتكيزات للبحر املتو�سط بني (� 0.0إىل � 0.012 – 0.04إىل 0.013 – 0.068
�إيل  0.071ملجم  /لرت) للأمونيا و النرتات والفو�سفات على التوايل � ،أما بالن�سبة للبحر الأحمر
وخليجي العقبة وال�سوي�س فرتاوح متو�سط الرتكيزات بني (� 0.01إىل � 0.006 – 0.459إىل
� 0.025 – 0.192إيل  0.203ملجم  /لرت) للأمونيا و النرتات والفو�سفات على التوايل.
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املياه ال�ساحلية
تعليقات على اجلداول والأ�شكال

البحر املتو�سط:
�أو�ض���حت نتائج الر�ص���د �أن تركيز املغذيات جاء منخف�ض يف معظم حمطات الر�صد ماعدا
وجود تركيز مرتفع ن�سبي ًا يف بع�ض املناطق مثل منطقة " املك�س – الدخيلة – امليناء ال�شرقي
– حمطة الطاقة الكهربية " لوجود بع�ض الأن�شطة ال�صناعية بتلك املنطقة .
البحر الأحمر:
وجاءت تركيزات املغذيات يف املنطقة ميناء ال�صيد بعتاقة واملنطقة املواجهة للمعهد القومي
لعل���وم البح���ار وامل�ص���ايد ومنطقة ر�أ����س غارب ( حقول الب�ت�رول ) مرتفعة ن�س���بي ًا عن باقي
املناطق ويرجع ذلك لقربها من م�صادر ال�صرف.
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املناطق ال�ساحلية والبحرية

الفصل السابع

المناطق الساحلية والبحرية
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املناطق ال�ساحلية والبحرية
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املناطق ال�ساحلية والبحرية

 7املناطق ال�ساحلية والبحرية
مقدمة

حتتوى املناطق ال�ساحلية على العديد من املوارد الطبيعية ذات القيمة االقت�صادية والبيئية
والأنظمة ال�ساحلية ،وقد كانت املناطق ال�ساحلية امل�صرية من �أكرث املناطق التي يتم ا�ستغالل
مواردها ب�صورة مكثفة وذلك لكرثة مواردها الطبيعية ،ولقد �أدى الت�ضارب بني احلاجة
االقت�صادية ال�ستهالك �أو ا�ستخدام موارد املناطق ال�ساحلية �إىل تدهورها .وللحفاظ على
البيئة البحرية من التدهور �أ�صبح هناك �ضرورة لتطبيق مبد�أ الإدارة املتكاملة للمناطق
ال�ساحلية وا�ستخدام منهج متكامل و ب�أ�سلوب يحقق اال�ستخدام والتنمية امل�ستدامة لتلك املوارد
وتكون امل�ؤ�شرات البيئية احد الأدوات التى ميكن من خاللها التعرف على حالة املوارد ال�ساحلية
لتكون �أداه م�ساعدة يف و�ضع خطط وبرامج للإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية و احلد من
تدهورها.
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املناطق ال�ساحلية والبحرية
امل�ؤ�شر:
�أنواع الكائنات البحرية التي انقر�ضت �أو املهددة باالنقرا�ض
الو�صف

تتعر�ض بع�ض الكائنات البحرية �إىل خطر االنقرا�ض نتيجة الختالف الظروف البيئية التي
جتعلها غري قادرة على التكيف يف الظروف البيئية اجلديدة ويعرب امل�ؤ�شر عن عدد تلك
الأنواع املنقر�ضة �أو املهددة بالإنقرا�ض.
وحدة القيا�س

عدد الأنواع
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

معدل حتديث البيانات يعتمد على حتديث القائمة احلمراء للكائنات املهددة باالنقرا�ض
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

تعترب الكائنات املهددة باالنقرا�ض من امل�ؤ�شرات الهامة التي تعرب عن التغري يف حالة البيئة
وتدهور البيئة الطبيعية.

الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

حماية الكائنات املهددة باالنقرا�ض تطبيقا لقانون املحميات الطبيعية رقم ( ) 102لعام
 – 1983اتفاقية االجتار الدويل باحليوانات والنباتات املهددة باالنقرا�ض (ال�سايت�س
 ،)CITESاتفاقية التنوع البيولوجي  ،اتفاقية بازل ،اتفاقية رام�سار ،اتفاقية الأنواع
املهاجرة  ،CMSاالتفاقية الدولية لتنظيم �صيد احليتان.
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املناطق ال�ساحلية والبحرية
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر

 145نوع

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

تبذل وزارة الدولة ل�شئون البيئة جهود كبرية لإعالن حمميات جديدة لتوفري الظروف املالئمة
للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الكائنات من خطر االنقرا�ض.
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املناطق ال�ساحلية والبحرية
امل�ؤ�شر:
م�ساحات غابات املاجنروف
الو�صف

غابات املاجنروف هي عبارة عن �أ�شجار كثيفة تنمو يف املياه املاحلة فهي تعترب من املوائل
الطبيعية الهامة كما �أنها تتميز بتثبيت الرتبة واحلد من ت�أثري عمليات النحر  ....الخ
ويتم حتديد م�ساحات غابات املاجنروف لال�ستفادة منها وبحث �أف�ضل الطرق لتنميتها
واحلفاظ عليها.

وحدة القيا�س

هكتار
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة0

معدل حتديث امل�ؤ�شر

معدل حتديث البيانات يعتمد على البيانات املتاحة0
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

هذا امل�ؤ�شر يعرب عن املحافظة على البيئة الطبيعية كما �أنها تعد من املوائل الطبيعية التي
ت�سهم يف زيادة التنوع البيولوجى.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

زيادة م�ساحات �أ�شجار املاجنروف و حت�سني حالة الأ�شجار طبقا لقانون املحميات الطبيعية
رقم ( ) 102لعام  ،1983اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار.
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القيمة الفعلية للم�ؤ�شر

 700هكتار

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

مت ر�صد بيئة �أ�شجار املاجنروف يف  28منطقة مب�ساحة تزيد عن  700هكتار على امتداد
�ساحل البحر الأحمر واجلزر وخليج العقبة مقارنة ب  ٥٢٥هكتار عام  ،٢٠٠٢و�أو�ضح برنامج
الر�صد حت�سن كبري يف حالة �أ�شجار املاجنروف حيث و�صل متو�سط ارتفاعها �إىل  2.7مرت
وكثافة الأ�شجار �إىل � 313شجرة/هكتار كما زادت م�ساحة �أ�شجار املاجنروف امل�ستزرعة �إىل
ما يقرب من  80فدان بزيادة قدرها  % 15خالل عام .2008
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املناطق ال�ساحلية والبحرية
امل�ؤ�شر:
ن�سبة م�ساحة املناطق ال�ساحلية البحرية املحمية لإجمايل م�ساحة
املحميات يف م�صر
الو�صف

ي�صف هذا امل�ؤ�شر الن�سبة املئوية للمناطق البحرية املحمية للمحميات املتواجدة بجمهورية
م�صر العربية ومتثل املحميات الطبيعية يف م�صر منوذج من النظم البيئية ذات الأهمية
التي يتم احلفاظ عليها من عوامل التدهور كما �أنها حتفظ للكائنات الظروف املنا�سبة التي
جتعلها متار�س حياتها الطبيعية وتقوم بوظائفها يف النظام البيئي .
وحدة القيا�س

ن�سبة مئوية
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

يتم حتديث البيانات عند الإعالن عن حممية بحرية طبيعية جديدة.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

 .1تعترب املناطق املحمية م�ؤ�شر للتنمية امل�ستدامة للموارد ال�ساحلية.
 .2احلفاظ على املوائل البحرية ذات امل�صدر الرئي�سي لنمو الكائنات البحرية وحمايتها من
املخاطر الناجتة من امللوثات التي تتعر�ض لها.
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املناطق ال�ساحلية والبحرية
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

زيادة امل�ساحات املحمية ب�إعالن حمميات جديدة وتطبيق قانون املحميات الطبيعية رقم
( ) 102لعام .1983

القيمة الفعلية للم�ؤ�شر

%31.14

تعليقات على اجلداول والأ�شكال

تغطى امل�ساحات املحمية يف م�صر حوايل � 150ألف كم 2مبا يعادل  % 15من م�ساحة م�صر
وتبلغ م�ساحة املناطق البحرية املحمية  47263كم 2مبا يعادل  % 31.14من �إجمايل م�ساحة
املحميات الطبيعية يف م�صر.
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املناطق ال�ساحلية والبحرية
امل�ؤ�شر:
م�ساحات ال�شعاب املرجانية بالبيئة البحرية
الو�صف

ي�صف هذا امل�ؤ�شر م�ساحة ال�شعاب املرجانية بالبيئة البحرية لكونها من �أهم املوائل البحرية
وهى عبارة عن �صخور بحرية حتتوى على نت�ؤات تلج�أ �إليها الكائنات البحرية لو�ضع البي�ض
�أو االحتماء بها وتعمل على تثبيت خط ال�شاطئ وهى م�صدر للجذب ال�سياحي.
وحدة القيا�س

كم

2

م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

معدل حتديث البيانات يعتمد على ر�صد تغريات يف نوعية ال�شعاب املرجانية وم�ساحتها
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

 .1تعترب م�ؤ�شر هام للتنوع البيولوجى لكونها موئل طبيعي للكائنات البحرية.
 .2تعترب مقوم من مقومات اجلذب ال�سياحي وم�صدر من م�صادر الدخل القومي.
 .3مراقبة حالة البيئة البحرية واملحافظة على التنوع البيولوجى.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

حت�سني حالة ال�شعاب املرجانية وتطبيق قانون املحميات الطبيعية رقم ()102
لعام .1983
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تغطى ال�شعاب املرجانية بطول �ساحل البحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة حوايل
1800كم.
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املناطق ال�ساحلية والبحرية

13 0

املناطق ال�ساحلية والبحرية
التعليق على اجلداول والأ�شكال

مت درا�سة  72مربع ثابت لل�شعاب املرجانية يف مناطق الغردقة وجنوبها و�أو�ضحت النتائج يف
املنطقة ال�شمالية حول الغردقة وجود  3جمموعات رئي�سية  :املجموعة الأوىل بها زيادة يف
ن�سبة ال�شعاب املرجانية �إىل �أكرث من  % 15من  2001حتى  2008ويف املجموعة الثانية زيادة
متو�سطة ترتاوح مابني  % 7-4واملجموعة الثالثة بها نق�ص ( )% 5-4وهى من املناطق التي
جتذب عدد كبري من الغوا�صني .
�أو�ضحت نتائج ر�صد املنطقة اجلنوبية خالل الفرتة من  2003حتى � 2008أن معدل الزيادة يف
املجموعة الأوىل تراوح ما بني ( )% 5-4بينما كانت الزيادة يف املجموعة الثانية ما بني (3-1
 )%اما املجموعة الثالثة فكانت الزيادة  %1وترجع �أ�سباب زيادة ن�سبة ال�شعاب املرجانية �إىل
�أعمال احلماية كالـ ( ال�شمندورات – الدوريات البحرية ).
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املياه ال�ساحلية
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التنوع البيولوجى

الفصل الثامن

التنوع البيولوجى
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التنوع البيولوجى

13 4

التنوع البيولوجى

 8التنوع البيولوجى
مقدمة

ي�ستعد العامل يف الوقت احلا�ضر ملواجهة حتديات الألفية الثالثة التي تت�سم بالعوملة وحترير
ال�س���وق وتراج���ع القوانني �أمام التطورات ال�س���ريعة وانت�ش���ار املقاوالت احلرة ونهج املناف�س���ة
وال�ش���راكة والت�أهيل و�إدخال الأبعاد وامل�ؤ�ش���رات البيئية يف التنمية االقت�ص���ادية واالجتماعية.
وقد �أظهرت امل�ؤ�ش���رات �أنه الزالت هناك املخاطر التى ته���دد احلياه الربية واملوائل الطبيعية
نتيجة لل�ض���غوط املختلفة على النظم البيئية وتفتيت حيازات الأرا�ض���ى واال�س���تخدام اجلائر
للتن���وع البيولوجى والنمو املتزايد يف جمال ال�س���ياحة والبناء .وق���د مت تنفيذ �إجراءات عديدة
به���دف مقاوم���ة الفق���د يف التنوع البيولوج���ى و�إعداد �إ�س�ت�راتيجية جديدة للتن���وع البيولوجى
للمرحلة القادمة.
مازال هناك الكثري من م�ؤ�ش���رات التنوع البيولوجى التى ن�س���عى لإعدادها التى تظهر حال
التنوع البيولوجى وموائله ومدى اخلطوات التى متت يف جمال �ص���ون التنوع البيولوجى وحتقيق
برامج االتفاقية الدولية للتنوع البيولوجى.
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التنوع البيولوجى
امل�ؤ�شر:
�إجماىل م�ساحة وعدد املحميات الطبيعية امل�صرية
الو�صف

ي�صف هذا امل�ؤ�شر منو م�ساحة وعدد املناطق املحمية عرب الزمن .وتعرف املحمية الطبيعية
ب�أنها �أى م�ساحة من الأر�ض �أو ال�ساحل �أو املياة الداخلية تتمتع مبميزات من احلياة النباتية �أو
احليوانية �أو املناظر الطبيعية ولها قيمة ثقافية �أو علمية �أو �سياحية �أو جمالية ،ويتم تخ�صي�صها
و�إعالنها كمحمية طبيعية بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء بعد تو�صية من جهاز �شئون البيئة.
وحدة القيا�س

الكيلو مرت املربع (كم.)2
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

يتغري معدل حتديث امل�ؤ�شر مع �إعالن كل حممية طبيعية جديدة.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

تقييم امل�ستوى وامل�ؤ�شر الزمنى لإعالن املحميات الطبيعية وجناح �سيا�سات احلفاظ على
الرثوات الطبيعية.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

مت حتديد املحميات الطبيعية لت�أكيد املحافظة على البيئة وفق قانون املحميات الطبيعية رقم
( )102لعام .1983

13 6

التنوع البيولوجى
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
1983
1985
1986
1988
1989
1992
1998
1999
2002

عدد املحميات
الطبيعية
1
3
6
8
14
17
20
21
23

2003

24

2006
2007

25
27

العام

امل�ساحة الرتاكمية
للمحميات الطبيعية
 850كم2
 1088كم2
37388,5
41818,5
75005,5
76117,5
80332,5
80392,5
91202,5

الن�سبة املئوية للم�ساحات
الرتاكمية للمحميات الطبيعية

كم2
كم2
كم2
كم2
كم2
كم2
كم2

% 0,09
% 0,11
% 3,74
% 4,18
% 7,50
% 7,61
% 8,03
% 8,03
% 8,12

 98652,5كم2

% 9,87

 100643,5كم2
 149167,5كم2

% 10,06
% 14,91

معدل الزيادة في مساحات المحميات الطبيعية المصرية
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التنوع البيولوجى
معدل الزيادة في عدد المحميات الطبيعية المصرية

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
تغطى امل�ساحات املحمية يف م�صر حاليا ( )% 14,91من �إجماىل م�ساحة الدولة .ويو�ضح اجلدول
وال�شكل حدوث زيادة ملحوظة يف م�ساحة الأرا�ضى املحمية منذ عام  1983عند �إعالن �أول حممية
وحتى عام  2007عندما و�صل عدد املحميات الطبيعية اىل  27حممية (ب�إعالن كال من حمميتى
الدبابية واجللف الكبري).
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امل�ؤ�شر:
ت�صنيف املحميات الطبيعية وفقا لقواعد الإحتاد الدوىل ل�صون الطبيعة
الو�صف

ي�صف هذا امل�ؤ�شر ت�صنيف املحميات الطبيعية امل�صرية وفقا لقواعد الإحتاد الدوىل ل�صون
الطبيعة.
وحدة القيا�س

عدد املحميات الطبيعية يف كل ت�صنيف.
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

يتغري معدل حتديث امل�ؤ�شر مع �إعالن كل حممية طبيعية جديدة.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

و�صف خ�صو�صية املحميات الطبيعية التى يتم حتديدها يف م�صر وفقا لت�صنيف الإحتاد
الدوىل ل�صون الطبيعة وعرب الزمن.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

مت حتديد املحميات الطبيعية لت�أكيد املحافظة على البيئة وفق قانون املحميات الطبيعية رقم
( )102لعام .1983
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التنوع البيولوجى
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ت�صنيف الإحتاد الدوىل ل�صون الطبيعة
()IUCN

املحميات الطبيعية احلالية

عدد املحميات
الطبيعية

الفئة الأوىل �أ  :املحميات الطبيعية التامة.

