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لوزارة الدولة لشئون البيئة
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تقدمي
ي�س ��رين تقدمي التقرير ال�سن ��وي لوزارة الدول ��ة ل�شئون البيئة
لع ��ام  ،2009وال ��ذي يعر�ض الأن�شط ��ة والأعمال الت ��ي قامت بها
ال ��وزارة وجهاز �شئون البيئة للحفاظ علي البيئة بجمهورية م�صر
العربي ��ة ،وذل ��ك بالتع ��اون والتن�سي ��ق الدائم وامل�ستم ��ر مع كافة
ال ��وزارات والهيئ ��ات والأجه ��زة العاملة بالدولة ،وك ��ذا منظمات
املجتم ��ع املدين .ويت�ضمن ه ��ذا التقرير اجله ��ود املبذولة لتفعيل
ال�سيا�س ��ات البيئي ��ة وال�سيا�سات الأخ ��رى املتعلق ��ة بالبيئة والتي
تهدف �إيل حماي ��ة البيئة امل�صرية وخف�ض مع ��دالت التلوث ورفع
م�ستوي الوعي العام للحفاظ علي البيئة.
لق ��د �أك ��دت احلكومة امل�صرية عل ��ي حماية البيئ ��ة باعتبار
�أحد عنا�صر الهدف اال�سرتاتيج ��ي اخلا�ص باحلفاظ علي الأمن
القوم ��ي وت�أمني ح ��ق الأجيال القادمة يف ثم ��ار التنمية الوارد يف
�إط ��ار وثيقة الر�ؤي ��ة والأه ��داف اال�سرتاتيجية و�سيا�س ��ات العمل
ال�صادرة يف دي�سمرب .2009
وا�شتملت هذه ال�سيا�سات علي الآتي:
1.1زيادة التوجه نحو التنمية االقت�صادية اخل�ضراء الأقل اعتماد ًا علي الكربون.
2.2دعم �أنظمة الإدارة البيئية املتكاملة لتوفري بيئة �صحية للمواطنني.
3.3تفعي ��ل �سيا�س ��ة التنمي ��ة امل�ستدام ��ة و�إدراج البع ��د البيئي يف امل�شروع ��ات التنموي ��ة والتو�سع يف دعم
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف جمال البيئة.
4.4الت�صدي للآثار ال�ضارة للتغريات املناخية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
5.5احلف ��اظ عل ��ي املوارد الطبيعية من خالل تطوي ��ر البنية التحتية وتنمية وتطوي ��ر املحميات الطبيعية
واحلفاظ علي الرثوات البحرية والربية.
6.6االرتقاء بال�سلوكيات البيئية للمجتمع بن�شر الوعي البيئي بني الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
7.7تبني �سيا�سات مالية داخلية حمفزة وداعمة للمن�ش�آت ال�صديقة للبيئة وتغليظ العقوبات املوقعة �ضد
االنتهاكات واملمار�سات البيئية اخلاطئة
8.8تفعيل وتطوير النظام الت�شريعي البيئي.
9.9تكام ��ل العم ��ل البيئي بالتن�سيق ب�ي�ن امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية وغ�ي�ر احلكومية علي امل�ستوي ��ات املحلية
والإقليمية والدولية.
1010دعم المركزية الإدارة البيئية وبناء قدرات الإدارات البيئية باملحافظات .
�1111إدماج ق�ضايا النوع الإجتماعى وتفعيل دور املر�أة وال�شباب يف اخلطط البيئية .

وي�سع ��دين و�أن ��ا �أختم هذا التق ��دمي املوجز توجيه ال�شكر جلمي ��ع العاملني بوزارة الدول ��ة ل�شئون البيئة،
وال ��وزارات والهيئ ��ات واجلهات العاملة يف جم ��ال البيئة ،ومنظمات املجتمع امل ��دين واجلمعيات الأهلية
والقط ��اع اخلا� ��ص علي جهوده ��م الد�ؤوب ��ة وامل�ستمرة للحفاظ عل ��ي البيئة وحتقيق التنمي ��ة امل�ستدامة،
وتعظي ��م الوع ��ي البيئي لدي املواطن�ي�ن �آمال بذل املزيد م ��ن اجلهد والعمل من �أج ��ل الو�صول ايل بيئة
نظيفة خالية من التلوث بجميع �أ�شكاله و�صوره يف كافة �أرجاء جمهورية م�صر العربية.

وزير الدولة ل�شئون البيئة

مهند�س /ماجد جورج اليا�س
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امللخ�ص التنفيذي
يعر�ض التقرير ال�سنوي لوزارة الدولة ل�شئون البيئة نتاج وح�صيلة الأعمال التي مت تنفيذها عام 2009
يف املجاالت البيئية املختلفة  -ب�شفافية تامة  -دون �أية حماولة لإخفاء احلقائق � ،إميانا منا ب�أن حت�سني
البيئة والق�ضاء على امل�شكالت البيئية يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على دقة و�سالمة البيانات وتوافرها �أمام
متخذي القرار  ،بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�شرات الأداء التي تعك�س التغريات التي حدثت يف املجاالت املختلفة خالل
هذا العام �سواء بالإيجاب �أو بال�سلب .
ويتناول اجلزء الأول من التقرير املو�ضوعات اخلا�صة بنوعية البيئة وهى الهواء
واملياه وحماية الطبيعة بينما يتناول اجلزء الثاين مو�ضوعات الإدارة البيئية والتنمية
امل�ؤ�س�سية.
وت�ضمن الف�صل اخلا�ص بنوعية الهواء زيادة عدد حمطات �شبكة ر�صد ملوثات الهواء التابعة
لوزارة الدولة ل�شئون البيئة �إىل  87حمطة بعد �إ�ضافة  9حمطات خالل عامي  2008و  ،2009وذلك لقيا�س
ملوثات الهواء باملواقع ال�صناعية وال�سكنية والعمرانية وغري العمرانية  ،وتركيب �شا�شة كبرية مبيدان
التحرير لعر�ض البيانات التي يتم قيا�سها مبحطة الر�صد بامليدان� ،إ�ضافة �إيل ذلك فقد مت ان�شاء مر�صد
متكامل للر�صد البيئي مبيناء دمياط لإجراء القيا�سات اخلا�صة بنوعية الهواء واملياه وال�ضو�ضاء .
مت ربط جميع مداخن م�صانع الأ�سمنت بال�شبكة القومية لر�صد انبعاثات الأتربة من مداخن هذه
امل�صانع وعددها  17م�صنع ًا و�أو�ضحت النتائج �أن  %97.3من امل�صانع القدمية و  %98.6من امل�صانع
اجلديدة و  %99.7من امل�صانع احلديثة مطابقة للقانون .
وخالل عام  2009مت حتويل � 209أتوبي�س من �أتوبي�سات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي .وخالل املدة
نف�سها وبلغ عدد املركبات احلكومية التي مت حتويلها للعمل بالغاز الطبيعي  2308مركبة .كما بلغ عدد
التاك�سيات التي مت حتويلها للعمل بالغاز الطبيعي � 1047سيارة وجارى الو�صول بها �إىل �1136سيارة � .أما
م�شروع ا�ستبدال �سيارات التاك�سي القدمية ب�أخرى جديدة عقد مت االنتهاء من ا�ستبدال  17023تاك�سي ًا من
�إجمايل � 34ألف تاك�سي حتى الآن .ومت خالل عام  2009االنتهاء من تنفيذ برنامج عادم املركبات بوحدات
املرور يف  23حمافظة متثل  %96من �إجمايل املركبات املرخ�صة باجلمهورية .كما مت فح�ص � 38332سيارة
ديزل  /بنزين على الطرق وكانت ن�سبة النجاح  %62من املركبات بالإ�ضافة �إىل فح�ص � 2421أتوبي�س تابع
لهيئة النقل العام اجتاز الفح�ص منها � 1143أتوبي�س منها.
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وت�ضمن الف�صل اخلا�ص بالتغريات املناخية ،االنتهاء من م�شروع «البالغ الوطني الثاين» ،والذي
ت�ضمن و�ضع ال�سيا�سات الواجب اتباعها لتخفيف الأ�ضرار الناجتة عن التغريات املناخية يف القطاعات
املختلفة ،كما مت االنتهاء من تنفيذ  %80من م�شروع االحتياجات التمويلية مل�شروعات التغريات املناخية
اخلا�صة بالتكيف والتخفيف ،و�أ�شار التقرير ايل �أنه قد مت املوافقة علي عدد  12م�شروع ًا يف اطار الية
التنمية النظيفة عام  2009بتكلفة ا�ستثمارية  80.1مليون دوالر ًا حتقق خف�ضا يف االحتبا�س احلراري ي�صل
ايل  0.79مليون طن ثاين �أك�سيد الكربون املكايفء.
و�أ�شار التقرير ايل م�شاركة الوفد امل�صري يف اجتماعات م�ؤمتر التغريات املناخية بكوبنهاجن وت�أكيد
الوفد علي املطالب اخلا�صة بدعم الدول النامية لتنفيذ التزاماتها اخلا�صة بتغري املناخ.
وتناول الف�صل اخلا�ص بحماية طبقة الأوزون وفاء م�صر بتحقيق انخفا�ض يف ا�ستهالك املواد
امل�ستنفدة لطبقة الأوزون طبقا لأحكام بروتوكول مونرتيال .ونظر ًا للدور الريادي مل�صر يف هذا املجال،
فقد مت ا�سناد رئا�سة جلنة التنفيذ واالمتثال لأحكام الربوتوكول املذكور ايل م�صر ،كما مت تنظيم وعقد
االجتماع احلادي والع�شرين لأطراف الربوتوكول يف مدينة بورت غالب مبر�سي علم خالل املدة من 14-2
نوفمرب  ،2009ومت مناق�شة كافة املو�ضوعات املتعلقة بتنفيذ �أحكام الربوتوكول.
و�شهد عام  2009اعادة تركيب حمطات �شبكة ر�صد ال�ضو�ضاء والتي تتكون من  30حمطة ثابتة
و 2حمطة متنقلة يف كافة �أحياء حمافظات القاهرة الكربي وذلك لر�صد ال�ضو�ضاء وحتديد املناطق الأكرث
تعر�ض ًا لل�ضو�ضاء وو�ضع احللول املنا�سبة للحد منها .ومت متابعة تنفيذ اخلطة القومية ملكافحة ال�ضو�ضاء
من خالل تكثيف حمالت التفتي�ش علي املن�ش�آت بجميع �أنواعها واملركبات املخالفة والباعة اجلائلني،
و�ساهمت هذه احلمالت يف حتقيق انخفا�ض يف �أعداد املخالفات عام  2009مقارنة بالعام املا�ضي()2008
وخا�صة يف �ضوء تغليظ العقوبات �ضد املخالفني.

12

وت�ضمن الف�صل اخلا�ص باملياه العذبة قيام الوزارة بتنفيذ الربامج اخلا�صة بها يف اخلطة القومية
للموارد املائية وامل�شاركة مع الوزارات واجلهات املعنية يف تنفيذ االجراءات اخلا�صة باحلفاظ علي املوارد
املائية من التلوث ،و�شهد عام  2009االنتهاء من تنفيذ م�شروع تنمية املوارد املائية بقرية اجلفجافة مبحافظة
�شمال �سيناء بالتعاون مع اجلانب االيطايل  .كما مت تنفيذ م�شروع الر�صد الدوري للأرا�ضي الرطبة لتحديد
نوعية املياه بالبحريات ال�شمالية (ادكو -الربدويل -املنزلة -الربل�س ومريوط) وو�ضع اخلطط الالزمة
لتنظيفها وحمايتها من التلوث.
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ويف جمال املناطق ال�ساحلية والبيئة البحرية ت�ضمن الف�صل اخلا�ص بها تنفيذ  4رحالت
حقلية عام  2009لتجميع وحتليل عينات من املياه لكل من البحر املتو�سط والبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س
والعقبة للت�أكد من مطابقتها للحدود امل�سموح بها ،ومت االنتهاء من "اعداد م�سودة اال�سرتاتيجية الوطنية
لالدارة ال�ساحلية املتكاملة" بالتعاون مع خطة عمل البحر املتو�سط.
كما مت اعداد الدليل االر�شادي للحد من التلوث الناجم عن ال�سفن واعداد بيان عن حالة � 5شواطيء
مبدينة الأ�سكندرية ،يت�ضمن التو�صيف العام و نوعية املياه وم�صادر التلوث و�أ�سبابها.
وتناول الف�صل اخلا�ص بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي �أهم الربامج التي مت تنفيذها
عام  2009والتي ت�شمل تنمية وتطوير �شبكة املحميات الطبيعية وعددها  27حممية تغطي حالي ًا  %15من
م�ساحة م�صر وبرنامج املعلومات والر�صد وتقييم التنوع البيولوجي وبرنامج االجراءات الداعمة للمحميات
الطبيعية مثل م�شروع الطيور احلوامه املحلقة الذي بد�أ هذا العام وقانون ال�سالمة االحيائية ومتحف �شرم
ال�شيخ للتنوع البيولوجي الذي قارب علي االنتهاء .ومت خالل هذا العام ر�صد وت�سجيل حوايل  270نوع ًا من
الطيور ب�أعداد و�صلت ايل مليون طائر .ومت ا�صدار التقرير الوطني الرابع للتنوع البيولوجي يف مار�س 2009
والذي يعر�ض احلالة الطبيعية والبيولوجية للبيئات يف م�صر.
و�شهد عام  2009عقد العديد من االجتماعات وامللتقيات اخلا�صة بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي
مثل االجتماع الفني االقليمي حول اال�ستخدام احلكيم للأرا�ضي الرطبة يف الوطن العربي (رام�سار) والذي
عقد بالقاهرة يف يونيو .2009
وعر�ض الف�صل اخلا�ص باحلزام الأخ�ضر والغابات ال�شجرية املجهودات التي مت تنفيذها
يف م�شروع احلزام الأخ�ضر املحيط بالقاهرة الكربي بطول مائة كيلومرت حيث مت خالل عام  2009متابعة
�أعمال الري وال�صيانة لعدد � 68ألف �شجرة مزروعة بالأ�سبقية الأويل من احلزام ( 14كم) والتي تعترب
جزء ًا من املرحلة الأويل البالغ طولها  22كم .كما مت تنفيذ البنية الأ�سا�سية من خزانات املياه وخطوط الري
اخلا�صة باملرحلة الثانية .ويف جمال الغابات ال�شجرية فقد مت العمل خالل عام  2009يف  27غابة م�ساحتها
�17ألف فدان موزعة علي  8حمافظات.
و�ساهمت الوزارة يف توفري � 600ألف �شجرة مت توزيعها علي جميع املحافظات يف اطار يوم البيئة العاملي
لعام  ،2009كما مت االنتهاء من زراعة وت�شجري  124مدر�سة من خالل برنامج التطوير والت�شجري باملدار�س
باال�ضافة ايل  190مدر�سة �أخري باملحافظات؛ وا�ستمرار العمل يف حديقة �سوزان مبارك للأ�سرة ،وكذا
حديقة ال�سالم النباتية ب�شرم ال�شيخ واملقامة علي م�ساحة  33فدان ًا.
ويعك�س الف�صل اخلا�ص بتقييم الت�أثري البيئي حر�ص الوزارة علي حتقيق التنمية امل�ستدامة من
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خالل التو�سع يف تنفيذ امل�شروعات اجلديدة املتوافقة بيئي ًا والتي تلتزم بتقدمي درا�سة تقييم الت�أثري البيئي
قبل البدء يف التنفيذ ،وقد مت خالل عام  2009مراجعة وتقييم  5607درا�سة مت املوافقة علي  3833درا�سة
من بينها  146درا�سة خا�صة بامل�شروعات الكربي (القائمة ج).
ومت خالل عام  2009تعديل املدة التي ي�صدر بعدها ر�أي اجلهاز يف الدرا�سة من  60يوم ًا �إيل  30يوم ًا
من تاريخ ا�ستالم الدرا�سة.
ويف اطار حماية وحت�سني البيئة ال�صناعية �أولت الوزارة قطاع ال�صناعة اهتمام ًا بالغ ًا
خلف�ض االنبعاثات وتقليل النفايات الناجتة عن امل�صانع وحت�سني بيئة العمل وزيادة الوعي البيئي ،وتناول
الف�صل اخلا�ص بذلك �أهم الربامج وامل�شروعات اجلاري تنفيذها وي�أتي يف مقدمتها املرحلة الثانية من
م�شروع التحكم يف التلوث ال�صناعي والذي ا�شتمل علي  37م�شروع ًا لعدد � 19شركة و  200م�صنع طوب
طفلي باجمايل  156مليون دوالر ًا ،وم�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع الأعمال العام والذي ا�شتمل
علي م�شروعات لعدد � 27شركة با�ستثمارات ت�صل ايل  31مليون يورو ومنحة كلية تبلغ  7.26مليون يورو.
ويف �ضوء الطلب املتزايد علي الطاقة ،قامت الوزارة بان�شاء وحدة تر�شيد ا�ستخدام الطاقة لتفعيل
مفاهيم الرت�شيد ون�شر تطبيقات الطاقة اجلديدة واملتجددة.
وعر�ض الف�صل اخلا�ص باملخلفات ال�صلبة االجراءات التي مت اتخاذها يف جمال تطوير نظم االدارة
املتكاملة للمخلفات بدءا من التولد والنقل و انتهاءا بالتدوير والتخل�ص النهائي الآمن ،ومت ت�شكيل جلنة
من ال�سادة وزراء البيئة والتنمية املحلية واملالية ،وال�سادة حمافظي القاهرة الكربى لإعداد خطة تنفيذية
لالدارة املتكاملة للمخلفات بالقاهرة الكربي ك�أ�سبقية �أويل متهيد ًا لتعميمها علي باقي املحافظات.
وت�ضمن هذا الف�صل خطة ال�سيطرة علي املقالب العمومية داخل القاهرة الكربي �أثناء ظاهرة تلوث
الهواء احلاد (ال�سحابة ال�سوداء) ،وكذا اجراءات رفع الرتاكمات من داخل املحافظات.
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وعر�ض الف�صل اخلا�ص بالتنمية البيئية للمجتمعات العمرانية الأعمال التي متت خالل عام
 ،2009والتي ا�شتملت علي تطبيق برنامج دمج الأبعاد البيئية يف تنمية املدن اجلديدة علي مدينة العبور،
وا�صدار دليل اال�شرتاطات البيئية مل�شروعات املزارع ال�سمكية وجمازر املا�شية وكذا امل�شاركة مع الوزارات
واجلهات املعنية العتماد الأحوزة العمرانية لعدد  657قرية و  41مدينة.

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

وتناول الف�صل اخلا�ص باالدارة املتكاملة للمواد والنفايات اخلطرة اجلهود التي تقوم بها الوزارة
بالتعاون مع الوزارات املعنية يف جمال تداول هذه الأ�صناف ،حيث مت املوافقة علي  932طلب افراج جمركي
لل�سماح بدخول  22912طن ًا من املواد اخلطرة مل�صر يف اطار التحكم يف ا�سترياد وتداول هذه املواد .ومت
بالتعاون مع اجلانب الكوري ح�صر ملبات الفلور�سنت املحتوية علي الزئبق متهيد ًا العادة تدويرها يف الوحدة
املخ�ص�صة لذلك .ويف اطار تنفيذ التزامات اتفاقية �ستوكهومل مت ح�صر م�صادر زيوت ( PCBsبويل
كلورينات ثنائي الفينيل) لعدد  15615حمول كهربائي والتي تعد من امللوثات الع�ضوية الثابتة ،كما مت جمع
وتخزين  1060طنا من املبيدات منتهية ال�صالحية متهيدا للتخل�ص الآمن منها.
ويف اطار اتفاقية روتردام مت مراجعة  66اخطار ًا للموافقة امل�سبقة علي عبور �شحنات النفايات اخلطرة
لقناة ال�سوي�س والتي بلغت  86257طن ًا لعدد � 66سفينة  .ومت �أي�ضا خالل عام  2009دعم املحافظات بعدد
 10حمارق ملعاجلة والتخل�ص ال�سليم من النفايات الطبية.
وتناول الف�صل اخلا�ص بنظم املعلومات البيئية التو�سع يف تطبيق خدمات احلكومة االلكرتونية من
خالل مركز معلومات الوزارة املزود بو�سائل و�أجهزة تكنولوجيا املعلومات احلديثة و�شبكة تبادل املعلومات
والبيانات التي تربط الوزارة وجهازها التنفيذي والفروع االقليمية باملحافظات ،ويتم من خاللها اتاحة
املعلومات والبيانات وامل�ؤ�شرات اخلا�صة بالبيئة.
كما �أ�شار هذا الف�صل ايل التقارير البيئية التي مت ا�صدارها من قبل وزارة البيئة والتي �أ�شتملت علي
تقريري حالة البيئة يف م�صر باللغتني العربية واالجنليزية لعام  2008والتقرير ال�سنوي لوزارة الدولة
ل�شئون البيئة لعام .2008
ويف جمال الثقافة والتوعية البيئية مت تنفيذ  560ندوة توعية بيئية بالقاهرة واملحافظات
بالتعاون مع اجلهات املعنية ،وعدد  130قافلة بيئية بالقاهرة الكربى ،والدعم والرعاية وامل�شاركة يف 122
م�ؤمتر ًا بيئي ًا و  58رحلة علمية ايل املحميات الطبيعية و  10مع�سكرات بيئية متكاملة كما مت تنفيذ ندوات
وور�ش عمل فنية يف اطار م�شروع تطوير  124مدر�سة حتت رعاية ال�سيدة الفا�ضلة حرم رئي�س اجلمهورية.
واميانا من الوزارة ب�أهمية التدريب لتطوير ورفع كفاءة العاملني يف املجاالت البيئية ،فقد مت
تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملني بالوزارة واجلهات املختلفة لتعميق املفاهيم البيئية ،ومبنا�سبة
احتفاالت يوم البيئة العاملي مت تنظيم م�سابقات بيئية تهدف ايل تنمية الوعي البيئي و�شارك فيها خالل
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هذا العام  350الف مت�سابق من جميع �شرائح املجتمع ،كما مت يف اطار الربنامج االنتخابي لل�سيد رئي�س
اجلمهورية تدريب  6295متدرب.
ولقد تبنت الوزارة م�شروع الركن الأخ�ضر بهدف ن�شر وزيادة الوعي البيئي للن�شء ومت اقامة 19
موقع ًا جديد ًا عام  2009باملحافظات املختلفة وامل�شاركة يف م�شروع تطوير  124مدر�سة بالقاهرة ،وجتهيز
�سيارة الركن الأخ�ضر كوحدة توعية متنقلة للأطفال ،باال�ضافة �إيل دعم اجلمعيات الأهلية مبكتبات الركن
الأخ�ضر.
ويف اطار مبادرة احلكومة امل�صرية لتنمية الألف قرية الأكرث فقر ًا� ،شهد عام  2009قيام وزارة
الدولة ل�شئون البيئة بتنفيذ جميع التزاماتها يف خطة العمل اخلا�صة باملرحلة الأويل من هذه املبادرة والتي
ت�شمل  151قرية موزعة علي عدد  6حمافظات ،وت�ضمنت تنفيذ منظومات متكاملة للتعامل مع املخلفات
ال�صلبة واعادة ت�أهيل م�صنعني لتدوير املخلفات وانتاج ال�سماد الع�ضوي و�أعمال الت�شجري بهذه القري وقد
بلغت التكلفة االجمالية لهذه الأعمال  97مليون جنيه ًا م�صري ًا.
ويف االطار الت�شريعي مت ا�صدار القانون رقم  9ل�سنة  2009لتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم 4
ل�سنة  1994يف �ش�أن حماية البيئة لتحقيق املزيد من احلماية للبيئة ومواجهة ما طر�أ عليها من ظواهر
التلوث البيئي وملواكبة التطورات واالتفاقيات الدولية التي ان�ضمت اليها م�صر يف جمال البيئة.
ويختتم التقرير بعدد من املالحق تت�ضمن موقف تنفيذ م�شروعات الربنامج االنتخابي لل�سيد
رئي�س اجلمهورية واملوقف التف�صيلي مل�شروع القري الأكرث احتياج ًا وجمهودات الوزارة يف مواجهة نوبات
تلوث الهواء احلاد.
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الف�صل الأول
نوعية الهواء
مقدمة:

الهواء هو العن�ص ��ر الأ�سا�سي حلياة كل من الإن�سان واحليوان والنبات وغريها
م ��ن الكائن ��ات احلية على �سطح الكرة الأر�ضية  ،حي ��ث يعترب الهواء هو املكون
الرئي�س ��ي للغالف اجلوي ال ��ذي يحافظ على احلالة الطبيعي ��ة للكرة الأر�ضية
ويحميه ��ا م ��ن الإ�شعاع ��ات ال�ضارة وم ��ن التقلبات غ�ي�ر املرغوب ��ة يف درجات
احل ��رارة  ،ه ��ذا بالإ�ضافة �إىل �أنه يعت�ب�ر امل�صدر الأ�سا�سي ال ��ذي ت�ستمد منه
الكائنات احلية الغازات والعنا�صر الالزمة لقيامها بوظائفها احليوية .
لقد �أ�صبح الهواء يف الأعوام الأخرية عر�ضة للتلوث ب�أنواع خمتلفة من الغازات
واالنبعاث ��ات الناجت ��ة ع ��ن الأن�شطة ال�ضارة ب�صح ��ة الإن�س ��ان والبيئة لأ�سباب
كثرية �أهمها التقدم ال�صناعي واحل�ضاري والزيادة امل�ضطردة يف عدد ال�سكان
وبع� ��ض العوامل الأخرى املختلفة  ،مما �أدى �إىل �ض ��رورة اتخاذ كافة الطرائق
والو�سائل املختلفة للحد من خماطر هذه امللوثات بجميع �أنواعها .و�إميان ًا بدور
الدولة واملتمثلة يف وزارة الدول ��ة ل�شئون البيئة وجهازها التنفيذي فقد اتخذت
ال ��وزارة بالتعاون مع الوزارات واجله ��ات املعنية كافة ال�سبل والو�سائل التى من
�ش�أنها حت�سني نوعية الهواء.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها عام :2009
 -1برنامج ر�صد ملوثات الهواء اجلوي
.

.

ج.

د.

هـ.
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أبل ��غ عدد حمطات �شبكة ر�صد ملوثات الهواء بجمهورية م�صر العربية التابعة لوزارة الدولة ل�شئون
البيئ ��ة  87حمطة ر�ص ��د ،مت�ضمنة مواق ��ع الر�صد التابعة لل�شبك ��ة القومية لر�ص ��د ملوثات الهواء
املحيط� ،إ�ضافة �إىل �شبكة ر�صد ملوثات الهواء املحيط من اجل�سيمات ال�صدرية والر�صا�ص ،حيث
تنت�ش ��ر ه ��ذه املحطات فى مناطق خمتلفة مث ��ل :املناطق ال�صناعية واملناط ��ق ال�سكنية والعمرانية
ومتتد �إىل املناطق البعيدة عن العمران.
بتق ��وم ال�شبكة بقيا�س كاف ��ة امل�ؤ�شرات البيئية يف جم ��ال ملوثات الهواء مث ��ل اجل�سيمات ال�صدرية
الت ��ي قطره ��ا �أ�صغر من  10ميكرون وثاين �أك�سيد الكربيت وث ��اين �أك�سيد النيرتوجني و�أول �أك�سيد
الكربون والأوزون والر�صا�ص والدخان الأ�سود.
مت �إن�ش ��اء هذه ال�شبك ��ة يف منت�صف عام  1999حيث ت�ضمنت  42حمط ��ة فقط يف ذلك الوقت ومت
جتديده ��ا و�إ�ضاف ��ة  12حمطة جدي ��دة خالل عام  2005وعدد  4حمطات خ�ل�ال عام  ، 2007كما
مت �إ�ضاف ��ة ع ��دد  9حمطات للر�صد خالل عام ��ي  2008و  2009حتى يتم تغطي ��ة امل�ساحة املكانية
عل ��ى م�ستوى اجلمهوري ��ة وملواكبة الزيادة املطردة يف م�صادر التل ��وث ال�صادرة من كافة امل�صادر
بجمي ��ع �أنواعها وبذلك ي�صبح عدد حمطات الر�ص ��د التابعة لل�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء
 67حمطة تغطى كافة �أرجاء اجلمهورية كما هو مو�ضح باخلريطة رقم (.)1-1
بالإ�ضاف ��ة �إىل ما �سبق فقد مت �إن�شاء �شبكة لر�صد ملوثات الهواء املحيط من اجل�سيمات ال�صدرية
والر�صا�ص(�أقل من  10ميكرون� ،أقل من  2.5ميكرون) بالقاهرة الكربى مكونة من عدد 20حمطة
ر�صد موزعة علي املناطق املختلفة(�صناعية�-سكنية-مرورية-مرجعية) لقيا�س الرتكيزات بالهواء
ب�شكل دوري ودقيق.
االنته ��اء من �أعم ��ال تركيب �شا�شة عر�ض البيان ��ات ملحطة ر�صد ملوثات اله ��واء مبيدان التحرير
وذل ��ك لعر�ض الرتكيزات التي يتم قيا�سها عل ��ى اجلمهور ومت االنتهاء من �أعمال التدريب الالزمة
واملطلوبة لربنامج الت�شغيل اخلا�ص بال�شا�شة كما هو مو�ضح بال�صورة رقم (.)1-1
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خريطة ( )1-1مواقع حمطات ال�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء
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�صورة ( )1-1حمطة الر�صد البيئي مبيدان التحرير واملزودة ب�شا�شة عر�ض للبيانات
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و.

ز.

ح.
ط.

ي.
ك.
ل.