•حممية الغابة املتحجرة.
•حممية قبة احل�سنة.
•حممية الدبابية.
•حممية كهف وادى �سنور.
•حممية طابا.
•حممية وادى دجلة.

6

الفئة الأوىل ب  :املناطق الربية.

•حممية �سيوه الطبيعية.

1

الفئةالثانية  :احلدائق الوطنية.
منطقة حممية تدار �أ�سا�سا حلماية النظام البيئى
والأن�شطة الرتفيهية.

•حممية ر�أ�س حممد وجزيرتا تريان
و�صنافري.
•حممية وادي اجلمال -حماطة.

2

الفئة الثالثة  :الآثر الطبيعي.
منطقة حممية تدار �أ�سا�سا للحفاظ على املعامل
الطبيعية اخلا�صة.

•حممية اجللف الكبري.
•حممية �سانت كاترين.

2

•حممية وادى الريان.
•حممية ال�صحراء البي�ضاء
الطبيعية.
•حممية جزيرتا �سالوجا وغزال
واجلزر ال�صغرية بينهما (ال�شالل
الأول).
•منطقة الأحرا�ش ال�ساحلية.
•حمميات علبة الطبيعية.
•حممية اجلزر ال�شمالية للبحر
الأحمر.
•حممية الزرانيق و�سبخة الربدويل.
•حممية �أبو جالوم.
•حممية نبق.
•حممية بركة قارون.

11

الفئة الرابعة  :مناطق �إدارة الأنواع  /املوائل.
منطقة حممية تدار �أ�سا�سا لل�صون من خالل
التدخل الإدارى.
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الفئة اخلام�سة  :حمميات املناظر الطبيعية
الربية والبحرية.
منطقة حممية تدار �أ�سا�سا ل�صون املناظر الطبيعية
الربية والبحرية والأن�شطة الرتفيهية.

•حممية الربل�س.

1

الفئة ال�ساد�سة :حمميات �إدارة املوارد الطبيعية.
تدار �أ�سا�سا للإ�ستخدام امل�ستدام للنظم البيئية
الطبيعية.

•حممية العميد الطبيعية.
•حممية �أ�شتوم اجلميل وجزيرة
تني�س.
•حممية الوادى الأ�سيوطى.
•حممية وادى العالقى.

4

27

الإجماىل
عدد المحميات الطبيعية وفقا لتصنيف االتحاد الدولة لصون الطبيعة

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
معظم املحميات الطبيعية يف م�صر متعددة الأغرا�ض ومع ذلك ،فيمكن ت�صنيفها يف جميع
الفئات ال�ستة التى حددها الإحتاد الدوىل ل�صون الطبيعة ( .)IUCNومن املالحظ �أن يف
م�صر متنزهني مهمني من املتنزهات الوطنية الطبيعية( :ر�أ�س حممد) و (وادى اجلمال)
املعلنة م�ؤخر ًا.
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التنوع البيولوجى
امل�ؤ�شر:
القائمة احلمراء وت�صنيف الأنواع وفقا لقواعد الإحتاد الدوىل ل�صون الطبيعة
الو�صف

ي�صف هذا امل�ؤ�شر حالة ت�صنيف الأنواع النباتية واحليوانية امل�صرية طبقا للإحتاد الدوىل
ل�صون الطبيعة ،ومت الإنتهاء من ت�صنيف كال من الفرا�شات والثدييات امل�صرية طبقا للإحتاد
الدوىل ل�صون الطبيعة.
وحدة القيا�س

عدد الأنواع واملجموعات امل�صنفه طبقا للإحتاد الدوىل ل�صون الطبيعة.
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

يتم ذلك بطريقة دورية ،ويعتمد الت�صنيف على توافر الت�سجيالت اخلا�صة بالأنواع بقواعد
البيانات وتوافر اخلرباء للإمداد بالت�سجيالت ومراجعتها وتطبيق املعايري.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

ت�صنيف الأنواع طبقا للإحتاد الدوىل ل�صون الطبيعة وحتديد القائمة احلمراء للمجموعات
النباتية واحليوانية (قائمة الأنواع التى حتتاج اىل حماية) ويفيد ذلك عند �سن الت�شريعات
اخلا�صة بتحديد االنواع التى مينع �صيدها �أو ت�صديرها.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

مت حتديد املحميات الطبيعية لت�أكيد املحافظة على البيئة وفق قانون املحميات الطبيعية رقم
( )102لعام .1983
14 2
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القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
معر�ض لالنقرا�ض VU -

مهدد بالإنقرا�ض – EN

مهدد لالنقرا�ض ويف و�ضع حرج CR -

مل يتم تقييمه NA -

غري مهدد او التهديد غري معنوى LC -

املعلومات غري متوفرة DD -

القائمة الحمراء للثدييات المصرية

القائمة الحمراء للفراشات المصرية
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التنوع البيولوجى
تعليقات على اجلداول والأ�شكال
وجد �أن حواىل ثلث �أنواع الثدييات امل�صرية وربع الفرا�شات امل�صرية تندرج حتت فئات الأنواع
املهددة بالإنقرا�ض ويف و�ضع حرج ( )CRوالأنواع املهددة بالإنقرا�ض ( )ENوالأنواع املعر�ضة
للإنقرا�ض ( .)VUوهذا يعك�س مدى احلاجة ال�شديدة حلماية تلك الأنواع وي�ؤكد �إدراجها يف
قوائم الأنواع املحظور �صيدها.
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امل�ؤ�شر:
عدد الأنواع الدخيلة والغازية امل�سجلة بالبيئة امل�صرية
الو�صف

ي�صف هذا امل�ؤ�شر �أعداد الأنواع الدخيلة والغازية داخل كل جمموعة ت�صنيفية والتى مت ت�سجيلها
على مدى اخلم�س �سنوات ال�سابقة.
وحدة القيا�س

عدد.
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

يعتمد حتديث البيانات على البيانات املتاحة.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

ح�صر الأنواع الدخيلة والغازية التى دخلت للبيئة امل�صرية بق�صد وبدون ق�صد.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

اتخاذ تدابري وقائية وفعالة ملنع �أدخال انواع دخيلة �أو غازية جديدة تهدد النظم البيئية �أو
املوائل �أو الأنواع املحلية والعمل على مقاومتها.
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التنوع البيولوجى
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
بلغ عدد الأنواع التى مت ت�سجيلها يف م�صر  110نوع ًا كما هو مو�ضح باجلدول وال�شكل التاىل:
املجموعة الت�صنيفية

عدد الأنواع الدخيلة الغازية
امل�سجلة

النباتات املائية

14

النباتات الأر�ضية

7

الق�شريات

16

احل�شرات

14

العنكبيات

1

الأ�سماك

31

الثديييات

3

الطيور

3

الزواحف

1

الربمائيات

1

الكائنات الدقيقة

8

الديدان اخليطية

3

الرخويات

4

اجللد �شوكيات

1

اجلوفمعويات

1

الديدان احللقية

2

املجموع الكلى

110
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تعليقات على اجلداول والأ�شكال
املعلومات عن مدى �أنت�شار الأنواع الدخيلة والغازية يف م�صر فقرية اىل حد كبري وحتتاج �إىل
الكثري من اجلهود املتخ�ص�صة يف جماالت البحث والر�صد والت�صنيف .على الرغم من ذلك
تتوافر بع�ض البيانات عن الأنواع القليلة التي لها �آثار بيئية خطرية على البيئة امل�صرية مثل نبات
ورد النيل و�سو�سة النخيل و�إ�ستاكوزا املياة العذبة.

هنالك مايقرب من  %5من الأنواع النبات ِية الغازية التى مت �إدخالها بطريقة متعمدة �أو غري متعمدة
خالل الـمائتى عام املا�ضية من �إجماىل احلجم الكلى للنباتات الربية املوجودة وهو  2100نوع .وقد
�أنت�شرت هذه النباتات الغازية يف م�صر كنتيجة لزيادة الأرا�ضى املنزرعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
و�شقّ الطرق والتعمري والأن�شطة التنموية الأخرى ،كما مت �أي�ضا جلب العديد من الأنواع احليوانية
أ�سماك والرخويات والق�شريات والعديد من
الغازية �إىل م�صر �سواء للتجارة �أو للإ�ستزراع مثل ال ِ
الأنواع الأخرى.
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الت�شجري والغابات والأحزمة وامل�سطحات اخل�ضراء

14 8

الت�شجري والغابات والأحزمة وامل�سطحات اخل�ضراء

الفصل التاسع

التشجير والغابات واألحزمة
والمسطحات الخضراء
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الت�شجري والغابات والأحزمة وامل�سطحات اخل�ضراء

15 0

الت�شجري والغابات والأحزمة وامل�سطحات اخل�ضراء

 9الت�شجري والغابات والأحزمة وامل�سطحات اخل�ضراء
مقدمة

تعد الأ�ش���جار �أحد �أهم عنا�ص���ر البيئة الطبيعية التي متنح اخلري واحلماية والظل  ،ومتثل
الغابات والأ�ش���جار املزروعة �أحد عنا�ص���ر املوارد الطبيعية املتج���ددة املهمة التي تقوم بحفظ
التوازن البيئي وتلعب دور ًا مهم ًا يف البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها  ،فهي تتفاعل مع خمتلف
�أ�ش���كال العنا�ص���ر البيئية املناخية والأر�ض���ية واملائية واحليوية وتعمل عل���ى حماية البيئة بكل
عنا�ص���رها  ،وبدون الأ�شجار ف�إن احلياة الب�ش���رية �ست�صبح غري قابلة اال�ستدامة  ،وخري دليل
على ذلك ما نادى به العديد من االتفاقيات وامل�ؤمترات  ،فلنحافظ على الغابات ونزرع الأ�شجار
من �أجل كوكبنا .

15 1

دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

الت�شجري والغابات والأحزمة وامل�سطحات اخل�ضراء
امل�ؤ�شر:
امل�ساحة الكلية للغابات التى تروى مبياه ال�صرف املعاجلة
الو�صف

ي�شري امل�ؤ�شر �إىل م�ساحة الغابات املزروعة بجمهورية م�صر العربية والتى تروى مبياه ال�صرف
املعاجلة كما ي�شري �إىل االرتباط بني التو�سع يف زراعة الغابات وكميات املياه املعاجلة امل�ستخدمة
يف الرى وعالقتها ب�أنواع الأ�شجار ومواقع الزراعة لتحديد مدى �إمكانية التو�سع امل�ستقبلى يف
�إ�ستخدام تلك املياه و�إن�شاء حمطات املعاجلة.
وحدة القيا�س

فدان
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة – وزارة الزراعة و�إ�ست�صالح الأرا�ضى – ال�شركة القاب�ضة ملياه
ال�شرب وال�صرف ال�صحى.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

ربط العالقة بني كمية مياه ال�صرف ال�صحى املعاجلة وامل�ساحة الكلية للغابات التى يتم
زراعتها وفق الكود امل�صرى لإ�ستخدام هذه النوعية من املياه.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

يهدف الربنامج الوطنى لإ�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحى املعاجلة يف زراعة الغابات
والت�شجري عموما حلل امل�شاكل البيئية الناجتة عن تراكم مياه ال�صرف ال�صحى ،و�إ�ضافة
�أرا�ضى م�ست�صلحة جديدة وم�ساحات من الغابات املزروعة بالإ�ضافة �إىل العائد ال�صحى
على ال�سكان و�إتاحة فر�ص عمل جديدة لل�شباب.
15 2

الت�شجري والغابات والأحزمة وامل�سطحات اخل�ضراء
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
 17000فدان
املحافظة

عدد
الغابات

امل�ساحة املزروعة
(فدان)

نظام الري

�أنواع النباتات

�أ�سوان

4

730

بالتنقيط

Khaya-Terminalia

الأق�صر

3

900

بالتنقيط  +الري بالغمر
املعدل

قنا

10

�سوهاج

6

�أ�سيوط

4

*200
900

الري بالغمر املعدل

*5070
2491

بالتنقيط +الغمر املعدل

*3218
495

Khaya, Jatropha,
Eucalptus, Mulberry,
Acacia
Eucalyputs, Khaya
Khaya, Jatropha

بالتنقيط

Kaya

املنيا

2

800

بالتنقيط

Eucalyputs, Casuarina

اجليزة

1

500

بالتنقيط

Khaya, Cupressus

الدقهلية

1

200

بالتنقيط

Concarpus, Cupressus,
Eucalyptus

املنوفية

1

600

بالتنقيط

Agara, Cupressus,
Pinus, Acacia,
Eucalyputs, Mulberry,
Ornamental trees

مطروح

1

بالتنقيط

Eucalyputs, Casuarina

الأ�سكندرية

1

60

بالتنقيط

Eucalyputs, Casuarina

الأ�سماعيلية

1

500

بالتنقيط

Concarpus, Agara,
Cupressus, Pinus,
Khaya, Eucalyptus,
Casuarine, Mulberry,
Bamboo

*4936

200
*800
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الت�شجري والغابات والأحزمة وامل�سطحات اخل�ضراء
ال�سوي�س

1

400

بالتنقيط

Jatropha

�شمال �سيناء

1

300

بالتنقيط

Cupressus

جنوب �سيناء

2

700

بالتنقيط

Eucalyptus, Casuarina,
Ornamental trees

البحر الأحمر

1

بالتنقيط

Casuarina, Jatropha,
Khaya

الوادي اجلديد

3

200
*800
1800

بالتنقيط  +نظام
الري بالغمر املعدل

* حتت الإن�شاء والتنفيذ
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Termination, Tamarix,
Neem, Khaya,
Eucalyptis, Acacia.