االنته ��اء من �أعمال ا�ستب ��دال برنامج الر�صد امل�ستخ ��دم لتحليل البيانات بنظ ��ام �أكرث تطورا ومت
االنته ��اء م ��ن التدريب الالزم عل ��ى ا�ستخ ��دام الربامج والأنظم ��ة اجلديدة وحتوي ��ل كافة النظم
القدمية �إىل �أحدث الطرائق امل�ستخدمة علميا يف حتليل البيانات.
يت ��م ب�صفة دورية �إع ��داد تقرير عن نوعية الهواء مب�صر يت�ضمن م�ؤ�ش ��رات ملوثات الهواء املحيط
من خالل البيانات التي تتيحها �شبكة ر�صد ملوثات الهواء ويتم ن�شر هذه التقارير على موقع جهاز
�شئ ��ون البيئة ب�شبك ��ة االنرتنت وذلك يف �إطار �سيا�س ��ة وزارة الدولة ل�شئون البيئ ��ة لن�شر معلومات
نوعية البيئة على املواطنني.
�إعداد امل�ؤ�شرات البيئية وحتليل م�ؤ�شرات نتائج عملية الر�صد وذلك من واقع البيانات املجمعة من
�شبكة ر�صد نوعية الهواء.
�إعداد التقرير اخلا�ص بنوبات تلوث الهواء احلاد لعام  2009والذي يت�ضمن حتليل البيانات وتركيز
امللوث ��ات خالل فرتة ال�سحابة ال�سوداء م ��ن � 15سبتمرب  2009حتى  15نوفمرب  2009ومقارنة تلك
النتائج بالرتكيزات التي مت ر�صدها خالل نف�س الفرتة يف ال�سنوات ال�سابقة.
�إع ��داد تقرير يومي خالل تلك الفرتة (ف�ت�رة ال�سحابة ال�سوداء) وذلك بالتعاون مع وحدة الإنذار
املبكر ,حيث يو�ضح التقرير حالة نوعية الهواء والتنب�ؤ بحالة البيئة الهوائية لثالثة �أيام قادمة.
متابع ��ة ت�شغيل وحدة الإن ��ذار املبكر اخلا�صة ب�أزمات تلوث الهواء والتي تقوم ب�أعمال التنب�ؤ بنوعية
الهواء بالقاهرة الكربى خالل ثالثة �أيام قادمة.
مت خ�ل�ال عام  2009ان�شاء مر�صد متكامل للر�ص ��د البيئي مبيناء دمياط مبحافظة دمياط يحتوى
على جميع الأجهزة واملعدات التي ت�ستخدم يف حتديد نوعية الهواء واملياه وال�ضو�ضاء وذلك �إميان ًا
بدور الوزارة للحد من خماطر التلوث يف كافة املناطق كما هو مو�ضح بال�صورة رقم (.)2-1
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 -2عمليات املتابعة وت�أكيد جودة عمليات الر�صد البيئي:
	�أ.

ب.

تقوم �شبكه الر�صد البيئي علي تطبيق نظام جودة عاملي طبقا ملتطلبات الأيزو  17025و التي تهدف
�إىل تطبي ��ق كاف ��ة �أوج ��ه تفعيل نظام اجل ��ودة و ت�أكيدها بكل مراحل الت�شغي ��ل و الر�صد مبحطات
الر�ص ��د �سواء كانت لقيا�س نوعي ��ة الهواء �أو نوعية املياه من خالل تنفي ��ذ تعاقد �سنوي مع معملني
مرجعي�ي�ن ،هما املعمل املرجعي لنوعي ��ة الهواء باملعهد القومي للمعاي ��رة ،واملعمل املرجعي لنوعيه
املياه بكلية العلوم  /جامعة عني �شم�س.
يق ��وم كال املعمالن املرجعيان بتطبيق �أنظمه مراقبه و متابع ��ه لنظام اجلودة ب�أعمال الر�صد من
خالل برامج �سنوية للتفتي�ش و املتابعة لفريق العمل امل�سئول عن الت�شغيل و برامج اختبارات اجلودة
ال�سنوية و برامج التدريب لرفع كفاءة العاملني و �أدائهم كما هو مو�ضح بال�صورة(.)3-1

		

�صورة ( )3-1االت�صال بني جهات الر�صد و املعمل املرجعي

كما مت و�ضع نظام متابعه و معايره لأجهزه الر�صد البيئي لنوعيه الهواء ،وي�شمل هذا النظام برامج
معايرة داخليه لأجهزه الر�صد ،و�شراء ا�سطوانات غازات عياريه قيا�سيه ،وبرامج معايرة خارجية .وعلي
مدي ع�شر �سنوات مت تنفيذ برنامج املعايرة اخلارجية باملعهد القومي للمعايرة ب�سوي�سرا  EMPAكما هو
مو�ضح بال�صورة (.)4-1
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�صورة ( )4-1برنامج املعايرة الداخلية و اخلارجية لأجهزه ر�صد نوعيه الهواء

وتو�ضح ال�صورة ( )5-1بع�ض �أجهزه املعمل املرجعي والتي ت�ستخدم بربنامج املعايرة
الداخلية.
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 -3برنامج ر�صد االنبعاثات ال�صناعية

 .أمت خالل عام  2009تطوير ال�شبكة القومية لر�صد انبعاثات الأتربة من مداخن �شركات الأ�سمنت
وذلك ملتابعة االنبعاثات حلظي ًا علي مدار � 24ساعة يومي ًا با�ستخدام �شبكة �إلكرتونية للمتابعة اللحظية
وللت�أكد من مدي توافق االنبعاثات ال�صادرة منها مع احلدود امل�سموح بها بالالئحة التنفيذية للقانون
رقم  4ل�سنة  1994واملعدلة بالقانون رقم  9ل�سنة  ، 2009حيث مت ربط جميع مداخن م�صانع الأ�سمنت
بال�شبكة وعددها  17م�صنعا ت�شمل  38خط �إنتاج بعدد  78مدخنة على م�ستوى اجلمهورية .
 .بوا�ستمرار ًا لأعمال ت�شغيل ال�شبكة القومية بكفاءة ،مت تركيب �أجهزة لزيادة �سعة جتميع بيانات انبعاثات
اجل�سيمات ال�صلبة الكلية بكافة ال�شركات املنتجة للأ�سمنت على م�ستوى جمهورية م�صر العربية مما
�أ�سهم يف ر�صد حالة التوافق لتلك ال�شركات مع احلدود امل�سموح بها بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة
رقم  4ل�سنة  94واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة .2009
 .ج�إن�شاء قاعدة بيانات النبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية املنبعثة من مداخن �شركات الأ�سمنت التي
تتيح البيانات الالزمة للم�ساهمة يف الدرا�سات واال�سرتاتيجيات التي ميكن اتخاذها للحد من التلوث
ال�صادر من تلك ال�صناعة كما هو مو�ضح بال�صورة (.)6-1
 .دالبدء يف املرحلة الثانية من تطوير ال�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية والتي ت�ضم:
• ر�ص ��د امللوثات الأخرى غري اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة عن �شركات الأ�سمنت وهي:
�أكا�سي ��د الكربي ��ت والنيرتوجني حيث مت التنفي ��ذ ب�شركتني هما ال�شرك ��ة العربية للأ�سمنت،
وال�شركة امل�صرية للأ�سمنت.
•�ضم �ش ��ركات الأ�سمدة ملنظومة �شبكة ر�ص ��د االنبعاثات ال�صناعية وذل ��ك لر�صد االنبعاثات
الناجمة عن تلك ال�صناعة.
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 -4احلد من تلوث الهواء بعادم املركبات
�أ .برنامج التو�سع يف ا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود يف و�سائل النقل
حتويل �أتوبي�سات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي:

•مت خالل عام  2009الو�صول بعدد �أتوبي�سات النقل العام العاملة بوقود الغاز الطبيعي �إىل � 209أتوبي�س
وجاري حالي ًا توريد � 80أتوبي�سا �آخر يعمل بالغاز الطبيعي تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة الكربى.
•مت ت�شكيل جلنة فنية تت�ضمن خرباء كليات الهند�سة ومهند�سي هيئة النقل العام وال�شركة الهند�سية ل�صناعة
ال�سيارات لبحث ال�سلبيات ( العيوب الفنية ) املوجودة يف �إنتاج �أتوبي�سات حملية تعمل بالغاز الطبيعي.
حتويل املركبات التابعة للجهات احلكومية علي م�ستوى اجلمهورية للعمل بالغاز الطبيعي:

•بلغ عدد املركبات احلكومية التي مت حتويلها للعمل بالغاز الطبيعي امل�ضغوط  2308مركبة تابعة لعدد
 112جهة حكومية.
•مت ح�صر عدد  3010مركبة تابعة لعدد 140جهة حكومية يف �إطار املرحلة التالية من �أعمال الربنامج.
•مت الفح�ص الفني لعدد  1716مركبة تابعة لعدد108جهة حكومية وثبت �صالحيتها للتحويل وجاري
العمل على حتويلها للعمل بالغاز الطبيعي.
م�شروع الكارت الذكي وزيادة عدد حمطات التموين الغاز الطبيعي:

•مت حتويل عدد (120000مائة وع�شرون �ألف �سيارة) للعمل بالغاز الطبيعي من خالل م�شروع الكارت
الذكي والذي ترعاه وزارة البرتول متمثلة يف �شركات الغاز التابعة لها والذي يتيح ل�صاحب ال�سيارة
التمويل الالزم لتحويل �سيارته للعمل بالغاز الطبيعي دون دفع �أي مقدم بحيث يتم خ�صم قيمة
التحويل على مراحل من فارق �أ�سعار البنزين والغاز الطبيعي.
•مت زيادة عدد حمطات التموين بالغاز الطبيعي حتى و�صل �إىل  119حمطة متوين على م�ستوى
اجلمهورية.
•مت مد خطوط الغاز الطبيعي �إىل حمافظتي املنيا و�سوهاج وجاري الإعداد لإن�شاء حمطات متوين
بهاتني املحافظتني.
م�شروع تاك�سي العا�صمة بالقاهرة الكربى:
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جميع ال�سيارات العاملة بامل�شروع وعددها � 1136سيارة ال�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود ،وقد بلغ عدد
ال�سيارات التي مت حتويلها فعلي ًا �إىل � 1047سيارة وجاري العمل على حتويل باقي التاك�سيات وعددها 89
�سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

ب .برنامج ا�ستبدال �سيارات التاك�سي القدمية بالقاهرة الكربى

مت خالل عام  2009ا�ستكمال تنفيذ املرحلة الأويل من م�شروع ا�ستبدال  1000تاك�سي قدمي من
ال�سيارات التى مت �صنعها بني �أعوام  1979-1960بالتعاون بني وزارة الدولة ل�شئون البيئة ووزارة
املالية من خالل تقدمي حوافز مالية لأ�صحاب هذه التاك�سيات ال�ستبدال �سياراتهم القدمية ،وقد
بلغت احلوافز� 10آالف جنيه لكل �سيارة  ،من خالل بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي امل�صري التاحة
التمويل لهذه املرحلة من امل�شروع وتقدمي قرو�ض مي�سرة لأ�صحاب هذه التاك�سيات �شريطة ا�ستخدام
الغاز الطبيعي كوقود لتلك التاك�سيات اجلديدة.
مت خالل عام � 2009إن�شاء �صندوق بوزارة املالية لتمويل احلوافز االقت�صادية املطلوبة لأ�صحاب
التاك�سيات القدمية ومت ر�صد ميزانية قدرها  312مليون جنيه لتغطية ا�ستبدال � 34ألف تاك�سي
قدمي ب�آخر جديد  ،وقد مت بالفعل االنتهاء من ا�ستبدال  17023تاك�سي ًا قدمي ًا ب�آخر جديد وتخريد
التاك�سيات القدمية و�إخراجها من اخلدمة متام ًا  ،ويوجد يف قائمة االنتظار �أكرث من � 20ألف �صاحب
تاك�سي يرغبون يف ا�ستبدال �سياراتهم القدمية من خالل هذا امل�شروع.

ج .برنامج فح�ص عادم املركبات بوحدات املرور

قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج لربط ترخي�ص املركبة
بفح�ص وقيا�س ن�سبة العادم ال�صادر منها  ،وقد مت االنتهاء من تنفيذ برنامج الفح�ص يف 23
حمافظة متثل  %96من �إجمايل املركبات املرخ�صة باجلمهورية  ،حيث بلغت امليزانية املخ�ص�صة
ل�شراء الأجهزة لهذه املحافظات حوايل  12مليون جنيه حتملتها منا�صفة وزارتي الداخلية والدولة
ل�شئون البيئة.
مت يف عام  2009البدء يف تنفيذ املرحلة اخلام�سة والأخرية من برنامج فح�ص عادم املركبات
بوحدات املرور مبحافظات (املنوفية – بور�سعيد – �أ�سوان – الإ�سماعيلية) ومتثل املركبات بها
 %4من �إجمايل املركبات املرخ�صة مب�صر  ،حيث مت بالتن�سيق مع وزارة الداخلية ح�صر احتياجات
كل حمافظة من �أجهزة الفح�ص حتى ميكن تدبريها فور �صدور القرارات من املجال�س املحلية،
وقدرت بحوايل  56جهازا لفح�ص عادم البنزين و  56جهازا لفح�ص عادم الديزل بتكلفة تقريبية
 4.256.000جنيه م�صري  ،وبناء ًا علي االتفاق ال�سابق ف�إن م�ساهمة وزارة الدولة ل�شئون البيئة
بن�سبة  %50تقدر بحوايل  2.128.000جنيه م�صري.

33

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

مت االنتهاء من توزيع �أجهزة قيا�س عادم مركبات البنزين والديزل على وحدات املرور مبحافظة
�أ�سوان وتدريب العاملني بوحدات املرور على برامج الفح�ص كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)1-1
مت املرور علي وحدات املرور فى  8حمافظات (الدقهلية – الإ�سكندرية – بني �سويف – �شمال �سيناء
– دمياط – الغربية – البحرية – �أ�سيوط) ملتابعة تنفيذ برنامج الفح�ص ودرا�سة املعوقات التي
تعوق التنفيذ من خالل جلنة م�شرتكة من جهاز �شئون البيئة والإدارة العامة للمرور .

�شكل ( :)1-1ن�سبة تطبيق برنامج فح�ص عادم املركبات بوحدات املرور

د .برنامج فح�ص عادم املركبات على الطرق
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قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتن�سيق مع كل من الإدارة العامة للمرور و�شرطة البيئة وامل�سطحات
املائية لتفعيل برنامج لفح�ص عادم ال�سيارات على الطرق من خالل حمالت م�شرتكة متخ�ص�صة
تقوم بعمل كمائن بال�شوارع و�إيقاف ال�سيارات املخالفة و�سحب تراخي�صها لتجاوزها للحدود الواردة
بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة  ،مع منح �صاحبها مهلة �شهر لإ�صالح حمرك ال�سيارة و�إعادة الفح�ص
مرة �أخرى باملركز الفني لعادم املركبات التابع للوزارة للت�أكد من مطابقة انبعاثاته مع احلدود الواردة
بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة قبل ال�سماح ل�سائقها ب�إعادة ت�سيري ال�سيارة مرة �أخرى.
مت تنفيذ حمالت متخ�ص�صة لتفعيل برنامج فح�ص عادم املركبات على الطريق وت�ضم كال من
الإدارة العامة للمرور و�شرطة البيئة وامل�سطحات املائية حيث مت فح�ص عدد � 38332سيارة ديزل
وبنزين ،كانت نتيجة فح�صها كالتاىل-:
•بلغ عدد ال�سيارات التي اجتازت الفح�ص � 23287سيارة ديزل وبنزين.
•بلغ عدد ال�سيارات التي مل جتتز الفح�ص � 15045سيارة ديزل وبنزين
•�أظهرت النتائج جناح  %62من املركبات يف هذا االختبار بينما بلغت ن�سبة ال�سيارات املخالفة
 %38كما هو مو�ضح بال�شكل (.)2-1
•مت خالل الربع الأخري من عام  2009فح�ص � 224سيارة ميكروبا�ص جنح منها � 104سيارة
بينما كان عدد ال�سيارات الرا�سبة � 120سيارة.
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�شكل ( :)2 -1برنامج فح�ص عادم املركبات على الطرق خالل عام 2009

هـ .برنامج فح�ص �أتوبي�سات هيئة النقل العام

مت االنتهاء من تنفيذ برنامج لفح�ص جميع الأتوبي�سات التابعة لهيئة النقل العام و�شركة �أتوبي�س
القاهرة الكربى خالل عام  2009يف �إطار خطة وزارة الدولة ل�شئون البيئة للحد من تلوث الهواء بعادم
املركبات كما هو مو�ضح بال�شكل (.)3-1
�إجمايل عدد الأتوبي�سات التابعة لهيئة النقل العام و�شركة �أتوبي�س القاهرة الكربى حوايل 4020
�أتوبي�س ًا.
عدد الأتوبي�سات املعطلة � 1599أتوبي�س ًا
عدد الأتوبي�سات التي مت فح�صها � 2421أتوبي�س ًا
عدد الأتوبي�سات التي اجتازت الفح�ص � 1143أتوبي�س ًا
عدد الأتوبي�سات التي مل جتتز الفح�ص � 1278أتوبي�س ًا
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التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات املختلفة
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1.1توقيع بروتوكول تعاون بني كل من جهاز �شئون البيئة والهيئة العامة للأر�صاد اجلوية وذلك لتوفري
الدعم الفني لوحدة الإنذار املبكر لتلوث الهواء ومت ربطها باحلا�سب الرئي�سي بالهيئة العامة
للأر�صاد اجلوية وذلك ال�ستقبال �صور الأقمار ال�صناعية وحتليلها و�إعدادها كمدخالت لنظام
الإنذار املبكر لتلوث الهواء.
2.2توقيع برتوكول للتعاون بني جهاز �شئون البيئة وال�شركة القاب�ضة مل�صر للطريان يف جمال حماية
البيئة والذي يت�ضمن تبادل اخلربات واملعلومات البيئية بني اجلهتني وعقد دورات تدريبية و�إعداد
الكوادر الفنية املتخ�ص�صة و�إجراء القيا�سات املطلوبة ال�ستكمال ال�سجل البيئي لل�شركة القاب�ضة
مل�صر للطريان.
3.3التن�سيق مع جميع �شركات الأ�سمنت لر�صد ملوثات �أخرى غري اجل�سيمات ال�صلبة الكلية مثل �أكا�سيد
النيرتوجني وثاين �أك�سيد الكربيت من خالل ال�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية على مدار
� 24ساعة.
4.4التن�سيق مع �شركات الأ�سمنت لإجراء عمليات املعايرة لأجهزة الر�صد الذاتي و�إر�سال التقارير
ملراجعتها من قبل م�سئويل ال�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية ومطابقتها مع القيا�سات
احلقلية للمعمل املركزي بجهاز �شئون البيئة للتحقق من دقة البيانات املر�سلة من قبل ال�شركات.
5.5التن�سيق مع جميع �شركات الأ�سمدة على م�ستوى اجلمهورية لر�صد امللوثات ال�صادرة من مداخن
تلك ال�شركات على مدار � 24ساعة وربطها بال�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية بجهاز
�شئون البيئة.
6.6التن�سيق مع وزارة البرتول ملد خطوط الغاز الطبيعي ملحافظات جنوب ال�صعيد وتوفري الغاز الطبيعي
ملحطات توليد الطاقة الكهربية القائمة.
7.7التن�سيق مع وزارة املالية لتوفري الدعم املايل لربنامج حتويل املركبات احلكومية للعمل بالغاز
الطبيعي.
8.8التن�سيق مع وزارة الكهرباء والطاقة لر�صد امللوثات الناجمة عن حمطات الإنتاج وربطها بال�شبكة
القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية.
9.9التن�سيق مع الوزارات واجلهات املعنية واملتخ�ص�صة لتعديل معايري الالئحة التنفيذية للقانون رقم
 9ل�سنة .2009
1010التن�سيق مع وزارة التجارة وال�صناعة ب�ش�أن �إ�صدار قرار بحظر ا�سترياد مركبات التوك توك ذات
املحركات ثنائية الأ�شواط �أ�سوة مبا �صدر من قرارات بحظر �إنتاج وا�سترياد الدراجات البخارية
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ثنائية الأ�شواط بجميع �أ�شكالها و�أنواعها و�أحجامها �أيا كان الغر�ض من اال�سترياد يف �إطار برنامج
حماية البيئة من انبعاثات الدراجات البخارية  ،نظر ًا لكونها م�صدرا من م�صادر التلوث البيئي
وينبعث منها كميات كبرية من امللوثات �إذا ما قورنت مبركبات التوك توك التي تعمل مبحركات
رباعية الأ�شواط.
1111ت�شكيل جلنة فنية ملراجعة املعايري البيئية الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة وقامت اللجنة
باالطالع علي معايري االنبعاثات وموا�صفات طرائق القيا�س املطبقة يف الدول املتقدمة وبع�ض الدول
النامية املت�شابهة يف الظروف مع جمهورية م�صر العربية مما �أثرى احل�صيلة العلمية والعملية التي
قامت اللجنة من خاللها بو�ضع القواعد والأ�س�س واملعايري املنا�سبة لإدراجها يف الالئحة التنفيذية
املطلوبة للقانون رقم  9ل�سنة .2009

االتفاقيات الدولية واملحلية
1.1يتم التن�سيق لإعداد اتفاقية بني احلكومة امل�صرية ووكالة التنمية الفرن�سية ب�ش�أن متويل �صندوق البيئة
العاملي الفرن�سي مل�شروع “دعم نظام نقل ح�ضري متطور يف القاهرة الكربى” بقيمة مليون يورو.

متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية
�1.1أثمرت نتائج متابعة تركيزات نوعية الهواء التي متت يف مواقع الر�صد املختلفة �إىل اقرتاح معايري
جديدة ميكن �إ�ضافتها �إىل الالئحة التنفيذية للقانون و�إ�ضافة ملوثات �أخرى جديدة خا�صة بنوعية
الهواء املحيط ميكن ر�صدها من خالل ال�شبكة وتكون �أكرث ت�شددا وذلك للو�صول �إىل املعايري الدولية.
�2.2أثمرت عمليات التطوير عن فعالية املراقبة واملتابعة اللحظية  ،كذلك �أثمرت البيانات املجمعة عن
تفعيل اجراءات التعوي�ض البيئي املن�صو�ص عليها قانو ًنا والذي مت تقديرها لعدد � 11شركة �أ�سمنت
خمالفة مببلغ  46مليون جنيه ًا م�صري ًا.
�3.3أتاح هذا التطوير تقدير �أحمال التلوث ال�صادر ب�شكل دقيق عن الو�ضع ال�سابق وحتليل العملية
الإنتاجية وت�أثريها على البيئة املحيطة من خالل االنبعاثات ال�صادرة ،ومع تراكم البيانات على
املدى الزمني فمن املتوقع �أن ت�ساهم يف تقييم الأثر البيئي للمناطق.
�4.4ساهم وجود قاعدة بيانات ال�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية بالبيانات الالزمة عن
�شركات الأ�سمنت مما �ساهم يف و�ضع مقرتح �أكرث واقعية بتعديل الالئحة التنفيذية للقانون رقم 9
ل�سنة .2009
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�5.5أثمرت عمليات فح�ص عادم املركبات على الطريق واملتابعة واملراقبة امل�ستمرة النبعاثات املركبات
على الطرق وتفعيل اجراءات �إعادة �ضبط وفح�ص ال�سيارة مرة �أخرى بالإ�ضافة �إىل اجراءات
التعوي�ضات والق�ضايا البيئية عن عدد  15165خمالفة خالل عام .2009
�6.6ساهمت اجراءات فح�ص العادم على الطريق واحلمالت املفاجئة يف �إعداد قاعدة بيانات عن
م�ستوى الرتكيزات للأنواع املختلفة لل�سيارات والتي �ساهمت يف اقرتاح معايري �أكرث دقة لتعديل
الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة .2009

بناء القدرات ورفع الكفاءة
1.1امل�شاركة يف الربنامج التدريبي باليابان حول " �إدارة م�صادر تلوث الهواء " .
2.2امل�شاركة يف الربنامج التدريبي باليابان حول " طرائق التحكم يف م�صادر تلوث الهواء"
3.3امل�شاركة يف الربنامج التدريبي ب�سوريا حول " طرائق �إ�ستخدام النمذجة الريا�ضية يف تغريات املناخ
بالدول العربية".
4.4تدريب الفروع الإقليمية للجهاز على كيفية �إجراء عمليات الر�صد امل�ستمر ل�شركات الأ�سمنت،
كما مت توفري الأجهزة الالزمة لعملية املتابعة حتى تتمكن الفروع من متابعة ال�شركات الواقعة يف
نطاقها على مدار � 24ساعة واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة للحد من التلوث ال�صادر من تلك
ال�شركات.
5.5امل�شاركة يف برامج التدريب والتوعية البيئية التي تنظمها الوزارة للم�ؤ�س�سات التعليمية و�ضباط
�شرطة البيئة وامل�سطحات يف جمال تلوث الهواء والآثار البيئية وطرائق التحكم فيها.
6.6مت تنفيذ الربنامج التدريبي باليابان عن “ اجراءات مكافحة عوادم ال�سيارات باملدن” .
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ما مت اجنازه فى عام :2009
1.1برنامج تطوير و�إ�ضافه حمطات جديدة للر�صد (عدد  9حمطات) والذي مت تنفيذه بن�سبة  %100من
املخطط خالل هذا العام.
2.2برنامج �إن�شاء املر�صد البيئي بدمياط حيث مت االنتهاء من  %90من املخطط امل�ستهدف هذا العام.
3.3بلغ عدد مواقع الر�صد التي مت متابعتها من خالل ال�شبكة خالل عام  2009حوايل  78موقعا للر�صد
الذاتي امل�ستمر النبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من املداخن وذلك يف عدد � 17شركة لإنتاج
الأ�سمنت تقع يف جمهورية م�صر العربية.
�4.4أو�ضحت نتائج متابعة الو�ضع البيئي النبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة من مداخن
�شركات الأ�سمنت على م�ستوى اجلمهورية خالل عام  2009الآتي :
 %97.265.5من االنبعاثات ال�صادرة من مداخن امل�صانع القدمية( القائمة قبل �صدور الالئحة
التنفيذية للقانون  -قبل  ) 1995مل تتجاوز حاجز الثالثمائة ملليجرام /م( 3احلد الأق�صى
امل�سموح به لتلك امل�صانع) .
 %98.636.6من االنبعاثات ال�صادرة من مداخن امل�صانع اجلديدة ( القائمة بعد �صدور الالئحة
التنفيذية للقانون  -بعد  )1995مل تتجاوز حاجز املائتي ملليجرام/م( 3احلد الأق�صى امل�سموح
به لتلك امل�صانع )
 %99.747.7من االنبعاثات ال�صادرة من مداخن امل�صانع احلديثة ( القائمة بعد تعديل الالئحة
التنفيذية للقانون  -بعد  )2005لـم تتجاوز حاجز املائة ملليجرام/م( 3احلد الأق�صى امل�سموح
به لتلك امل�صانع )
8.8برنامج فح�ص �أتوبي�سات هيئة النقل العام املخطط للربنامج فح�ص �أ�سطول �أتوبي�سات هيئة النقل
العام و�شركة �أتوبي�س القاهرة الكربى بعدد  22جراج وت�ضم � 4020أتوبي�س وميني با�ص  ،وقد مت
تنفيذ ن�سبة  %100من املخطط لهذا الربنامج.
9.9برنامج فح�ص عادم املركبات علي الطرق
1010املخطط للربنامج خالل عام  2009فح�ص عدد � 50.000سيارة ديزل وبنزين  ،وقد مت فح�ص عدد
� 38332سيارة بن�سبة بلغت  %77من ن�سبة امل�ستهدف تنفيذه.
1111برنامج فح�ص عوادم املركبات بوحدات املرور
1212املخطط للربنامج ا�ستكمال تطبيق الربنامج يف عدد  4حمافظات ،وقد مت تنفيذ الربنامج يف
حمافظة �أ�سوان حيث متثل  %25من امل�ستهدف وفور قيام ال�سادة املحافظني ب�إ�صدار قرارات
املجال�س املحلية للتطبيق يف املحافظات املتبقية �سيتم ا�ستكمال الربنامج.
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الف�صل الثاين
التغريات املناخية
مقدمة:

حققت وزارة الدولة ل�شئون البيئة خالل عام  2009العديد من االجنازات؛
ي�أتي يف مقدمتها امل�شاركة يف املفاو�ضات الدولية حول ق�ضية التغريات املناخية
والتي تعدت اخلم�سة م�ؤمترات دولية والعديد من ور�ش العمل ذات ال�صلة
وانتها ًء بامل�شاركة يف فعاليات م�ؤمتر الأمم املتحدة للتغريات املناخية (م�ؤمتر
الأطراف اخلام�س ع�شر) من خالل م�شاركة وفد من ممثلي الوزارات والهيئات
ذات ال�صلة يف نهاية نف�س العام برئا�سة ال�سيد وزير الدولة ل�شئون البيئة؛ حيث
مت رفع التقريرالفني بخ�صو�ص نتائج امل�ؤمتر لل�سيد رئي�س جمل�س الوزراء
مت�ضمن ًا التو�صية ب�أهمية البدء الفوري يف �إعداد ا�سرتاتيجية وطنية ال�ستخدام
تكنولوجيات منخف�ضة الكربون وا�سرتاتيجية للتكيف مع تغري املناخ يف �إطار ما
ي�سمى باالقت�صاد الأخ�ضر وذلك بعد املراجعة الوطنية للبالغ الوطني الثاين،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستكمال تطوير البناء امل�ؤ�س�سي للتغريات املناخية ،والإعداد
اجليد للوفد امل�صري املزمع م�شاركته يف املفاو�ضات القادمة يف عام .2010
وتويل وزارة الدولة ل�شئون البيئة �أهمية خا�صة بتنفيذ م�شروعات التكيف مع
تغري املناخ؛ خا�صة بعد �صدور عدد من التقارير الدولية التي ت�ؤكد احتماالت
تعر�ض م�صر �إىل التهديدات الناجمة عن �آثار التغريات املناخية واملتمثلة
يف ارتفاع درجات احلرارة وت�أثريها على املوارد املائية والري ،واملحا�صيل
الزراعية والرعي ،والنواحي ال�صحية وانت�شار الأمرا�ض والآفات ،وكذا
ارتفاع من�سوب �سطح البحر وت�أثريه على املناطق ال�ساحلية امل�أهولة بال�سكان
والأن�شطة االقت�صادية واال�ستثمارية الهامة .هذا وتويل وزارة الدولة ل�شئون
البيئة اهتمام ًا ب�ضرورة تفعيل �آليات التخفيف؛ حيث ت�أتي م�شروعات �آلية
التنمية النظيفة على ر�أ�سها والتي ت�سعى �إىل احلد من غازات االحتبا�س
احلراري من خمتلف القطاعات ،كال�صناعة وتدوير املخلفات والنقل وحتويل
الوقود للغاز الطبيعي والت�شجري؛ هذا بالإ�ضافة �إىل حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة وتوفري فر�ص عمل جديدة وحتقيق عائد مادي �إ�ضايف نتيجة بيع
�شهادات خف�ض الكربون الناجتة عن تنفيذ هذا النوع من امل�شروعات.
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 -1م�شروع البالغ الوطني الثاين
قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتنفيذ واال�شراف على م�شروع البالغ الوطني الثاين ،وذلك تنفيذ ًا
للبند رقم ( )12من االتفاقية االطارية لتغري املناخ ب�ش�أن "�إبالغ املعلومات املتعلقة بالتنفيذ" ،الفقرة رقم
( )1اخلا�صة بقيام كل طرف ب�إبالغ م�ؤمتر الأطراف مبعلومات حول ح�صر االنبعاثات لغازات االحتبا�س
احلراري وعر�ض التدابري املتخذة لتنفيذ �أهداف االتفاقية؛ والذي �ساهم فيه فريق من اخلرباء امل�صريني
بالقطاعات املختلفة :ال�صناعة والطاقة والنقل والزراعة واملوارد املائية واملناطق ال�ساحلية واملخلفات
وال�صحة والتخطيط العمراين وال�سياحة ،بهدف تقدير ال�سيا�سات الالزم اتباعها لتخفيف الأ�ضرار
املناخية بعد درا�سة �أ�ضرارها على النواحي املختلفة والقطاعات املتباينة ،ويقود هذا العمل وي�شارك فيه
�أكرث من خم�سة وثالثني من كبار العلماء واملتخ�ص�صني كل يف جماله وذلك من خالل تعاقدات مع برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي  UNDPبالقاهرة.
 -2م�شروع تقييم االحتياجات التمويلية مل�شروعات التغريات املناخية
تقوم م�صر بتنفيذ م�شروع تقييم االحتياجات التمويلية مل�شروعات التغريات املناخية؛ وذلك التزام ًا
بالبند رقم ( )12من االتفاقية االطارية املذكورة عاليه ب�ش�أن «�إبالغ املعلومات املتعلقة بالتنفيذ» ،الفقرة رقم
( )7اخلا�صة بالرتتيب لتوفري الدعم الفني واملايل للدول النامية يف جمال تعيني االحتياجات الفنية واملالية
املرتبطة بامل�شروعات املقرتحة وتدابري اال�ستجابة على حموري التخفيف والتكيف ،ويتم تنفيذ امل�شروع يف
م�صر على قطاعي الزراعة وحماية ال�سواحل يف �إطار تنفيذ حمور التكيف ،وعلى قطاعي ال�صناعة والطاقة
يف �إطار تنفيذ حمور التخفيف ،وذلك من �أجل �إعداد قائمة بتلك امل�شروعات وتقدميها �إىل م�ؤمتر الأطراف
لإيجاد التمويل الدويل الالزم لتلك امل�شروعات .مت خالل عام  2009االنتهاء بن�سبة  %95من امل�شروع ،كما
تقوم �سكرتارية اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية للتغريات املناخية بتمويل امل�شروع.
ي�شارك يف امل�شروع نخبة من اخلرباء امل�صريني من القطاعات املعنية لتحديد متطلبات كل قطاع من
حيث امل�شروعات الالزم تنفيذها ،كما ي�شاركهم عدد من االقت�صاديني الذين يقومون بتقييم االحتياجات
التمويلية لهذه الأن�شطة .مت عقد ور�شة عمل تعريفية رفيعة امل�ستوى يف �أبريل واخلا�صة بتحديد القطاعات
ذات الأ�سبقية مل�صر يف مو�ضوع تقييم االحتياجات التمويلية للتغريات املناخية وحلقة العمل التخ�ص�صية يف
�أكتوبر والتي تهدف �إىل مناق�شة املخرجات املبدئية للخرباء الوطنيني للبالغ الوطني ،والدرا�سات ال�سابقة
مب�صر ذات ال�صلة وحتديد العمل يف �إعداد تقرير االحتياجات التمويلية لتغري املناخ على م�ستوى التكيف
والتخفيف واملعروف با�سم تقرير � needsأو االحتياجات.
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�صورة ( )1-2اجلل�سة االفتتاحية لور�شة العمل التعريفية مل�شروع تقييم
االحتياجات التمويلية مل�شروعات التغريات املناخية

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات املختلفة
� -1أن�شطة اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة
قامت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة (والتي ت�شكلت بقرار وزاري �سنة  ) 2005خالل عام 2009
بعقد ( )3اجتماعات (اجتماع للمكتب امل�صري للآلية ،واجتماعان للمجل�س امل�صري للآلية) .حيث متت
املوافقة املبدئية على عدد ( )5م�شروعات جديدة يف جمال �آلية التنمية النظيفة ،و�صدرت لها خطابات
عدم ممانعة  ، )Letters of No-Objection (LONوهى املرحلة الأويل من �إجراءات املوافقة على
امل�شروعات ،لي�صل عدد امل�شروعات التي متت املوافقة املبدئية عليها منذ بدء عمل اللجنة يف � 2005إىل
( )55م�شروع ًا بتكلفة ا�ستثمارية تقدر بحوايل  1.3مليار دوالر �أمريكي؛ مبا يحقق خف�ض ًا �سنوي ًا ب�أكرث من
 8مليون طن من ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ.
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�صورة ( :)2-2اجتماع اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة برئا�سة
ال�سيد وزير الدولة ل�شئون البيئة
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ت�صل التكلفة اال�ستثمارية للم�شروعات التي متت املوافقة عليها يف عام � 2009إىل نحو  17مليون دوالر ًا،
كما حتقق خف�ضا يف غازات االحتبا�س احلراري ي�صل �إىل نحو  0.18مليون طن من ثاين �أك�سيد الكربون
املكافئ – جدول رقم ( - )1-2وت�شمل قطاعات حتويل الوقود ،وتدوير املخلفات ،والطاقة املتجددة
وال�صناعة.
جدول رقم ( :)1-2كمية اخلف�ض والتكلفة اال�ستثمارية للم�شروعات احلا�صلة على املوافقة املبدئية للجنة الوطنية لآلية التنمية
النظيفة خالل عام 2009
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رقم

امل�شروع

كمية اخلف�ض
(طن ثاين
�أك�سيد
الكربون
املكافئ)

التكلفة اال�ستثمارية
(مليون دوالر �أمريكي)

1

م�شروع « توليد الطاقة الكهربائية با�ستخدام املخلفات احليوية» ب�شركة
اندوراما للمنتجات الع�ضوية (م�صر) بني �سويف ،قطاع خا�ص.

70000

3.5

2

م�شروع ”توليد الغاز احليوي من مياه ال�صرف ال�صحي املعالج وا�ستخدامه
لتوليد احلرارة» ب�شركة اندوراما للمنتجات الع�ضوية (م�صر) بني �سويف.

20000

2.5

3

م�شروع ”ا�ستخدام ثاين �أك�سيد الكربون املنتج امل�سال بطاقة  2.5طن�/ساعة
وامل�ستخدم يف �صناعة �سماد اليوريا” �شركة الربوى و�شركاه ،ال�سوي�س (قطاع
خا�ص).

43200

5.46

4

م�شروع «التو�سع يف ا�ستعمال غاز الكوك بد ًال من ال�سوالر كوقود للأفران»
�شركة الن�صر ل�صناعة املطروقات ،حلوان ،قطاع الأعمال العام.

2000

1.3

5

م�شروع « حتويل وقود من مازوت لغاز طبيعي ب�شركة م�صر للغزل والن�سج
و�صباغي البي�ضا”�-شركة م�صر للغزل والن�سج و�صباغي البي�ضا» -كفر
الدوار -قطاع الأعمال العام.

45434

4.38

الإجمايل

180634

17.15

كما وافقت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة ب�صورة نهائية خالل عام  2009على ( )4م�شروعات
يف جمال �آلية التنمية النظيفة – جدول رقم ( – )2-2كما �صدرت لها خطابات املوافقة النهائية
( Letters of Approval & Letters of Authorization (LOAوهى املرحلة الثانية والأخرية من
�إجراءات املوافقة على امل�شروعات ،لي�صل عدد امل�شروعات التي متت املوافقة النهائية عليها منذ بدء عمل
اللجنة يف � 2005إىل ( )15م�شروعا.
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جدول رقم ( :)2-2كمية اخلف�ض والتكلفة اال�ستثمارية للم�شروعات احلا�صلة على املوافقة النهائية للجنة الوطنية لآلية التنمية
النظيفة خالل عام 2009

امل�شروع

كمية اخلف�ض
(طن ثاين �أك�سيد
الكربون املكافئ)

التكلفة
اال�ستثمارية
(مليون دوالر)

�إن�شاء حمطة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح قدرة  80ميجا وات بالزعفرانة – الأملاين

171500

177.5

2

م�شروع " �إن�شاء مزرعة رياح بطاقة  85ميجاوات بالزعفرانة" -هيئة الطاقة اجلديدة
واملتجددة-وزارة الكهرباء والطاقة.

154772

101.3

3

م�شروع " حتويل الوقود بال�شركة القومية للأ�سمنت" -ال�شركة القومية للأ�سمنت-
قطاع الأعمال العام.

300000

40.4

4

م�شروع "خف�ض ن�سبة الكلنكر يف �إنتاج �أنواع من الأ�سمنت املخلوط"  -ال�شركة القومية
للأ�سمنت -قطاع الأعمال العام.

60000

3.5

686272

322.7

رقم

1

الإجمايل
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�شكل ( )1-2عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة التي متت املوافقة عليها (مبدئيا ونهائيا)
من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة منذ بدء عملها يف  2005وحتى نهاية 2009
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�شكل ( )2-2جماالت امل�شروعات اخلم�سة احلا�صلة على موافقة مبدئية

�شكل (� )3-2إجمايل تكاليف امل�شروعات (حوايل  17مليون دوالر)
للم�شروعات احلا�صلة على موافقة مبدئية
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�شكل ( )4-2م�ساهمة القطاعات املختلفة يف �إجمايل اخلف�ض يف غازات االحتبا�س
احلراري
(حوايل مليون طن  CO2مكافئ) للم�شروعات احلا�صلة على موافقة مبدئية
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� -2أن�شطة اللجنة الوطنية للتغريات املناخية:
قامت اللجنة الوطنية للتغريات املناخية – والتي مت �إن�شا�ؤها بقرار رئي�س جمل�س الوزراء يف عام -2007
والتي ت�ضم ممثلي وزارات اخلارجية ،واملوارد املائية والري ،والزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي ،والكهرباء،
والطاقة ،والبرتول ،والتجارة ال�صناعة ،والتنمية االقت�صادية� ،إىل جانب خرباء من الهيئات واجلهات ذات
ال�صلة؛ بعقد اجتماعني خالل عام  ,2009نوق�ش فيهما �ضرورة العمل على و�ضع اال�سرتاتيجيات اخلا�صة
بالقطاعات والوزارات املعنية (الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي – الري واملوارد املائية – الكهرباء والطاقة)
ملواجهة ظاهرة تغري املناخ .هذا بالإ�ضافة �إىل و�ضع ت�صور نحو �إن�شاء مركز متيز لتجميع والبيانات
واملعلومات اخلا�صة مبو�ضوعات وق�ضايا تغري املناخ ،مع اال�ستفادة من الإمكانيات امل�ؤ�س�سية ملركز معلومات
جمل�س الوزراء ،والعمل على �إن�شاء مركز وطني لبحوث ودرا�سات التغريات املناخية ،مع ت�شكيل جلنة للعلوم
والتكنولوجيا تعمل بالتن�سيق مع اللجنة الوطنية للتغريات املناخية على توجيه العمل البحثي فيما بني املراكز
البحثية الوطنية ،هذا بالإ�ضافة �إىل �إعداد قائمة بامل�شروعات اال�سرت�شادية يف جمايل التخفيف والتكيف.

�صورة( :)3-2جانب من اجتماع اللجنة الوطنية للتغريات املناخية
برئا�سة ال�سيد وزير الدولة ل�شئون البيئة وح�ضور ممثلي الوزارات املعنية

وت�أكيد ًا لأهمية اتخاذ الإجراءات اجلادة نحو تنفيذ م�شروعات التكيف وتوفري م�صادر متويل لها حتر�ص
وزارة الدولة ل�شئون البيئة على التن�سيق مع اجلهات واملنظمات املانحة كمرفق البيئة العاملي؛ حيث يتم تنفيذ
م�شروع الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية بهدف التخطيط املتكامل لتنمية املنطقة ال�ساحلية الواقعة بني
حمافظتي الإ�سكندرية ومر�سى مطروح ،وحت�سني البيئة املحيطة واحلفاظ على التنوع البيولوجي للنظام
احليوي.
كما تقوم وزارة الدولة ل�شئون البيئة بتنفيذ برنامج لإدارة خماطر التغريات املناخية بالتعاون مع عدة
وزارات وقطاعات مب�صر ومع برنامج الأمم املتحدة للبيئة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومنظمة الأمم
املتحدة للتعليم والعلوم والثقافة ومنظمة الأغذية والزراعة وال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية ،والذي
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يقوم بتمويله الإحتاد الأوروبي .يهدف الربنامج �إىل تطبيق مبد�أي التكيف والتخفيف بقطاعات املناطق
ال�ساحلية واملوارد املائية والزراعة والتي ت�ؤكد الدرا�سات العلمية املتخ�ص�صة علي ت�أثرهما الكبري بالتغريات
املناخية (ارتفاع درجات احلرارة وارتفاع من�سوب �سطح البحر)
كما حتر�ص وزارة الدولة ل�شئون البيئة على التن�سيق مع الوزارات واجلهات املعنية والعمل على توفري
التمويل الالزم لإن�شاء منوذج ريا�ضي ملحاكاة الآثار ال�سلبية للتغريات املناخية على القطاعات املهددة
مب�صر ،كاملوارد املائية واملحا�صيل الزراعية واملناطق ال�ساحلية؛ بهدف توفري البيانات واملعلومات الالزمة
لإعداد الدرا�سات التخ�ص�صية الوطنية والتي ت�ساعد خرباء التخطيط واالقت�صاد يف التنب�ؤ مب�ستقبل الأمن
الغذائي والإ�سكان يف م�صر.
� -3أن�شطة التعاون مع �سكرتارية اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ
ا�ست�ضافت وزارة الدولة ل�شئون البيئة حلقة العمل الدولية حتت عنوان (دور التنوع االقت�صادي يف
التكيف مع التغريات املناخية) خالل �شهر ابريل  2009وذلك يف �إطار تنفيذ برنامج عمل نريوبي؛ والذي
يهدف �إىل م�ساعدة الدول النامية يف تطوير وحت�سني مفهومها وتقييمها للآثار ال�سلبية وخماطر تغري املناخ
والتكيف معها ،وتفعيل �إجراءات التكيف للتعامل مع التغريات املناخية على �أ�س�س علمية وفنية �آخذ ًا يف
االعتبار املتغريات املناخية احلالية واملتوقعة م�ستقب ًال.

�صورة ( :)4-2وزير الدولة ل�شئون البيئة باجلل�سة االفتتاحية حللقة العمل الدولية
حول دور التنوع االقت�صادي يف التكيف مع التغريات املناخية
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� -4أن�شطة التعاون مع البنك الدويل
قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة خالل �شهر مايو  2009با�ست�ضافة املنتدى الثاين للكربون ملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا والذي نظمه برنامج م�ساعدات متويل الكربون بالبنك الدويل؛ نظر ًا ملا
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حققته م�صر من ن�شاطات يف جمال �آلية التنمية النظيفة و�ضعها يف م�صاف الدول الرائدة �إفريقي ًا وعربي ًا،
حيث تهدف تلك املنتديات �إىل م�ساعدة الدول يف بناء القدرات يف جمال الآلية والرتويج للم�شروعات،
والربط بني امل�ستثمرين و�أ�صحاب امل�شروعات.

�صورة ( :)5-2اجلل�سة االفتتاحية للمنتدى الثاين للكربون ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا

امل�ؤمترات واالجتماعات املحلية والإقليمية والدولية والربامج التدريبية

مع تعاظم ق�ضية التغريات املناخية ي�سعى املجتمع الدويل �إىل حتديد �آراء دولية وتفعيل الأدوار من
خالل تنظيم امل�ؤمترات وحلقات العمل الدولية واالجتماعات الإقليمية والتي تهتم ب�شكل كبري بالوقوف
على امل�ستجدات وتطور املفاو�ضات ملواجهة ظاهرة التغريات املناخية .وحظي عام  2009مب�شاركة
واهتمام ر�ؤ�ساء ووزراء حكومات دول العامل والعديد من ال�شخ�صيات البارزة يف العديد من املجاالت،
ف� ً
ضال عن م�شاركة اجلمعيات الأهلية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية يف تلك املحافل الدولية والتي
كان �آخرها م�ؤمتر الأمم املتحدة للتغريات املناخية اخلام�س ع�شر؛ من �أجل ت�ضافر اجلهود الدولية حلل
م�شكلة تغري املناخ.
ومتهيد ًا للم�شاركة يف م�ؤمتر الأطراف يف نهاية 2009؛ فقد �شاركت م�صر خالل العام فى عدد من
االجتماعات وامل�ؤمترات الدولية التح�ضريية ،جاء �أبرزها على النحو التايل:
 -1على امل�ستوى العربي:
امل�شاركة بالدورة احلادية ع�شرة للجنة امل�شرتكة للبيئة والتنمية يف الوطن العربي (كتوبر )2009
ملناق�شة تقرير �إ�سهامات الدول العربية والتعليقات الواردة ب�ش�أن النقل من �أجل التنمية امل�ستدامة،
والكيماويات و�إدارة املخلفات ال�صلبة واخلطرة والتعدين وبرامج الإنتاج واال�ستهالك امل�ستدام وعالقتها
بق�ضية التغريات املناخية.
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 -2على امل�ستوى الأفريقي:
�شاركت الوزارة يف امل�ؤمتر الأفريقي الوزاري املعني بالبيئة واجتماع اخلرباء ب�أثيوبيا يف �أكتوبر من اجل
الوقوف على املوقف التفاو�ضي للمجموعة الأفريقية مب�ؤمتر الأطراف اخلام�س ع�شر ،مع العمل على �ضمان
الت�آزر الوثيق بني جميع امل�ؤ�س�سات الأفريقية لتفادي ازدواجية اجلهود املبذولة يف �أفريقيا.
 -3على امل�ستوى الدويل:
 .أامل�شاركة يف امل�ؤمتر الدويل الثالث للمناخ يف جنيف� ،سوي�سرا ،والذي �أقر الإعالن الدويل للخدمات
املناخية من �أجل تعزيز جمع املعلومات املناخية عن طريق تطوير وتنمية املوارد الب�شرية و�أدوات
ر�صد املناخ وحت�سني قنوات االت�صال بني اجلهات وبع�ضها.
.بامل�شاركة يف االجتماعات التح�ضريية مل�ؤمتر الأمم املتحدة للتغريات املناخية بالواليات املتحدة،
والذي ناق�ش املوقف الدويل جتاه املو�ضوعات التفاو�ضية لتغري املناخ ،خا�صة حماوالت التو�صل
التفاق دويل قانوين ملزم للحد من االرتفاع املطرد لدرجة حرارة الغالف اجلوي ،وبحث توفري
التمويل الالزم لن�شاطات التكيف مع التغريات املناخية ،و�أهمية البدء يف �إعداد ا�سرتاتيجية وطنية
للتحول القت�صاد �أقل اعتماد ًا على الكربون (اقت�صاد �أخ�ضر) وربطها باال�سرتاتيجية الوطنية
للتغريات املناخية واال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة.
.جامل�شاركة فى اجتماعات الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتغريات املناخية للوقوف على امل�ستجدات
يف �ش�أن التقارير العلمية ال�صادرة عن الهيئة ومناق�شة املو�ضوعات الفنية املت�صلة ب�إعداد التقرير
التجميعي اخلام�س للهيئة احلكومية الدولية للتغريات املناخية والذي من املقرر �صدوره عام ،2014
وت�أتي �أهمية التقارير التجميعية ال�صادرة عن الهيئة يف �أنها تعطي احلقائق العلمية امل�ؤكدة حول
التهديدات الواقعة على دول العامل و�أحقيتها يف تدبري امل�ساعدات الفنية والتمويلية لها.
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�صورة ( :)6-2ال�سيد وزير الدولة ل�شئون البيئة رئي�س الوفد امل�شارك يف
االجتماعات التح�ضريية
مل�ؤمتر تغري املناخ يف نيويورك
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.دامل�شاركة يف اجتماعات جمل�س �إدارة �صندوق التكيف للوقوف على م�ستقبل متويل م�شروعات التكيف
يف م�صر.
			
 .ه م�ؤمتر الأمم املتحدة للتغريات املناخية – م�ؤمتر الأطراف اخلام�س ع�شر:
يعد م�ؤمتر الأمم املتحدة للتغريات املناخية من �أكرب امل�ؤمترات الدولية املعنية بق�ضايا تغري املناخ
على م�ستوى العامل ،وي�أتي هذا امل�ؤمتر بعد عامني من م�ؤمتر باىل والذي اعترب نقطة حتول يف م�سار
اتفاقية تغري املناخ مبوافقة املجتمع الدويل على تبنى خطة عمل باىل والتي تهدف �إىل حت�سني تنفيذ
االتفاقية من خالل �إجراء مفاو�ضات �شاملة بني الدول الأطراف عامي  2008و 2009للو�صول �إىل
اتفاق نهائي و�شامل يعتمد من امل�ؤمتر.
وقد �شاركت م�صر فى اجتماعات الأمم املتحدة للتغريات املناخية نهاية عام  2009بالعا�صمة الدمناركية
كوبنهاجن برئا�سة ال�سيد وزير الدولة ل�شئون البيئة لوفد م�صر امل�شارك والذي �ضم ممثلي وزارات اخلارجية،
الكهرباء والطاقة ،البرتول ،التجارة وال�صناعة ،اال�ستثمار ،الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي ،الطريان املدين،
املوارد املائية والري ،االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،التعليم العايل والدولة للبحث العلمي ،بالإ�ضافة �إىل
ال�سيد رئي�س جلنة ال�صحة والبيئة مبجل�س ال�شعب ،وال�سيد نقيب ال�صحفيني.

51
�صورة ( )7-2ال�سيد وزير الدولة ل�شئون البيئة �أثناء م�ؤمتر كوبنهاجن
للتغريات املناخية
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تركزت املناق�شات حول عدد من الق�ضايا واملو�ضوعات كاالتفاق على الكيان امل�ؤ�س�سي الذي �سيدير
التمويل املخ�ص�ص جلهود التكيف و�إجراءات التخفيف من الدول النامية ،وكذلك م�صادر التمويل؛
حيث تتبنى م�صر موقف الدول النامية يف �إطار جمموعة ال 77وال�صني ،مع الت�أكيد على و�ضع التمويل
املخ�ص�ص لأن�شطة التخفيف والتكيف حتت ال�سيطرة الكاملة مل�ؤمتر الأطراف ،وت�أ�سي�س كيان مايل جديد
للإ�شراف على �إدارة التمويل مع منحه ال�صالحيات الالزمة لتوزيع هذا التمويل طبق ًا للتوزيع اجلغرايف
و�أولوية منح الدول طبق ًا الحتياجاتها .كما دارت املناق�شات حول حت�سني تنفيذ اتفاقية تغري املناخ لتحقيق
الهدف النهائي منها وهو تثبيت تركيز غازات االحتبا�س احلراري عند احلد الذي ال ي�ؤدى �إىل �أ�ضرار بالغة
للإن�سان والطبيعة ويف �إطار التنمية امل�ستدامة وبطريقة �شاملة ومتوازنة يف املحاور الأربعة وهى :التخفيف
والتكيف ونقل التكنولوجيا والتمويل يف �إطار ر�ؤية م�شرتكة جلميع الأطراف.
كما دارت املناق�شات حول حت�سني تنفيذ اتفاقية تغري املناخ لتحقيق الهدف النهائي منها وهو تثبيت
تركيز غازات االحتبا�س احلراري عند احلد الذي ال ي�ؤدى �إىل �أ�ضرار بالغة للإن�سان والطبيعة ويف �إطار
التنمية امل�ستدامة وبطريقة �شاملة ومتوازنة يف املحاور الأربعة وهى :التخفيف والتكيف ونقل التكنولوجيا
والتمويل يف �إطار ر�ؤية م�شرتكة جلميع الأطراف.
وطالبت م�صر ب�ضرورة الرتكيز على منح الأولوية للدول الأكرث تهدد ًا من تغري املناخ طبقا لتقارير
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ والتقارير الدولية والوطنية ذات ال�صلة  -ومنها م�صر  -يف
توفري الدعم املايل والتكنولوجي الالزم لتنفيذ �أن�شطة التكيف ،مع �إن�شاء برنامج عمل دويل للتكيف حتت
رعاية الأمم املتحدة.
وقد مت ت�أجيل معظم املو�ضوعات للتفاو�ض ب�ش�أنها وعر�ضها للمناق�شة خالل م�ؤمتر الأطراف القادم
باملك�سيك واملتعلقة بالتخفيف من م�سببات التغريات املناخية واملنهجيات القطاعية ونقل التكنولوجيا
والبحوث ،حيث تتبنى م�صر موقف ًا م�ؤيد ًا لنقل التكنولوجيا للدول النامية على �أ�س�س تف�ضيلية ولي�ست
جتارية مع �ضرورة �أن يقرتن نقل التكنولوجيا بتوفري التمويل والدعم الالزمني للدول النامية.
واجهت نتائج م�ؤمتر كوبنهاجن انتقادات قوية على الفور حيث مت االكتفاء بالإ�شارة �إىل العمل على �أال
تتعدى درجة احلرارة العاملية الدرجتان املئويتان ،وذلك خالفا ملا كانت ت�أمله الدول النامية .وقد خلت
وثيقة “توافق كوبنهاجن” من �أهداف حمددة لتخفي�ض االنبعاثات ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ما جاء
بالوثيقة بخ�صو�ص التخفيف من جانب الدول املتقدمة ينظر �إليه على �أنه �ضعيف وميثل خطوة �إىل الوراء
من "بروتوكول كيوتو" حيث ال تلتزم الدول املتقدمة قانون ًا بخف�ض االنبعاثات ،وكذلك فلي�س هناك حتديد
كمي لهدف خف�ض االنبعاثات العاملي طويل الأجل� ،أو مواعيد حمددة لو�صول االنبعاثات العاملية �إىل الذروة،
و بدال من ذلك ،ي�شري التوافق �إىل النهج الت�صاعدي الذي مبوجبه تقدم الدول املتقدمة والنامية تعهداتها
لأغرا�ض املعلومات يف االتفاقية .وفيما يتعلق ب�إجراءات التخفيف من الدول النامية ،ف�إن الوثيقة تت�ضمن
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التزامات حمددة على الدول النامية ب�إعداد خطط لتنفيذ �أن�شطة وطنية لتخفي�ض االنبعاثات وتقدميها
ل�سكرتارية االتفاقية مع تقدمي التقارير الوطنية كل عامني خالف ًا للأحكام القائمة حاليا لالتفاقية والتي
تت�سم باملرونة حيث ت�سمح بتقدمي التقارير الوطنية عند توفري التمويل الالزم لها خالل � 4سنوات.

�شكل رقم (  :)8-2ال�سيد وزير الدولة ل�شئون البيئة ومداخلة م�صر
خالل اجتماعات املجموعة الأفريقية مب�ؤمتر الأطراف اخلام�س ع�شر

�شكل رقم (  :)9-2ال�سيد وزير الدولة ل�شئون البيئة �أثناء لقائه بال�سادة ال�صحفيني
امل�شاركني لتغطية فعاليات م�ؤمتر الأطراف اخلام�س ع�شر

 -4على امل�ستوى املحلي:
مت حتقيق عدد من االجنازات يف هذا املجال تتمثل يف:
 .أتنظيم الدورة التدريبية الثانية لدعم قدرات ال�صحفيني امل�صريني يف جمال التغريات املناخية و�آلية
التنمية النظيفة.
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.بعقد املنتدى البيئي العلمي حول ق�ضية التغريات املناخية و�آثارها على القطاعات احليوية يف م�صر
كالزراعة واملوارد املائية والري واملناطق ال�ساحلية والطاقة وال�صناعة؛ وذلك �ضمن االحتفال بيوم البيئة
العاملي.

�صورة رقم ( :)10-2اجلل�سة االفتتاحية للمنتدى البيئي العلمي حول التغريات املناخية
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.جتنظيم دورتني تدريبيتني لرفع الوعي جتاه ق�ضية التغريات املناخية  -بالتن�سيق مع الإدارة املركزية
للإعالم والتوعية البيئية – ل�صالح املتدربني بالهيئة العامة ملحو �أمية وتعليم الكبار ،وللمديرين الإقليميني
التابعني ملنظمة الأمم املتحدة للتعليم والرتبية والثقافة يف م�صر
.دالتدريب الدويل و�إعداد الكوادر للتمثيل الدويل واالطالع على �آخر امل�ستجدات حول
املو�ضوعات املختلفة لق�ضايا تغري املناخ-:
•حلقة العمل الإقليمية حول الإعداد مل�شروعات نقل التكنولوجيا من �أجل التمويل ببت�سوانا
يف �سبتمرب  ،2009والذي يهدف �إىل تدريب امل�شاركني وجعلهم قادرين على مراجعة
مقرتحات م�شروعات نقل التكنولوجيا وحتديد مدى ا�ستيفاء تلك املقرتحات لل�شروط
والقواعد واملبادئ التوجيهية املحددة والقدرة على حتديد �أوجه الق�صور وال�ضعف؛ بهدف
زيادة ا�ستثمارات نقل التكنولوجيا مل�ساعدة الدول النامية على تلبية احتياجاتها من
التكنولوجيات ال�صديقة للبيئة يف �إطار التخفيف والتكيف مع الآثار ال�سلبية لتغري املناخ.
•ور�شة العمل الفنية حول �إدماج نهج التخطيط من �أجل التكيف يف �أكتوبر  2009بتايالند
والذي حر�ص على مناق�شة تطوير �أ�ساليب جمع وحتليل ون�شر املعلومات عن �إجراءات وتدابري
التكيف ال�سابقة واحلالية ،مبا يف ذلك م�شروعات التكيف (ق�صرية وطويلة الأجل) وامل�ساعدة
يف و�ضع ا�سرتاتيجيات التكيف ،وتعظيم املعارف املحلية وخربات ال�سكان الأ�صليني ،وكذا
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تي�سري التوا�صل والتعاون فيما بني الأطراف واملنظمات ذات ال�صلة والأعمال التجارية
واملدنية و�صناع القرار وغريها من اجلهات املعنية الدولية واملحلية.
•امل�شاركة يف منتدى اللجان الوطنية املعنية ب�آلية التنمية النظيفة يف نوفمرب  2009ب�سنغافورة
والتي تهدف �إىل تبادل اخلربات بني الدول التي �أن�ش�أت اللجان الوطنية بها �أو تلك الدول التي
يف طريقها لإن�شائها ،وتكوين حلقة و�صل بني اللجان الوطنية للآلية وبني املجل�س التنفيذي
العاملي للآلية.