الت�شجري والغابات والأحزمة وامل�سطحات اخل�ضراء
تعليقات على اجلداول والأ�شكال
ي�ؤدى تنفيذ الربنامج الوطنى لال�ستخدام االمن ملياه ال�صرف ال�صحى املعاجلة يف زراعة
الغابات اىل حل بع�ض امل�شاكل البيئية لرتاكم مياه ال�صرف ال�صحى ،وي�ساهم يف تقليل حدة
تلوث الهواء والرتبة واملياه ،كما �أنه �أحد عنا�صر تلطيف وحت�سني املناخ لإمت�صا�ص الأ�شجار
لثانى �أك�سيد الكربون و�إطالق الأك�سجني ،كما يعمل على �ضمان اال�ستدامة البيئية.
وقد �أو�ضحت البيانات �أن هناك زيادة قد حتققت يف زراعة الغابات التى تعتمد يف ريها على
مياه ال�صرف املعاجلة ،وقد زادت امل�ساحة من  90فدان عام  1995حتى و�صلت �إىل 17000
فدان عام .2008
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الت�شجري والغابات والأحزمة وامل�سطحات اخل�ضراء
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الطاقة

الفصل العاشر

الطاقة
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الطاقة
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الطاقة

 10الطاقة
مقدمة

عل���ى الرغم من �أن احلفاظ على الطاقة لي�س���ت ق�ض���ية نفكر فيها يف حياتن���ا اليومية� ،إال
�أنها وبدون �أدنى �ش���ك ق�ض���ية بالغة الأهمية.جميعنا ي�ستخدم الطاقة على مدار اليوم ،ويف كل
يوم من �أيام ال�س���نة� .إننا نعتمد على الطاقة جلع���ل حياتنا مريحة ومنتجة و�أكرث متعة ،ولكننا
للأ�س���ف نقوم بذلك ب�شكل بديهي دون التفكري بالعواقب .والأمر الذي ين�ساه معظم النا�س هو
�أن الطاقة لي�ست متوفرة �إىل الأبد ،و�أننا للحفاظ على نوعية حياتنا يجب �أن ن�ستخدم م�صادر
الطاقة بحكمة.
ومما ال �ش���ك فيه �أن خيارنا يف كيفية ا�س���تخدام الطاقة �سي�ؤثر على البيئة ،وعلى حياتنا،
�إ�ض���افة �إىل ت�أث�ي�ره على حياة الأجيال القادمة .وهن���اك العديد من الأمور التي ميكن �أن نقوم
بها للحد من ا�ستخدام الطاقة وا�ستخدامها بطريقة �أكرث وعي ًا ،وهذا هو �أ�سا�س عملية تر�شيد
الطاقة� .إن احلفاظ على الطاقة هو �أي �س���لوك ينتج عنه ا�س���تخدام �أقل للطاقة ،مثل التحول
�إىل ا�س���تخدام م�ص���ابيح توفري الطاقة التي حتتاج �إىل طاقة �أقل للقي���ام بنف�س الوظيفة التي
تقوم بها امل�ص���ابيح العادية� .إن الت�صرف بطرق �أكرث فاعلية من الطرق امل�ستخدمة حالي ًا هو
اخلطوة الأوىل يف احلفاظ على م�صادر الطاقة و�إطالة مدة عملها.
�إن تر�ش���يد ا�س���تخدام الطاقة يقل�ص من ا�س���تهالك الطاقة ومعدل الطاقة املخ�ص�ص لكل
فرد ،ولهذا ال�سبب فهو يوازن الزيادة يف كمية تزويد الطاقة املطلوبة ملواكبة النمو ال�سكاين.
كما �أن تر�ش���يد ا�س���تهالك الطاقة يع���د خطوة �أ�سا�س���ية للحد من التغ�ي�رات املناخية التي
تعترب من �أخطر التهديدات التي تواجه كوكب الأر�ض اليوم ،خا�ص���ة و�أن هذه التغريات بد�أت
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الطاقة
بالفع���ل ت�ؤثر على العامل  ،ل���ذا يجب على اجلميع "حكومات وقطاع���ات �أعمال و�أفراد" العمل
مع ًا ملواجهة ظاهرة التغريات املناخية .عن طريق تقلي�ص انبعاثات الكربون التي ت�سرع عملية
التغريات املناخية.
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الطاقة

امل�ؤ�شر:
الطاقة الكهربية املولدة من طاقة الرياح (مليون ك.و�.س)
الو�صف

كمية الطاقة الكهربية املولدة من طاقة الرياح والتى تعترب�أحد م�صادر الطاقة
املتجددة.

وحدة القيا�س

مليون ك.و�.س
م�صادر املعلومات

وزارة الدول����ة ل�ش����ئون البيئ����ة ،وزارة الكهرب����اء والطاق����ة ،هيئة الطاق����ة اجلديدة
واملتجددة.

معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

التو�سع يف �إن�شاء حمطات توليد الكهرباء بوا�سطة الرياح وزيادة الطاقة املنتجة منها.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

تطبيق مبد�أ تر�شيد �إ�ستهالك الطاقة وتنويع م�صادر الوقود وزيادة ا�ستخدامات الطاقة
اجلديدة واملتجددة.
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الطاقة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
ت�شري النتائج �إىل زيادة كمية الطاقة املولدة من طاقة الرياح من  830مليون ك.و�.س� .إىل 931
مليون ك.و�.س.
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الطاقة

امل�ؤ�شر:
ن�سبة الطاقة املتجددة من اجماىل م�صادر الطاقة الكهربية امل�ستخدمة
الو�صف

ن�سبة الطاقة الكهربية املولدة من امل�صادر املتجددة �إىل �إجماىل الطاقة الكهربية امل�ستخدمة.
وحدة القيا�س

ن�سبة مئوية.
م�صادر املعلومات

جهاز �شئون البيئة  ،وزارة الكهرباء والطاقة  -هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

التو�سع يف �إن�شاء حمطات توليد الكهرباء بوا�سطة الرياح وزيادة الطاقة املنتجة منها.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

زيادة ن�سبة ا�ستخدام الطاقة املتجددة بهدف تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة التقليدية وتنويع
م�صادر الوقود والتو�سع يف ا�ستخدام الطاقة املتجددة وتر�شيد �إ�ستخدام الطاقة التقليدية يف
�إطار التخطيط العام للطاقة يف م�صر.
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الطاقة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
تالحظ ارتفاع م�ؤ�شر ن�سبة الطاقة الكهربية من الرياح �إىل �إجماىل الطاقة الكهربية املولدة
من � %0.67إىل .%0.71
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الطاقة

امل�ؤ�شر:
كمية الطاقة الكهربية امل�ستهلكة يف م�صر طبقا للقطاعات املختلفة
(مليون ك.و�.س)
الو�صف

قيم الطاقة الكهربية امل�ستخدمة يف القطاعات املختلفة (منزىل – �صناعى – زراعى – قطاع
املرافق العامة واجلهات احلكومية – �إ�ستخدامات �أخرى).
وحدة القيا�س

مليون ك.و�.س .
م�صادر املعلومات

جهاز �شئون البيئة  ،وزارة الكهرباء والطاقة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

التو�سع يف �إن�شاء حمطات توليد الكهرباء بوا�سطة زيادة الطاقة املنتجة منها.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

تفعيل تر�شيد ا�ستهالك الطاقة على امل�ستوى القومى بهدف احلد من ا�ستهالك الطاقة يف
القطاع املنزىل واحلكومى وزيادته بالن�سبة للقطاع ال�صناعى.
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الطاقة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
2008 / 2007

2009/2008

كمية الطاقة امل�ستخدمة (مليون ك.و� .س)
القطاع المنزيل

40000

43811

قطاع ال�صناعة

37000

18695

قطاع الزراعة

4000

3738

قطاع املرافق العامة واجلهات احلكومية

17200

16697

ا�ستخدامات �أخري

8800

8686

107000

91637

�إجمايل الكهرباء امل�ستخدمة(مليون ك.و� .س).
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تعليقات على اجلداول والأ�شكال
يالحظ �أن القطاع املنزيل ي�ستهلك طاقة كهربية �أعلي من قطاع ال�صناعة بعك�س ما يحدث
يف الدول ال�صناعية مما ي�ؤكد علي �أهمية تطبيق برنامج حت�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف
القطاع املنزيل وجميع القطاعات الأخرى .
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الطاقة
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الفصل الحادى عشر

المخلفات الصلبة
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املخلفات ال�صلبة
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املخلفات ال�صلبة

 11املخلفات ال�صلبة
مقدمة

�إن الإدارة ال�س���ليمة للمخلفات ال�ص���لبة تتطل���ب التعامل معها مبنظ���ور املنظومة املتكاملة
متع���ددة اجلوانب واملكون���ات ومرتابطة احللقات تعتم���د كل حلقة منها على �س���ابقتها ،ومتثل
يف نف����س الوقت الأ�س���ا�س الذي يق���وم عليه ما بعده���ا ،ويف كافة الأحوال ،فمن ال�ض���روري يف
كل مرحلة ا�س���تخدام و�سائل منا�سبة ومالئمة للظروف ال�س���ائدة ،واملوارد املتاحة واملحددات
القائم���ة .ويعني ذلك تبني �أف�ض���ل اخليارات التي ت�س���تويف املعايري الفنية وال�س�ل�امة البيئية،
والتواف���ق االجتماع���ي ،و�أق���ل التكالي���ف املمكنة ،و�أعلى ا�س�ت�رجاع ممكن للم���وارد ،وااللتزام
بالت�شريعات واللوائح ،مع ات�سامها باملرونة والفهم اجليد لدوره احلياة من املهد �إىل اللحد.
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املخلفات ال�صلبة
امل�ؤ�شر:
الكمية الإجمالية للمخلفات ال�صلبة الناجتة �سنوي ًا (مليون طن/عام)
الو�صف

كمية املخلفات املتولدة �سنوي ًا طبق ًا لأعداد ال�سكان والزيادة ال�سنوية.
وحدة القيا�س

طن � /سنة.
م�صادر املعلومات

املحافظات  -وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

ح�صر كميات املخلفات ال�صلبة والتي ميكن من خاللها تنفيذ الآتي:

 -1ت�صميم املدافن ال�صحية طبقا لكميات املخلفات.
 -2ت�صميم م�صانع اعادة تدوير القمامة بناء على كميات املخلفات التي مت ح�صرها.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

ح�صر كمية املخلفات ال�صلبة املتولدة وكفاءة عمليات اجلمع والنقل ون�سب املعاجلة وطرق
التخل�ص النهائى وذلك طبقا لأحكام قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والئحته التنفيذية واملعدل
بالقانون رقم  9ل�سنة  2009و�أحكام قانون النظافة العامة رقم  38ل�سنة 67وتعديالته.
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املخلفات ال�صلبة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ال�سنة

الكمية الإجمالية للمخلفات ال�صلبة الناجتة
( مليون طن�/سنة )

2009
2008
2007
2006
2005
2004

70
66
62
58.3
54.8
51.51

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
يت�ضح من الر�سم البياين �أن كمية املخلفات تزداد �سنويا وذلك نتيجة عدة عوامل منها زيادة
عدد ال�سكان ،وزيادة الت�صنيع.
17 3

دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املخلفات ال�صلبة
امل�ؤ�شر:
الكمية الإجمالية للمخلفات البلدية املتولدة �سنوي ًا
الو�صف

كمية املخلفات البلدية املتولدة �سنوي ًا طبق ًا لأعداد ال�سكان والزيادة ال�سنوية والكميات املتوقعة.
وحدة القيا�س

طن � /سنة.
م�صادر املعلومات

املحافظات  -وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

ح�صر كميات املخلفات البلدية والتي ميكن من خاللها تنفيذ الآتي:
 -1ت�صميم املدافن ال�صحية طبقا لكميات املخلفات.
 -2ت�صميم م�صانع �إعادة تدوير القمامة بناء على كميات املخلفات التي ح�صرها.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

ح�صر كمية املخلفات البلدية املتولدة وكفاءة عمليات اجلمع والنقل ون�سب املعاجلة وطرق
التخل�ص النهائى وذلك طبقا لأحكام قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والئحته التنفيذية واملعدل
بالقانون رقم  9ل�سنة  2009و�أحكام قانون النظافة العامة رقم  38ل�سنة 67وتعديالته.
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املخلفات ال�صلبة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ال�سنة

الكمية الإجمالية للمخلفات البلدية الناجتة
(مليون طن�/سنة )

2009
2008
2007
2006
2005
2004

20.8
20.4
20.0
19.6
19.2
18.9

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
الزيادة الناجتة يف الكمية االجمالية للمخلفات البلدية نتيجة زيادة عدد ال�سكان.
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املخلفات ال�صلبة
امل�ؤ�شر:
الكمية الإجمالية للمخلفات البلدية التى يتم جتمعيها �سنوي ًا
(مليون طن/عام)
الو�صف

كمية املخلفات البلدية التى يتم جتمعيها �سنوي ًا ( تقريبا%70من كمية التولد اليومى).
وحدة القيا�س

طن � /سنة.
م�صادر املعلومات

املحافظات  -وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

طريقة ملمو�سة للقيا�س بالوزن.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

ح�صر كمية املخلفات البلدية التى يتم جمعها �سنويا وكفاءة عمليات اجلمع والنقل ون�سب
املعاجلة وطرق التخل�ص النهائى وذلك طبقا لأحكام قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والئحته
التنفيذية واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009و�أحكام قانون النظافة العامة رقم  38ل�سنة67
وتعديالته.
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املخلفات ال�صلبة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
الكمية الإجمالية للمخلفات البلدية التي يتم
جتمعيها
(مليون طن�/سنة )
15.8
15.3
14.4

ال�سنة
2009
2008
2007

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
كمية املخلفات التي يتم جمعها تتوقف على كفاءة اجلمع وجودة نظام �إدارة املخلفات.
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املخلفات ال�صلبة
امل�ؤ�شر:
ن�سبة املخلفات البلدية التى يتم جمعها �إىل كمية املخلفات البلدية الناجتة
(كفاءة اجلمع)
الو�صف