ما مت اجنازه فى عام :2009
م�ؤ�شر الر�صد

البيان
عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة امل�سجلة دولي ًا

( 4م�شروعات)

عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة احلا�صلة على املوافقة
النهائية من املجل�س امل�صري للآلية

( 15م�شروعا)

عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة احلا�صلة على املوافقة املبدئية
من املجل�س امل�صري للآلية

( 40م�شروعا)

عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة حتت الإعداد

( 23م�شروعا)

�إجمايل كمية اخلف�ض املتوقعة يف انبعاثات غازات االحتبا�س
احلراري الناجتة من عدد  55م�شروع ًا

(8مليون طن ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ)

�إجمايل التكاليف اال�ستثمارية لعدد  55م�شروع ًا

(1.3مليار دوالر �أمريكي)
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الف�صل الثالث
حماية طبقة الأوزون
مقدمة:

تعمل طبقة الأوزون دور املر�شح الطبيعى والدرع الواقية الذى يحيط باالر�ض
ليحمى جميع املخلوقات من اجلزء ال�ضار من الأ�شعة فوق البنف�سجية (Ultra
 )Violet – Bالتى تهدد �صحة االن�سان و�سالمته .وي�أتى م�صدر التهديد لهذه
الطبقة نتيجة الأعمال والتكنولوجيا التى ابتدعها االن�سان مع تطور احلياة
املدنية وا�ستحداث مواد كيميائية جديدة ،مما نتج عنها زيادة انبعاث الغازات
املتولدة من املواد امل�سببة ال�ستنفاد طبقة الأوزون.
ولقد �أولت م�صر اهتمام ًا كبري ًا بق�ضية احلفاظ علي طبقة الأوزون واجتازت
بنجاح التحديات التي فر�ضها االلتزام ب�أحكام بروتوكول مونرتيال وتعديالته
املختلفة ،ومت االلتزام بن�سب اخلف�ض امل�ستهدفة من ا�ستهالك املواد امل�ستنفدة
لطبقة الأوزون نتيجة لوجود �ضوابط و�سيا�سات فعالة تعمل علي ت�سهيل االمتثال
لأحكام بروتوكول مونرتيال دون امل�سا�س بالربامج التنموية �أو الت�أثري على
الأولويات التي ن�ضعها من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة ،ولقد �ساعد علي ذلك
املعاونات الفنية املقدمة من الوكاالت واملنظمات الدولية املنفذة مل�شروعات
التحول للبدائل ال�صديقة والتي يتم متويلها بوا�سطة �صندوق الأوزون املتعدد
الأطراف ،وقد ت�ضمنت اال�سرتاتيجية الوطنية حلماية طبقة االوزون تنفيذ
العديد من الربامج لتوفيق �أو�ضاع القطاعات املختلفة.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام 2009
1.1التن�سيق مع منظمة االمم املتحدة للتنمية ال�صناعية ( )UNIDOالعداد اال�سرتاتيجية امل�صرية
للتخل�ص من املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  HPMPبهدف التخفي�ض التدريجى من الكميات
التي يتم ا�ستهالكها من مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  HCFC’sو�إعداد م�شروعات لتوفيق
�أو�ضاع ال�شركات الوطنية امل�ستوردة وامل�ستخدمة لهذه املواد فى القطاعات ال�صناعية املختلفة.
2.2تنفيذ املرحلة الثالثة مل�شروع اخلطة الوطنية لوقف ا�ستخدام املواد امل�ستنفدة لطبقة االوزون NPP
فى قطاع التربيد والتكييف والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة االمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
(اليونيدو) وبتمويل من �صندوق االوزون املتعدد االطراف .
3.3التن�سيق مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائى  UNDPب�ش�أن تنفيذ م�شروع جتريبى للتحقق من
�صالحية ا�ستخدام املواد الهيدروكربونية  HCكبديل ال�ستخدام مواد  HCFCفى قطاع الفوم
والذى ي�سهم فى تطبيق ونقل التكنولوجيا احلديثة ب�أقل تكلفة.
4.4التن�سيق مع منظمة االمم املتحدة للتنمية ال�صناعية ( )UNIDOومع �شركات الأدوية امل�صرية
املُنفذ بها م�شروعات لقطاع االيرو�سوالت الطبية التي ت�ستخدم مواد م�ستنفدة لطبقة الأوزون .

االتفاقيات املحلية والدولية
1.1متابعة تنفيذ قرارات م�ؤمترات الأطراف لربوتوكول مونرتيال واتفاقية فيينا حلماية طبقة االوزون
والقرارات ال�صادرة عن اجتماعات اللجنة التنفيذية لل�صندوق املتعدد الأطراف.
2.2جتميع البيانات واعداد تقارير دورية عن كميات اال�ستهالك ال�سنوي من املواد اخلا�ضعة للرقابة
يف جميع القطاعات ال�صناعية والتجارية يف جمهورية م�صر العربية ومقارنتها ببيانات جداول
اخلف�ض الزمني التي يحددها بروتوكول مونرتيال وتعديالتة املختلفة.
3.3مت اختيار م�صر ممثال عن قارة افريقيا يف ع�ضوية جلنة التنفيذ واالمتثال لأحكام بروتوكول
مونرتيال ملدة �سنتني واملكونة من ع�شر دول ميثلون قارات العامل �أجمع ،ويعد �إ�سناد هذه امل�سئولية
الكبرية مل�صر تقدير ًا لدورها الرائد يف جمال حماية طبقة الأوزون.
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امل�ؤمترات والندوات
1.1امل�شاركة يف اجتماعات منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية ( )UNIDOواخلا�صة بتنفيذ
املرحلة الثالثة من م�شروع  NPPو�إجراءات البدء يف م�شروع ا�ستبدال وحدات التربيد (ال�شيلرات)
وخطة �إدارة التخل�ص التدريجي من املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون .
2.2امل�شاركة يف الإجتماع رقم  ٢٥للفريق العربي مبقر �أمانة جامعة الدول العربية واملعنى باالتفاقيات
البيئية الدولية اخلا�صة باملواد الكيميائية والنفايات اخلطرة وذلك ملناق�شة التزامات م�صر قبل
بروتوكول مونرتيال.
3.3تنفيذ الربنامج التدريبي لتطبيق البدائل الهامة ملادة بروميد امليثيل وفقا لاللتزامات امل�صرية
للخف�ض التدريجي ال�ستخدامات هذه املادة امل�ستنفدة لطبقة الأوزون بامل�شاركة مع وزارة الزراعة.
4.4امل�شاركة يف اجتماعات �شبكات م�سئوىل وحدات االوزون الوطنية االفريقية اخلا�ص بامتثال الدول
االفريقية والعربية املوقعة على بروتوكول مونرتيال حلماية طبقة الأوزون بالقرارت والتعديالت
التى �أدخلت عليه.
�5.5إقامة االحتفال باليوم العاملي للأوزون و ا�ستقبال ال�سكرتري التنفيذي لإتفاقية فيينا وبروتوكول
مونرتيال خالل الفرتة من � ١٨-١٥سبتمرب  , ٢٠٠٩وتن�سيق عقد م�ؤمتر �صحفي يوم � ١٦سبتمبــــــر،
و�إعداد معر�ض عن التكنولوجيا احلديثة ال�صديقة للبيئة �شارك فيها عدد من ال�شركات الوطنية
التي قامت بتوفيق �أو�ضاعها وذلك يوم � ٢٩سبتمرب .٢٠٠٩
6.6تنظيم وتن�سيق عقد الإجتماع الدويل احلادي والع�شرين لأطراف بروتوكول مونرتيال حلماية طبقة
الأوزون والذي ا�ست�ضافته م�صر يف بورت غالب – مر�سى علم خالل الفرتة من  ٨-٢نوفمرب ٢٠٠٩
بح�ضور جميع �أطراف الربوتوكول وعديد من وفود الدول الأجنبية والدول العربية وجمموعة من
امل�ؤ�س�سات الأكادميية ووكاالت الأمم املتحدة والعديد من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات
غري احلكومية
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وكانت �أهم القرارات :
 .أمت اختيار م�صر ب�إجماع الآراء رئي�سا للجنة تنفيذ �أحكام ومقررات بروتوكول مونرتيال ،وتعد هذه
اللجنة هى امل�سئولة عن فح�ص التقارير ومراجعة قرارات عدم االمتثال ال�صادرة عن اجتماعات
الأطـراف ،ويعترب �إ�سناد هذه امل�سئولية مل�صـر دلي ًال قوي ًا علي حياديتها وعالقاتها الطيبة مع جميع
الدول الأطراف فى بروتوكول مونرتيال ،كما يعد تقدير َا من املجتمع الدويل لدورم�صر الرائد يف
جمـال حماية طبقة الأوزون.
.باملوافقة على قيام �شركات الأدوية با�سترياد مطالبها من املواد اخلا�ضعة للرقابة �ضمن اعفاءات
اال�ستخدامات ال�ضرورية  ،بغر�ض تلبية مطالب خطط االنتاج لت�صنيع �أجهزة اال�ستن�شاق باجلرعات
املقننة امل�ستخدمة لعالج الربو ومر�ض االن�سداد الرئوي املزمن وذلك حلني االنتهاء من التحول
التدريجي ال�ستخدام بدائل غري م�ستنفدة لطبقة الأوزون.
7.7امل�شاركة فى اجلل�سات املنعقدة مبجل�س ال�شوري وجمل�س ال�شعب والتي انتهت اىل املوافقة على
م�شروع قرار ال�سيد رئي�س اجلمهورية رقم  272ل�سنة  2008ب�ش�أن الت�صديق على تعديل بكني
لربوتوكول مونرتيال ب�ش�أن املواد امل�ستنفدة لطبقة االوزون.
8.8تنظيم وتن�سيق ا�ست�ضافة م�صر لالجتماع رقم  ٥٩للجنة التنفيذية لل�صندوق متعدد الأطراف
 ExComخالل الفرتة من  ١٤-١٠نوفمرب  ٢٠٠٩والذي ُعقد يف بورت غالب – مر�سى علم
ومت خالله مناق�شة تدعيم دول الأطراف من املجموعة اخلام�سة التي حتتاج �إىل م�شروعات يف
القطاعات ال�صناعية املختلفة والتي ت�ستخدم مواد م�ستنفدة لطبقة الأوزون.
9.9امل�شاركة يف تنظيم وتن�سيق اجتماع املجل�س التنفيذي لوزراء البيئة العرب فى بورت غالب – مر�سى
علم والذي مت خالله تن�سيق مواقف الدول العربية جتاه ق�ضايا التغريات املناخية املطروحة للمناق�شة
فى اجتماع كوبنهاجن املنعقد خالل �شهر دي�سمرب .2009
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�صورة ( )2-3اجتماع وزراء البيئة العرب

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات املختلفة
1.1التن�سيق مع جميع الوزارات واجلهات املعنية لتنفيذ اجراءات ا�ست�ضافة م�صر لالجتماع الدوىل
الواحد والع�شرين لأطراف بروتوكول مونرتيال حلماية طبقة الأوزون الذى حت�ضره جميع الدول
املوقعة على الربوتوكول وهذه اجلهات هي :وزارة اخلارجية ،وزارة املالية ،وزارة الداخلية ،وزارة
االعالم ،وزارة الثقافة ،وزارة ال�سياحة ووزارة الطريان املدين.
2.2التن�سيق مع الوزارات واجلهات املعنية بتنفيذ القرار الوزارى رقم  77ل�سنة  2000واخلا�ص با�سترياد
املواد واملعدات التى تعمل مبواد م�ستنفدة لطبقة االوزون وهذه اجلهات هي :وزارة املالية – م�صلحة
اجلمارك ،ووزارة التجارة وال�صناعة -الهيئة العامة للرقابة علي ال�صادرات والواردات .
3.3التن�سيق مع ال�شركات والهيئات امل�ستفيدة لتنفيذ �إجراءات عملية �إحالل  /تعديل وحدات التربيد
املوجودة بعربات هيئة ال�سكك احلديدية وامل�ستخدمة مواد م�ستنفدة لطبقة الأوزون يف نطاق تنفيذ
املرحلة الثالثة من م�شروع التخل�ص النهائي من املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون .NPP
4.4التن�سيق مع وزارة ال�صحة ومع �شركات الأدوية امل�صرية املُنفذ بها م�شروعات لقطاع االيرو�سوالت
الطبية التي ت�ستخدم مواد م�ستنفدة لطبقة الأوزون يف �صناعة بخاخات عالج �أمرا�ض الربو
واحل�سا�سية ال�صدرية.
5.5التن�سيق مع وزارة الزراعة ب�ش�أن �إيجاد البدائل الآمنة ملادة بروميد امليثيل فى نطاق تنفيذ االلتزامات
امل�صرية للخف�ض التدريجي ال�ستخدامات املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون.
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متابعة تنفيذ القرارات ال�صادرة
1.1تنفيذ القرار الوزارى رقم  77ل�سنة  ،2000واخلا�ص بقوائم املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون
واخلا�ضعة للرقابة طبقا لقرارات بروتوكول مونرتيال والتعديالت التى ادخلت عليه واملت�ضمن
عدم ا�سترياد تلك املواد �إال مبوافقة جهاز �شئون البيئة بهدف الت�أكد من التزامات م�صر فى نطاق
الربوتوكول ،وذلك من خالل عر�ض جميع الر�سائل الواردة باملنافذ اجلمركية والتى حتتوى على
هذه املواد وفح�صها وحتليلها �سواء كانت واردة على هيئة فريون �أو داخل معدات �أو �أجهزة.
2.2مت فح�ص ومراجعة عدد  4٨٤٨طلب ًا مقدم ًا من مندوبي ال�شركات املختلفة للح�صول علي موافقة
جهاز �شئون البيئة  /وحدة الأوزون للإفراج اجلمركي عن �سلع خا�ضعة للرقابة طبق ًا لأحكام
بروتوكول مونرتيال وت�ستخدم يف كافة القطاعات (الفوم – االيرو�سوالت – التربيد ال�صناعي و
التجاري – مواد العزل – الزراعة – �إطفاء احلريق).
3.3مت �إجراء عدد  5٦٨معاينة للر�سائل املطلوب الإفراج عنها باملواين واملنافذ اجلمركية املختلفة
للت�أكد من �إحكام الرقابة على ال�سلع التي حتتوى على املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون واحلد
من عمليات الغ�ش التجاري للغازات وعدم الإفراج عن �أنواع وحدات التربيد والتكييف امل�ستعملة
واملحظور ا�ستريادها.

بناء القدرات ورفع الكفاءة
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1.1عقد حلقة نقا�ش حول الت�شريعات التي �سيتم تطبيقها من خالل �إعداد الدرا�سة لتنفيذ اال�سرتاتيجية
امل�صرية اخلا�صة باملواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون  HCFC'sوالتي ح�ضرها عدد كبري من املعنيني
وامل�ستخدمني النهائيني لهذه املواد و�أي�ض ًا عدد من املخت�صني بالت�شريعات والقوانني.
2.2اال�شراف علي �إعداد وتنفيذ برامج التدريب وعقد ور�ش العمل للقطاعات املنفذ بها امل�شروعات
اخلا�صة بوقف ا�ستخدام املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون بهدف الت�أكد من حتقيق الهدف الذى مت
من خالله تنفيذ هذه امل�شروعات  ،وكذا توعيه املواطنني بالقوانني والت�شريعات املتاحة ،والت�أكد من
عدم اال�ضرار باالقت�صاد القومى.
�3.3إعداد مطبوعات توعية و�إ�صدارات خا�صة بحماية طبقة الأوزون ومت عر�ضها وتوزيعها فى معر�ض
القاهرة الدويل للكتاب عام .٢٠٠٩
4.4امل�شاركة يف �إعداد وتنفيذ ور�شة عمل لبناء القدرات العراقية على �آليات عمل بروتوكول مونرتيال
وم�شاريع الدعم امل�ؤ�س�سي بالتن�سيق مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة واملكتب االقليمى لغرب �آ�سيا
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مبقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
�5.5إعداد و�إ�صدار كتاب حتت عنوان «الفريون والأوزون» كجزء من حملة التوعية مب�شروع التخل�ص
النهائي من املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون  .NPPوللحفاظ على امللكية الفكرية مت ت�سجيل الكتاب
يف دار الكتب والوثائق امل�صرية برقم .2009/24300

امل�سابقات الذى متت امل�شاركة فيها واجلوائز التى مت احل�صول
“حماة الأوزون” بالتعاون
مت الإعداد والإعالن عن م�سابقة للأطفال على م�ستوى اجلمهورية بعنوان ُ
مع برنامح الأمم املتحدة للبيئة  UNEPوقد مت �إعالن نتيجة الت�صفيات الأولية فى االحتفال بيوم الأوزون
العاملي يوم � ٢٩سبتمرب  ٢٠٠٩ومت �إجراء الت�صفية النهائية �ضمن فعاليات االجتماع الواحد و الع�شرين
لأطراف بروتوكول مونرتيال ببورت غالب – مر�سى علم (نوفمرب .)2009
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الف�صل الرابع
مقدمة:

ال�ضو�ضاء
تعت�ب�ر ال�ضو�ضاء �أحد امللوثات التي حتت ��اج ل�سيا�سات طويلة املدي للحد منها ،
لذل ��ك و�ضعت وزارة الدول ��ة ل�شئون البيئة هذا امللوث �ضم ��ن �أولويات �أجندتها
اخلا�ص ��ة بتخطيط ا�سرتاتيجيات وبرام ��ج حماية البيئة نظر ًا لأن له �أكرب الأثر
عل ��ى ال�صحة العام ��ه وانتاجية املواط ��ن .و�أوىل خطوات برنام ��ج احلماية من
ال�ضو�ض ��اء تتمثل فى جم ��ع املعلومات الدقيق ��ة عن م�ستوي ��ات ال�ضو�ضاء التي
يتعر� ��ض له ��ا املواطنون يف املناط ��ق املختلفة ،وترجمة ه ��ذه املعلومات يف �شكل
خرائ ��ط كنتورية تو�ضح املناطق الأكرث تعر�ض ًا للم�ستويات العالية غري امل�سموح
به ��ا  ،بهدف �إع ��داد �أولويات احللول و�إع ��داد خطط تنفيذي ��ة خلف�ض م�ستوى
ال�ضو�ض ��اء ،والتخطيط ال�سليم للتحك ��م فيها مع الأخذ يف االعتبار �أية م�صادر
جديدة .
ويتوقف حتقيق النجاح لأهداف خطط احلد من ال�ضو�ضاء على مدي التعاون
وتكات ��ف اجله ��ود لكافة ال ��وزارات واجله ��ات املعني ��ة ،واجلمعي ��ات الأهلية،
واملحلي ��ات التي تلع ��ب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تفعيل تلك احلل ��ول ،وكذلك م�ساهمة
املواطنني يف تدعيم هذه احلل ��ول عن طريق تعديل ال�سلوكيات اخلاطئة مثل:
ا�ستخ ��دام �آالت التنبيه بدون داعي �أو ارتفاع �أ�ص ��وات مكربات ال�صوت �أثناء
االحتفاالت والأفراح واملنا�سبات املختلفة.
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�شبكة ر�صد ال�ضو�ضاء
يف �إطار خطة تطوير �شبكة ر�صد ال�ضو�ضاء ملحافظات القاهرة الكربى ،مت �إعادة تركيب حمطات �شبكة
ر�صد ال�ضو�ضاء يف كافة �أحياء حمافظة القاهرة والتي تتكون من  30حمطة ثابتة و 2حمطة متنقلة لت�شمل
جميع حمافظات القاهرة الكربى  ،ويبني �شكل (  ) 1-4توزيع حمطات ر�صد ال�ضو�ضاء يف حمافظات
القاهرة الكربى.

�شكل ( ) 1-4توزيع حمطات ر�صد ال�ضو�ضاء على حمافظات القاهرة الكربى

مت ا�ستكمال الر�صد يف باقي �أحياء تلك املحافظات عن طريق املحطات املتنقلة حيث مت ر�صد م�ستويات
ال�ضو�ضاء يف مدينة ال�شيخ زايد بـمحافظة � 6أكتوبر ومدينة العبور مبحافظة القليوبية ومدينة ال�شروق
مبحافظة حلوان  ،وقد مت اختيار جميع مواقع الر�صد لت�شمل جميع الأن�شطة يف املناطق املختلفة بكل حمافظة
وذلك ال�ستكمال قاعدة بيانات م�ستويات ال�ضو�ضاء لكافة �أحياء حمافظات القاهرة الكربى لال�ستفادة منها
يف �إعداد احللول واخلطط املنا�سبة للحد من ال�ضو�ضاء يف تلك املحافظات .
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�صور لبع�ض مواقع حمطات ر�صد ال�ضو�ضاء التي مت تركيبها يف
حمافظات القاهرة الكربي

�صورة ( )1-4حمطة ر�صد ال�ضو�ضاء مبنطقة �سكنية
على طريق عام مبحافظة حلوان

�صورة ( )2-4حمطة ر�صد ال�ضو�ضاء مبنطقة �سكنية بها حركة
�ضعيفة مبحافظة القاهرة

�صورة ( )3-4حمطة ر�صد ال�ضو�ضاء مبنطقة �صناعية
مبحافظة القاهرة

�صورة ( )4-4حمطة ر�صد ال�ضو�ضاء مبنطقة �إدارية
وتعليمية مبحافظة اجليزة

1.1مت �إ�صدار التقرير ال�سنوي الثاين عام  2008عن نتائج الر�صد يف جميع �أحياء حمافظة القاهرة
وخرائط ال�ضو�ضاء البيئية جلميع مناطق املحافظة والتو�صيات اخلا�صة بخف�ض م�ستويات
ال�ضو�ضاء على م�ستوى �أحياء حمافظة القاهرة  ،وقد مت ار�ساله �إيل ال�سيد وزير التنمية املحلية
وال�سيد حمافظ القاهرة .
 2.مت الر�صد يف املدن العمرانية اجلديدة من خالل املحطات املتنقلة ا�ستكماال خلطة الر�صد مبحافظات
القاهرة الكربى  ،وقد مت �إعداد التو�صيات املنا�سبة خلف�ض ال�ضو�ضاء بها و�إر�سالها �إيل ر�ؤ�ساء هذه
املدن بهدف احلفاظ على تلك املدن �صديقة للبيئة،وهذه املدن هي :
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.أمدينة العبور مبحافظة القليوبية
مت الر�ص ��د ف ��ى �أربع ��ة مواق ��ع متث ��ل الأن�شطة
املختلف ��ة باملدينة ،ومت تقيي ��م م�ستويات ال�ضو�ضاء
الت ��ي يتعر� ��ض له ��ا �س ��كان مدين ��ة العب ��ور ومدي
مطابقته ��ا للمعايري ال ��واردة بالالئح ��ة التنفيذية
لقان ��ون البيئ ��ة رق ��م  4ل�سنة  1994حي ��ث �أظهرت
القيا�س ��ات التى �أجري ��ت يف املواقع التي مت الر�صد
فيه ��ا �أنها يف حدود املعايري ال ��واردة بقانون البيئة
رق ��م  4ل�سن ��ة  1994وذلك يف فرتة النه ��ار ،بينما
ارتفع ��ت م�ستوي ��ات ال�ضو�ض ��اء لبع� ��ض املواقع يف
فرتت ��ي امل�س ��اء واللي ��ل مبقدار ي�ت�راوح ب�ي�ن 5 ، 2
دي�سيبل وذل ��ك ب�سبب احلركة املرورية يف ال�شوارع
الرئي�سية باملدينة.

�صورة ( )5-4متثل ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء باملناطق ال�سكنية
مبدينة العبور

.بمدينة ال�شيخ زايد مبحافظة � 6أكتوبر
مت الر�صد يف  4مواقع متثل الأن�شطة املختلفة باملدينة ،وتبني من الر�صد �أن م�ستويات ال�ضو�ضاء يف
املناطق ال�سكنية التي مت القيا�س فيها كانت مطابقة للحدود امل�سموح بها يف قانون البيئة رقم  4ل�سنة ،1994
بينما 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.
.جمدينة ال�شروق مبحافظة حلوان
مت الر�صد يف  8مواقع متثل الأن�شطة املختلفة باملدينة ،وجاءت نتائج الر�صد يف احلدود امل�سموح بها يف
قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994فى املناطق ال�سكنية باملدينة ،بينما تعدت هذه احلدود املناطق القريبة من
الطرق العامة واملناطق التجارية واالدارية ب�سبب حركة املرور باملدينة .

68

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

اخلطة القومية ملكافحة ال�ضو�ضاء واحلد من م�صادرها
يف �إطار متابعة تنفيذ اخلطة القومية ملكافحة ال�ضو�ضاء التي �سبق �إعدادها مب�شاركة جميع الوزارات
املعنية مت التعاون مع املحافظات املختلفة والتن�سيق مع وزارة التنمية املحلية لتنفيذ هذه اخلطة ،وت�شمل
مايلي:
1.1التفتي�ش علي املن�ش�آت ال�صناعية والتجارية وال�سياحية وغريها من املن�ش�آت املقلقة للراحة وال�ضارة
بال�صحة واتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املخالف منها .
2.2ال�سيطرة علي الباعة اجلائلني والتو�سع يف �إيجاد �أماكن منا�سبة لأداء �أعمالهم
3.3منع ا�ستخدام مكربات ال�صوت ومنع احلفالت يف الأماكن املفتوحة وتخ�صي�ص �أماكن لها.
�4.4إقامة حمالت التوعية البيئية يف جمال ال�ضو�ضاء و�ضبط املخالفات املرورية الناجتة عن �ضو�ضاء
املركبات بكافة �أنواعها.
�أهم الإجراءات التي مت تفعيلها من خالل املحافظات املختلفه للحد من ال�ضو�ضاء -:
1.1قامت معظم املحافظات بتنفيذ حمالت تفتي�شية بالتن�سيق مع �شرطة املرافق لل�سيطرة على
ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن الباعة اجلائلني م�ستخدمي مكربات ال�صوت واملتواجدين يف غري الأماكن
املخ�ص�صة لهم واتخاذ االجراءات القانونية �ضد املخالفني  ،ويبني اجلدول رقم ( )1-4عدد
احلمالت التفت�شية على الباعة اجلائلني يف بع�ض حمافظات م�صر خالل عام .2009
جدول ( )1-4يو�ضح عدد احلمالت التفتي�شية التي قامت بها املحافظات على الباعة اجلائلني
املحافظة

القليوبية

اال�سماعيلية

الأق�صر

ال�سوي�س

�شمال �سيناء

الوادى
اجلديد

املنوفية

بور �سعيد

�سوهاج

العدد

828

28

70

476

10

32

502

342

56

2.2فى بع�ض املحافظات مت نقل بع�ض الأ�سواق امل�سببة للإزعاج واملجاورة للمناطق ال�سكنية والتعليمية
�إىل �أماكن بعيدة عنها  ،حيث مت نقل (� )14سوق ًا يف حمافظات ال�سوي�س ومر�سي مطروح والقليوبية
والإ�سماعيلية والوادي اجلديد واملنوفية.
 3.3قامت بع�ض املحافظات ب�إن�شاء مناطق �صناعية لنقل الور�ش وال�صناعات املقلقة للراحة �إليها
مثل :حمافظة ال�سوي�س التي قامت ب�إن�شاء منطقة �صناعية جديدة ت�ضم  630ور�شة واخالء الكتلة
ال�سكنية باملدينة من جميع الور�ش املقلقة للراحة.
4.4تكثيف عدد احلمالت املرورية من قبل �إدارات املرور باملحافظات املختلفة ل�ضبط املركبات املخالفة
لقانون املرور وامل�سببة للإزعاج وذلك من خالل احلمالت التي قامت بها خالل عام  ، 2009ويت�ضح
من اجلدول رقم (� )2-4إرتفاع �أعداد املخالفات اخلا�صة ب�آالت التنبيه ب�صورة ملحوظة يف �أغلب
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املحافظات .وقد قامت �إدارات املرور املخت�صة بتحديد �أماكن حظر ا�ستخدام �آالت التنبيه طبقا
للمادة  13من الالئحة التنفيذية لقانون املرور وو�ضع العالمات االر�شادية الدالة علي ذلك .
جدول رقم ( )2-4عدد املخالفات الناجتة عن ال�ضو�ضاء باملحافظات املختلفة

املحافظة

خمالفات �آالت التنبيه

خمالفات مواكب الأفراح

خمالفات �صوت
الكا�سيت

القليوبية
اال�سماعيلية
االق�صر
ال�سوي�س
البحر الأحمر
الغربية
�شمال �سيناء
الوادي اجلديد
املنوفية
البحرية
�سوهاج
ا�سيوط

4081
45
458
236
103
1951
138
1021
0
1360
172
2510

2173
8
194
332
69
1055
10
71
0
918
190
654

486
10
0
42
23
1170
302
22
4
148
12
0

ي�ص ��ل ع ��دد املخالف ��ات املروري ��ة
امل�سبب ��ة لل�ضو�ض ��اء ايل 140525
خمالف ��ة ،وي�شري ال�شكل رق ��م () 2-4
�إيل ع ��دد و�أنواع هذه املخالفات وت�شمل
خمالف ��ات �آالت التنبي ��ه وخمالف ��ات
مواك ��ب الأف ��راح وخمالف ��ات ال�سارينة
الهوائية خالل عام .2009
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�أوجه التعاون مع الوزارات املعنية يف �إطار تفعيل خطة احلد من ال�ضو�ضاء:
1.1وزارة الطريان املدين
 .أ مت توقي ��ع بروتوكول التعاون بني جهاز �شئ ��ون البيئة وال�شركة القاب�ضة مل�صر للطريان  ،حيث يقوم
جه ��از �شئون البيئ ��ة يف �إطار هذا الربوتوكول بتق ��دمي الدعم الفني و �إج ��راء القيا�سات الالزمة
جلميع ال�شركات التابعة مل�صر للطريان .
 .بالتن�سي ��ق م ��ع وزارة الطريان املدنى فى حتلي ��ل نتائج �ضو�ضاء الطائرات من خ�ل�ال �شبكة ر�صد
�ضو�ض ��اء املطارات ،وذلك لإعداد م�ؤ�شرات التلوث ال�ضو�ضائى بالن�سبة لل�ضو�ضاء ال�صادرة عن
حركة الطائرات .
 2.2وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
مت توقيع بروتوكول التعاون بني جهاز
�شئون البيئة واجلهاز القومي لالت�صاالت
للتحكم يف م�ستويات ال�ضو�ضاء الناجمة
عن �أنظمة التكييف اخلا�صة مبحطات
تقوية ار�سال املحمول .ت�ضمن الربوتوكول
اال�شرتاطات التي يجب علي �شركات
املحمول �أن تلتزم بها واالجراءات الالزم
اتخاذها عند حدوث �شكوي من ال�ضو�ضاء
ال�صادرة عنها  ،وذلك بعد �إجراء درا�سة
م�شرتكة بني وزارة الدولة ل�شئون البيئة
ووزارة االت�صاالت حول م�ستويات ال�ضو�ضاء
ال�صادرة عن �أنظمة التربيد يف حمطات
التليفون املحمول و�أن�سب الطرائق للحد من
هذه ال�ضو�ضاء.

�صورة ( )6-4لقيا�س ال�ضو�ضاء الناجمة عن �أجهزة التكييف
مبحطات التليفون املحمول
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�صورة ( )7-4توقيع الربوتوكول بني رئي�س جهاز �شئون البيئة ورئي�س جهاز االت�صاالت
للتحكم فى م�ستويات ال�ضو�ضاء ب�أنظمة التكييف مبحطات تقوية ار�سال املحمول

�إجراءات قيا�سات م�ستويات ال�ضو�ضاء داخل وخارج املن�ش�آت املختلفة
1.1مت التعاون مع العديد من املحافظات يف حمالت التفتي�ش على املن�ش�آت بكافة �أن�شطتها ( �صناعية
– جتارية� -سياحية )...واتخذت الإجراءات القانونية حيال املخالف منها وفق ًا للجدول رقم
(.)3-4
جدول رقم ( )3-4عدد املخالفات الناجتة من حمالت التفتي�ش على املن�ش�آت

القليوبية

بني �سويف

الغربية

الوادي
اجلديد

املنوفية

الإ�سماعيلية

مطروح

�سوهاج

�صناعية
جتارية

836
91

52
4

83
0

6
1

44
28

5
11

0
6

24
126

�سياحية

12

34

10

2

12

30

0

6

املحافظات
عدد املخالفات
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2.2يف اطار جهود وزارة الدولة ل�شئون البيئة للتفتي�ش علي م�صادر ال�ضو�ضاء واحلد منها واعداد قاعدة
البيانات اخلا�صة مب�ستويات ال�ضو�ضاء داخل املن�ش�آت املختلفة يف حمافظات اجلمهورية ،يتم
حتديث املعلومات بها �شهري ًا لإعداد م�ؤ�شر تلوث ال�ضو�ضاء ال�سنوي للمن�ش�آت التجارية وال�صناعية
وال�سياحية يف املحافظات املختلفة ،ويو�ضح ال�شكل ( )3-4نتائج قيا�سات عام 2009
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�شكل ( )3-4عدد املن�ش�آت املختلفة التي مت التفتي�ش عليها خالل عام  2009على م�ستوى فروع جهاز �شئون البيئة

3.3فى �إطار تطبيق الالئحة التنفيذية لقانون  ، 1994/4مت �إجراء قيا�سات ال�ضو�ضاء يف بيئة العمل
والبيئة املحيطة لبع�ض املن�ش�آت بهدف توفيق �أو�ضاع هذه املن�ش�آت  ،وقد مت �إعداد التقارير الفنية
بالنتائج والتو�صيات املقرتحة للحد من ال�ضو�ضاء وذلك حماية للعاملني واملواطنني داخل وخارج
املن�ش�آت ،ومت �إر�سال التقارير اىل متخذي القرار لتنفيذ تلك التو�صيات .

تطوير املعايري اخلا�صة بال�ضو�ضاء الواردة فى قانون البيئة رقم  4ل�سنة 1994
والئحته التنفيذية
مت �إجراء تعديل املعايري الواردة بالالئحة التنفيذية اخلا�صة باحلدود امل�سموح بها مل�ستويات ال�ضو�ضاء،
وذلك بعد �أن مت تعديل قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994بالقانون  9ل�سنة  2009من خالل جلنة فنية متخ�ص�صة
من اجلامعات امل�صرية ومراكز البحوث والوزارات املعنية  ،وكان �أهم ما ت�ضمنه التعديل اجلديد ما يلي :
1.1تعديل املواد رقم  44 ، 37من الالئحة التنفيذية لتتوافق مع املواد اخلا�صة بهما يف القانون رقم 9
ل�سنة . 2009
�2.2إ�ضافة التعريفات اخلا�صة بال�ضو�ضاء.
�3.3إ�ضافة معايري للأماكن املغلقة بكافة �أنواعها.
�4.4إدراج املعايري اخلا�صة باملركبات يف مرحلة الت�صنيع وقبل تداولها بالأ�سواق وكذلك �أثناء الرتخي�ص
والت�شغيل وذلك لتحقيق املادة رقم  36من القانون رقم  9ل�سنة .2009
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�5.5إي�ضاح امل�ؤ�شرات التي يتم قيا�سها وفق ًا للمعايري املختلفة واال�شارة ايل املوا�صفات امل�صرية والدولية
الجراء القيا�سات من امل�صادر املختلفة.

بناء القدرات ورفع الكفاءة والتوعية يف جمال قيا�س م�ستويات ال�ضو�ضاء :
1.امل�شاركة يف تنفيذ امل�شروع املقدم من برنامج االحتاد الأوروبي  TEMPUSب�ش�أن �إعداد منهج منا�سب
للح�صول علي درجة املاج�ستري التطبيقي يف جمال هند�سة ال�صوت واالهتزازات  ،حيث ميتد تنفيذ
امل�شروع �إىل � 3سنوات يتم خاللها �إعداد كافة املناهج التى تربط الإطار النظري بالتدريب العملي
وبناء القدرات يف جمال احلماية من ال�ضو�ضاء و�إعداد درا�سات تقييم الأثر البيئي لل�ضو�ضاء ،
مبا يتيح التطبيق علي الواقع والقدرة علي �إجراء القيا�سات واقرتاح وت�صميم احللول املنا�سبة
وتنفيذها ,وذلك بالتن�سيق مع جامعة عني �شم�س وم�شاركة اجلامعات واملراكز البحثية الأوروبية
وامل�صرية  .وقد مت خالل عام � 2009إعداد الإطار العام واملو�ضوعات الرئي�سية للمناهج و�إعداد
بحث عن ما تطلبه املن�ش�آت املختلفة من درا�سات علمية خلف�ض ال�ضو�ضاء وتوفيق �أو�ضاعها.
2.مت �إعداد دورات تدريبية ملفت�شي وزارة ال�سياحة والقائمني علي احلمالت التفتي�شية ب�شرطة
البيئة وذلك للتدريب علي تطبيق املعايري الواردة بالالئحة التنفيذية و�إجراء قيا�سات ال�ضو�ضاء
و�إعداد قاعدة البيانات لنتائج التفتي�ش و�إعداد التقارير الفنية واتخاذ االجراءات القانونية جتاه
املخالفني.
�3.إقامة ور�شة عمل يف مدينة طنطا يف �إطار حملة مكافحة ال�ضو�ضاء التي قام بها الفرع الإقليمي
للجهاز يف مدن و�سط الدلتا  ،ومت دعم تلك احلمله باملطبوعات واملل�صقات للحد من ال�ضو�ضاء
والتوعية بالآثار ال�ضارة لل�ضو�ضاء وطرائق احلد منها واملجهودات التي متت يف هذا الإطار.
 4.قامت العديد من املحافظات ب�إعداد حمالت توعية بيئية يف جمال ال�ضو�ضاء  ،ويبني اجلدول رقم
( )4-4عدد حمالت التوعية التي قامت بها املحافظات  ،وتعترب حمافظة املنوفية من �أكرثاملحافظات
التي قامت بحمالت توعية  ،حيث قامت بعمل  888حملة لطلبة املدار�س والأندية ومراكز ال�شباب
واجلمعيات الأهلية واملر�أة وعمال امل�صانع وذلك خالل عام .2009
جدول رقم ( )4-4عدد حمالت التوعية التي قامت بها املحافظات
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املحافظة

القليوبية

اال�سماعيلية

الأق�صر

ال�سوي�س

البحر
الأحمر

الغربية

�شمال
�سيناء

الوادى
اجلديد

املنوفية

بني
�سويف

بور �سعيد

العدد

64

39

54

56

31

37

19

114

888

67
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امل�ؤمترات والندوات:
1.1امل�شاركة يف امل�ؤمتر االقليمي الثانى اخلا�ص بالإدارة البيئية وال�صحية للمدن امل�صرية  ،والتوعية يف
جمال ال�سالمة البيئية وال�شخ�صية وت�أمني بيئة العمل للفنادق واملن�ش�آت العائمة.
2.2اال�شرتاك يف امل�ؤمتر الذي نظمته م�ؤ�س�سة دار �أخبار اليوم يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية وحالة
بيئة العمل يف املن�ش�آت املختلفة .
3.3امل�شاركة يف امل�ؤمتر امل�صري ال�سويدي ال�سابع لبحوث ال�صوتيات واالهتزازات والذي نظمته جمعية
ال�صوتيات امل�صرية بكلية الهند�سة جامعة عني �شم�س واملمول من وكالة التعاون الدوىل اال�سبانية،
ويهدف امل�ؤمتر ايل دعم جماالت البحث يف ال�ضو�ضاء واالهتزازات من خالل تبادل خربات
الباحثني الدوليني والباحثني امل�صريني  ،حيث مت عر�ض ورقة عمل عن مناذج التنب�ؤ بال�ضو�ضاء
وتطبيقها على املناطق املختلفة فى م�صر.
4.4امل�شاركة فى جل�سات ا�ستماع م�شروع تطوير مبنى (الركاب  )2باملطار لتقييم الأثر البيئي
للم�شروع على البيئة املحيطة من كافة النواحي البيئية املختلفة  ،والذى �أقامته ال�شركة القاب�ضة
مليناء القاهرة اجلوي .
5.5امل�شارك ��ة فى ن ��دوات التوعية التى مت عقده ��ا باملدار�س املختلفة مبحافظ ��ة القاهرة يف �إطار
حمل ��ة التوعي ��ة البيئية مل�شروع "مدار� ��س م�صر امل�ستقبل  124مدر�س ��ة" حتت رعاية ال�سيدة
�سوزان مبارك.
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الباب الثاين
املياه

الف�صل اخلام�س:املياه العذبة
الف�صل ال�ساد�س:املياه ال�ساحلية
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الف�صل اخلام�س
مقدمة:

املياه العذبة
تغطي املياه حوايل  %75من �سطح الأر�ض حيث تبلغ ن�سبة املياه املاحلة 97.25
 ، %ون�سبة الغطاء اجلليدي  ، % 2.05والن�سبة الباقية  % 0.7متثل املياه العذبة
واملياه اجلوفية ،وهذه الن�سبة منها  % 97مياه جوفية ويتبقي فقط ن�سبة  % 3هي
مياه الأنهار والبحريات (�أي �أن ن�سبة املياه املتاحة لال�ستخدام حوايل 0.0004
 %من �إجمايل ن�سبة املياه الكلية علي �سطح الأر�ض).
وتعد �إدارة املياه من �أهم التحديات التي تواجه الإن�سان نظر ًا للتزايد امل�ستمر
من االحتياجات املائية يف القطاعات املختلفة عما هو متاح من موارد مائية يف
بع�ض املناطق بالعامل وخا�صة منطقة الدول العربية ومنها م�صر .
ونظر ًا ملا للمياه من بالغ الأثر على كافة النواحي التنموية يف جمهورية م�صر
العربية ونتيجة ملحدودية املوارد املائية وكذلك الزيادة املطردة يف عدد ال�سكان
فكان من ال�ضروري احلفاظ على املتاح من الرثوة املائية من التلوث وو�ضع
خطط للإدارة املتكاملة للموارد املائية للو�صول �إيل االتزان الأمثل بني املوارد
املتاحة واالحتياجات املختلفة للمياه  .وترتكز الإدارة املتكاملة على عدد من
املبادئ والتي منها "ح�سن �إدارة املياه ال�سطحية واملياه اجلوفية كم ًا ونوع ًا
 �إدارة املوارد واالحتياجات  -مراعاة اجلوانب االقت�صادية واالجتماعيةوالقانونية � -إ�شرتاك جميع املنتفعني يف كافة مراحل و�ضع اخلطة ).
وقد و�ضعت وزارة الدولة ل�شئون البيئة علي عاتقها العمل علي تنفيذ الربامج
اخلا�صة بها �ضمن اخلطة القومية للموارد املائية  ،كما تويل الوزارة �إهتمام ًا
كبري ًا مبنع م�صادر التلوث من ال�صرف علي املجاري املائية � ،إىل جانب م�شاركة
الوزارات املعنية يف تنفيذ الإجراءات التي من �ش�أنها تر�شيد الإ�ستهالك
واحلفاظ علي املوارد املائية من التلوث .
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خريطة ( ) 1-5تو�ضح خريطة م�صر الطبيعية

الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها عام -: 2009
 -1م�شروع تنمية املوارد املائية بقرية اجلفجافة
من خالل مذكرة التفاهم بني وزارتي البيئة امل�صرية والإيطالية للتعاون امل�شرتك بهدف حفر بئر بقرية
اجلفجافة مبحافظة �شمال �سيناء و�إن�شاء �شبكة توزيع للمياه بالقرية ،و�إن�شاء وحدة حتلية ملياه البئر ،فقد مت
االنتهاء من تنفيذ امل�شروع بالتن�سيق مع املحافظة وافتتاحه يف يوليو  2009حيث ت�ضمن امل�شروع ما يلى-:
 .أحفر بئر بعمق 1280م .
 .ب�إن�شاء وتركيب وحدة التحلية .
 .ج�إن�شاء وتركيب وحدة �إزالة حديد .
 .د�إن�شاء �شبكة توزيع املياه مت�ضمنة خطي الأنابيب للمياه املحالة واملياه املاحلة.
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�صورة ( )1-5منظر عام ملحطة حتلية اجلفجافة

 .ه زراعة حزام �شجري حول حمطة التحلية ومزرعة الزيتون .
 .وتوفري � 1800شتلة زيتون للمزرعة.
 .ز�إن�شاء �شبكة ري بالتنقيط  ،وزراعة  13فدان ًا ب�أ�شجار الزيتون بعد متهيد الأر�ض لرتوي باملياه العادمة
من املحطة.

�صورة ( )2-5مزرعة الزيتون التي تروي باملياه العادمة
اخلارجة من املحطة

 .حت�شغيل و�صيانة املحطة عن طريق ال�شركة املوردة للوحدة ملدة �ستة �أ�شهر  ،كذا الكيماويات اخلا�صة
بت�شغيل املحطة ملدة �ستة �أ�شهر �ضمان ًا ال�ستدامة العمل باملحطة.
 .طتدريب وت�شغيل العاملني مبحطة حتلية قرية اجلفجافة .
 .ي�أخذ عينات ب�صفة م�ستمرة من املراحل املختلفة وحتليلها للت�أكد من كفاءة عمل وحدتي التحلية و�إزالة
احلديد .كما مت التن�سيق مع وزارة ال�صحة وال�سكان لأخذ عينات من املياه املنتجة وحتليلها لإعطاء
تقرير عن �سالمة مياه ال�شرب بالقرية.
 .ك�إعداد وتنفيذ برنامج للتوعية والتعريف بامل�شروع لأهايل قرية اجلفجافة واملناطق املجاورة ومت تفعيل

81

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

الربنامج عن طريق التحاور املبا�شر مع الأهايل.
 .ل�إعداد دليل �إر�شادي عن امل�شروع يت�ضمن ما مت تنفيذه من كل من اجلانب امل�صري والإيطايل حيث مت
توزيعه على ال�سادة ح�ضور االفتتاح .
 .متوزيع الأرا�ضي املخ�ص�صة للزراعة مبزرعة الزيتون على عدد من املنتفعني من �أهايل قرية
اجلفجافة.
 .نت�سليم حمطة التحلية بقرية اجلفجافة بالتن�سيق مع املحافظة لتقوم "ال�شركة القاب�ضة ملياه ال�شرب
وال�صرف ال�صحي " بعمليات ت�شغيل املحطة �ضمان ًا ل�سري عمليات الت�شغيل ب�شكل �سليم وم�ستمر.

 -2م�شروع الر�صد الدوري للأرا�ضي الرطبة يف م�صر :
 .أيهدف امل�شروع �إيل الر�صد واملتابعة الدورية لنوعية املياه وروا�سب القاع للبحريات ال�شمالية ( ادكو،
الربدويل ،املنزلة ،الربل�س ،مريوط) وكذلك نوعية ال�صرف علي البحريات من امل�صادر املختلفة،
وذلك للوقوف على الظروف البيئية وامللوثات امل�ؤثرة عليها يف الأوقات والأماكن املختلفة بغر�ض احلد
من امللوثات ،ولو�ضع اخلطط امل�ستقبلية حلمايتها وتنميتها تنمية م�ستدامة .وي�شتمل الربنامج على
ر�صد م�ؤ�شرات التلوث الكيميائي والبيولوجي ب�صفة دورية مو�سمية ،و�أن يتم تقييم نتائج الر�صد وعمل
املقارنات املكانية والزمانية مع م�صادر التلوث.
 .بوقد مت توقيع العقد اخلا�ص بتنفيذ هذا الربنامج مع معهد علو م البحار وامل�صايد للقيام ب�أعمال
الر�صد الدوري ( كل ثالث �شهور ) لتلك البحريات ،وقد مت بالفعل االنتهاء من �أعمال الر�صد للرحلة
احلقلية الأويل خالل �شهر �أغ�سط�س  ،2009ومت االنتهاء من �إعداد التقارير اخلا�صة بها وجاري تقييم
تلك التقارير.
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خريطة (  )2-5تو�ضح البحريات ال�ساحلية والداخلية
املوجودة يف جمهورية م�صر العربية

االتفاقيات الدولية واملحلية
�1.1شركة م�صر للطريان
ا�ستمرار العمل بربوتوكول التعاون بني وزارة الدولة ل�شئون البيئة و�شركة م�صر للطريان للتعاون امل�شرتك
بني الطرفني للحفاظ علي البيئة املائية والهوائية وبيئة العمل باملطار0
2.2معهد علوم البحار وامل�صايد
مت توقيع بروتوكول تعاون بني وزارة الدولة ل�شئون البيئة ومعهد علوم البحار وامل�صايد لتنفيذ برنامج
ر�صد دوري للأرا�ضي الرطبة يف جمهورية م�صر العربية واملو�ضح تف�صيال بالبند ال�سابق.

امل�ؤمترات والندوات
امل�شاركة الفعالة يف عدد من امل�ؤمترات والندوات من خالل تقدمي �أوراق عمل وحما�ضرات كما يلى -:
1 .1امل�شاركة بورقة عمل حتت عنوان "حالة نوعية املياه العذبة يف م�صر ودور وزارة الدولة ل�شئون البيئة يف
احلفاظ على املياه من التلوث" وذلك �ضمن فعاليات امل�ؤمتر الثالث للمياه ال�صحية يف العامل العربي،
والذي تناول م�صادر املياه و�إدارتها وكذلك املعايري القيا�سية للمياه ال�صحية لأغرا�ض اال�ستخدامات
املختلفة والت�أثري البيئي على نوعية املياه العذبة يف الوطن العربي.
2 .2امل�شاركة يف فعاليات امل�ؤمتر اخلتامي الذي عقد يف نريوبي بعنوان "�إدارة املياه والأر�ض يف ظل التغريات
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.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

املناخية" بورقة عمل بعنوان "احلوار حول الت�أقلم يف �إدارة الأر�ض و املياه مع التغريات املناخية".
3امل�شاركة يف ندوة حتت عنوان "متابعة تنفيذ اخلطة القومية للموارد املائية" حيث مت ح�ضور االجتماع
اخلا�ص ببدء املرحلة الثانية من م�شروع اخلطة القومية للموارد املائية لتدعيم وحدات املياه التي
�أن�ش�أت بقرارات وزارية بكل اجلهات املعنية باملوارد املائية.
4امل�شاركة يف امل�ؤمتر الدويل الرابع ع�شر لتكنولوجيا و�أبحاث املياه (�أكواتك  )2009والذي تناول البعد
البيئي يف جمال معاجلة مياه ال�صرف و�أهم امل�شكالت ال�شائعة يف حمطات معاجلة مياه ال�صرف
ال�صناعي وال�صرف ال�صحي.
5امل�شاركة يف ندوة حتت عنوان "�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعالج يف الزراعة وغريها"
حيث مت اا�ستعرا�ض الو�ضع احلايل بالن�سبة لإعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف املعالج يف كل من م�صر
و�سوريا وتون�س واملغرب ولبنان وو�ضع املقرتحات التي تخدم كل دولة يف كيفية �إعادة اال�ستخدام.
6امل�شاركة يف ور�شة عمل بعنوان "ر�صد حالة الت�صحر يف م�صر" حيث مت ا�ستعرا�ض خطة العمل الوطنية
للت�صحر (  )NAPالتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر.
7امل�شاركة يف اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية لربنامج م�شروعات التنمية متعددة الأغرا�ض مب�شروعات
النيل ال�شرقي ،حيث تهدف اللجنة التوجيهية �إيل مراجعة واتخاذ القرار مبدى مالءمة التو�صيات
املقدمة من خمتلف الدرا�سات ،بينما تهدف اللجنة الفنية �إيل مراجعة التقارير الفنية وم�ساعدة اللجنة
التوجيهية ومكتب النيل ال�شرقي يف مناق�شة املو�ضوعات املثارة يف �أن�شطة م�شروع النيل ال�شرقي.
8امل�شاركة يف �أعمال اللجنة اخلا�صة ببحث مو�ضوع جودة مياه الري.
9مت امل�شاركة يف م�ؤمتر "كوب ماء نظيف" حيث تناول امل�ؤمتر مناق�شة حتديات املياه يف الوطن العربي
وا�ستخدام التكنولوجيا العاملية يف معاجلة املياه.

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات املختلفة
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1 .1مت �إعداد مقرتح م�شروع لر�صد ومراقبة نوعية املياه على طول نهر النيل ،وذلك يف �إطار مقرتح
للم�شروعات اخلا�صة بالإدارة املركزية لنوعية املياه والتي تخدم القارة الإفريقية والتي �سيتم عر�ضها
خالل القمة الثانية لدول �أفريقيا – �أمريكا اجلنوبية املقرر عقدها يف فنزويال.
�2 .2إعداد مقرتح بيان يت�ضمن �أوجه التعاون العلمي والتكنولوجي مع دولة كوبا والذي ت�ضمن جماالت
تطهري امل�صارف الزراعية  ,معاجلة الروبه الناجتة مبحطات تنقية مياه ال�شرب  ,معاجلة مياه الآبار
ذات امللوحة العالية لتوفري مياه ال�شرب يف املناطق ذات الفقر املائي ال�شديد باملناطق ال�صحراوية.
3 .3تقييم و�إعداد ملخ�ص لتقرير برنامج الأمم املتحدة للبيئة اخلا�ص بتقييم الو�ضع البيئي بقطاع غزة
– فل�سطني حيث تناول التقرير التو�صيات الفنية والتقييم البيئي لقطاع غزة .
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�4 .4إعداد مقرتح م�شروع لتقدميه �ضمن "مبادرة الإحتاد الأوروبي  /الدول الإفريقية حول تغري املناخ"
والذي دعت �إليه دولة فرن�سا عن "�إعادة �شحن اخلزان اجلويف ب�شمال �سيناء" با�ستخدام مياه ال�صرف
ال�صحي املعاجلة ثالثية من �أحد املحطات باملحافظة وذلك لتعوي�ض النق�ص يف خمزون مياه اخلزان
والعمل علي عدم تداخل مياه البحر �إيل مياه اخلزان.
�5 .5إعداد مقرتح م�شروع "وحدة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ب�إحدي القرى امل�صرية املحرومة من
خدمة ال�صرف ال�صحي والتي يزيد عدد �سكانها على � 15ألف ن�سمة " وذلك لإدراجه �ضمن برامج
التعاون امل�ستقبلية بني احلكومة الأملانية واحلكومة امل�صرية .
6 .6امل�شاركة يف �إعداد ومراجعة م�سودة دليل اال�شرتاطات البيئية مل�شروعات اال�ستزراع ال�سمكي وحتديد
التعريفات املختلفة يف هذا ال�ش�أن وحتديد �أهداف �إ�صدار الدليل ودور كل جهة يف �إ�صدار الدليل.
7 .7القيام بدرا�سة وتقييم �أكرث من ( 90درا�سة) مقدمة من ال�شركات والهيئات املختلفة تخت�ص بنوعية
املياه وا�ستخداماتها املختلفة ،منها ( 35درا�سة) يف جمال مياه ال�شرب ،و( 40درا�سة) يف جمال
حمطات معاجلة ال�صرف ال�صحي وال�صناعي و( 15درا�سة) يف جمال تعبئة مياه الآبار اجلوفية .
8 .8مراجعة عدد من درا�سات تقييم الأثر البيئي و�إبداء الر�أي الفني فيها نذكر منها -:
 .أدرا�سة تقييم الأثر البيئي لإن�شاء وحدة معاجلة ملياه ال�صرف ال�صحي بجزيرة الوراق.
.بالدرا�سة املقدمة لإن�شاء م�صنع �إنتاج ال�سماد الع�ضوي "كومبو�ست وادي النيل" .
.جدرا�سة تقييم الأثر البيئي اخلا�صة مب�شروع �إن�شاء خط الطرد البحري مل�شروع �إنتاج امليثانول.
9 .9مراجعة ودرا�سة مدى �إمكانية التطبيق العملي الخرتاع "جهاز لتحليه املياه لل�شرب وللح�صول على
املياه املقطرة برتطيب وتكثيف الهواء" واملقدم من �أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا.
1010درا�سة وتقييم التقرير النهائي الوارد من اجلانب الأملاين حول حمطة معاجلة �سوائل �صرف العائمات
مبنطقة الأق�صر با�ستخدام تكنولوجيا الأرا�ضي الرطبة ( ) Down bed wetlandو درا�سة مدي
�إمكانية تطبيق تلك التكنولوجيا يف املناطق املحرومة .
1111درا�سة التقرير اخلا�ص بالتجربة امليدانية التي �أجرتها وزارة القوى العاملة حول املخاطر التي يتعر�ض
لها العاملون يف حمطات و�شبكات ال�صرف ال�صحي و�إبداء املالحظات والتو�صيات على التقرير.
1212مراجعة الدرا�سة الواردة من �أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا بتطوير منوذج مقرتح مل�شروع �إنتاج
�سمكي لل�شباب والذي يهدف �إىل �إنتاج ا�سماك رخي�صة الثمن وتوفري فر�ص عمل لل�شباب وتنقية البيئة
املائية بيولوجي ًا يف نهر النيل حيث مت تقييم امل�شروع وتقدمي التو�صيات الالزمة.
1313مت �إعداد تقرير حول الآثار ال�سلبية ملحطة �إنتاج الكهرباء ب�شرق التفريعة التابعة  -ل�شركة �شرق بور
�سعيد للطاقة ب�شمال �سيناء  -على الرثوة ال�سمكية .
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�صورة ( ) 3 -5تو�ضح وجود ذريعة من الأ�سماك يف امل�صفاة

الإنتهاء من �إعداد عدد من املوا�صفات القيا�سية بالتعاون مع الهيئة العامة لللتوحيد
القيا�سي ومنها -:
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1.1البدء يف �إعداد موا�صفة م�صرية لعمليات املعاجلة احليوية يف �أحوا�ض احلم�أة الن�شطة ومدي فعالية
�أنظمة التهوية وانتقال تركيزات الأك�سجني املختلفة للح�صول علي �أكرب كفاءة ممكنة .
2.2البدء يف �إعداد املوا�صفة اخلا�صة باملعاجلة الكيميائية ملياه ال�صرف ال�صحي والتي تخت�ص بعمليات
الرت�سيب والرتويق وذلك متهيد ًا لإ�صدار موا�صفة م�صرية بهذا ال�ش�أن.
3.3مت �إعداد ما يقرب من  30تقرير ًا عن نوعية املياه وم�صادر التلوث وجهود الوزارة للحد من م�صادر
التلوث علي نهر النيل واملجارى املائية وذلك للرد علي اال�ستجوابات وطلبات الإحاطة الواردة من
�أع�ضاء جمل�س ال�شعب ،بالإ�ضافة �إيل امل�شاركة يف املناق�شات املعنية باملياه بجل�سات جلان جمل�س
ال�شعب نذكر منها-:
 .أ�إعداد التقارير اخلا�صة بدور الوزارة يف احلد من التلوث املائي للمجارى املائية وحماية مياه
ال�شرب واحلفاظ على مياه الري و�صرف خملفات امل�صانع واملطاعم العائمة.
 .ب�إعداد تقرير يو�ضح امل�ؤ�شرات البيئية ونتائج تلك امل�ؤ�شرات خالل ال�سنوات املا�ضية والتي
تقوم بتنفيذها وزارة الدولة ل�شئون البيئة يف الرقابة ومتابعة نوعية املياه العذبة واملياه
ال�ساحلية وذلك لتقدميها للجهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء لت�ضمينها التقرير
ال�سنوي للجهاز.
 .ج�إعداد تقرير ب�ش�أن امل�شروع القومي لتوفري املياه وحت�سني نوعيتها املمول من احلكومة الكندية
واحلكومة امل�صرية
 .د�إعداد اجلزء اخلا�ص باملياه يف تقرير حالة البيئة لعام  ،2008حيث �إ�شتمل التقرير علي
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التحديات التي تواجهها الدولة لتوفري م�صادر املياه ,و�سيا�سة احلكومة للإدارة املتكاملة
للموارد املائية وقد مت ا�ستعرا�ض دور كل وزارة يف �إدارة املوارد املائية واحلفاظ عليها من
التلوث وح�سن ا�ستغاللها  ,ومت ا�ستعرا�ض نتائج ر�صد نوعية املياه خالل عام  2008وحتليل
تلك النتائج لتحديد حالة نوعية املياه وا�ستنتاج امل�ؤ�شرات البيئية املختلفة .
 .همت �إعداد تقرير يت�ضمن امل�ؤ�شرات البيئية وفق تقرير الـ  UNEPمل�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة
 2009اخلا�صة بنوعية املياه العذبة ،حيث مت �إعداد جداول خا�صة باملعدل ال�سنوي ال�ستهالك
املياه اجلوفية وال�سطحية ون�سبة التغطية بال�صرف ال�صحي الآمن ،ومياه ال�شرب ،ومتو�سط
تركيزات املواد الع�ضوية والأك�سجني الذائب  ،ومتو�سط تركيزات املغذيات .
 .وامل�شاركة يف �أعمال اللجان التي من �ش�أنها حماية املجاري املائية واحلفاظ علي نوعية املياه
بها من التلوث:
•اللجنة العليا ملياه ال�شرب بوزارة ال�صحة .
•جلنة البيئة بالهيئة امل�صرية العامة للتوحيد القيا�سي .
• جلنة �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعالج .
•امل�شاركة يف �أعمال جلنة ال�شئون ال�صحية والبيئية مبجل�س ال�شعب.