هي ن�سبة كمية املخلفات التى يتم جمعها �إىل كمية املخلفات البلدية الناجتة بن�سبة �%70سنوي ًا.
وحدة القيا�س

طن � /سنة.
م�صادر املعلومات

املحافظات  -وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

املقارنة بني �إجمايل كمية املخلفات ال�صلبة الناجتة �إيل كمية املخلفات البلدية.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

ح�صر كمية املخلفات البلدية املتولدة وكفاءة عمليات اجلمع والنقل ون�سب املعاجلة وطرق
التخل�ص النهائى وذلك طبقا لأحكام قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والئحته التنفيذية واملعدل
بالقانون رقم  9ل�سنة  2009و�أحكام قانون النظافة العامة رقم  38ل�سنة 67وتعديالته.
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املخلفات ال�صلبة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ال�سنة

ن�سبة املخلفات التي يتم جمعها

2009
2008
2007

%76
%75
%72

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
كمية املخلفات التي يتم جمعها تتوقف على كفاءة اجلمع وجودة نظام �إدارة املخلفات.
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املخلفات ال�صلبة
امل�ؤ�شر:
تركيب املخلفات البلدية
الو�صف

ه���و املكونات التي حتتويه���ا املخلفات الناجتة (م���ادة ع�ض���وية (،)%60-50ورق من،)%25-10
(بال�س���تيك من ( ، )%12-3زج���اج من (، )%5-1معادن من �(، )%7-1.5أقم�ش���ة من – 1.2
� ( ،)%7أخرى من )%3-11
وحدة القيا�س

طن � /سنة.
م�صادر املعلومات

املحافظات  -وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

�إختالف الن�سب طبق ًا للو�ضع الإقت�صادى والطبقي لكل منطقة �سكنية.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

ح�صر كمية املخلفات البلدية املتولدة وكفاءة عمليات اجلمع والنقل ون�سب املعاجلة وطرق
التخل�ص النهائى وذلك طبقا لأحكام قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والئحته التنفيذية واملعدل
بالقانون رقم  9ل�سنة  2009و�أحكام قانون النظافة العامة رقم  38ل�سنة 67وتعديالته.
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املخلفات ال�صلبة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
الرتكيب

الن�سبة

مادة ع�ضوية
ورق
بال�ستيك
زجاج
معادن
اقم�شة
اخرى

%55
%20
%8
%3
%4
%3
%7
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املخلفات ال�صلبة

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
يت�ضح من الر�سم البياين �أن كمية املادة الع�ضوية هي اكرب كمية ثم يليها البال�ستيك ثم الورق
ثم الن�سيج ،ومن ذلك ميكن القول �أن الإدارة ال�سليمة للمخلفات والفرز من املنبع والتدوير
ال�سليم لهذه املخلفات ميكن �أن يق�ضي على م�شكلة املخلفات تدوير املخلفات الع�ضوية منف�صلة
ميكن احل�صول منه على �سماد ع�ضوي جيد جدا وميكن ا�ستخدامه يف العلف.
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املخلفات ال�صلبة
امل�ؤ�شر:
عدد مواقع املدافن ال�صحية للمخلفات
الو�صف

هي املواقع التي مت �إختيارها طبق ًا لنظم املعلومات اجلغرافية  GISوالتي مت و�ضعها علي خرائط
رقمية وتبلغ عددها  55موقع علي م�ستوى املحافظات.
وحدة القيا�س

موقع.
م�صادر املعلومات

املحافظات ووزارة الدولة ل�شئون البيئة  ،وزارة الدولة للتنمية املحلية  ،وزارة الإ�سكان.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

التخل�ص الآمن والدفن ال�سليم للمخلفات طبق ًا للقوانني.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

ح�صر عدد مواقع املدافن ال�صحية التى يتم من خاللها التخل�ص الأمن وال�سليم من املخلفات
البلدية ال�صلبة وذلك طبقا لأحكام قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والئحته التنفيذية واملعدل
بالقانون رقم  9ل�سنة .2009
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املخلفات ال�صلبة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ال�سنة

عدد املدافن

2007
2008
2009

5
6
6

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
من خالل البيانات �أن عدد املدافن ال�صحية يزداد ولكن املطلوب زيادته مبعدل اكرب وهذا ما
�سيتم تنفيذه من خالل منظومة املخلفات ال�صلبة التي يتم تطبيقها حاليا.
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املخلفات ال�صلبة
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املخلفات ال�صلبة

18 6

الفصل الثانى عشر

المواد والنفايات الخطرة

18 7

املواد والنفايات اخلطرة

18 8

املواد والنفايات اخلطرة

 1-12املواد اخلطرة
مقدمة

ان الكيماويات قد لعبت دورا هاما يف تطور املجتمعات الب�ش���رية من خالل ا�س���تخدامها يف
كافة االن�ش���طة العلمية و ال�ص���ناعية و الزراعية و البرتولية و العالجي���ة و التجارية و احلربية
واملنزلية.
وكما �س���اعدت الكيماويات علي ارتقاء م�س���توي احلياة  ،ادت ايل تعر�ض �ص���حة االن�س���ان
وبيئتة ايل خماطر كثرية اثناء انتاجها و نقلها و تخزينها و ا�ستخدامها و التخل�ص منها.
وق���د طوع الإن�س���ان على خمتل���ف الع�ص���ور الكيماويات ال�س���تخدامها يف حروب���ه بدء ًا من
املنجانيق �إىل الأ�سلحة الكميائية املتطورة .
ويزي���د عدد املركبات الكيماوية املعروفة يف العامل حتي االن عن اثني ع�ش���ر مليون مركب،
يتداول منهم نحو �سبعون الف يف احلياة اليومية ،و لكن املعلومات و البيانات اخلا�صة بتاثريها
علي �صحة االن�سان و بيئتة و طرق الوقاية و العالج منها مازالت حمدودة.
ولتقليل املخاطر النا�ش���ئة عن تداول الكيماويات يلزم و�ض���ع �سيا�سات و نظم خا�صة الدارة
تداولها بطرق امنة مبنية علي ا�س����س علمية �س���ليمة و علي معلومات و بيانات دقيقة وا�ض���حة
وحمدث���ة ،كما يل���زم توعية العامة مبخاط���ر الكيماويات و التاكد من معرف���ة كل من يتداولها
بخوا�صها و تاثريها و ان�سب الطرق لتقليل خماطرها وطرق الوقاية و العالج منها.
كم���ا ان امل�ؤ�ش���رات البيئي���ة للمواد اخلطرة ت�س���اعد يف تقييم و�ض���ع الكيماوي���ات ( كميات
ونوعيات) امل�س���توردة من خارج البالد عن طريق ( االفراجات اجلمركية  -ووزارة ال�ص���ناعة
– وزارة الزراعة.)..
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املواد والنفايات اخلطرة

امل�ؤ�شر:
كمية الكيماويات اخلطرة امل�ستخدمة بالقطاع ال�صناعي
الو�صف

ح�صر الكيماويات ال�صناعية اخلطرة الواردة للبالد وامل�ستخدمة يف الأغرا�ض ال�صناعية .
وحدة القيا�س

طن /عام.
م�صادر املعلومات

وزارة التجارة وال�صناعة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

يتم جتميع البيانات �سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

 .1ح�صر كميات ونوعية الكيماويات التي ت�ستخدم يف القطاع ال�صناعي .
 .2اال�ستخدام الآمن الر�شيد للكيماويات اخلطرة امل�ستخدمة يف الأغرا�ض ال�صناعية.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

اال�ستخدام الآمن والر�شيد للكيماويات اخلطرة امل�ستخدمة يف الأغرا�ض ال�صناعية وفقا
للقانون رقم  4ل�سنة  1994وتعديالته  ،وااللتزامات الواردة يف االتفاقيات الدولية ذات العالقة
( �إ�ستكهومل – روتردام – بازل ).
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املواد والنفايات اخلطرة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ال�سنوات

2007

كمية الكيماويات

153925.72

2008
87375.469

الكمية بالطن

سنوات

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
ي�شري الر�سم البياين ال�سابق �إىل �أن كمية الكيماويات يف القطاع ال�صناعي يف عام � 2007أكري
من كمية الكيماويات امل�ستخدمة يف القطاع ال�صناعي يف عام  2008ويرجع ذلك �إىل -:
 -1الأزمة املالية العاملية وت�أثريها على ال�صناعة امل�صرية .
 -2زيادة الرقابة وفر�ض قيود غري جمركية على ا�سترياد املواد الكيميائية اخلطرة امل�ستخدمة
يف الأغرا�ض ال�صناعية .
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املواد والنفايات اخلطرة
امل�ؤ�شر:
كمية الكيماويات اخلطرة امل�ستخدمة بالقطاع الزراعي
الو�صف

ح�صر الكيماويات اخلطرة الواردة للبالد وامل�ستخدمة يف الأغرا�ض الزراعية .
وحدة القيا�س

الطن /عام.
م�صادر املعلومات

وزارة الزراعة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنوي ًا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

 .1ح�صر كميات ونوعية الكيماويات اخلطرة التي ت�ستخدم يف القطاع الزراعي .
 .2اال�ستخدام الآمن والر�شيد للكيماويات اخلطرة امل�ستخدمة يف الأغرا�ض الزراعية0
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

اال�ستخدام الآمن والر�شيد الكيماويات اخلطرة وامل�ستخدمة يف الأغرا�ض الزراعية وفقا
للقانون رقم  4ل�سنة  1994وتعديالته .
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املواد والنفايات اخلطرة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ال�سنوات

2006

كمية الكيماويات بالطن

12369984.360

2007

2008

9116041.556

6144599

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
ت�شري �إح�صائيات التقرير الوارد من وزارة الزراعة واملو�ضح بال�شكل البياين االتى �إىل �أن -:
 -1وجود �إنخفا�ض يف الواردات للبالد من الكيماويات الزراعية امل�ستخدمة.
 -2زيادة الرقابة واالمتثال على امل�ستوى الدويل (من خالل �آلية اتفاقية روتردام ) .
 -3فر�ض قيود غري جمركية على التجارة الدولية يف الكيماويات اخلطرة امل�ستخدمة .
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املواد والنفايات اخلطرة
امل�ؤ�شر:
كمية الكيماويات اخلطرة الواردة للبالد من خالل االفراجات اجلمركية
(طن  /عام )
الو�صف

ح�ص���ر كمي���ة الكيماوي���ات ال���واردة للب�ل�اد ع���ن طريق املناف���ذ اجلمركي���ة من امل���واد اخلطرة
للتعرف على الكمية الكلية ( االفراجات – ال�صناعة – الزراعة ).
وحدة القيا�س

الطن /عام.
م�صادر املعلومات

�إدارة املواد اخلطرة (عن طريق الإفراجات اجلمركية التي ترد للإدارة ).
معدل حتديث امل�ؤ�شر

يتم جتميع البيانات من االفراجات اجلمركية �سنويا .
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

متابعة كمية الكيماويات ونوعيتها الواردة للبالد ومعدل الزيادة والنق�صان وحتليل الأ�سباب .
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

 -1االلتزام بقوائم املواد اخلطرة مادة ( )29بقانون البيئة رقم  1994/4و املعدل .2009/9
 -2االلتزام باالتفاقيات الدولية ب�ش�أن املواد اخلطرة املحظورة (ا�ستكهومل – روتردام ) .
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
 22912طن
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املواد والنفايات اخلطرة
يو�ضح اجلدول االتى -:
كمية الكيماويات التي مت دخولها البالد عن طريق االفراجات اجلمركية من عام  2006حتى
عام . 2009
ال�سنة

الكمية بالطن

2006

3513.826

2007

8947.221

2008

9957.563

2009

22912

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
ي�شري الر�سم البياين ال�سابق �إىل �أن �أعلى كمية للكيماويات مت ا�ستريادها يف عام  2009وذلك
نظرا لزيادة عدد االفراجات اجلمركية الواردة �إلينا ( العر�ض والطلب ) .
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املواد والنفايات اخلطرة
امل�ؤ�شر:
عدد احلوادث الناجتة عن املواد اخلطرة
الو�صف

ح�ص���ر احلوادث الناجتة عن نقل املواد اخلطرة عرب امل�س���طحات املائية (الكيماويات والزيوت)
�سنويا .
وحدة القيا�س

عدد
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

يتم جتميع البيانات �سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

 .1احلد من عمليات النقل الغري م�شروع للمواد اخلطرة.
� .2ضمان توفري و�سائل نقل �أمنة طبقا للأكواد العاملية واملحلية يف هذا ال�ش�أن .
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

 .1احلد من عدد احلوادث (زيت – كيماويات ).
 .2النقل الآمن وامل�ستدام للكيماويات والب�ضائع اخلطرة مما يتما�شى مع متطلبات الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  4ل�سنة  1994وتعديالته.
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
عدد احلوادث ( م�شتقات برتولية  +حوادث زيت خام +حوادث مواد كيمائية ).
19 6

املواد والنفايات اخلطرة

عدد احلوادث

ال�سنة
2007

 20حادثة( 9م�شتقات برتولية  9+حادث زيت  2 +كيماويات )

2008

 28حادثة (  19م�شتقات برتولية  8 +زيت خام  1 +كيماويات ) .