�أن�شطة متنوعة
1.البدء يف تنفيذ برنامج ر�صد دوري للمجاري املائية امل�ستخدمة يف الزراعة ( ترع غرب القاهرة) وذلك
بالتن�سيق مع معهد بحوث الأرا�ضي واملياه والبيئة التابع لوزارة الزراعة و�إ�ست�صالح الأرا�ضي.
2.2التن�سيق مع وزارة الإ�سكان وال�شركة القاب�ضة ملياه ال�شرب وال�صرف ال�صحى للت�أكد من وجود
حمطات معاجلة ال�صرف ال�صناعي باملن�ش�آت ال�صناعية والتي تقوم بال�صرف علي ال�شبكة العامة
لل�صرف ال�صحي و�ضرورة مطابقة �صرف تلك املحطات ملعايري القانون رقم  93ل�سنة 1962
واملعدل بالقرار رقم  44ل�سنة  2000وذلك قبل الت�صريح ب�صرف تلك املحطات علي ال�شبكة العامة
لل�صرف ال�صحي.
3.التن�سيق مع وزارة ال�صناعة والتجارة ب�ش�أن التو�سع يف معاجلة وتدوير و ا�ستخدام مياه ال�صرف
ال�صناعي يف املدن واملناطق ال�صناعية للحد من �صرفها علي املجاري املائية.
4.4مت امل�شاركة يف الإعداد لو�ضع ا�شرتاطات بيئية ملحطات ال�صرف ال�صحي وذلك طبق ًا للقرار الوزاري
رقم  20ل�سنة .2009
5.امل�شاركة يف �أعمال اللجنة اخلا�صة بدرا�سة وتقييم و�ضع الأقفا�ص ال�سمكية بفرعي دمياط ور�شيد
يف نهر النيل.
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6.امل�شاركة يف �أعمال اللجنة امل�شكلة لإعداد درا�سة ميدانية لبحريات الإ�سماعيلية وتقدمي مقرتحات
اال�ستخدام الأمثل لها.

بناء القدرات ورفع الكفاءة
مت تدريب العاملني بالإدارة لتطوير �أداء العمل وزيادة القدرات الفنية والتقنية من خالل عقد دورات
داخلية بالإدارة ،بالإ�ضافة �إيل امل�شاركة يف عدد من الدورات اخلارجية يف املجاالت املختلفة ومنها:
1.دورة تدريبية بعنوان " الإدارة املتكاملة للموارد املائية " املقدمة من مكتب اخلارجية الفيدرالية
الأملانية حيث ت�ضمنت الدورة كيفية �صناعة القرار يف نطاق املوارد املائية و�إدارة �شبكات العمل
وكيفية التعاون مع اجلهات املعنية يف �إدارة امل�شروعات املتعلقة باملوارد املائية.
2.تنفيذ برنامج تدريبي متكامل لعدد من الفئات املختلفة كما يلي -:
�أ .تنفيذ عدد من املحا�ضرات يف مراكز ال�شباب واجلامعات ومركز التدريب البحري التابع
للإدارة العامة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات يف جمال حماية م�صادر املياه من التلوث.
ب .تنفيذ عدد من املحا�ضرات والندوات عن " تلوث نهر النيل واملجاري املائية وحمايتها
من التلوث " يف �ضوء القانون رقم  48ل�سنة  1982يف �ش�أن حماية املوارد املائية من
التلوث ومواده املختلفة التي تت�ضمن احلدود امل�سموح بها لل�صرف علي م�سطحات املياه
العذبة واخلزانات اجلوفية وتعديالته يف الدورة التدريبية اخلا�صة بال�سادة �أع�ضاء
النيابة العامة ،ولت�أهيل املدر�سني وم�سئويل الأن�شطة البيئية مبدار�س �إدارة مدينة ال�سالم
التعليمية واملرج والزيتون حيث مت تو�ضيح م�صادر املياه املختلفة  ,جماالت ا�ستخدام
املياه ,م�صادر التلوث املختلفة علي امل�سطحات املائية .
�3.إعداد وتنفيذ �أكرث من  20دورة تدريبية يف جمال تلوث املياه وم�صادر هذا التلوث وكيفية احلفاظ
على املياه وتطبيق القوانني اخلا�صة بها ل�ضباط �شرطة البيئة وامل�سطحات.
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الف�صل ال�ساد�س
مقدمة:

املناطق ال�ساحلية والبيئة البحرية
يبلغ طول ال�سواحل امل�صرية ما يقرب من ثالثة �آالف كيلو مرت ،منها حوايل
 ١١٥٠كيلومرت ًا على البحر املتو�سط ممتدة من ال�سلوم غربا �إىل رفح �شرقا،
وحوايل  ١٨٥٠كيلومرت تغطى �سواحل البحر الأحمر امل�صرية منها على احلو�ض
الرئي�سي للبحر الأحمر حوايل  ١٢٠٠كم وعلى خليجي ال�سوي�س والعقبة حوايل
 ٦٥٠كم.
وتتعدد م�صادر تلوث البيئة البحرية بتعدد م�صادر التلوث التي ت�ؤثر عليها،
فالبيئة البحرية ت�ستقبل العديد من امللوثات الناجتة عن الأن�شطة التنموية
مثل :املياه املحملة بكل من ال�صرف ال�صحي وال�صناعي من م�صبات الأنهار
وامل�صارف والأن�شطة الربية و�أهمها املواين البحرية بالإ�ضافة �إىل امللوثات
ال�صادرة عن ال�سفن ومنها خملفات ال�صرف ال�صحي  ،القمامة ،املاء الآ�سن،
الروا�سب الزيتية ،املزيج الزيتي (مياه الإتزان غري النظيفة ) ،املياه املتخلفة
عن غ�سيل اخلزانات اخلا�صة بناقالت الزيت واملواد ال�سائلة ال�ضارة وكذلك
امللوثات البحرية الناجتة عن حوادث ناقالت البرتول  ،والت�سرب الطبيعي من
وقود وزيوت البواخر وعوادم ت�شغيلها .
وتعترب البيئة البحرية واملناطق ال�ساحلية جلمهورية م�صر العربية م�صد ًرا دائم ًا
للرثوات احلية وغري احلية ،كما متثل املناطق ال�ساحلية نقطة جذب للعديد
من امل�شروعات يف خمتلف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية مثل :امل�شروعات
الرتفيهية وال�سياحية وم�شروعات الرثوة ال�سمكية والت�صنيع والتجارة العاملية.
على الرغم من �أن هذه املناطق تتعر�ض دائما وبدرجات متفاوتة للتلوث من
عدة م�صادر برية وبحرية مما جعل الإدارة املتكاملة لل�سواحل والبحريات
�أحد �أهم الأولويات التي توليها وزارة الدولة ل�شئون البيئة اهتماما يف املرحلة
احلالية باحلفاظ علي البيئة البحرية لالدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية
وتنميتها بطريقة م�ستدامة .
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها عام -:2009

1.م�شروع الر�صد الدوري لل�سواحل امل�صرية (البحر املتو�سط والبحر الأحمر) :

�أ .تنفيذ  ٤رحالت حقلية خالل عام  ٢٠٠9لتجميع وحتليل عينات من املياه ال�ساحلية لكل من البحر
املتو�سط والبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة خالل �شهور مار�س ,مايو ,يوليو و�سبتمرب.
ب .تعديل الربنامج القومي للر�صد وذلك بتخفي�ض عدد مواقع الر�صد بالبحر املتو�سط من � 37إىل 30
نقطة و بالبحر الأحمر من  40موقع ًا �إىل  24موقع ًا.
ج�	.إ�صدار  ٤تقارير لكل رحلة حقلية (ربع �سنوي) بكل من البحرين املتو�سط والأحمر وخليجي
ال�سوي�س والعقبة خالل عام .٢٠٠9
د .تنفيذ برنامج يهدف �إيل تطبيق نظام جوده عاملي طبقا ملتطلبات الأيزو  17025لربنامج الر�صد
الدوري لل�سواحل امل�صرية ،ويتم تنفيذه بوا�سطة املعمل املرجعي لنوعيه املياه بالتعاون مع كليه العلوم
 /جامعه عني �شم�س من خالل برنامج �سنوي للتفتي�ش و تقييم لفريق العمل امل�سئول عن الر�صد و
التحليل و برامج اختبارات اجلودة ال�سنوية و برامج التدريب لرفع كفاءة العاملني ،و �أدائهم بالإ�ضافة
�إيل برامج اختبارات اجلودة التي يتم تنفيذها حمليا من قبل املعمل املرجعي للمياه.
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2.2توقيع املوانئ امل�صرية البحرية على اخلرائط املعلوماتية من حيث مواقعها والبدء فى �إعداد قاعدة
بيانات بيئية �شاملة عن املوانئ ،ويو�ضح ال�شكل (� )1-6أعداد املوانئ البحرية طبقا لتخ�ص�صها.

�شكل ( � ) 1 – 6أعداد املواين البحرية طبق ًا لتخ�ص�صها

�3.3إعداد م�سودة اال�سرتاتيجية الوطنية للإدارة ال�ساحلية املتكاملة بالتعاون مع خطة عمل البحر
املتو�سط  -برنامج ذات الأولويات .PAP/ RAC
4.4التعاون مع هيئة املعونة الأ�سبانية جامعة كانتابريا الأ�سبانية العداد م�سودة خطة الإدارة ال�ساحلية
املتكاملة للمنطقة ال�ساحلية الواقعة بني مر�سى مطروح وال�سلوم ويجرى حاليا مراجعتها لإقرارها
وتنفيذها من خالل حمافظة مر�سى مطروح.
� 5.5إعداد الدليل الإر�شادي للحد من التلوث الناجم عن ال�سفن (�شام ًال ال�سفن الرتفيهية) طبق ًا لكل
من اتفاقية ماربول 78/73والقانون  48ل�سنة . 1982
�6.6إعداد درا�سة خا�صة بو�ضع معايري للموافقة على اقرار ا�ستخدام امل�شتتات يف مكافحة التلوث
بالزيت لتوحيد الإجراءات اخلا�صة ب�إقرار امل�شتتات امل�ستوردة واملنتجة حملي ًا واحلفاظ على البيئة
البحرية.
7.7حتديث اخلطوط الإر�شادية للتنمية يف املناطق ال�ساحلية التي �أ�صدرها اجلهاز عام  1996لتتما�شى
مع املتغريات اجلديدة.
�8.8إعداد خطوط �إر�شادية لتنظيف ال�شواطئ واخلطوط الإر�شادية للمما�شي وال�سقاالت ويجرى حالي ًا
مراجعتها مع اجلهات املعنية متهيد ًا لإقرارها و�إ�صدارها.
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9.9تنفيذ برنامج لإعداد بيان عن حالة �شواطئ اال�ستحمام يف البحر املتو�سط ( عدد � 5شواطئ
بالبحر املتو�سط يف مدينة الإ�سكندرية ) يت�ضمن تو�صيف عام لل�شواطئ ونوعية املياه من الناحية
البكرتيولوجية والكيميائية ،وحتديد �أ�سباب التلوث ور�صد م�صادرها لت�صنيف كل �شاطئ علي
�أ�سا�س درجة التلوث  ,و�إدراج خريطة جغرافية لكل �شاطئ مو�ضح عليها املوقع اجلغرايف واملوقع
بالن�سبة للمدينة وامل�صانع املحيطة بكل �شاطيء.
�1010إعداد ال�سجالت الآتية :
 .أ�سجل حوادث تلوث البيئة البحرية ابتداء من عام  2008والذي ت�ضمن ( ا�سم احلادث /
تاريخ احلادث  /املوقع � /سبب احلادث  /نوع التلوث  /حجم التلوث  /قيمة ال�ضرر البيئي
الناجم عن التلوث )
 .ب�سجل للموانئ امل�صرية ( التجارية الرئي�سية والتخ�ص�صية ) يت�ضمن ( ا�سم امليناء  /اجلهة
املالكة  /املوقع  /الن�شاط � /إحداثيات املوقع  /اخلدمات البيئية التي يقدمها ) .ويو�ضـح
ال�شكل ( � )2-6أعداد املوانئ البحرية امل�صرية طبق ًا لتخ�ص�صها وموقعها علي كل من البحر
املتو�سط والبحر الأحمر
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�شكل ( � ) 2-6أعداد املوانئ البحرية طبقا لتخ�ص�صها وموقعها
على كل من البحر املتو�سط والبحر الأحمر
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 .ج�سجل املوانئ واملرا�سي النهرية من حيث :املوقع وحالة امللكية وعدد الأر�صفة املوجودة بكل منها
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 /طول الأر�صفة  /نوع الأر�صفة � /أنواع املعدات امل�ستخدمة  /طاقة التخزين بالطن  /ال�صادر
 /الوارد.
 .د�سجل الرت�سانات وال�شركات العاملة فى جمال بناء و�إ�صالح ال�سفن والوحدات النهرية
 .ه واملت�ضمن :ا�سم الرت�سانة وموقعها واجلهة املالكة.
�	.11إعداد ا�ستمارة للبيانات املطلوبة للموافقة البيئية على انت�شال وتعومي ال�سفن والوحدات البحرية.

الإتفاقيات الدولية واملحلية

1.تنفيذ برنامج ملوثات البحر املتو�سط  MED POLبناء علي الربوتوكول اخلا�ص بر�صد امللوثات
الع�ضوية وغري الع�ضوية فى الروا�سب والكائنات القاعية فى  10حمطات بطول �ساحل البحر
املتو�سط.
2.2طبق ًا لربوتوكول التعاون املوقع مع الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن
 PERSGAفقد مت االنتهاء من املرحلة الأويل اخلا�صة ببناء قدرات العاملني مبعامل الفروع
الإقليمية جلهاز �شئون البيئة لر�صد امللوثات الع�ضوية وغري الع�ضوية يف الروا�سب والكائنات القاعية
يف بع�ض املناطق بالبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة ،وجاري تنفيذ املرحلة الثانية للقيا�سات
بعدد  ١٥حمطة بطول �ساحل البحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة.
3.3االنتهاء من بروتوكول الإدارة ال�ساحلية املتكاملة وامل�شكل من قبل برنامج الأمم املتحدة للبيئة –
خطة عمل البحر املتو�سط واملنبثقة عن اتفاقية بر�شلونة حلماية البحر املتو�سط ويجرى حالي ًا قيام
وزارة اخلارجية باتخاذ الإجراءات الالزمة لإقرار التوقيع عليه .
4.4مراجعة تعديالت بروتوكول لندن للإغراق (  ) LCاملنبثق عن اتفاقية لندن للإغراق املوقع يف
 1972ب�ش�أن الأحكام املتعلقة بتخزين غاز ثاين �أك�سيد الكربون حتت قاع البحر.

امل�ؤمترات والندوات

امل�شاركة يف عدد من امل�ؤمترات والندوات من خالل تقدمي �أوراق عمل وحما�ضرات كما يلى -:
1.1ح�ضور االجتماع الـ 13للجنة البحر املتو�سط للتنمية امل�ستدامة حتت عنوان " خربات وا�سرتاتيجيات
التكيف مع تغري املناخ يف دول البحر املتو�سط "..
2.2ور�شة العمل حول دور جلان املراجعة للمواد الكيميائية الواردة يف اتفاقية ا�ستكهومل للمواد الع�ضوية
الثابتة و اتفاقية روتردام املعنية بالإخطار امل�سبق يف التجارة الدولية للكيماويات.
3.3عقد  3ور�ش عمل لإعداد ا�سرتاتيجية وطنية للإدارة ال�ساحلية املتكاملة بح�ضور �أع�ضاء اللجنة
القيادية للإدارة ال�ساحلية املتكاملة وممثلني عن املحافظات ال�ساحلية واجلمعيات الأهلية وخرباء
وطنيني وبرنامج ذات الأولويات.
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4.4عقد ور�شة عمل عن �إجنازات م�شروع التعاون مع الإدارة ال�ساحلية املتكاملة للمنطقة الواقعة بني
مر�سى مطروح و ال�سلوم .

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات املختلفة
درا�سة وتقييم عدد من الدرا�سات والبحوث املقدمة من ال�شركات والهيئات املختلفة و�إبداء الر�أي الفني
فيما جاء بها نذكر منها-:
1.1الدرا�سة اخلا�صة مب�آخذ مياه وحدة التحلية املزمع ان�شا�ؤها مبعرفة ال�شركة الفرعونية ملناجم الذهب
مبحافظة البحر الأحمر.
2.2درا�سة مدى �إمكانية املوافقة على الت�صريح و�إقرار ا�ستخدام م�شتت الزيت املقدم من �شركة
بيكربرتوليت.
�3.3إعداد عدد من املقرتحات لإجراء درا�سة �شاملة حول الروابط بني البيئة والأمن يف دول املتو�سط
تقوم على �أ�سا�س م�شاورات مع املمثلني احلكوميني ملتابعة ما جاء بندوة فيينا اخلا�صة بـ "ندرة املياه
والتدهور البيئي والأمن يف منطقة املتو�سط" .
4.4درا�سة للتقرير الوارد من معهد بحوث ال�شواطئ بوزارة املوارد املائية والري حتت عنوان ت�أثري
التغريات املناخية علي م�ستوي �سطح البحر وعلي املناطق ال�ساحلية ودلتا وادي النيل وال�سيناريوهات
املتوقعة ملواجهة املوقف.
5.5التن�سيق مع مركز البحوث الزراعية يف �إعداد م�سودة م�شروع �إعادة ت�أهيل البحريات ال�شمالية لتنفيذ
برنامج قومي لإعادة ت�أهيل البحريات ال�شمالية يبد�أ من .2010
6.6التن�سيق مع معهد بحوث ال�شواطئ و معهد البحوث الزراعية لإعداد م�شروع م�شرتك عن ت�أثري
التغريات املناخية و�إرتفاع �سطح البحر على املحا�صيل الزراعية و�إقرتاح خطط وحما�صيل بديلة
لزراعتها مبنطقة الدلتا .
�7.7إعداد الدليل الإر�شادي لتطبيق نظـام الإدارة البيئية باملوانئ واملرا�سي وذلك بالتن�سيق مع اجلـهات
املعنيـة ( قطاع النقل البحري،الهيئة امل�صرية لل�سالمة واملالحة البحرية ،قطاع النقل النهري،
الهيئة العامة للرثوة ال�سمكية  ،الهيئة امل�صرية العامة للبرتول ،الهيئة العامة للم�شروعات ال�صناعية
والتعدينية بوزارة ال�صناعة ) .
94

متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية

االنتهاء من �إجراء التعديالت علي معايري ال�صرف علي البيئة البحرية الواردة بالالئحة التنفيذية حيث مت-:
�1.1إلغاء بع�ض املعايري طبق ًا مل�ستجدات تطبيق القانون وطبق ًا للخطوط اال�سرت�شادية والقوانني الدولية.
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2.2تعديل بع�ض قيم العنا�صر والتي تتفق مع الظروف املحلية وذلك طبق ًا للمعايري الدولية (جمموع
املواد ال�صلبة الذائبة -الزئبق -الر�صا�ص -الكادميوم -الزرنيخ -الكروم -النحا�س -املنجنيز-
الزنك -الف�ضة -ال�سيانيد -العد االحتمايل للمجموعة القولونية يف �100سم.)3
3.3تعديل بع�ض امل�سميات لت�صحيح التغري يف منط بع�ض القيا�سات للتوافق مع الطرائق امل�ستخدمة
يف التحاليل .
�4.4إعداد  35تقرير ًا فني ًا وتقدير قيمة الأ�ضرار البيئية التي حلقت بالبيئة البحرية والنـاجتة عن
التلوث البيئي ( حوادث  /ت�سربات � /إهمال متعمد ) ومت تقدير الأ�ضرار البيئية ب�إجمايل مبلغ
(�إثنا ع�شر مليون ًا و�ستمائة اثنان و�أربعون �ألف ًا و�أربعمائة جنيه م�صري فقط الغري).
 5.ويو�ضح ال�شكل ( ) 3-6مواقع حدوث تلوث البيئة املائية ،وال�شكل ( )4-6نوعية امللوثات الناجتة
عن تلك احلوادث.
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�شكل (  )4-6نوعية امللوثات الناجتة عن احلوادث

بناء القدرات ورفع الكفاءة
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1.1امل�شاركة يف ور�شة العمل التدريبية حتت عنوان "التقييم الإقت�صادي للموارد البحرية وال�ساحلية
يف �إقليم البحر الأحمر وخليج عدن" والتي عقدت مبقر الهيئة بجدة – اململكة العربية ال�سعودية،
وهدفت �إيل �إبراز �أهمية التقييم االقت�صادي للموارد البحرية وال�ساحلية ب�شكل عام وفى البحر
الأحمر وخليج عدن ب�شكل خا�ص.
2.2امل�شاركة يف ور�شة العمل التدريبية حتت عنوان "النهج البيئي لإدارة م�صايد الأ�سماك يف البحر
الأحمر وخليج عدن" والتي عقدت مبقر الهيئة بجدة – اململكة العربية ال�سعودية ،بهدف التعريف
مببادئ ال�صيد ودور منهج النظام البيئي يف تطبيق منظومة �إجراءات ال�صيد الر�شيد و�شرح هذا
املنهج ومقارنته ب�أ�ساليب الإدارة التقليدية للرثوة ال�سمكية.
3.3امل�شاركة يف ور�شة العمل التدريبية حتت عنوان " الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية " والتي عقدت
بتايالند والتي هدفت �إىل �أهمية الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية والتعريف بعنا�صر تنفيذها.
4.4تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وبع�ض الدورات اخلا�صة بالتوعية لدى الفئات املختلفة من
املواطنني مبراكز ال�شباب واجلامعات ومركز التدريب البحري التابع للإدارة العامة ل�شرطة البيئة
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وامل�سطحات يف جمال حماية م�صادر املياه من التلوث.
�5.5إعداد حما�ضرة عن "تلوث املجاري املائية ودور الوزارة حلمايتها من التلوث" يف �ضوء القانون
رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009وتعديالته والئحته التنفيذية و�إلقائها علي
ال�سادة �أع�ضاء النيابة العامة واملدر�سني وم�سئويل الأن�شطة البيئية ببع�ض املدار�س حيث مت �شرح
امللحق رقم ( )1للقانون والذي يت�ضمن معايري ال�صرف علي البيئة البحرية.
6.6اعداد برنامج تدريبي عن �إجراءات تقييم الأثر البيئي للم�شروعات ال�سياحية ال�ساحلية بوزارة
ال�سياحية .
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الف�صل ال�سابع
حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي
مقدمة:

ب ��د�أت املنظوم ��ة احلديث ��ة حلماية الطبيع ��ة يف م�صر مع �ص ��دور القانون 102
ل�سن ��ة  1983اخلا�ص بحماية الطبيعة  ,ثم م ��ع توقيع م�صر على اتفاقية التنوع
البيولوج ��ي ع ��ام  , 1993كذا ب�ص ��دور قانون حماية البيئة رق ��م  4ل�سنة 1994
و�إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية ل�صون التنوع البيولوجي عام . 1997
�إن �إدم ��اج منهجية حماي ��ة التنوع البيولوجي يف خطط كاف ��ة القطاعات �سوف
ي� ��ؤدى �إىل تكام ��ل وا�ستدامة خطط التنمي ��ة الزراعية وال�صناعي ��ة وال�سياحية
والتجارية ،و�أهمها خطة الدولة ل�صحة املواطنني .
يبل ��غ ع ��دد املحمي ��ات الطبيعية يف م�ص ��ر  27حممية تغط ��ى  % 15من م�ساحة
م�ص ��ر  ,وت�سته ��دف الوزارة زيادة ع ��دد املحميات �إىل  40حممي ��ة بحلول عام
 2017تغط ��ى ح ��وايل  % 20م ��ن م�ساحة م�صر  .وتعترب املحمي ��ات هي الو�سيلة
الأ�سا�سية لتحقيق جهود ال�صون واحلفاظ على الأ�صول اجلينية وحتقيق املنافع
واملكا�سب املادية والأدبية للمجتمعات املحلية .
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الأن�شطة والأعمال التى مت تنفيذها خالل 2009
 -1مت تنفيذ ثالثة برامج رئي�سية على النحو التايل :
 .أبرنامج تنمي ��ة وتطوير �شبكة املحميات الطبيعة ،حيث ا�ستمر دعم البنية الأ�سا�سية لبع�ض املحميات
وا�ستكمال الأفراد واملعدات والأجهزة � ,إ�ضافية �إىل حتديث اخلريطة الوطنية ال�ستخدمات الأرا�ضي
وتوثيق املحميات  ,وا�ستكمال خطط الإدارة وو�ضع مناذج و�أ�ساليب للخطط االقت�صادية باملحميات
ومتابعة تقييم درا�سات تقييم الأثر البيئي
.ببرنام ��ج املعلومات والر�صد وتقييم التنوع البيولوجي  ,حي ��ث �شملت الأن�شطة الرئي�سية لتقييم التنوع
البيولوجي خالل عمليات الر�صد وحتديث قواعد املعلومات وبرامج م�سح وتقييم املناطق اجلغرافية
والنظم البيئية الطبيعية  ,كذا ر�صد وتقييم الأنواع املهددة باالنقرا�ض ،و�إعداد خريطة للمعلومات
اجلغرافي ��ة ب�ش� ��أن التن ��وع البيولوجي � ,إ�ضاف ��ة �إىل ر�صد وقيا� ��س امل�ؤ�شرات الوطني ��ة على م�ستوى
املحميات وا�ستكمال عنا�صر املجموعات املرجعية للتنوع البيولوجي يف م�صر .
.جبرنام ��ج الإج ��راءات الداعمة للمحمي ��ات الطبيعية حيث بدء م�شروع الطي ��ور احلوامة املحلقة بداية
هذا العام  ,كذا قانون ال�سالمة الإحيائية الذي مت �صياغته ومن املنتظر مناق�شته مبجل�س ال�شعب.
�إ�ضاف ��ة �إىل ذلك فقد مت ا�ستكمال البنية الأ�سا�سية ملحمي ��ات ال�صحراء البي�ضاء واجللف الكبري .
كم ��ا �أن متح ��ف �شرم ال�شيخ للتنوع البيولوج ��ي قد قارب على االنتهاء ا�ستكم ��اال ملنظومة املعلومات
البيولوجية.
 -2الأن�شطة املنفذة مبناطق املحميات الطبيعية:
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.أ�أن�شط��ة ف��ى حممي��ات �سيناء ( ر�أ���س حممد – نب��ق – �أبو جالوم – طاب��ا – كاترين –
الزرانيق والأحرا�ش) وتتمثل فى الآتى :
•ا�ستكمال الأجهزة واملعدات وال�سيارات واللن�شات وال�شمندورات
وذلك لفر�ض ال�سيطرة البيئية وتطبيق مواد القانون.
• تنظيم الزيارات امليدانية للمحميات .
•متابعة �أعمال �إزالة الألغام مبحمية نبق.
• ا�ستمرار ر�ص ��د وت�صوير الكائنات احليوانية با�ستخدام تقنيات
الت�صوير الرقمي.
•متابعة ا�ستزراع املاجنروف ور�صد �صيد طيور ال�سمان.
�صورة ( )1-7اللن�ش رد �سى دي�سكفرى
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.ب�أن�شطة يف حمميات البحر الأحمر ( اجلزر ال�شمالية  -وادي اجلمال وعلبة) وتتمثل
يف الآتي :
•تركيب �شمندورات جديدة و�صيانة �شاملة لعدد� 450شمندورة.
• ت�شغيل املبني الإداري يف حممية وادي اجلمال.
•�إن�شاء املقر الإداري مبحمية جبل علبة.
• ر�صد � 6أنواع من القرو�ش واحلوت الزعنفي.
• ر�صد العقاب الن�سارية وت�سجيل عدد  29طائر ًا.
•ر�صد ن�سر الأزون والغزال بجبل علبة.
• �ضبط خمالفات ردم وتك�سري ال�شعاب املرجانية .
.ج�أن�شطة يف املحميات ال�شمالية ( العميد  -والربل�س وا�شتوم اجلميل) وتتمثل يف الآتي:
•ا�ستمرار �أعمال ال�صيانة لعدد  11بئر ًا روماني ًا.
• ر�صد الطيور املهاجرة واملقيمة حيث بلغ عدد الطيور املائية  81نوع ًا.
.د�أن�شط��ة يف املحمي��ات الغربي��ة ( �سي��وة  -ال�صح��راء
البي�ضاء واجللف الكبري) وتتمثل يف الآتي:
•االنتهاء من �إن�شاء مركز زوار حممية ال�صحراء البي�ضاء.
• االنتهاء من �إن�شاء املقر الإداري ملحمية اجللف الكبري .
•تنفي ��ذ ج ��دول دوري ��ات لر�ص ��د الأن ��واع واملخالف ��ات والأن�شطة
ال�سياحية .
•تدريب � 250سيدة وفتاة من املجتمعات املحلية .

�صورة( )2-7مركز زوار ال�صحراء البي�ضاء

.ه�أن�شط��ة يف املحمي��ات اجلنوبي��ة ( �سالوج��ا وغ��زال -
العالقى  -الدبابية والأ�سيوطى) وتتمثل يف الآتي:
• االنتهاء من �إن�شاء مركز زوار �سالوجا وغزال.
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• �إن�شاء املبنى الإداري للدبابية وجارى ت�أثيثه.
• ر�صد الغزال امل�صري وتفعيل ن�شاط �إعادة ت�أهيل الأنواع.
• مراجعة و�ضع التعديات الواقعة علي حمميات اجلنوب.
.و�أن�شط��ة يف املحمي��ات املركزي��ة ( الريان – قارون – كهف �سنور -قبة احل�سنة – وادي
دجلة – الغابة املتحجرة) وتتمثل يف الآتي:
•االنتهاء من �أعمال جتديد و�صيانة املبنى الإداري والعلمي ملحمية قبة احل�سنة.
• �صيانة املتحف املفتوح بوادي احليتان .
• �صيانة املواقع املوجودة وعددها  13موقع ًا.
• ا�ستخراج خم�سة حيتان وعرو�سة بحر.
• العثور علي مواقع حفرية لأجنا�س خمتلفة من احليتان.
•ح�صر املزارع ال�سمكية ور�صد نتائج �أعمالها.
• ر�صد �أعداد و�أنواع الطيور مبحمية قارون.
• تنفيذ � 20إزالة ملخالفات وتعديات علي �أرا�ضي حممية قارون.
 -3برامج العمل الرئي�سية للمحميات الطبيعية :وتتمثل هذه الربامج يف الآتي:
.أبرنامج ال�سيط��رة والت�أمني وتطبي��ق القانون :وتتمثل
هذه الربامج يف الآتي:

104

• توفر 15قطعة بحرية ( لن�شات) لتغطية احتياجات املحميات .
• �ضب ��ط  23نوع ًا من الزواحف املهددة باالنقرا�ض �أثناء عر�ضها
للبيع.
• الت�ص ��دي ملحاوالت �صيد ال�صقور مبحمي ��ة علبة وحممية وادي
اجلمال
• �إحب ��اط حماولة تهري ��ب  240نوع ًا من حي ��وان ال�ضب يف مطار
�شرم ال�شيخ.
• م�صادرة  15جوبية .
• وقف ثالث عمليات �إجتار يف احلياة الربية .
• �ضبط مواطنني م�صريني وع ��رب بحوزتهم �صقور حية حيث مت
�إطالقها �إىل بيئتها الطبيعية .

�صورة(�)4-7ضبط ت�صدير خمالف

�صورة(� )5-7ضبط اجتار خمالف
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 .ب برنامج الإعالم والتعليم والتوعية والتدريب  :وقد ت�ضمن �أن�شطة هذا الربنامج الآتي:
•عق ��د امل�ؤمت ��ر ال�سنوي الثاين ع�ش ��ر ملديري املحمي ��ات الطبيعية
ب�شرم ال�شيخ حتت عنوان "املحميات الطبيعية :نظرة م�ستقبلية
يف ظل االلتزامات واملتغريات العاملية"
•تنفي ��ذ حملة توعية يف حممي ��ات البحر الأحم ��ر مبحميتي وادي
اجلمال وعلب ��ة ا�ستهدفت قبائل الب�شاري ��ة والعبابدة وت�ضمنت
�صورة( )6-7جل�سات توعية بيئية
حما�ضرات ولقاءت مع املجتمعات املحلية
•تنفيذ �سل�سلة لقاءات مع مديري مراكز الغو�ص مبدن �سفاجا والغردقة بهدف تو�سيع دائرة االت�صال
معهم ومع الفنادق .
•تنفي ��ذ برنامج" :تعلم م ��ع الباحث البيئ ��ي" مت خالله التعريف
باملحمي ��ات الطبيعي ��ة وتنفي ��ذ امل�سابقات البيئي ��ة  ,كذا ق�ضايا
التنوع البيولوجي والتهديدات التي تتعر�ض لها املحميات
• تنفي ��ذ ندوة بيئية حتت عن ��وان « �أ�شجار ال�شورى (املاجنروف)
تناول ��ت �أهميته ��ا � ,أماك ��ن جتمعه ��ا  ,قدرتها عل ��ي االحتفاظ
بالروا�سب و�أهميتها كموطن لأعداد كبرية من الطيور والأ�سماك
�صورة( )7-7تعلم مع الباحث
والالفقاريات وغريها .
•تنفي ��ذ مع�سكر بيئ ��ي لنظافة ال�شاطئ �شمال وجن ��وب القرى ال�سياحية ،حي ��ث مت جمع املخلفات عن
طريق العاملني والطلبة بالق�صري ونقلها �إيل املدفن ال�صحي .
•تنفي ��ذ ندوة مبرك ��ز �سوزان مبارك للعلوم حتت عنوان « حماية البيئ ��ة بالبحر الأحمر واحلفاظ علي
امل ��وارد الطبيعي ��ة « �شملت حماية البيئة  ,ن�ش�أة املحميات الطبيعي ��ة� ,أهمية البحر الأحمر � ,إ�ضافة
�إىل �أهم املوارد الطبيعية بالبحر الأحمر وغريها .
•تنفي ��ذ مهرجان �شـخ�صيـات م�صـريـة مبحمية وادي اجلمال حيث يعد �أحد �أهم املهرجانات حول احلفاظ
على الرتاث الثقايف وتعزيز الوعي البيئي حول املوروث الثقايف واحل�ضاري للقبائل امل�صرية داخل املجتمع.
و قد �شارك يف هذا املهرجان حوايل  400م�شارك من  37قبيلة م�صرية من خمتلف �أنحاء م�صر.
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�صورة()8-7مهرجان �شخ�صيات م�صرية
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•تنفيذ مبادرة توعية مبحمية قارون مب�شاركة� 1000صديق للمحمية حيث تناولت حما�ضرات وندوات
وم�سابقات بيئية وور�ش عمل فنية .
•تنفي ��ذ برنامج للتوعي ��ة البيئية مبحميات جنوب �سين ��اء لطلبة املدار�س باملحافظ ��ات مب�شاركة 300
طالب 30 ،م�شرف ًا 15 ،منظم ًا ،من املفو�ضية الأوروبية.

�صورة()9-7توعية بيئية

�صورة()10-7توعية ل� 1000صديق

•�إ�صدار كتيب عن حممية اجللف الكبري باللغات العربية والإجنليزية
والإيطالي ��ة بهدف م�ساع ��دة الزائرين على فه ��م املنطقة والتعرف
عليها وزيادة الوعي املعريف ببيئتها.
�صورة( )11-7كتيب اجللف الكبري

.جبرنامج الدرا�سات والبحوث  :وقد ت�ضمن الآتى:
•متابع ��ة الأعمال البحثي ��ة بجبل قطراين والق ��رن الذهبي حيث مت
اكت�ش ��اف تر�سة مائي ��ة كاملة جي ��دة التحفر بالطبق ��ات ال�سفلي
جلب ��ل قطراين  ،ك ��ذا مت اكت�شاف ت�سعة هي ��اكل للحيتان باجلزء
ال�شمايل الغربي من اجلزيرة .

�صورة( )12-7بحوث احلفريات
بجبل قطرانى

• تنفي ��ذ الربنامج التجريبي لدرا�سة مع ��دالت التغري يف منو الأنواع
املختلف ��ة من ال�شعاب املرجانية وال ��ذي يهدف �إىل دعم القدرات
العلمية والعملية وتدريب الباحثني بقطاع حماية الطبيعة .
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�صورة()13-7متابعة �أبحاث ال�شعاب
املرجانية
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.دبرنامج تنمية ودعم املجتمع املحلي :تناول هذا الربنامج املحاور التالية:
•دع ��م و تنمي ��ة املجتمعات املحلية مبحمية جبل علب ��ة حيث قامت �إدارة
املحمية بتوزيع خاليا النحل وتوزيع بع�ض ال�سلع الغذائية على ال�سكان
املحليني وتنظيم قوافل طبية لعالجهم(�صورة .)15-7
•تنظيم معر�ض خا�ص باحل ��رف الرتاثية ل�سكان جبل علبة بالتعاون مع
مركز توثيق الرتاث احل�ضاري مبكتبة اال�سكندرية (�صورة .)16-7
•ا�ستخ ��دام الأقمار ال�صناعي ��ة لر�صد م�صل انفلون ��زا الطيور بالتعاون
م ��ع املنظمة الأمريكية للأبحاث اجليولوجية ومنظمة الفاو من خالل
و�ضع �أجهزة دقيقة علي  45طائر ًا ومتابعتها بالأقمار ال�صناعية وتتبع
م�سارات هجرتها وحتديد مدي قربها �أو بعدها عن ب�ؤر الإ�صابات.

�صورة ( )14-7دعم املجتمع املحلى

�صورة( )15-7معر�ض احلرف الرتاثية

.هبرنامج االدارة البيئية للم�شروعات والأن�شطة:
•وقد ت�ضمن هذا الربنامج اعداد درا�سات تقييم الت�أثري البيئي لعدد  316درا�سة مل�شروعات ا�ستثمارية
�سياحية و�صناعية وزراعية يف نطاق املحميات الطبيعية (�شكل .)1-7

�شكل ()1-7درا�سات التقييم البيئي للأن�شطة املختلفة يف عدة جماالت يف
الفرتة من 2009/2006

.و برنامج �إدارة الزوار:
•وي�شم ��ل ح�ص ��ر لعدد زوار املحميات والذي بلغ  2.1مليون زائر منه ��م  1.8مليون زائر �أجنبي230 ،
�أل ��ف زائر م�صري ،ك ��ذا العائد املادي من ر�س ��وم التذاكر واخلدمات التي تقدم لل ��زوار والذي بلغ
 26.8مليون جنيه ًا.
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 -4املعلومات والر�صد وتقييم التنوع البيولوجي:
 .أ الر�صد البيئي:
•مت ت�سجي ��ل �أكرث من  270نوع ًا من الطيور وب�أع ��داد بلغت �أكرث من مليون طائر� ،إ�ضافة �إيل ا�ستمرار
ر�ص ��د � 320صقر غ ��روب يف حممية وادي اجلمال باعتباره من �أهم الطي ��ور املهددة ،بالإ�ضافة �إيل
ر�صد ن�سر الأزون يف حممية جبل علبة.
•ت�سجيل � 50ألف طائر مائي ،وقد احتل طائر اللقلق الأبي�ض ال�صدارة.
•مت ر�صد �أكرث من � 150ألف طائر يف حممية ر�أ�س حممد.
•مت ر�صد حوايل  186تيت ًال يف جنوب �سيناء وحممية علبة.
•مت ر�صد � 4أنواع (ال�سلحفاة اخل�ضراء ،الرت�سة ،ال�صقر ،النعامة والب�سوه).
•ر�صد العديد من الأنواع الأخرى باملحميات الطبيعية.
•عر�ض بحث عن توزيع الوعل النوبي بجنوب �سيناء خالل امل�ؤمتر الدويل الرابع لثدييات اجلبال ذات
احلافر با�سبانيا.
•ر�صد ال�سالحف والطيور مبحمية الزرانيق
•ر�صد الطيور مبحمية الزرانيق
جدول( )1-7مقارنة نتائج ر�صد الطيور مبحمية الزرانيق 2009-2007

2009

2008

2007

عدد �أنواع الطيور

185

157

155

العدد الكلي للطيور

133108

75117

55853

جدول ()2-7ح�صر عدد �أنواع الطيور و�أعداد �أفرادها مبحمية الزرانيق خالل 2009
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�شهور

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

النوع

54

69

69

92

85

42

42

62

112

111

82

64

العدد

8076

13742

7027

13756

7908

6533

7592

7529

24105

22513

9823

4435
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•ر�صد �أعداد �أنواع الطيور يف املحميات خالل عام 2009

ال�شكل (� )2-7أعداد �أنواع الطيور يف املحميات

•ر�صد التيتل النوبي والغزال امل�صري يف جنوب �سيناء و�سيوه

ال�شكل (�)3-7إجماىل �أعداد التيتل النوبى بجنوب �سيناء

ال�شكل ()4-7ر�صد التيتل النوبى بجنوب �سيناء�سيناء

ال�شكل()5-7كثافة الغزال فى حمميات جنوب �سيناء و�سيوة
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.باكت�ش ��اف منطق ��ة جديدة حتتوي علي عدد كبري م ��ن الزواحف وال�سالحف
الربية بجزيرة ال�صافية حيث مت ر�صد � 14سلحفاة برية(�صورة.)17-7
.جاط�ل�اق زواحف م�صري ��ة وثديي ��ات ايل احلي ��اة الربية الث ��راء التنوع
البيولوج ��ي يف وادي دجلة ودعم الدرا�سات له ��ذه الأنواع وال�سالالت،
كما تدعم ال�سياحة البيئية وحركة الزيارات للمحمية

�صورة ( )16-7ال�سالحف الربية
بجزيرة ال�صافية

�صورة (� )18-7( & )17-7إطالق حر يف حممية وادي دجلة

.در�ص ��د ظاه ��رة امل ��د املنخف� ��ض مبحمي ��ة ر�أ� ��س حمم ��د به ��دف احلفاظ
عل ��ي ال�شع ��اب املرجانية خ�ل�ال �أوقات اجل ��زر والتي ينخف� ��ض خاللها
م�ست ��وي املي ��اه بالبح ��ر وذل ��ك حلمايتها من خط ��ر ابي�ضا� ��ض ال�شعاب
.Coral Bleaching
 .هتنفي ��ذ �أعمال امل�س ��ح النباتي ب�سانت كاترين به ��دف معرفة ومتابعة حالة
الك�س ��اء اخل�ض ��ري النباتي باملحمية و�إع ��داد قاعدة بيان ��ات كاملة عن
النباتات املوجودة باملحمية.
 .وتنفي ��ذ برنامج الأر�صاد اجلوي ��ة ب�سانت كاترين وال ��ذي يهدف ايل ر�صد
متو�سطات معدل الأمطار خالل عام  2009مقارنة بال�سنوات ال�سابقة.
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�شكل ( )5-7متو�سط معدل االمطار خالل عام 2009

�صور ( )19-7ر�صد املد املنخف�ض فى
ر�أ�س حممد

�صورة(� )20-7أعمال امل�سح النباتى
فى كاترين
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.زر�صد حيوان عرو�س البحر والدولفني الدوار مبحمية وادي اجلمال الطبيعية
حيث مت ر�صد  2عرو�س بحر 100 ،دولفني
.حر�صد واح�صاء الطيور يف حممية �أ�شتوم اجلميل وجزيرة تني�س

�صورة( )21-7ر�صد عرو�س
البحر فى وادى اجلمال

�صورة ( )22-7الطيور فى حممية �أ�شتوم اجلميل وجزيرة تني�س

 .طا�ص ��دار القرار الوزاري رق ��م  126ل�سنة  2009ب�ش�أن تنظيم عمليات �صي ��د الطيور الربية املهاجرة
ك�أ�سلوب وقائي للحماية من مر�ض �أنفلونزا الطيور
 -5برنامج االجراءات الداعمة للتنوع البيولوجي
تتمثل �أن�شطة هذا الربنامج يف االتي:
 .أم�شروع��ات تنمي��ة املحميات الطبيعية :مت االنتهاء من م�ش ��روع تنمية ال�صحراء الغربية
وال ��ذي تتمثل �أه ��م مالحمه يف ا�ستكم ��ال البنية الأ�سا�سي ��ة ببناء املق ��ر الإداري ملحمية اجللف
الكبري ومركز الزوار ملحمية ال�صحراء البي�ضاء ،و�شراء خم�س �سيارات وعدد كبري من الأجهزة
واملعدات.
ب .فى جمال التنوع البيولوجي :مت االنتهاء من م�شروع �صون وتنمية النباتات الطبية مبدينة
�سان ��ت كاترين الذي ميثل منوذج� � ًا لقواعد امل�شاركة ال�شعبية يف تنفيذ عمليات ال�صون والتعامل
مع النباتات الطبية.
ج .امل�شاركة يف املحافل الدولية :وقد متثلت هذه امل�شاركات يف الآتي:
•امل�شاركة يف  3م�ؤمترات دولية و�إقليمية
•امل�شاركة يف  11دورة تدريبية خارجية
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•امل�شاركة يف  12ور�شة عمل
•ح�ضور  5اجتماعات
د .التقارير الدولية� :أ�صدر جهاز �شئون البيئة من خالل قطاع حماية الطبيعة التقارير الآتية:
•التقرير الوطني الرابع التفاقية التنوع البيولوجي
•تقرير تقييم و�إدارة �أ�شجار املاجنروف يف م�صر
•اال�سرتاتيجية العاملية ل�صون النباتات يف م�صر
ه��ـ .مواجهة �أنفلونزا الطي��ور :قام القطاع من خالل برنامج الر�صد بتجميع  4000عينة من
ح ��وايل  2000م ��ن الطيور الربي ��ة املهاجرة واملقيم ��ة يف  11منطقة خمتلفة بالتع ��اون مع �أندية
ال�صي ��د امل�صري ��ة وجمعيات ه ��واة ال�صيد وال�صيادي ��ن املحليني حيث مت فح�صه ��ا خمتربي ًا يف
خمت�ب�ر وح ��دة الأبحاث الطبي ��ة الأمريكية (نام ��رو  )3وخمترب معهد فريد ري� ��ش لوفر ب�أملانيا.
وتبني عدم وجود �أية عينة �إيجابية.

االتفاقيات املحلية والدولية

�إ�صدار التقرير الوطني الرابع للتنوع البيولوجي وذلك يف �إطار اخلطوط الإر�شادية التي �أعدتها
االتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي للتقارير الوطنية ملخاطبة املواطنني و�صناع القرار.

�صورة ( )23-7التقرير الوطني الرابع
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�صورة ( )24-7البيئات امل�صرية

وقد �شمل التقرير �أربعة ف�صول رئي�سية هي:
1.1عر�ض حلالة واجتاهات التنوع البيولوجي والتهديدات التي يتعر�ض لها.
2.2عر�ض احلالة الراهنة ال�سرتاتيجيات وخطط العمل الوطني
�3.3إدماج وتقييم �إعتبارات التنوع البيولوجي يف القطاعات ذات ال�صلة
4.4اال�ستنتاجات ب�ش�أن التقدم نحو بلوغ هدف .2010
5.5الإع ��داد لإ�صدار الكتاب الث ��اين لتقييم حالة الفونا امل�صرية .حي ��ث مت االنتهاء من الإعداد لإ�صدار
الكتاب باللغتني العربية والإجنليزية والذي يتناول الثدييات امل�صرية.
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امل�ؤمترات والندوات:

 1.1امل�شارك ��ة يف االجتم ��اع الذي عق ��د يف مدينة �سرياك ��وزا خالل الفرتة
م ��ن � 24-22أبري ��ل  2009ملناق�ش ��ة املو�ضوعات البيئي ��ة ذات ال�صلة
بتكنولوجي ��ا منخف�ض ��ة الكرب ��ون -التن ��وع البيولوجي -تغ�ي�ر املناخ،
و�صح ��ة الطف ��ل حيث �صدر ع ��ن االجتم ��اع وثيقتان �أحدهم ��ا خا�صة
بالتنوع البيولوجي والأخرى ملخ�ص الرئي�س .
2.2امل�شارك ��ة يف م�ؤمت ��ر املحيط ��ات ال ��ذي ناق� ��ش التهدي ��دات احلالي ��ة
وامل�ستقبلي ��ة للمحيطات علي �إثر التغ�ي�رات املناخية والذي �صدر عنه
�إعالن مانادو.

�صورة( )25-7ممثلي الدول يف
اجتماع �سرياكوزا

�صورة(� )26-7إعالن مانادو للتنوع
البيولوجي باملحيطات

 3.امل�شارك ��ة يف ور�شة عمل لتقيي ��م حالة قوائم التن ��وع البيولوجي باملياه
العذب ��ة بالقارة الأفريقية والتي مت تنظيمها مب�شارك ��ة ممثلي  11دولة حيث �أو�صت ب�سرعة االنتهاء
من �إعداد القائمة احلمراء للأنواع املهددة بخطر الإنقرا�ض.
 4.4امل�شارك ��ة يف الإجتم ��اع الفن ��ي الإقليم ��ي ح ��ول اال�ستخ ��دام احلكي ��م
للأرا�ض ��ي الرطبة (رام�س ��ار) والذي عقد بالقاه ��رة يف يونيو 2009
وقد �صدرت النتائ ��ج والتو�صيات بزيادة عدد مواقع الأرا�ضي الرطبة
وحتقي ��ق الإدارة امل�ستدام ��ة للأرا�ضي الرطبة وتعزي ��ز تنفيذ اتفاقية
رام�س ��ار يف املنطق ��ة العربية �إ�ضاف ��ة ايل دعم تنفي ��ذ برنامج الوعي
وامل�شاركة والتثقيف ب�أهمية الأرا�ضي الرطبة.

�صورة ( )27-7وزير الدولة ل�شئون
البيئة يلقى كلمة االفتتاح يف
اجتماع رام�سار

 5.5امل�شارك ��ة يف االجتم ��اع الإقليمي للدول الناطق ��ة باللغة العربية لت�أ�سي� ��س �شبكة انقاذ حماية
احلي ��اه الربية مب�صر ،وقد �شارك يف االجتماع ممثلني عن ال ��دول العربية واملنظمة الدولية
ملكافح ��ة اجلرمية ،باال�ضافة ايل الأع�ضاء مبنظمة اجلمارك الدولية .حيث افتتح االجتماع
ال�سيد املهند�س /ماجد جورج اليا�س وزير الدولة ل�شئون البيئة.
 6.6امل�شارك ��ة يف امللتقي العربي الثالث للبيئ ��ة ال�ساحلية والذي عقد حتت
عن ��وان "التغريات املناخي ��ة و�أثرها علي ال�سواح ��ل العربية " و�شارك
في ��ه ممثلو  18دولة عربية وذلك يف اط ��ار متابعة �أعمال كوبنهاجن
لتغري املناخ.
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�صورة( )28-7افتتاح امللتقى العربي
للبيئة ال�ساحلية

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

 7.امل�شاركة يف االجتماع ال�ساد�س ع�شر للأطراف التفاقية حماية البحر املتو�سط والذي عقد يف مراك�ش
باملغرب وانتهي ايل �إ�صدار �إعالن مراك�ش م�ؤكد ًا علي �أهمية موا�صلة البحوث يف �سباق الأثار البيئية
واالجتماعية واالقت�صادية لتغري املناخ يف البحر املتو�سط .
8.8امل�شارك ��ة يف االجتماع الرابع للمن�سق�ي�ن الوطنيني مل�شروعات ال�سالمة الأحيائية واملنعقد يف مولدوفا
والذي خل�ص ايل �ضرورة و�ضع قوانني وطنية للم�ساعدة يف تنفيذ االطار الوطني لل�سالمة الأحيائية
وتعزيز التعاون احلكومي الدويل.
9.9امل�شارك ��ة يف ور�شة العمل الإقليمية اخلا�ص ��ة بتنمية القدرات يف الدول العربية ب�ش�أن اال�سرتاتيجيات
وخطط العمل الوطنية املتعلقة بالتنوع البيولوجي مب�شاركة  22دولة.
1010الإحتف ��ال بالي ��وم العاملي للتن ��وع الأحيائي املوافق  22مايو م ��ن كل عام وذلك حت ��ت �شعار "التنوع
البيولوج ��ي والزراعة" من خالل تنفي ��ذ برنامج ت�ضمن �سل�سلة من حم�ل�ات التوعية ب�أهمية التنوع
باملحميات الطبيعية املختلفة.
1111تنظي ��م ور�ش ��ة عمل ح ��ول الإ�ستفاده من م�شروع تقيي ��م وادارة غابات املاجن ��روف حيث انتهت �إيل
توجي ��ه بعمل خريطة بالأماكن التي متت زراعتها والأماكن املقرتح زراعتها لتكون مرجع ًا للمهتمني
باملاجنروف� ،إ�ضافة ايل توجيهات �أخري.
1212تنظي ��م احتفالية بالي ��وم العاملي للأرا�ضي الرطب ��ة ( 2فرباير) حتت �شع ��ار "الأرا�ضي الرطبة لنا
جميع� � ًا من منبع النهر ايل امل�ص ��ب" ،كذا ال�سماح بدخول الزائرين جمان� � ًا �إيل حمميات الأرا�ضي
الرطب ��ة ،كما ت�ضمن االحتفال طباعة  1000بو�سرت وا�ستيكر لهذه املنا�سبة� ،إ�ضافة ايل �إعداد ملف
علم ��ي حول الأرا�ضي الرطبة وتوزيعه علي كاف ��ة ال�صحف واملجالت لن�شره يف �صفحات البيئة .كما
مت �إعداد وطباعة  5000ن�سخة من كتيب الأطفال عن الأرا�ضي الرطبة.
1313تنظيم ور�شة العمل الأويل عن الإدارة الفعالة والتنمية امل�ستدامة للتم�ساح النيلي ببحرية نا�صر مب�شاركة
ع ��دد م ��ن الهيئات احلكومية و�أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س بجامعة جنوب ال ��وادي وغريهم ،بهدف م�شاركة
املجتمع عامة و�أ�صحاب امل�صالح ببحرية نا�صر للوقوف علي الو�ضع الراهن للتم�ساح بالبحرية.
114

1414تنظيم ور�شة عمل االجتماع التمهيدي الأول للجنة الوطنية لر�صد الطيور املهاجرة يف م�صر بالتعاون
مع م�شروع �صون الطيور احلوامه املهاجره بهدف حتديد برامج الر�صد املقرتحة للطيور املهاجره خالل
عام  2010والربنامج الزمني التنفيذي لها .وقد �شارك ًا يف الور�شة  15م�شارك من  11حممية.
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1515تنظيم ور�شة عمل تدريبية يف جمال تقييم ور�صد الت�صحر وا�ستخدام
الأرا�ض ��ي املتده ��ورة مب�شارك ��ة  29م�ش�ت�رك ًا م ��ن  14دول ��ة �أوروبي ��ة
و�أفريقي ��ة .حيث انتهت بالتوجيه ب�ضرورة العم ��ل علي املحافظة علي
الرتب ��ة و�صيانته ��ا من جمي ��ع عوامل التده ��ور يف املناط ��ق الزراعية
باملحميات الطبيعية.

�صورة( )29-7ور�شة عمل ر�صد الت�صحر

1616تنظي ��م ور�شة العمل الرابعة لدعم القدرات الأفريقية والتي ت�ستهدف
و�ض ��ع نظ ��ام دويل للنف ��اذ ايل امل ��وارد الوراثي ��ة واملع ��ارف التقليدية
و�إقت�سام املناف ��ع الناجتة عنها .وقد �أفتتح الور�ش ��ة ال�سيد املهند�س/
ماج ��د جورج وزير الدولة ل�شئون البيئة و�شارك ال�سيد� /سفري �أملانيا،
�صورة()30-7وزير الدولة ل�شئون
وال�سيده� /سفرية هولندا وممثل لوكالة التنمية والتعاون الدامناركية،
البيئة فى �أفتتاح ور�شة عمل دعم
القدرات الأفريقية
وممثل عن �إتفاقية التنوع البيولوجي ،بالإ�ضافة ايل  100م�شارك من
الدول الأفريقية وقيادات العمل البيئي يف م�صر ،وقد عقدت ور�شة العمل يف بيت القاهرة.
1717الإحتفال باليوم العاملي للموائل يوم � 5أكتوبر.
1818امل�شارك ��ة يف م�ؤمتر التنوع احليوي يف املنطقة العربية واملنعقد مبكتبة
الأ�سكندري ��ة مب�شارك ��ة نخب ��ة من �أهم اخل�ب�راء والعلم ��اء من العامل
العربي .وقد تناول ق�ضايا التنوع البيولوجي يف املنطقة العربية

�صورة( )31-7م�ؤمتر التنوع احليوى
فى املنطقة العربية

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات املختلفة:
 1 .مت و�ضع حجر الأ�سا�س ملركز الزوار مبحمية �سالوجا وغزال  ،بح�ضور
وم�شاركة الأمرية اليابانية تاكامادو وكبار ال�شخ�صيات.
 2.امل�شارك ��ة يف فاعليات م�ؤمتر ال�صيد اجلائر يف مدينة الغردقة بالبحر
الأحم ��ر وال ��ذي �شرف بح�ض ��ور ال�س ��ادة وزراء ال�سياح ��ة والزراعة
وحمافظ ��ي البحر الأحمر وجنوب �سيناء وال�سوي�س وقد �أ�سفر امل�ؤمتر
ع ��ن �صدور �إع�ل�ان الغردقة الذي ت�ضمن �ض ��رورة و�ضع ثالث خطط
�أحده ��ا ال�ستخ ��دام املناطق البحري ��ة والثانية لعالج الآث ��ار ال�سلبية
للممار�سات التي تعر�ض لها البحر الأحمر والثالثة ل�ضمان تنظيم ال�صيد بالبحر الأحمر.
�صورة()32-7
وزير الدولة
ل�شئون البيئة
ي�ستقبل �سمو
الأمرية تاكامادو

115

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية ( الت�أمني وال�سيطرة):
مت اتخ ��اذ الإجراءات القانونية جتاه  159خمالفة ملراكب ال�صيد و�صيد الطيور وتعديات على املحميات
و�شحط مراكب وحوادث غرق وخمالفات ردم.

بناء القدرات ورفع الكفاءة :
 -1التدريب الداخلي واخلارجي
يف اط ��ار بناء القدرات ورفع كف ��اءة العاملني بقطاع حماية الطبيعة من خ�ل�ال تدريب الكوادر باخلارج
والداخل فقد �شارك العاملون بالقطاع فى الربامج التدريبية علي النحو التايل:
 .أبلغت دورات التدريب اخلارجية  11دورة تدريبية �شارك فيها  14م�شارك ًا من القطاع .
.ببلغت ور�ش العمل  12ور�شة عمل �شارك فيها ع�شرون م�شارك ًا من القطاع .
.جبلغت االجتماعات � 5إجتماعات �شارك فيها خم�سة من القطاع .
.دبلغت امل�ؤمترات  3م�ؤمترات �شارك فيها ثالثة من القطاع .
 .ه�شارك ثالثة من العاملني بالقطاع يف دورة تدريبية داخلية باجلهاز.
 -2برنامج املعلومات والر�صد وتقييم التنوع البيولوجي
مت تطوي ��ر املوق ��ع االلكرتوين ملنت ��دى التنوع البيولوجي كم ��ا مت تطوير غرفة
تبادل املعلومات
www.zone.biomapegypt.org
www.egyptchm.org

�صورة ()33-7موقع غرفى تبادل
املعلومات للتنوع البيولوجى

امل�سابق��ات الت��ي مت امل�شارك��ة فيه��ا واجلوائ��ز الت��ي مت احل�ص��ول عليه��ا (منتدي��ات
البيوماب):
فاز القطاع بعدد من اجلوائز على النحو التايل:
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1.1املركز الأول بجائزة القمة العاملية للمحتوى الإلكرتوين عن فئة البيئة وال�صحة .
2.2الفوز باجلائزة العربية للمحتوى الإلكرتوين عن املوقع الإلكرتوين .
3.3الفوز بجائزة الأعمال املميزة للمحتوى الإلكرتوين على ال�صعيد العربي .
4.4الفوز بجائزة ال�صحة العاملية التابعة ملنظمة الأمم املتحدة .
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الف�صل الثامن
مقدمة:

احلزام الأخ�ضر والغابات ال�شجرية
تعد الأ�شجار �أحد �أهم عنا�صر البيئة الطبيعية التي متنح اخلري واحلماية
والظل وتعمل على حماية البيئة من التلوث  ،وبدون الأ�شجار ف�إن احلياة
الب�شرية �ست�صبح غري قابلة لال�ستدامة  ،حيث ثبت �أن التجمع ال�شجري يف
م�ساحة فدان واحد من الأرا�ضي الزراعية ميت�ص  450كجم من غاز ثاين
�أك�سيد الكربون ويطلق حوايل  450كجم من الأك�سجني � /ساعة وخري دليل
على ذلك ما نادى به العديد من املتخ�ص�صني يف م�ؤمترات التغريات املناخية
املتتالية .