2009

 37حادثة ( 27م�شتقات برتولية  10 +زيت خام

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
ي�شري اجلدول ال�سابق �إىل زيادة احلوادث الناجتة عن املواد اخلطرة ويرجع ذلك �إىل عدم
االلتزام مبعايري النقل الآمن وفقا للوائح املحلية والدولية .
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املواد والنفايات اخلطرة

 2-12النفايات اخلطرة
مقدمة

�إدارة املواد والنفايات اخلطرة يف م�ص���ر من �أهم امل�ش���كالت البيئية التي ترتبط بالنواحي
االقت�ص���ادية واالجتماعية والت�شريعية ،وقد و�ضع القانون  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم
 9ل�س���نة  2009ب�ش�أن حماية البيئة والئحته التنفيذية تعريف ًا عام ًا للمواد والنفايات اخلطرة ،
كما �أو�ضح املبادئ الأ�سا�سية للتعامل معها من خالل فكر �شامل متكامل بدء ًا من تولدها وحتى
التخل�ص النهائي الآمن منها.
�أ�ص���بحت املواد والنفايات اخلطرة املنت�ش���رة يف كل مكان ت�ؤثر ت�أثري ًا كبري ًا على ال�ص���حة
العامة والبيئة نظر ًا لتعدد �أ�شكالها و�صورها ،و�أ�صبح التعامل معها �أمر ًا حتمي ًا ,وينجم اخلطر
الناجت منها عن طريق احلرق �أو الت�سرب �أو االن�سكاب �أو االبتالع �أو اال�ستن�شاق �أو التالم�س.
تعترب �إدارة املواد والنفايات اخلطرة من الأن�ش���طة الرئي�س���ية لوزارة الدولة ل�ش���ئون البيئة
والتي تت�ض���من خف�ض الكميات املتولدة و الأ�ض���رار الناجمة عنها مرور ًا بح�ص���رها وجتميعها
ومعاجلته���ا والتخل�ص النهائي ال�س���ليم منها من �أه���م الركائز للحفاظ على ال�ص���حة العامة
والبيئ���ة لذا يجب مراقبة النفاي���ات اخلطرة والتحكم فيها منذ تولده���ا حتى التخل�ص الآمن
منها نهائي ًا.
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املواد والنفايات اخلطرة
امل�ؤ�شر:
كمية املبيدات املهجورة
الو�صف

ح�صر وجتميع املبيدات املنتهية ال�صالحية واملحظور ا�ستخدامها.
وحدة القيا�س

طن�/سنة.
م�صادر املعلومات

وزارة الزراعة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنوي ًا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

التخل�ص الآمن من هذه املبيدات.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

التخل�ص الآمن من هذه النوعية من النفايات اخلطرة وفقا لأحكام قانون البيئة رقم 1994/4
والئحته التنفيذية وتعديالته و�أحكام اتفاقية �ستوكهومل للملوثات الع�ضوية الثابتة.
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ال�سنة
2007

الكمية بالطن
1160

2008

 1160مبيدات منتهية ال�صالحية  221 +طن جمنا�سيد

2009

2072.553
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املواد والنفايات اخلطرة
كمية المبيدات المهجورة

الكمية بالطن

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
•الكميات املح�صورة متثل تراكمات تاريخية ل�سنوات �سابقة .
•هناك خف�ض يف االجتار الغري م�شروع يف املبيدات املنتهية ال�صالحية.
•يوجد ت�شديد يف الإجراءات الرقابية على خمازن املهمل من املبيدات .

20 0

املواد والنفايات اخلطرة
امل�ؤ�شر:
كمية املخلفات اخلطرة املتولدة من قطاع ال�صحة
الو�صف

ح�صر كميات املخلفات اخلطرة املتولدة �سنويا من القطاع ال�صحي ملعرفة الن�سبة املئوية للكميات
التي يتم التخل�ص منها بالن�سبة للكميات املتولدة �سنويا.
وحدة القيا�س

طن�/سنة.
م�صادر املعلومات

وزارة ال�صحة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنوي ًا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

التخل�ص من املخلفات اخلطرة الناجتة عن �أن�شطة قطاع الرعاية ال�صحية.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

جتميع البيانات اخلا�صة عن كميات و�أنواع املخلفات اخلطرة املتولدة عن هذه الأن�شطة وعمل
ح�صر لو�سائل املعاجلة املتاحة للتخل�ص الآمن منها وح�ساب الن�سبة املئوية للتخل�ص منها
بطرق �آمنة طبقا لأحكام قانون البيئة واملعنية بالإدارة الآمنة للمواد واملخلفات اخلطرة .

20 1

دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املواد والنفايات اخلطرة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
كمية املخلفات اخلطرة املتولدة من قطاع ال�صحة خالل الأعوام ال�سابقة:
ال�سنة

الكمية بالطن

2007

� 42ألف

2008

� 40ألف

2009

�40.26ألف

الكمية بالطن

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
•تقوم الوزارة حاليا بو�ضع �إ�سرتاتيجية وخطة تنفيذية لإدارة الآمنة للمخلفات الطبية
اخلطرة ت�ستهدف االعتماد على النظام املركزي ملعاجلة النفايات الطبية اخلطرة.
•وجوب زيادة �أنظمة املعاجلة والتخل�ص الآمن بيئيا .
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املواد والنفايات اخلطرة
امل�ؤ�شر:
كمية النفايات اخلطرة العابرة لقناة ال�سوي�س
الو�صف

ح�صر كمية النفايات اخلطرة عن طريق حركة مرور ال�سفن املحملة بالنفايات اخلطرة عرب قناة
ال�سوي�س من خالل مراجعة البيانات الفنية والقانونية لإخطارات املوافقة امل�سبقة لعبور �شحنات
النفايات اخلطرة عرب قناة ال�سوي�س وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف اتفاقية بازل.
وحدة القيا�س

عدد ال�شحنات  /الكمية بالطن  /عام.
م�صادر املعلومات

نقطة االت�صال الوطنية لالتفاقية (جهاز �شئون البيئة ) ومن واقع الإخطارات الواردة من
الدول الأع�ضاء باتفاقية بازل واجلهات ذات ال�صلة املخت�صة بنقل النفايات اخلطرة عرب
احلدود.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنوي ًا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

متابعة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود طبقا التفاقية بازل.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

ح�صر حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود طبقا ل�شروط اتفاقية بازل.
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املواد والنفايات اخلطرة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
عدد �شحنات وكمية املخلفات اخلطرة العابرة للحدود.
ال�سنة

عدد ال�شحنات

2006

الكمية بالطن
183.221

2007

129

108063

2008

124

562.348

2009

66

86257

الكمية بالطن

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
يو�ضح اجلدول ال�سابق عدد ال�سفن املارة عرب قناة ال�سوي�س خالل الأربع �سنوات ال�سابقة ويبني
انخفا�ض حركة النفايات اخلطرة عام  2009عنه خالل عام . 2008على الرغم ب�أن خف�ض
حركة النفايات اخلطرة عرب قناة ال�سوي�س خالل عام  2009ي�شري �إىل الإمتثال لأحكام اتفاقية
بازل والتي تتطلب خف�ض حركة النفايات بقدر الإمكان والتخل�ص منها بجانب م�صادر تولدها،
�إال �أن هذا اخلف�ض قد يرجع �أي�ضا �إىل �أعمال القر�صنة يف منطقة القرن الأفريقي مما �أثر
�سلبا على حركة املالحة يف القناة كما �أن هذا اخلف�ض قد يكون لأ�سباب جتارية واقت�صادية
تتعلق بالأزمة املالية العاملية .
20 4

املواد والنفايات اخلطرة
امل�ؤ�شر:
كمية املخلفات اخلطرة امل�صدرة �إىل خارج البالد
الو�صف

الن�س���بة املئوية للكميات امل�ص���درة والتي مت ت�ص���ديرها للتخل����ص الآمن منها بالن�س���بة للكميات
املتولدة �سنويا.
وحدة القيا�س

طن�/سنة.
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة (نقطة االت�صال الدولية التفاقية بازل).
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنوي ًا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

ح�صر كميات املخلفات اخلطرة يتم ت�صديرها للتخل�ص منها �أو �إعادة تدويرها نظرا لعدم وجود
مرافق املعاجلة الكافية للتخل�ص منها.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

ح�صر كميات النفايات اخلطرة امل�صدرة �سنويا ومعرفة عدد ال�شركات التي تعمل يف جمال
ت�صدير النفايات اخلطرة .وذلك طبقا لأحكام وبنود قانون البيئة رقم  994/4والئحته
التنفيذية وتعديالتها واتفاقية بازل املعنية بالتحكم يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود.
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املواد والنفايات اخلطرة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
مت ح�صر الكميات التالية:
ال�سنة

الكمية بالطن

2007

228
 4/1 +مليون بطارية حممول منتهية ال�صالحية

2008

4200

2009

960

الكمية بالطن

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
مت خف�ض حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود تطبيقا لأحكام اتفاقية بازل املعنية بالتحكم يف
حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخل�ص منها.
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املواد والنفايات اخلطرة
امل�ؤ�شر:
خملفات ملبات الفلوري�سنت
الو�صف

تنفيذ برامج ح�صر كميات ملبات الفلوري�سنت املنتهية ال�صالحية .
وحدة القيا�س

طن�/سنة.
م�صادر املعلومات

الوزارات وامل�ست�شفيات واجلامعات واملدار�س والفنادق.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنوي ًا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

ح�صر كمية (ملبات الفلوري�سنت) املنهية ال�صالحية لتحديد االحتياجات املطلوبة لإن�شاء وحدات
املعاجلة والتخل�ص منها بالطريقة ال�سليمة بيئي ًا.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

• جتميع البيانات اخلا�صة بكميات و�أنواع املخلفات اخلطرة.
• ح�صر و�سائل املعاجلة املتاحة ومواقع الدفن.
• ح�ساب الن�سبة املئوية للكميات التي يتم التخل�ص منها �سنويا.
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
ح�صر كمية ملبات الفلور�سنت املنتهية ال�صالحية لتحديد احتياجات �إن�شاء مواقع دفن وو�سائل
معاجلة.
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املواد والنفايات اخلطرة
اجلهة

عدد اللمبات التالفة

الوزارات

52312

امل�صانع

2848500

امل�ست�شفيات

5503.7

قطاع التعليم

3550

القطاع اخلا�ص

9879.1

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
يف خالل عام  2009مت التايل:
مت ح�صر هالك ملبات الفلوري�سنت من الهيئات احلكومية والقطاع اخلا�ص بالقاهرة الكربى
وقد بلغ  71000ملبة �سنويا ،وكذلك مت ح�صر هالك اللمبات الفلوري�سنت بامل�صانع املنتجة لهذه
اللمبات وقد بلغ  9495ملبة يوميا.
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املواد والنفايات اخلطرة
امل�ؤ�شر:
عدد مواقع دفن النفايات اخلطرة
الو�صف

ح�صر املدافن الآمنة املخ�ص�صة للتخل�ص الآمن من النفايات اخلطرة.
وحدة القيا�س

عدد
م�صادر املعلومات

الوزارات املعنية بتداول املواد والنفايات اخلطرة (ال�صحة ،الزراعة ،البرتول ،الداخلية،
التجارة وال�صناعة ،الكهرباء والطاقة-هيئة الطاقة الذرية)  29 +حمافظة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنوي ًا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

احلاجة �إىل �إن�شاء مواقع دفن جديدة للتخل�ص الآمن من كميات النفايات اخلطرة املتولدة عن
الأن�شطة املختلفة.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

جتميع البيانات اخلا�صة عن كميات و�أنواع املخلفات اخلطرة لتحديد النظم الالزمة لإدارة
النفايات اخلطرة بطريقة �سليمة و�آمنة.طبق ًا لأحكام قانون البيئة رقم  4ل�سنة .1994
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
مدفن واحد.
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املواد والنفايات اخلطرة
تعليقات على اجلداول والأ�شكال
يف عام  2009مل يتم �إن�شاء مواقع دفن �آمنة جديدة مما ي�شري �إىل احلاجة امللحة لإن�شاء هذه
النوعيات من املدافن لتتنا�سب مع كميات النفايات اخلطرة املتولدة �سنويا  ،حيث �أنة ال يوجد
�سوى مدفن واحد يف م�صر للتخل�ص الآمن من النفايات اخلطرة قد يكون كايف ل�سنوات قادمة
لكن مازال هناك حاجة �إىل مدافن �أخرى يف توزيعات جغرافية خمتلفة على م�ستوى النطاق
اجلغرايف مل�صر .
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املواد والنفايات اخلطرة
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املواد والنفايات اخلطرة

21 2

الفصل الثالث عشر

تقييم األثر البيئى

21 3

تقييم الأثر البيئى

21 4

تقييم الأثر البيئى

 13تقييم الأثر البيئى
مقدمة

ميكن تعريف عملية تقييم الت�أثري البيئي ب�أنها تقييم منظم لت�أثريات م�شروع تنموي بهدف
املن���ع واخلف�ض والتخفيف من الت�أثريات ال�س���لبية لهذا امل�ش���روع على البيئ���ة املحيطة واملوارد
الطبيعية وال�صحة العامة واحلياة الإجتماعية وكذلك تعظيم الت�أثريات الإيجابية  ،ويتم توثيق
نتائج عملية التقييم يف درا�سة لتقييم الت�أثري البيئي.
وقد �أ�ص���درت جمهورية م�ص���ر العربية القانون رقم ( )٤ل�س���نة  ١٩٩٤والئحته التنفيذية
واملع���دل بالقانون رقم ( )9ل�س���نة  2009يف �ش����أن حماي���ة البيئة ويتطرق القان���ون �إىل التلوث
الناجت عن امل�ش���روعات �أو املن�ش����آت القائمة وكذلك التلوث املحتمل من امل�شروعات �أو املن�ش�آت
اجلديدة والتو�سعات �أو التعديالت يف املن�ش�آت القائمة.
وطب ًق���ا للقان���ون يطلب م���ن املن�ش����آت اجلدي���دة �أو التو�س���عات �أو التعديالت يف املن�ش����آت
القائم���ة �إعداد م�س���تندات تقييم الت�أثري البيئي قبل البدء يف تنفيذ امل�ش���روع �أو التو�س���عات �أو
التعديالت.
ويرتكز نظام تقييم الت�أثري البيئي يف م�ص���ر على �أ�س����س حمددة و�ضعها القانون رقم ()٤
ل�سنة  ١٩٩٤يف �ش�أن حماية البيئة ويف هذا الإطار و�ضع جهاز �شئون البيئة العنا�صر التف�صيلية
لنظام تقييم الت�أثري البيئي �شامال :
•حتديد امل�ش���روعات التي ينطب���ق عليها نظام تقييم الت�أثري البيئي بح�س���ب نوعية
الن�شاط.
•ت�صنيف امل�شروعات وفق ت�أثرياتها البيئية وم�ستوى التقييم مناذج التقييم (�أ) �أو
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تقييم الأثر البيئى
(ب) �أو درا�سة بيئية كاملة (ج).
•حتديد �أ�س����س و�إج���راءات تقييم الت�أثري البيئي (عمل القيا�س���ات الالزمة  ،خطة
الإدارة والر�صد البيئي  ،امل�شاركة املجتمعية .)....،
ووفق��� ًا للقانون رقم ( )٤ل�س���نة  ١٩٩٤والئحته التنفيذية واملعدل بالقانون رقم ( )9ل�س���نة
 2009يف �ش����أن حماية البيئة  ،ف�إن املراجعة والتح�سني امل�ستمر لنظام تقييم الت�أثري البيئي هو
مطلب قانوين حيث يتم مراجعة النظام وتطويره كلما لزم الأمر.
وقد �شهد نظام تقييم الت�أثري البيئي تطور َا م�ستمر َا  ،نتيجة للخربات املرتاكمة ومردودات
التق���دم التكنولوجي العاملي  ،وهناك قاعدة بيانات لت�س���جيل املوافق���ات البيئية وكذا الرف�ض
وهذه تعطي م�ؤ�شرات دائمة مبا يلزم �إتخاذه من �إجراءات لتطوير نظم العمل �أو حتديد احلدود
الق�ص���وي للإنبعاثات الناجتة عن ن�ش���اط املن�ش�آت وما يتبعه من تغيري الالئحة التنفيذية كلما
لزم الأمر.
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تقييم الأثر البيئى
امل�ؤ�شر:
موقف امل�شروعات الكربى ( القائمة ج ) الواردة للإدارة املركزية لتقييم
الت�أثري البيئي
الو�صف

يح���دد هذا امل�ؤ�ش���ر �أعداد امل�ش���روعات الكربى ( القائم���ة ج ) الواردة ل�ل��إدارة املركزية لتقييم
الت�أثري البيئي �سنوي ًا وموقفها من حيث املوافقة �أو الرف�ض.
وحدة القيا�س

عدد امل�شروعات.
م�صادر املعلومات

وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

تقييم عدد امل�شروعات الكربى الواردة لتقييم الت�أثري البيئي ويدل ذلك على موقف اال�ستثمارات
يف تلك امل�شروعات ومدى �إقبال امل�ستثمرين على �إقامتها وبالتايل ينعك�س على مدى الثقة يف
الو�ضع الإقت�صادى للدولة ويف حالة زيادة �أعداد امل�شروعات املرفو�ضة ف�إن ذلك يدل على �ضعف
اجلهات اال�ست�شارية التى قامت ب�إعداد الدرا�سة.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

�إبداء الر�أى البيئي يف �أى عدد من الدرا�سات يرد للإدارة خالل املدة املحددة وفق ًا لأحكام
القانون رقم  4ل�سنة  1994ب�ش�أن حماية البيئة والئحته التنفيذية واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة
.2009
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تقييم الأثر البيئى
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
عام

موافقة

رف�ض

الإجمايل

2004

139

3

142

2005

156

8

164

2006

155

7

162

2007

255

9

264

2008

200

15

215

2009

293

16

309

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
•توجد زيادة كبرية يف �أعداد درا�سات تقييم الت�أثري البيئي للم�شروعات الكربى ( قائمة ج)
الواردة خالل عام  2009مقارنة بالعام ال�سابق مما يدل على �إنتعا�ش الإقت�صاد امل�صري
وزيادة الثقة فيه وجتاوزه للأزمة املالية العاملية.
•زيادة عدد امل�شروعات التي مت رف�ضها ي�ستوجب الإ�سراع بتطبيق القانون رقم  9ل�سنة
 2009مادة  13ب�ش�أن تقييم الإ�ست�شارين و�أي�ض ًا �سرعة �إ�صدار الأدلة الإر�شادية املعدلة
لتقييم الت�أثري البيئي.
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تقييم الأثر البيئى
امل�ؤ�شر:
�أعداد امل�شروعات الواردة للتقييم الت�أثري البيئي باجلهاز وفروعه الإقليمية
الو�صف

يو�ض���ح الأعداد الإجمالية للم�ش���روعات التى ورد لها مناذج ودرا�س���ات تقييم ت�أثري بيئي للإدارة
املركزية لتقييم الت�أثري البيئي والفروع الإقليمية للجهاز مقارنة بالأعوام ال�سابقة.
وحدة القيا�س

عدد
م�صادر املعلومات

نظام املعلومات لتقييم الت�أثري البيئي بالإدارة املركزية لتقييم الت�أثري البيئي وقطاع الفروع.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

•يعطى دليل على مدى زيادة الإ�ستثمارات وامل�شروعات اجلديدة التي تتقدم للح�صول على
املوافقة البيئية.
•اي�ض ًا قد يدل على زيادة الوعى لدى امل�ستثمرين واجلهات الإدارية ب�أهمية احل�صول على
املوافقات البيئية امل�سبقة للم�شروعات اجلديدة وتو�سعات امل�شروعات القائمة.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

تقدمي مناذج ودرا�سات تقييم ت�أثري بيئي جلميع امل�شروعات التي تقام وتو�سعات امل�شروعات
القائمة وذلك للحد من تلوث البيئة ووفق ًا لأحكام املادتني رقمي (  ) 23،19من القانون رقم 4
ل�سنة  1994ب�ش�أن حماية البيئة والئحته التنفيذية واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة . 2009
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تقييم الأثر البيئى
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
 17613م�شروع خالل عام .2009

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
•يوجد زيادة ملمو�سة يف �أعداد النماذج والدرا�سات املقدمة للجهاز وفروعه الإقليمية مما
يعك�س حت�سن الإقت�صاد امل�صري.
•كما يدل على زيادة الوعي من امل�ستثمرين واجلهات الإدارية بااللتزام بالقانون.
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 14الكوارث البيئية
مقدمة

�أوكل قانون حماية البيئة رقم  4ل�س���نه � 94إىل وزارة الدولة ل�ش���ئون البيئة م�س���ئولية �إن�شاء
خط���ة طوارئ وطنية ملواجهة الأزمات الكوارث البيئية بجمهورية م�ص���ر العربية وذلك ك�إطار
ع���ام ملجموع���ة من اخلطط املتخ�ص�ص���ة وال�س���يناريوهات املختلفة  ،و�إن�ش���اء غرف���ة عمليات
مركزية لتلقى البالغات و�إدارة احلوادث امل�ؤثرة على عنا�صر البيئية من خالل جمموعة عمل
متخ�ص�صة من العاملني بجهاز �شئون البيئة وبامل�شاركة مع اخلرباء واملتخ�ص�صني باجلامعات
واملعاهد البحثية املتخ�ص�صة وكذلك مع اجلهات احلكومية املعنية .
وتت���وىل االدارة املركزية لالزمات والكوارث البيئية العديد من املهام والأن�ش���طة يف مرحلة
ما قبل احلادث – اثناء املواجهة – ومرحلة �إعادة الإتزان من خالل اخلطط وال�سيناريوهات
الت���ى تتنا�س���ب مع ن���وع احل���ادث وموقع���ة اجلغرايف،كما تت���وىل بالتع���اون مع جمي���ع �إدارات
اجلهازو�ض���ع �س���بل احلد من خماطر الكوارث التى ت�ؤثر على نوعية البيئة من خالل �إ�ستقراء
عالمات الإنذار املبكر املمثلة يف برامج الر�صد لنوعية البيئة  ،وتكرارية البالغات الواردة عن
حوادث التلوث البيئى .
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الكوارث البيئية

امل�ؤ�شر:
الت�صنيف النوعى حلوادث التلوث البيئى
الو�صف

ي�ص����ف هذا امل�ؤ�ش����ر احلوادث التى لها تاثريات على نوعية البيئة من حيث نوع الت�أثري
وال�ضرر الذى يلحق بالبيئة نتيجة التلوث.
وحدة القيا�س

عدد
م�صادر املعلومات

البالغات الواردة من قطاع البرتول واملوانى البحرية وهيئة قناة ال�سوي�س والفروع االقليمية
واملحميات الطبيعية واملحافظات وذلك طبقا الجراءات االبالغ بخطة الطوارئ الوطنية.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

يعترب م�ؤ�شر هام لقيا�س مدى ت�أثري نوع التلوث على البيئة ملعرفة كيفية املواجهة .
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

•العمل على التقليل واحلد من حوادث التلوث التى قد ينتج عنها حترر مواد ت�ضر بالبيئة.
•تطوير وحتديث خطط مواجهة احلوادث التى لها �ضرر على البيئى.
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القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
2007

2008

2009

تلوث بالزيت اخلام

10

9

10

حريق

3

�شحط ب�شعاب مرجانية
غرق
كيماويات
م�شتقات برتولية
مياه �سناتني
اخرى

6
1
6
15
1
6

4
6
2
2
23
3
11

5

نوع التلوث

1
4
0
27
3
10

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
تعترب حوادث التلوث من اكرث املخاطر التى تهدد البيئة ما مل يتم التعامل معها ب�شكل جيد،
بخا�صة يف مرحلة ما قبل االزمة  /الكارثة البيئية من خالل ت�ضافر جهود اجلهات املعنية
باحلد من م�سببات اخلطر وااللتزام بتعليمات ال�سالمة والبيئة وخطط الطوارئ.
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الكوارث البيئية
امل�ؤ�شر:
الت�صنيف اجلغرايف للحوادث البيئية
الو�صف

ي�ص���ف هذا امل�ؤ�ش���ر احلوادث التى له���ا تاثريات على نوعية البيئة من حي���ث املواقع التى ترتكز
فيه���ا احلوادث حيث يوجد مواقع ذات ح�سا�س���ية بيئية مرتفع���ة (املحميات الطبيعية – املناطق
ال�سياحية ).

وحدة القيا�س

عدد

م�صادر املعلومات

البالغات الواردة من قطاع البرتول واملوانى البحرية وهيئة قناة ال�سوي�س والفروع االقليمية
واملحميات الطبيعية واملحافظات.

معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
مربرات اختيار امل�ؤ�شر

يعترب م�ؤ�شر هام ملعرفة االماكن التى ترتكز فيها احلوادث التى لها ت�أثري على البيئة ملعرفة
ا�سبابها العادة تقيم املخاطر باالماكن التى تتكرار فيها احلوادث للحد منها.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

•العمل على احلد من حوادث التلوث التى تتكرار يف مواقع ذات ح�سا�سية بيئية وحمايتها من
التلوث.
•اعادة تقيم املخاطر للمناطق التى تتكرار فيها احلوادث وجتهيز ا�ساليب احلماية لهذة املناطق.
•تطوير وحتديث خطط مواجهة احلوادث التى لها �ضرر على البيئة وو�ضع اولويات احلماية
للمناطق املحمية.
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القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
2007

2008

2009

قناة ال�سوي�س

1

2

1

املواين البحرية

13

البحر الأحمر
البحر املتو�سط
نهر النيل
�أخرى
املجموع

21
1
5
7
48

9
26
8
11
4
60

14

املوقع

33
3
5
4
60

تعليقات على اجلداول والأ�شكال
تعترب حوادث التلوث من اكرث املخاطر التى تهدد البيئة ما مل يتم التعامل معها ب�شكل جيد،
بخا�صة يف مرحلة ما قبل االزمة  /الكارثة البيئية من خالل ت�ضافر جهود اجلهات املعنية
باحلد من م�سببات اخلطر وااللتزام بتعليمات ال�سالمة والبيئة وخطط الطوارئ.
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�صحة البيئة
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صحة البيئة
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�صحة البيئة
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�صحة البيئة

� 15صحة البيئة
مقدمة

�ص���حة البيئة هي العالقة بني البيئة مبكوناتها املختلفة و�ص���حة الإن�س���ان ،وهى عالقة لها
�أبعاد خمتلفة من حيث ت�أثري الإن�سان على البيئة وت�أثره بها وهى تربط بني التلوث البيئي و�أثره
على �صحة الإن�سان البدنية والنف�سية.
وقد ارتبط تدهور البيئة بانت�شار الأمرا�ض املختلفة بني الب�شر وعليه يجب علينا املحافظة
على املكونات البيئية وعدم الإفراط والتفريط يف ا�ستهالك املوارد البيئية حتى ت�ستمر احلياة
على وجه الأر�ض.
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�صحة البيئة
امل�ؤ�شر:
توقع احلياة عند امليالد
الو�صف

يق�ص���د به متو�س���ط عدد ال�س���نوات التي يتوقع �أن يعي�ش���ها الفرد منذ ميالده �إذا تعر�ض لنف�س
معدالت الوفاة املوجودة حلظة ميالده داخل حدود الدولة اجلغرافية يف حلظة زمنية معينة.
وحدة القيا�س

عدد ال�سنوات.

م�صادر املعلومات

اجلهاز املركزي للتعبئة والإح�صاء.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

•يعك�س تقديرات توقع البقاء على قيد احلياة ح�سب ال�سن والنوع وما يرتتب عليه من و�ضع
خطط م�ستقبلية.
•يعك�س م�ستوى تقدم اخلدمات ال�صحية والرعاية ال�صحية.
•يعك�س م�ستوى الرفاهية التي يعي�شها املجتمع بالدرجة التي حتميه من الأمرا�ض التي قد
ت�ؤدي للوفاة.
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�صحة البيئة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
توقع البقاء على قيد احلياه عند الذكور
تاريخ البيان

قيمة البيان

2008/12/31

69.9

2007/12/31

69.5

2006/12/31
2005/12/31
2004/12/31
2003/12/31
2002/12/31
2001/12/31
2000/12/31
1999/12/31
1998/12/31
1997/12/31
1996/12/31
1995/12/31
1994/12/31

69.2
68.6
68.4
67.9
67.5
67.1
66.7
66.3
65.9
65.5
65.1
64.7
64.2
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

�صحة البيئة
توقع البقاء على قيد احلياه عند امليالد ( �إناث )
قيمة البيان

تاريخ البيان
2008/12/31

74.4

2007/12/31

74

2006/12/31
2005/12/31
2004/12/31
2003/12/31
2002/12/31
2001/12/31
2000/12/31
1999/12/31
1998/12/31
1997/12/31
1996/12/31
1995/12/31
1994/12/31

73.6
73.2
72.8
72.3
71.9
71.5
71
70.5
70
69.5
69
68.5
68
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�صحة البيئة

امل�ؤ�شر:
معدل وفيات الر�ضع
الو�صف

يعرف ب�أنه عدد الأطفال اللذين توفوا قبل �أن يتموا ال�سنة الأوىل من العمر من�سوب ًا �إىل �إجمايل
عدد املواليد �أحياء خالل نف�س ال�سنة.
وحدة القيا�س

ن�سبة فى الألف.

م�صادر املعلومات

اجلهاز املركزي للتعبئة والإح�صاء.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
الهدف املحدد للم�ؤ�شر

•تو�ضيح مدى توافر الرعاية ال�صحية للطفل خالل ال�سنة الأوىل من عمره كربامج التطعيم التي
تتوالها احلكومة حلماية الأطفال من �أمرا�ض الطفولة.
•يعك�س مدى تقدم الدولة وارتفاع امل�ستوى املعي�شي بني ال�سكان.

23 7

دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

�صحة البيئة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
قيمة البيان

تاريخ البيان
2008/12/31

18

2007/12/31

19.2

2006/12/31
2005/12/31
2004/12/31
2003/12/31
2002/12/31
2001/12/31
2000/12/31
1999/12/31
1998/12/31
1997/12/31
1996/12/31
1995/12/31
1994/12/31

19.1
20.5
23.7
24.5
25.5
24.4
26.4
27.6
29.1
30.2
28.7
29.7
30.8
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�صحة البيئة
امل�ؤ�شر:
معدل الوفيات العام
الو�صف

هو متو�سط عدد الوفيات لكل �ألف من ال�سكان يف حلظة زمنية حمددة.
وحدة القيا�س

ن�سبة فى الألف.

م�صادر املعلومات

اجلهاز املركزي للتعبئة والإح�صاء.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

•قيا�س �أحد عنا�صر التغري يف النمو ال�سكاين وهو الوفيات.
•يعطي �صورة عامة عن م�ستوى الوفاة يف املجتمع.
•معرفة التغري يف الو�ضع ال�صحي من خالل تتبع التغري الذي يطر�أ على املعدل �سنوي ًا.
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

�صحة البيئة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
قيمة البيان

تاريخ البيان
2007/12/31

6.3

2006/12/31

6.3

2005/12/31
2004/12/31
2003/12/31
2002/12/31
2001/12/31
2000/12/31
1999/12/31
1998/12/31
1997/12/31
1996/12/31
1995/12/31
1994/12/31
1993/12/31

6.38
6.37
6.5
6.4
6.2
6.3
6.4
6.5
6.5
6.5
6.7
6.6
6.7

24 0

�صحة البيئة
امل�ؤ�شر:
معدل وفيات الأطفال �أقل من خم�س �سنوات
الو�صف

متو�س���ط عدد وفيات الأطفال �أقل من خم�س �س���نوات خالل �س���نة معينة لكل  1000مولود خالل
نف�س ال�سنة.
وحدة القيا�س

ن�سبة فى الألف.

م�صادر املعلومات

اجلهاز املركزي للتعبئة والإح�صاء.
معدل حتديث امل�ؤ�شر

�سنويا.
الهدف املحدد طبقا للت�شريعات

•مدى التقدم ال�صحي والرعاية ال�صحية التي يحظى بها الأطفال دون �سن اخلام�سة.
•انعكا�س للعوامل والآثار البيئية املحيطة بالأطفال متمثلة يف مدى توافر املياه النقية لل�شرب
وال�صرف ال�صحي والتغذية ال�سليمة.
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

�صحة البيئة
القيمة الفعلية للم�ؤ�شر
قيمة البيان

تاريخ البيان
2008/12/31

22.8

2007/12/31

24.3

2006/12/31
2005/12/31
2004/12/31
2003/12/31
2002/12/31
2001/12/31
2000/12/31
1999/12/31
1998/12/31
1997/12/31
1996/12/31
1995/12/31
1994/12/31

24.6
26.2
28.6
30.2
31.4
32.5
33.8
36.9
37.2
36.7
39
41.1
32.3
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�صحة البيئة

24 3

دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

املياه ال�ساحلية

24 4

الفصل السادس عشر

مؤشرات ذات صلة بالبيئة

24 5

م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة

24 6

م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة

التنمية البيئية

24 7

م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة

24 8

24 9

م�ؤ�شرات التنمية البيئية للمناطق و املدن ال�صناعية
املناطق ال�صناعية
باملحافظات

امل�ؤ�شرات

امل�ساحة املرفقة ( بالألف مرت مربع )

اجماىل امل�صانع املنتجة باملناطق /مدن
�صناعية

ن�سبة امل�ساحات املرفقة �إىل امل�ساحة
الإجمالية

م

1

2

3

2006-2005
املدن ال�صناعية

� 78632ألف مرت مربع

4986

%33.38

املدن ال�صناعية
88439.4الف مرت مربع
( )21057فدان
 3261من�ش�أة �صناعية منتجة

2008-2007
املناطق ال�صناعية باملحافظات

� 64835ألف
مرت مربع

3255

%57.6

عدد امل�صانع احلا�صلة على الأيزو يف جمال
الإدارة البيئية14001

عدد امل�صانع احلا�صلة على الأيزو يف جمال
اجلودة 9000

4

5

(� )246447.6ألف مرت مربع
58687فدان

8289

%30.5

300
(�أن�شطة �صناعية على م�ستوى اجلمهورية)
1282
(�أن�شطة �صناعية على م�ستوى اجلمهورية)

%54.5

297
(�أن�شطة �صناعية على م�ستوى اجلمهورية)
1267
(�أن�شطة �صناعية على م�ستوى اجلمهورية)

م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة

دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة

م�ؤ�شرات الطرق
امل�ؤ�شر
م

املحافظة

ن�سبة �أطوال الطرق املر�صوفة باملحافظات
ن�سبة �أطوال الطرق املر�صوفة لإجمايل �أطوال الطرق ()%
2003

2006

2007

1

القاهرة

98.4

98.3

98.8

2

الإ�سكندرية

94.8

95.8

95.8

3

بور �سعيد

77.1

66.8

66.8

4

ال�سوي�س

87.5

52.7

52.7

5

دمياط

97.5

98.1

98.1

6

الدقهلية

81.6

55.9

55.9

7

ال�شرقية

56.0

82.1

82.1

8

القليوبية

69.1

67.3

67.3

9

كفر ال�شيخ

69.3

72.1

72.1

10

الغربية

71.4

84.1

84.6

11

املنوفية

83.2

72.3

72.3

12

البحرية

82.8

84.4

84.4

13

الإ�سماعيلية

77.6

90.2

90.2

14

اجليزة

91.1

89.6

89.6

15

بنى �سويف

84.8

85.0

85.0

16

الفيوم

78.1

78.8

78.8

25 0

م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة
17

املنيا

78.0

76.4

76.4

18

�أ�سيوط

84.0

85.5

85.5

19

�سوهاج

69.2

70.2

70.2

20

قنا

86.5

91.9

91.9

21

�أ�سوان

72.3

75.5

75.5

22

مدينة الأق�صر

85.5

59.7

59.7

23

البحر الأحمر

86.4

91.0

91.0

24

الوادي اجلديد

81.7

83.3

83.3

25

مطروح

68.2

66.1

66.1

26

�شمال �سيناء

66.0

66.3

66.3

27

جنوب �سيناء

72.9

90.4

90.4

امل�صدر :مركز معلومات جمل�س الوزراء – و�صف م�صر باملعلومات الإ�صدار الثامن .2009 -
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة

م�ؤ�شر مياه ال�شرب
امل�ؤ�شر
م

املحافظة

ن�سبة ال�سكان الذين تتوفر لهم مياه ال�شرب النقية باملحافظات
�إجمايل()%
1986

1996

2006

1

القاهرة

95.8

97.2

99.6

2

الإ�سكندرية

99.0

99.9

99.9

3

بور �سعيد

97.4

100.0

94.6

4

ال�سوي�س

98.0

99.9

99.9

5

دمياط

93.4

99.0

99.9

6

الدقهلية

78.1

90.2

97.5

7

ال�شرقية

64.4

76.1

93.5

8

القليوبية

62.2

72.6

98.0

9

كفر ال�شيخ

81.3

97.0

98.4

10

الغربية

75.0

83.7

98.3

11

املنوفية

61.0

67.9

96.2

12

البحرية

68.9

78.9

92.2

13

الإ�سماعيلية

69.6

82.9

98.9

14

اجليزة

68.3

87.9

98.5

15

بنى �سويف

65.3

75.1

93.9

16

الفيوم

84.4

98.4

98.9

25 2

م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة
17

املنيا

44.9

54.7

91.4

18

�أ�سيوط

54.0

72.6

96.3

19

�سوهاج

40.8

59.9

94.5

20

قنا

35.3

66.1

93.2

21

�أ�سوان

82.1

95.5

99.4

22

مدينة الأق�صر

-

76.0

99.0

23

البحر الأحمر

90.8

89.4

91.6

24

الوادي اجلديد

87.3

96.8

99.4

25

مطروح

50.1

71.9

79.7

26

�شمال �سيناء

71.6

78.2

80.2

27

جنوب �سيناء

32.1

63.2

82.8

م�صدر البيانات :مركز معلومات جمل�س الوزراء – و�صف م�صر باملعلومات الإ�صدار الثامن .2009 -
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة

م�ؤ�شر ال�صرف ال�صحى
امل�ؤ�شر

ن�سبة ال�سكان الذين تتوفر لهم خدمات ال�صرف ال�صحي باملحافظات

م

املحافظة

ح�ضر()%

ريف()%

�إجمايل()%

1

القاهرة

-

-

98.2

2

الإ�سكندرية

-

-

77

3

بور �سعيد

-

-

89.46

4

ال�سوي�س

-

-

89.18

5

دمياط

92.8

49.7

66.5

6

الدقهلية

96.01

78.36

83.4

7

ال�شرقية

82.4

26.08

39.5

8

القليوبية

92.61

27.49

52.6

9

كفر ال�شيخ

86.39

34.37

46.9

10

الغربية

78.6

15.1

35.2

11

املنوفية

73.74

23.25

33.9

12

البحرية

80.30

18.39

31

13

الإ�سماعيلية

83.3

35.8

58.1

14

اجليزة

91.76

35.12

69.3

15

بنى �سويف

49.6

3.7

15.2

16

الفيوم

75.5

22.7

35.4

17

املنيا

44.3

4.8

12.7
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18

�أ�سيوط

28.76

2.37

9.6

19

�سوهاج

40.70

4.26

12.1

20

قنا

19.6

6.6

9.5

21

�أ�سوان

78.1

13.9

41.4

22

مدينة الأق�صر

67.96

25.30

46.3

23

البحر الأحمر

64.14

27.31

62.1

24

الوادي اجلديد

88.74

19.46

52.2

25

مطروح

30.05

12.32

25.4

26

�شمال �سيناء

69.13

19.25

49.9

27

جنوب �سيناء

96.5

42.61

73.3

م�صدر املعلومات :مركز معلومات جمل�س الوزراء – و�صف م�صر باملعلومات الإ�صدار ال�سابع .2007 -
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة

م�ؤ�شر املناطق الع�شوائية
بيانات املناطق الع�شوائية على م�ستوى حمافظات اجلمهورية
البيان

عدد املناطق الع�شوائية

1

�إجماىل عدد املناطق الع�شوائية

1221

2

مناطق ع�شوائية مت تطويرها

352

3

مناطق ع�شوائية مل يبد�أ تطويرها

187

4

مناطق ع�شوائية جار تطويرها

662

5

مناطق ع�شوائية مطلوب �إزالتها

3

6

مناطق ع�شوائية جار �إزالتها

4

7

مناطق ع�شوائية مت �إزالتها

13

م�صدر املعلومات :مركز معلومات جمل�س الوزراء – و�صف م�صر باملعلومات الإ�صدار الثامن .2009 -
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م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة

الطاقة
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دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة

م�ؤ�شرات الطاقة
2008/2007

2009/2008

البيان
�إجمايل الطاقة الكهربية املولدة (مليون ك.و� .س).

124000

131040

�إجمايل الطاقة الكهربية امل�ستهلكة (مليون ك.و� .س).

107000

112847

كثافة �إنتاج الطاقة الكهربية (ك.و�.س /ن�سمة)

1575

1638

كثافة ا�ستهالك الطاقة الكهربية للناجت الإجمايل (ك.و�.س /ن�سمة)

1360

1410

كثافة ا�ستخدام الطاقة الكهربية للناجت الإجمايل (ك.و�.س /دوالر)

0.70

0.61

25 8
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المناطق الساحلية

25 9

دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة
ن�سبة ال�سكان يف املحافظات ال�ساحلية (البحر الأحمر – البحر املتو�سط)
�إىل �إجمايل �سكان م�صر
املحافظات املطلة
البحر املتو�سط

2007عدد �سكان
باملليون ن�سمة

عدد 2006
�سكان املليون
ن�سمة

املحافظات
املطلة على
البحر الأحمر

2007عدد
باملليون �سكان
ن�سمة

عدد 2006
�سكان املليون
ن�سمة

الإ�سكندرية

4.2

4.12

ال�سوي�س

0.52

0.51

بور �سعيد

0.58

0.57

البحر الأحمر

0.29

0.29

دمياط

1.12

1.1

جنوب �سيناء

0.15

0.15

كفر ال�شيخ

2.68

2.62

البحرية

4.85

4.75

الإ�سماعيلية

0.98

0.95

مطروح

0.33

0.32

�شمال �سيناء

0.35

0.34

امل�صدر  -كتاب و�صف م�صر باملعلومات ملركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار الإ�صدار الثامن .2009

يو�ضح اجلدول �أن ن�سبة ال�سكان يف املحافظات ال�ساحلية املطلة على البحر املتو�سط �إىل �إجمايل
�سكان م�صر بلغت  %20.309بينما بلغت ن�سبة ال�سكان يف املحافظات ال�ساحلية املطلة على
البحر الأحمر �إىل �إجمايل �سكان م�صر .%1.3049
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م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة
معدل النمو ال�سكاين يف املحافظات ال�ساحلية
املحافظات املطلة
على
البحر املتو�سط

معدل النمو
ال�سكاين
2007

معدل النمو
ال�سكاين
2006

املحافظات املطلة
على البحر الأحمر

معدل النمو
ال�سكاين
2007

معدل النمو
ال�سكاين
2006

الإ�سكندرية

1.75

1.66

ال�سوي�س

2.14

1.99

بور �سعيد

1.93

1.54

البحر الأحمر

1.84

2.49

دمياط

2.39

2.16

جنوب �سيناء

0.99

1.84

كفر ال�شيخ

2.09

1.93

البحرية

2.01

1.91

الإ�سماعيلية

2.49

2.33

مطروح

2.42

2.5

�شمال �سيناء

2.62

2.68

امل�صدر  -كتاب و�صف م�صر باملعلومات ملركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار الإ�صدار الثامن .2009

يو�ضح اجلدول �أن معدل النمو ال�سكاين يف املحافظات ال�ساحلية املطلة على البحر املتو�سط
قد بلغ  % 17.7بينما بلغ معدل النمو ال�سكاين يف املحافظات ال�ساحلية املطلة على البحر
الأحمر .%4.97
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م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة
عدد الليايل ال�سياحية  /لكل حمافظة �ساحلية
2006
752.000
418.000
109.00
162.000
196.000
140.000
632.000
22.767
11.16مليون
ــــ
ــــ

املحافظة
حمافظة الإ�سكندرية
حمافظة مطروح
حمافظة �شمال �سيناء
حمافظة بور�سعيد
حمافظة الإ�سماعيلية
حمافظة دمياط
حمافظة ال�سوي�س
حمافظة البحر الأحمر
حمافظة جنوب �سيناء
حمافظة البحرية
حمافظة كفر ال�شيخ
امل�صدر  -كتاب و�صف م�صر باملعلومات الإ�صدار ال�سابع .2007

عدد مراكب �صيد الكائنات البحرية
امل�صدر

2007

2008

مراكب �آلية

4543

4809

مراكب �شراعية

34510

25640

مراكب �صيد ترفيهي

1320

1693

�أخرى

56512

58208

امل�صدر  -كتاب الإح�صاء ال�سمكي عام  - 2007 ، 2008الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�سمكية.
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م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة
الإنتاج الكلى للأ�سماك البحرية
امل�صدر
البحر املتو�سط

2008

2007
 83762طن

 88882طن

البحر الأحمر

 46986طن

 47361طن

البحريات ال�شمالية

106132طن

106960طن

املنخف�ضات ال�ساحلية

 5050طن

 5522طن

امل�صدر  -كتاب الإح�صاء ال�سمكي عام  - 2007 ، 2008الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�سمكية.

م�ساحة املزارع ال�سمكية باملحافظات ال�ساحلية ون�سبة الإنتاج
الكلى ملزارع الأ�سماك باملحافظات ال�ساحلية بالن�سبة لإجمايل
�إنتاج الأ�سماك.
2007

2008

م�ساحة املزارع ال�سمكية باملحافظات ال�ساحلية

 317575فدان

 320398فدان

ن�سبة الإنتاج الكلى ملزارع الأ�سماك باملحافظات
ال�ساحلية بالن�سبة لإجمايل �إنتاج الأ�سماك

%54.2

%55.24

امل�صدر  -كتاب الإح�صاء ال�سمكي عام  - 2007 ، 2008الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�سمكية.
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م�ؤ�شرات ذات �صلة بالبيئة
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المختصرات المستخدمة في الدليل
BOD

Biolgical Oxygen Demand

CFC

Chlorofluorocarbon

COD

Chemical Oxygen Depletion

CO

Carbon Monoxide

DB

Decibel

DPSIR

Driving force- Pressure- State- Impact- Response

DU

Dobson Unit

EEAA

Egyptian Environmental Affairs Agency

GIS

Geographical Information System

GWP

Global Warming Potential

ISO

International Standardization Organization

IUCN

International Union for Conservation of Nature

MSEA

Ministry of State for Environmental Affairs

NCS

National Conservation Sector

NEAP

National Environmental Action Plan

NO2

Nitrogen Dioxide

ODP

Ozone Depletion Potential

O3

Ozone

SO2

Sulfur Dioxide

Pb

Lead

WHO

World Health Organization
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قائمة ببعض المختصرات المعنية بالبيئة
CPM

Critical Path Method

AHED

Association for Health and Environmental Development

ALECSO

Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization

AMCEN

African Ministerial Conference On The Environment

ANC

Authority of New Communities

AOYE

Arab Office for Youth and Environment

APE

Association for the Protection of the Environment

AR4

Fourth Assessment Report

ARFI

Arab Regional Financial Institution

ATM

Air Traffic Management

AU

African Union

BASEL

Convention of BASEL (control of transboundary movements of hazardous
wastes and their disposal)

BCM

Billion Cubic Meter

BOD

Biochemical Oxygen Demand

BOT

Build, Operate, and Transfer

C&D

Construction and Demolition

CAIP

Cairo Air Improvement Project

CAMP

Coastal Areas Management Program

CAPMAS

Central Agency for Public Mobilization and Statistics
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CBD

Central Business District

CBO

Central Business Organization

CDA

Community Development Association

CDM

Clean Development Mechanism

CEDARE

Center for Environment and Development for the Arab Region and Europe

CEO

Chief Executive Officer

CEOSS

Coptic Evangelical Organization for Social Services

CFCs

Chlorofluorocarbons

CIDA

Canadian International Development Agency

CITES

Convention on International Trade in Endangered Spacies

CMS

Convention on Migratory Species

CNG

Compressed Natural Gas

CNS

Communication & Navigation Systems

CO2

Carbon Dioxide

COD

Chemical Oxygen Demand

CPM

Critical Path Method

DANIDA

The Danish International Development Agency

DEM

Digital Elevation Models

DFID

UK Department for International Development

DO

Dissolved Oxygen

DRC

Desert Research Center
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DRI

Drainage Research Institute

ECEP

Energy Conservation and Environment Project

ECES

Egyptian Center for Economic Studies

EEAA

Egyptian Environmental Affairs Agency

EEC

Energy Efficiency Council

EEHC

Egyptian Electricity Holding Company

EEI

Emerging Environmental Issues

EEIF

Egyptian Environmental Initiatives Fund

EEPP

Earth Education Partnership Program

EESA

Egyptian Energy Service Association

EHMIMS

Egyptian Hazardous Materials Information and Management System

EIA

Environmental Impact Assessment

EIMP

Environmental Information and Monitoring Project

EMG

Environmental Management in the Governorates

EMU

Environmental Management Unit

EPAP

Environment Pollution Abatement Project

EPF

Environmental Protection Fund

EPM

Environmental Planning and Management

EQI

Environmental Quality International

ERF

Environmental Revolving Funds

ERSAP

Economic Reform and Structural Adjustment Program
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ESP

Environmental Sector Program

EU

European Union

Eutrophication

Eutrophication is a condition in an aquatic ecosystem where high nutrient
concentrations stimulate blooms of algae

Faecal
Streptococci

Kind of harmful bacteria

FAO

Food and Agriculture Organization

FDI

Foreign Direct Investments

FEA

Friends of the Environment in Alexandria

FEDA

Friends of the Environment and Development Association

FEI

Federation of Egyptian Industry

GCR

Greater Cairo Region

GDP

Gross Domestic Products

GEF

Global Environment Facilities

GHG

Green House Gases

GHGRP

Green House Gases Reduction Project

GIS

Geographic Information System

GMA

Global Mercury Assessment

GMO

Genetically Modified Organisms

GOE

Government of Egypt

GOFI

General Organization for Industry

GOPP

General Organization for Physical Planning
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GPA/LBA&
MEDPOL

Global Program of Action for the Protection of the Marine Environmental
from Land Bared Activities

GTZ

German Technical Cooperation Agency

GWS

Ground Water Sector

HACCAP

Hazardous Analysis & Critical Control Points System

HCRW

Health Care Risk Wastes

HCW

Health Care Wastes

ICA

Institute of Cultural Affairs

ICARDA

International Center for Agricultural Research in Dry Areas

ICCON

International Consortium for Cooperation on the Nile

ICED

International Center for Environment and Development

ICZM

Integrated Coastal Zone Management

IDB

Islamic Development Bank

IDSC

Information and Decision Support Center

IFCS

International Forum on Chemical Safety

IPCS

The International Program on Chemical Safety

ISI

Import Substitution Industry

ISO

International Standard Organization

IT

Information Technology

JICA

Japanese International Cooperation Agency

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau ( Reconstruction Credit Institute )
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LDC

Least Developed Countries

LIFE

LIFE program USAID/Egypt for Lead Pollution Clean-Up in Qalyoubia

LMO

Living Modified Organisms

LoA

Letter of Approval & Letter of Authorization

LoN

Letters of No-Objection

LPG

Liquefied Petroleum Gases

M&E

Monitoring and evaluation

MALR

Ministry of Agriculture and Land Reclamation

MAP

Mediterranean Action Plan

MDI

Meter Dose Inhalers

MEAs

Multilateral Environmental Agreements

MENA

Middle East and North Africa

METAP

Mediterranean Environmental Technical Assistance Program

MHUUC

Ministry of Housing, Utilities, and Urban Communities

MLD

Ministry of Local Development

MLF

Multilateral Fund

MOEE

Ministry of Electricity and Energy

MOFA

Ministry of Foreign Affairs

MOHP

Ministry of Health and Population

MSDS

Material Safety Data Sheet

MSEA

Ministry of State for Environmental Affairs
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MSWs

Municipal Solid Wastes

MSY

Maximum Sustainable Yield

MTBE

Methyl Terially Butyl Either

MWRI

Ministry of Water Resources and Irrigation

NAFTA

North America Free Trade Agreement

NAP

National Action Plan

NAPOE

National Association for Protection of Environment

NARSSS

National Authority for Remote Sensing and Space Sciences

NAWQAM

National Water Quality and Availability Management Project

NBI

Nile Basin Initiative

NC

National Communication

NEAP

National Environmental Action Plan

NEES

National Energy Efficiency Strategy

NEPAD

New Partnership for Africa’s Development

NGO

Non-Governmental Organization

NIOF

National Institute of Oceanography and Fisheries

NOPWASD

National Organization for Potable Water Sanitation and Drainage

NOU

National Ozone Unit

NPP

National Phase out plan

NRI

Nile Research Institute

NSS

National Spatial Strategy
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NWC

National Women Council

NWRC

National Water Research Center

NWRP

National Water Resources Plan

OAU

Organization of African Unity

ODS

Ozone Depleting Substances

OEP

Organization for Energy Planning

OPEC

Oil Producing and Exporting Countries

ORDEV

Organization for Reconstruction and Development of Egyptian Villages

P&I

Protection and Indemnity

PAH

Poly Aromatic Hydrocarbons

PAP

Priority Action Program

PCB

Polychlorinated Biphenyl

PERSGA

Program for the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden

PFTC

Department of Planning, Follow-up and Technical Cooperation

PIC

Prior Informed Consent

PM10

Particulate Matter

POPs

Persistent Organic Pollutants

PPC

Policy Planning Committee

PPM

Part Per Million

PPP

Pollution Prevention Pays

PVC

Poly Vinyl Chloride
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R&D

Research and Development

RAC

Regional Activity Centers

RBO

Regional Branch Offices

RFP

Request for Proposals

RIGW

Research Institute for Groundwater

RMP

Refrigeration Management Plan

SAICM

Strategic Approach to International Chemicals Management

SAP

Strategic Action Program

SCA

Supreme Council for Antiquities

SDU

Sustainable Development Unit

SEAM

Support for Environmental Assessment and Management

SEDO

Small Enterprise Development Organization

SFD

Social Fund for Development

SGP

Small Grants Program

SHW

Solar Hot Water

SMART

Scientific, Measurable, Attainable, Relevant and Trackable

SME

Small and Micro-Enterprises

SPAMI

Specially Protected Areas of Mediterranean Importance

TDA

Tourism Development Authority

TDS

Total Dissolved Solids

TLV

Threshold Limit Values

دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوى

27 55
27

TOE

Ton Oil Equivalent

TSM

Total Suspended Matter

TSP

Total Suspended Particles

UN

United Nations

UNCCD

United Nations Convention to Combat Desertification

UNCHS

United Nations Center for Human Settlements

UNDP

United Nations Development Program

UNEP

United Nations Environment Program

UNFCCC

United Nations Framework Convention for Climate Change

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization

USAID

United States Agency for International Development

VCM

Vinyl Chloride Monomer

VET

Vehicle Emissions Testing

VOC

Volatile Organic Compound

WB

World Bank

WHO

World Health Organization

WRI

World Resources Institute

WTO

World Trade Organization
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المشاركون في إعداد التقرير
وزارة الدولة ل�شئون البيئة

جهاز �شئون البيئة

د /مواهب �أبو العزم

الرئي�س التنفيذي جلهاز �شئون البيئة

م� /أحمد حجازي

رئي�س قطاع نوعية البيئة

د /فاطمة �أبو �شوك

رئي�س قطاع الإدارة البيئية

م� /أحمد �أبو ال�سعود

رئي�س قطاع �شئون الفروع

حما�سب /حممد قدري حممد رئي�س قطاع ال�شئون املالية والإدارية
�أ.د /وفاء عامر

رئي�س قطاع حماية الطبيعة

م  /حممود �شوقى

مدير عام الإدارة العامة للم�شروعات ال�صناعية

د  /ه�شام العجماوى

مديرعام الإدارة العامة مل�شروعات الطاقة

ربان  /عبد املنعم ح�سنى

مدير عام االدارة العامة للتنمية البيئية

د  /طاهر �أحمد حممد عي�سى مدير عام الإدارة العامة لتنوع الأنواع والأجنا�س
ربان  /حممود �إ�سماعيل

رئي�س الإدارة املركزية للأزمات والكوارث البيئية

ك � /إخال�ص جمال الدين

رئي�س الإدارة املركزية لنوعية املياه

د  /منى كمال

رئي�س الإدارة املركزية لنوعية الهواء واحلماية من ال�ضو�ضاء

ك  /عادل ال�شافعى

مدير عام الإدارة العامة للمواد والنفايات اخلطرة

ك  /حممد عبد املنعم فاروق

رئي�س الإدارة املركزية للمناطق ال�ساحلية والبحريات

ك  /كوثر حنفي

مدير عام الإدارة العامة لنوعية الهواء

د  /منال الطنطاوى

مدير عام الإدارة العامة ملراقبة التلوث البحرى و�شئون املوانىء

د � /صربى عبد الهادى حممد مدير عام �صحة البيئة
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م  /ماهر اجلندى

مديرعام الإدارة العامة لنوعية مياه ال�صرف و�إعادة الإ�ستخدام

ك � /إمانى حممد �سليم

مدير عام نوعية مياه البحر

ك  /الهام رفعت

مدير �إدارة املواد اخلطرة

ك  /م�صطفي مراد

مدير �إدارة الهواء املحيط

د  /حممد ا�سماعيل

مدير�إدارة النفايات اخلطرة

د � /أ�شرف �صالح

مدير �إدارة �إنبعاثات املن�ش�أت

م  /رمي عبد الرحمن

مدير �إدارة �ضو�ضاء بيئة العمل

ك  /وائل عبد احلميد

مدير �إدارة عادم املركبات

�أ � /سمري طنطاوى

مدير �إدارة التخفيف

�أ � /أمين عبد الواحد

امل�شرف على غرفة العمليات املركزية

م � /إن�سى �ألفي

مهند�س م�شروعات

م � /أحمد �سعيد

مدير �إدارة املخلفات البلدية

م  /حممد لطفي

مدير �إدارة تنمية املناطق ال�سكانية

ك � /شرين فكرى

باحث بيئى

ك � /إميان عاطف

باحث بيئى

ك � /سمية توفيق

باحث بيئى

ك  /عمرو ابراهيم حنفي

باحث بيئى

ك  /يحي �سعيد ال�سيد

باحث بيئى

م � /أمرية جمال على ب�سيونى باحث بيئى
ك  /هيام �صابر حممد

باحث بيئى
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�أ � /أمنية حممود �شوقى

باحث بيئى
امل�ست�شارون بالوزارة واجلهاز

د /ال�سيد �صربي

امل�شرف على وحدة التغريات املناخية

د /م�صطفي احلكيم

م�ست�شار ال�سيد الوزير ل�شئون الزراعة

د /عزت لوي�س

امل�شرف على وحدة الأوزون
وحدة امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية

ك  /جيهان حممد ال�سقا

مديرعام املكتب الفنى لرئي�س قطاع نوعية البيئة
رئي�س وحدة امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية

م� /أحمد عو�ض اهلل

ا�ست�شاري وحدة امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية
ت�صميم الغالف

م � /ضياء عبد الرحمن

�إخ�صائى �إعالم
�أع�ضاء فريق العمل

�أ  /حممد معتمد حممد

�إخ�صائى �إح�صاء وحا�سبات

�أ � /سوزان كيالنى ال�سيد

�إخ�صائى �إح�صاء وحا�سبات

�أ  /غادة كارم حممود

�إخ�صائى ترجمة

�أ  /عالء الدين ب�سيونى

باحث �شئون �إدارية

�أ � /شيماء جمدى حممد

كاتب �شئون �إدارية
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وزارة الدولة ل�شئون البيئة
جهاز �شئون البيئة
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