احلزام الأخ�ضر حول القاهرة الكربى :
احلزام الأخ�ضر هو حزام �شجري كثيف يحيط بالقاهرة الكربى بطول مائة كيلو مرت  ،ويزرع به حوايل
� 500ألف �شجرة ويحقق العديد من املنافع وي�ضفي على القاهرة ن�ضرة وجما ًال ويعمل على جتديد الهواء
وتنقيته باال�ضافة ايل اال�ستفادة من مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة بد ًال من �إهدارها يف ال�صحراء وتوفري
فر�ص عمل لل�شباب وحتقيق عائد بيئي واقت�صادي .
بد�أ العمل يف امل�شروع عام  2005ويف عام  2006مت االنتهاء من زراعة � 65ألف �شجرة متثل الأ�سبقية
الأوىل بطول  14كم من املرحلة الأوىل البالغ طولها  22كم  ،وخالل عام  2009يتم ب�صفة دائمة ويومية
متابعة ري وتقليم و�صيانة �شبكات الري بالتنقيط للأ�شجار املزروعة كما مت زراعة � 3000شجرة من الأكا�سيا
جلوكا ذات الأزهار ال�صفراء و�شتالت اجلهنمية متعددة الألوان ،ا�ضافة ايل ما �سبق زراعته يف احلزام ،
كما يتم تنفيذ البنية الأ�سا�سية من خزانات وخطوط الري الرئي�سية والفرعية لزراعة املرحلة الثانية من
امل�شروع �صورة ( )1-8و (. ) 2 -8
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�صورة (  )1-8و ( )2-8تزهري الأكا�سيا باحلزام الأخ�ضر
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زراعة الغابات ال�شجرية با�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة :
حتى نهاية عام  2007بلغت امل�ساحات التي مت زراعتها من الغابات � 15ألف فدان يف  34غابة يف 17
حمافظة .كما مت زراعة � 17ألف فدان يف  27غابة �شجرية يف  8حمافظات ا�ضافة ايل ما �سبق زراعته خالل
الأعوام ال�سابقة.
وقد ثبت �أن ري الأ�شجار اخل�شبية مبياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يعطي عائد ًا اقت�صادي ًا مرتفع ًا
باملقارنة بامل�ساحات التي تروى باملياه التقليدية ،و�أن الثقل النوعي لتلك الأ�شجار �أعلى منه للمروية باملياه
العادية.
جمهودات الت�شجري وزراعة امل�سطحات اخل�ضراء واحلدائق :
1.1يف �إطار االحتفاالت بيوم البيئة العاملي عام  2009والذي كان �شعاره ( كوكبنا ي�ستغيث بنا ...فلنكن
�أمم ًا متحدة يف مكافحة تغري املناخ ) �ساهمت الوزارة يف توفري� 400شجرة و � 600شتلة مت توزيعها
وت�سليمها ايل جميع حمافظات اجلمهورية (  29حمافظة ) مبتو�سط � 700شجرة و � 20شتلة لكل
حمافظة ،وقد مت توزيع عدد من تلك الأ�شجار على اجلمعيات الأهلية ووحدات احلكم املحلي لبع�ض
املحافظات ( جمعية ال�سامري ال�صالح الإجنيلية باملقطم  ،جمعية �أ�صدقاء الطبيعية ب�أ�سوان ،
جمعية جيـل امل�ستقبـل بلبيـ�س ) لزراعتها يف املناطق الأكرث احتياجا.
2.2يف �إطار التعاون امل�شرتك بني وزارة الدولة ل�شئون البيئة وجمعية تنمية م�صر اجلديدة التي ت�شرف
برئا�سة ال�سيدة الفا�ضلة حرم ال�سيد رئي�س اجلمهورية ب�ش�أن م�شروع التطوير والت�شجري باملدار�س
 ،مت االنتهاء من زراعة  124مدر�سة بالأ�شجار وال�شجريات والأ�سوار واحلوليات ونباتات الظل يف
 4مناطق تعليمية هي  :النه�ضة (  9مدار�س)  ،ال�سالم (  52مدر�سة )  ،الزيتون (  36مدر�سة )
واملرج ( 27مدر�سة)  ،وقد بلغ �إجمايل امل�سطحات اخل�ضراء التي مت زراعتها  31735م 2و�إجمايل
عدد الأ�شجار التي مت زراعتها من الأنواع املختلفة �76603شجرة ( �صورة رقم  3-8و . ) 4-8
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�صورة (  ) 3-8مدر�سة حدائق الزيتون االبتدائية امل�شرتكة قبل وبعد الزراعة

�صورة (  ) 4-8مدر�سة �سلمان الفار�سي التجريبية لغات قبل وبعد الزراعة
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3.3ا�ستمرار العمل يف �إن�شاء وزراعة حديقة �سوزان مبارك للأ�سرة والتي تقام على م�ساحة  70فدان ًا
بعد زيادة م�ساحة �ساحات االنتظار  ،وقد مت زراعة الأ�شجار املختلفة ( �صورة رقم  ) 5-8وزراعة
الأ�سوار (�صورة رقم  ، ) 6-8كذلك مت تنفيذ �أعمال �شبكات الري ال�سطحي احلديث والري بالر�ش
( �صورة رقم  ) 7-8وكذلك بالتنقيط  ،كما مت البدء يف �إن�شاء نظام التحكم املركزي بتلك ال�شبكات
بوا�سطة احلا�سب الآيل وو�ضع الربامج الزمنية اخلا�صة بت�شغيل �شبكات الري بطريقة �آلية .
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�صورة (  ) 5-8الأنواع النباتية املختلفة التي مت زراعتها
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�صورة (  ) 6-8ال�سور ال�شجري بعد الزراعة
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�صورة (  ) 7-8الري بالر�ش
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4.4لأهمية احلدائق النباتية للمحافظة على الأ�صول الوراثية للنباتات ب�أنواعها املختلفة  ،قامت الوزارة
ب�إن�شاء حديقة ال�سالم النباتية ب�شرم ال�شيخ على م�ساحة  33فدان ًا  ،يتم فيها جتميع و�إكثار الأ�صول
الوراثية للنباتات الطبية والعطرية ملحافظة جنوب �سيناء  ،وقد مت خالل هذا العام �إ�ضافة �أنواع
جديدة من تلك النباتات  ،كذلك مت االنتهاء من �إن�شـاء حديقـة لل�صبـارات ( �صورة رقم )9-8 ، 8-8
وتتم �صيانة م�ستمرة للم�سطحات اخل�ضراء والأ�شجار وال�شجريات واملت�سلقات والأنواع املختلفة من
النخيل  ،وقد قام ال�سيد رئي�س جمهورية طازج�ستان بغر�س عدد من الأ�شجار باحلديقة (�صورة
رقم . ) 10-8
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�صورة (  )8-8و ( )9 -8حديقة ال�صبارات ب�شرم ال�شيخ
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�صورة (  ) 10-8ال�سيد رئي�س جمهورية طازج�ستان �أثناء غر�س الأ�شجار بحديقة ال�سالم ب�شرم ال�شيخ

124

5.5قامت الوزارة بت�شجري  190مدر�سة خالل عام  ،2009ا�ضافة ايل زراعة العديد من امل�ساحات �أمام
امل�ساجد وداخل الأديرة وامل�ست�شفيات ( م�ست�شفى البنك الأهلي للرعاية  ،معهد نا�صر للبحوث
والعالج) �إ�ضافة �إىل وحدات الأمن املركزي وامليادين العامة وكليات اجلامعات ( كلية اخلدمة
االجتماعية  ،كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ) باجمايل � 21500شجرة .
6.6توايل الوزارة �إن�شاء العديد من امل�شاتل ب�أغلب املحافظات  ،وقد تولت هذه العام �إن�شاء م�شتل للأ�شجار
اخل�شبية مبحافظة الوادي اجلديد ،وكذلك مبدينة بئر العبد مبحافظة �شمال �سيناء .
7.7تنفيذ حديقة عامة على م�ساحة  6000مرت مربع مبدينة  15مايو بزراعتها بامل�سطحات اخل�ضراء
والأ�شجار والنباتات احلولية.
8.8االنتهاء من زراعة � 10أفدنة ب�أ�شجار الزيتون �ضمن م�شروع الو�سائل املبتكرة لزيادة املوارد بقرية
اجلفجافة  -حمافظة �شمال �سيناء.
9.9االنتهاء من امل�سودة النهائية لإعداد اال�سرتاتيجية القومية لإنتاج الوقود احليوي بالتعاون مع
ال�صندوق االجتماعي للتنمية والوزارات املعنية .
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مذكرات تفاهم

توقيع مذكرة التفاهم بني جهاز �شئون البيئة و�شركة  .Tribute Biofuel Corpالكورية يف جمال
زراعة اجلاتروفا بالأرا�ضي ال�صحراوية وريها مبياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة لإنتاج الوقود احليوي.

امل�ؤمترات والندوات واالجتماعات:
1.1االنتهاء من �صياغة الوثيقة النهائية ل�سيا�سات الغابات يف جمهورية م�صر العربية وذلك بالتعاون مع
الإدارة املركزية للت�شجري بوزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة .
2.2امل�شاركة يف و�ضع النظرة امل�ستقبلية لإنتاج الوقود احليوي ك�أحد م�صادر الطاقة البديلة جلمهورية
م�صر العربية من خالل الندوة التى عقدت فى هيئة الإمداد والتموين للقوات امل�سلحة .
3.3امل�شاركة يف االجتماع رفيع امل�ستوى للجنة التنمية امل�ستدامة حول الزراعة والذي عقد بناميبيا
بالتعاون مع قطاع التنمية امل�ستدامة بالأمم املتحدة .
4.4امل�شاركة يف �أعمال الأ�سبوع الثاين للإيثانول والذي عقد بوالية �سوباولو بالأرجنتني .
5.5ح�ضور االجتماع العا�شر للفريق العربي املعني باالتفاقيات البيئية الدولية اخلا�صة مبكافحة الت�صحر
والتنوع البيولوجي والذي عقد باملركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة مبدينة
دم�شق باجلمهورية العربية ال�سورية .

ما مت اجنازه خالل عام 2009
 -امل�ساحة الكلية للغابات التي تروي مبياه ال�صرف

125
�شكل رقم ( )1-8امل�ساحة الكلية للغابات التى تروى مبياه ال�صرف ال�صحى املعاجلة
امل�صدر :وزارة الدولة ل�شئون البيئة
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نخل�ص من ذلك �أن:
1.1امل�ساحة الكلية للغابات التي تروى مبياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة والذي يو�ضح �أن الزيادة الن�سبية
يف امل�ساحات املزروعة بلغت .%52
2.2بلغت الزيادة الن�سبية  %52والتي تو�ضح مدى اال�ستمرار فى ا�ستغالل تلك املياه بطريقة �آمنة بيئي ًا.
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اجلزء الثانى
الإدارة البيئية
والتنمية امل�ؤ�س�سية
الباب الرابع :الإدارة البيئية

الف�صل التا�سع :تقييم الت�أثري البيئي
الف�صل العا�شر:حماية وحت�سني البيئة ال�صناعية
الف�صل احلادي ع�شر:الطاقة
الف�صل الثاين ع�شر:املخلفات ال�صلبة
الف�صل الثالث ع�شر:املواد والنفايات اخلطرة
الف�صل الرابع ع�شر :التنمية البيئية للمجتمعات العمرانية
الف�صل اخلام�س ع�شر :الكوارث والأزمات البيئية
الف�صل ال�ساد�س ع�شر :فروع اجلهاز الإقليمية
الف�صل ال�سابع ع�شر :خدمة املواطنني والتفتي�ش البيئي

الباب اخلام�س:التنمية امل�ؤ�س�سية

الف�صل الثامن ع�شر:الدعم امل�ؤ�س�سي
الف�صل التا�سع ع�شر:نظم املعلومات البيئية
الف�صل الع�شرون :الإعالم والتوعية البيئية
الف�صل احلادي والع�شرون :التدريب البيئي
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الف�صل التا�سع

مقدمة:

تقييم الت�أثري البيئي
مل يقت�ص ��ر دور القانون  4ل�سنة  1994ب�ش�أن حماية البيئة على مواجهة م�شاكل
التلوث الناجمة عن امل�شروعات القائمة قبل �صدوره ،و�إمنا امتدت �إىل املن�ش�آت
اجلدي ��دة التي تقام بع ��د �صدور القانون وذلك من خالل تق ��دمي درا�سة تقييم
الت�أثري البيئي للم�شروع قبل البدء فى �إقامته .
ويكمن الهدف الأ�سا�سي من مطالبة امل�شروعات اجلديدة بتقييم الت�أثري البيئي
للم�ش ��روع يف تطوير برام ��ج التنمية ولي�س منعها �أو �إعاقته ��ا ,وذلك عن طريق
التع ��رف على الآثار ال�سلبية والإيجابية للم�شروع بهدف تعظيم الآثار الإيجابية
له والإقالل �إىل �أدنى حد ممكن �أو جتنب الآثار ال�سلبية ،وهذا هو �أ�سا�س التنمية
املتوا�صلة �أو امل�ستدامة التي بدونها تتعر�ض مواردنا املحدودة للن�ضوب .
وبن ��اء عل ��ى ذلك ف�إنه ميك ��ن تعريف تقيي ��م الت�أثري البيئي عل ��ى �أنه "الفح�ص
املنظ ��م للآثار غ�ي�ر املتعمدة التي تنجم ع ��ن م�شروع �أو برنام ��ج تنموي وذلك
بهدف تقلي�ص �أو تخفيف حدة الآثار ال�سلبية وتعظيم الآثار الإيجابية"
ويحق����ق تقييم الت�أث��ي�ر البيئي الأه����داف التالية التي تع����ود بالنفع على
املجتم����ع والبيئ����ة وامل�ستثمري����ن ،فعل����ى �سبيل املث��ال ي���ؤدى تقييم
الت�أثري البيئي �إىل:
1 .1و�ضع ت�صميم �أكرث ا�ستدامة بيئي ًا
2 .2التزام �أف�ضل باملعايري
3 .3التوفري فى ر�أ�س املال وتكاليف الت�شغيل
4 .4جتنب التعديالت الالحقة
5 .5خف�ض التكاليف ال�صحية
6 .6زيادة قبول امل�شروع حملي ًا ودولي ًا
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الأن�شطة والأعمال التى مت تنفيذها خالل عام 2009
 -1مراجعة مناذج ودرا�سات تقييم الت�أثري البيئي
مت مراجعة وتقييم عدد ( )5607منوذج ودرا�سة لتقييم الت�أثري البيئي خالل عام  2009بالإدارة املركزية
لتقييم الت�أثري البيئي ،مع االلتزام بالتعديل الذي جاء يف القانون رقم ( )9ل�سنة  2009باملادة رقم ()20
والتي تن�ص على �أن ي�صدر ر�أى اجلهاز فى تقومي الت�أثري البيئي خالل مدة �أق�صاها ثالثون يوما من تاريخ
ا�ستالم الدرا�سة (بدال من �ستني يوما فى القانون رقم ( )4ل�سنة  )1994ورغم م�ضاعفة الأعباء الواقعة
على اجلهاز �إال �أنه مت االلتزام بتطبيق هذه املادة اعتبارا من  2009/3/1بدون �أية جتاوزات ،ويو�ضح كل
من جدول رقم ( )1 -9وال�شكل رقم ()1- 9عدد مناذج الت�صنيف البيئي ودرا�سات تقييم الت�أثري البيئي
الواردة جلهاز �شئون البيئة خالل عام  2009موزعة على القطاعات املختلفة.

جدول ( )1-9عدد مناذج الت�صنيف البيئي ودرا�سات تقييم الت�أثري البيئي الواردة للجهاز خالل عام  2009موزعة على القطاعات املختلفة

القطاع
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عدد النماذج والدرا�سات خالل عام 2009

ال�صناعة

4290

اخلدمات

216

الزراعة

202

ال�سياحة

283

الطاقة/الكهرباء

254

االت�صاالت

245

البنية الأ�سا�سية
ال�صحة

111
6

الإجمايل

5607
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ال�شكل ( ) 1-9عدد مناذج الت�صنيف البيئي ودرا�سات تقييم الت�أثري البيئي الواردة ايل اجلهاز خالل عام  2009موزعة على القطاعات املختلفة

ويو�ضح اجلدول رقم ( )2-9موقف مناذج ودرا�سات تقييم الت�أثري البيئي من احل�صول
على املوافقة البيئية خالل الفرتة من عام  2005وحتى عام  2009والتي مت مراجعتها
بجهاز �شئون البيئة.
جدول ( )2-9موقف درا�سات تقييم الت�أثري البيئي من احل�صول على املوافقة البيئية منذ عام  2005وحتى عام 2009

املوقف

2005

2006

2007

2008

2009

موافقة

4883

3257

3067

3621

3833

ال يخ�ضع

72

28

20

20

20

خمالف وتنبيه بااللتزام البيئي

141

56

117

55

56

حتت الدرا�سة

-

-

-

-

313

ا�ستكمال بيانات

258

301

365

359

703

رف�ض

165

515

699

780

682

الإجمايل

5519

4179

4268

4835

5607
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ويو�ضح ال�شكل رقم (� )2-9إجمايل امل�شروعات الواردة جلهاز �شئون البيئة وفروعه
الإقليمية خالل الفرتة من  2005/1/1وحتى  2009/12/31والتي مت مراجعتها.

�شكل (� )2-9إجمايل امل�شروعات الواردة جلهاز �شئون البيئة وفروعه الإقليمية خالل الفرتة من  2005/1/1وحتى 2009/12/31

 -2بع�ض جل�سات اال�ستماع التي مت عقدها خالل عام 2009
تفعيال ملبد�أ امل�شاركة اجلماهريية وت�أكيدا على �أهمية حتقيق التوافق املجتمعي لكل م�شروع جديد،
فقد مت االلتزام بعقد جل�سات لال�ستماع مل�شروعات القائمة (ج) لعر�ض اجلوانب البيئية واالجتماعية
للم�شروعات ولتالفى �أية اعرتا�ضات �شعبية الحقة ،وفى هذا الإطار فقد مت عقد العديد من اجلل�سات,
وهذه �أمثلة لبع�ض امل�شروعات التي مت عقد جل�سات لها :
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 .أحمطة توليد الكهرباء ب�أبو غالب باجليزة.
.بحمطة توليد الكهرباء بنويبع.
.جم�شروع ال�شركة امل�صرية الهندية لإنتاج البويل ا�سرت ببور�سعيد.
.د�شركة جاالك�سى م�صر للكيماويات بعتاقة.
 .ه�شركة الإ�سكندرية لل�سكر.
 .وم�صنع العز للدرفلة بالعني ال�سخنة.
.زخط الغاز الطبيعي بال�سادات  -الفيوم.
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.ححمطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بجبل الزيت.
 .طتطوير مبنى رقم ( )2مبطار القاهرة الدوىل.
.يم�صنع زيوت نباتية بال�سادات.
 .كميناء النوبارية النهرى.
.لم�صنع الأ�سمدة الفو�سفاتية بال�سادات.
.مم�صنع الأ�سمدة الفو�سفاتية ب�إدفو.

 -3مت خالل عام  2009املوافقة البيئية لعدد  146من امل�شروعات الكربى (القائمة ج)
وهذه �أمثلة لبع�ض امل�شروعات:
 .أم�شروع �إنتاج الأ�سمنت املخلوط بال�شركة القومية للأ�سمنت.
.بم�شروع خط �أنابيب الغاز ب�أ�سيوط – جرجا.
.جحمطة توليد كهرباء خليج الزيت بطاقة الرياح.
.دقرية مرجانة ال�سياحية مبركز املحا�شى ال�سياحي.
 .هم�شروع ال�شركة امل�صرية الهندية لإنتاج البوىل ا�سرت ببور�سعيد.
 .و�شركة جاالك�سى م�صر للكيماويات بعتاقة.
.ز�شركة الإ�سكندرية لل�سكر.
.ح�إن�شاء جممع للتك�سري الهيدروجينى للتكرير مب�سطرد.
 .ط�إ�سكان �سياحى وفيالت – هريجادا �ستار .
.يمعاجلة نواجت حفر ابار البرتول.
 .كحمرقة املخلفات الزيتية لل�شركة الفرعونية ملناجم الذهب.
.لم�شروع تنمية �سياحية متكاملة ل�شركة كونكورد.
.مم�صنع بالعني ال�سخنة لإنتاج الأ�سمدة الفو�سفاتية.
.نحمطة توليد كهرباء بكفر ال�شيخ.
.سم�صنع الأ�سمدة الفو�سفاتية بال�سادات.
.عم�صنع الأ�سمدة الفو�سفاتية ب�إدفو.
.فتو�سعات و�إعادة ت�أهيل �شركة كيما ب�أ�سوان للعمل بالغاز الطبيعى.
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 -4مت خالل عام  2009رف�ض عدد  7م�شروعات من القائمة ( ج ) وهذه �أمثلة لبع�ض
امل�شروعات:
 .أم�صنع �أ�سمدة وكيماويات بطريق الإ�سكندرية القاهرة ال�صحراوي.
.ب�إن�شاء خط بحري ل�صرف مياه ال�صرف ال�صناعي ل�شركة جم�سى للبرتول.
.جحمطة معاجلة �صرف �صحي ثالثية مبحافظة املنوفية.

امل�ؤمترات والندوات
1.1مت عقد  3ور�ش عمل ل�شرح نظام تقييم الت�أثري البيئي املعدل للجهات الإدارية والأفرع الإقليمية
للجهاز وممثلي اجلامعات ب�أقاليم القاهرة الكربى وغرب الدلتا وجنوب م�صر.
2.2مت عقد ور�شة عمل لوزارة ال�سياحية ل�شرح نظام تقييم الت�أثري البيئي للم�شروعات ال�سياحية.
3.3مت عقد ور�شة عمل للباحثني باجلهاز والفروع الإقليمية مبقر اجلهاز عن تقييم الت�أثري البيئي ل�شرح
نظام تقييم الت�أثري البيئي للم�شروعات ال�سياحية.

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات املختلفة
مت عقد العديد من االجتماعات للتن�سيق ب�ش�أن امل�شروعات املقدمة مع اجلهات املعنية الآتية:
1.1الهيئة امل�صرية العامة حلماية ال�شواطئ.
2.2الهيئة العامة للتنمية ال�صناعية .
3.3الهيئة العامة للتنمية ال�سياحية.
4.4وزارة البرتول
5.5وزارة ال�سياحة.
6.6وزارة ال�صحة.
7.7وزارة املوارد املائية والري.
8.8وزارة الكهرباء والطاقة.
�9.9إدارات �شئون البيئة باملحافظات.
1010اجلامعات واجلهات البحثية.
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متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية.
1.1مت تعديل املادتني ( )20( ، )19من القانون رقم ( )4ل�سنة  1994باملادتني ( )20( ،)19من القانون
( )9ل�سنة  2009وذلك لتحديد �ضرورة تقدمي درا�سة تقييم الت�أثري البيئي قبل البدء فى تنفيذ
امل�شروع ،وكذلك حتديد دور اجلهة الإدارية واجلهاز فيما يخ�ص �إبداء الر�أي البيئي فى الدرا�سة،
وقد مت حتديد غرامة على من يبد�أ تنفيذ امل�شروع قبل تقدمي درا�سة تقييم الت�أثري البيئي.
2.2مت �إدخال التعديالت الواردة بالقانون رقم  9ل�سنة  2009املعدل للقانون رقم  4ل�سنة  1994حيث مت
�إلزام اال�ست�شاريني والعاملني باملجال البيئي بالت�سجيل من خالل جلنة خا�صة برئا�سة ال�سيد وزير
الدولة ل�شئون البيئة.

بناء القدرات ورفع الكفاءة
 1.1مت تطوير وحتديث و�إعادة �إ�صدار دليل �أ�س�س و�إجراءات تقييم الت�أثري البيئي (الإ�صدار الثاين
–  ،)2009ليت�ضمن تعديالت النظام الذي يتوافق مع نظام تقييم الت�أثري البيئي املطبق بالبنك
الدويل ويتما�شى مع تعديالت قانون حماية البيئة والئحته التنفيذية.
 2.مت االنتهاء من تطوير وحتديث جمموعة من الأدلة الإر�شادية املتخ�ص�صة لقطاعات خمتلفة بالتعاون
مع م�شروع احلد من التلوث ال�صناعي وهى:
 .أ�صناعة الأ�سمنت.
 .ب�صناعة البرتوكيماويات.
 .ج�صناعة الأ�سمدة.
 .د�صناعة الغزل والن�سيج.
 .هحمطات الكهرباء احلرارية.
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الف�صل العا�شر
حماية وحت�سني البيئة ال�صناعية
مقدمة:

تعد ال�صناعة امل�صرية الآن يف مرحلة انطالق نظرا لتوافر البنية الأ�سا�سية،
وقد ح�صلت العديد من ال�شركات علي �شهادة اجلودة (الأيزو) وهذا م�ؤ�شر
�إيجابي مل�ستقبل ال�صناعة ،باال�ضافة لتوفري كافة حوافز اال�ستثمار بعد �أن
هي�أت احلكومة الفر�صة للقطاع اخلا�ص لينمو ويثبت قدراته يف ا�ستيعاب
التكنولوجيا احلديثة التي و�صلت �إىل كل مراحل االنتاج.
وبعد �أن توافرت لل�صناعة كل عوامل النجاح� ,أ�صبح علي كل ال�شركات
ال�صناعية حتديث �أ�ساليب اجلودة وااللتزام بقانون البيئة ،والعمل على حتقيق
التنمية امل�ستدامة ،نظرا لأن التنمية هي �إحدى ،ال�ضروريات يف حياة االن�سان.
وعلي �ضوء توافر كل عوامل النجاح لل�صناعة امل�صرية فقد �أ�صبح لزام ًا علي
ال�شركات ال�صناعية حتديث �أ�ساليب اجلودة وااللتزام بقانون البيئة والعمل
علي حتقيق التنمية امل�ستدامة من خالل احلد من االهدار والهالك من املواد
اخلام وتلوث البيئة املحيطة من ماء وهواء وتربة ،ولذا ف�إن الرقابة على
الأن�شطة التنموية حتتاج اىل جمهودات كبرية لتحقيق الإلزام وااللتزام.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل 2009
جدول ( )1-10ما مت تنفيذه من خالل م�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعى  -املرحلة الثانية عام 2009
م

ا�سم ال�شركة

ا�سم امل�شروع

املحافظة

التكلفة
(مليون دوالر)

عام 2009

�أ

�شركة م�صر
للكيماويات

ا�ستبدال الوقود

الإ�سكندرية

0.44

مت الت�شغيل فى فرباير 2009

ب

امل�صرية للن�شا
واجللوكوز (طرة)

حتويل الوقود من املازوت
للغاز الطبيعي

حلوان

0.34

مت الت�شغيل فى �أبريل 2009

ج

ال�شركة القومية
لال�سمنت

توريد وحدة �شفط �أتربة
ووحدة نظافة

حلوان

0.448

مت التوريد فى مايو 2009

د

الدلتا لل�صلب

حتويل الوقود من املازوت
للغاز فى الفرن ن�صف الآىل

�شربا اخليمة

0.178

مت الت�شغيل فى يوليو 2009

ه

حلوان للأ�سمنت

حتويل الوقود من املازوت
للغاز الطبيعي

حلوان

2.5

مت الت�شغيل بن�سبة  %60فى نوفمرب
2009

جدول ( )2-10ما مت تنفيذه من خالل م�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع الأعمال العام ال�صناعى فى عام 2009
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م

ا�سم ال�شركة

ا�سم امل�شروع

املحافظة

التكلفة
(مليون يورو)

عام 2009

�أ

م�صنع الع�شماوي للطوب
الطفلي بطلخا

حتويل الوقود من املازوت
للغاز الطبيعي.

الدقهلية

0.0258

مت الت�شغيل فى يناير 2009

ب

م�صنع عبد احلي للطوب
الطفلي بطلخا

حتويل الوقود من املازوت
للغاز الطبيعي.

الدقهلية

0.0287

مت الت�شغيل فى يناير 2009

ج

م�صر للزيوت وال�صابون –
الزقازيق

حتويل الوقود من املازوت
للغاز الطبيعي

ال�شرقية

0.136

مت الت�شغيل فى نوفمرب 2009

د

�شركة الرواد لل�صناعات
الغذائية (روفى)

حمطة معاجلة ال�صرف
ال�صناعى والتخل�ص من
املخلفات ال�صلبة

ال�شرقية

0.52

مت الرتكيب والت�شغيل فى 20
دي�سمرب 2009
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 -1م�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعى املرحلة الثانية:
يف املرحلة الثانية من م�شروع التحكم يف التلوث ال�صناعي ,يتم الرتكيز على حمافظات القاهرة الكربى
والإ�سكندرية وذلك لأهمية مكافحة التلوث بتلك املناطق لكونها حتوي العديد من ال�صناعات امللوثة للبيئة
ومتثل حواىل  %50من �إجماىل امل�صانع بجمهورية م�صر العربية.
تبلغ �إجماىل القرو�ض حواىل  185مليون دوالر ًا ( 1مليار جنيه ًا م�صري ًا)
•  20مليون دوالر
		
• 40مليون دوالر
		
• 40مليون يورو
		
• 40مليون يورو

البنك الدويل للإن�شاء و التعمري
بنك اليابان للتعاون الدويل
بنك الإ�ستثمار الأوروبى
الوكالة الفرن�سية للتنمية

.أ�آلية التمويل:
يقدم امل�شروع الدعم عن طريق قرو�ض مي�سرة للمن�ش�آت ال�صناعية ،يتم �إعادة �إقرا�ضها من خالل
البنك الأهلى امل�صرى �أو �أحد البنوك امل�صرية امل�شاركة فى امل�شروع ( %80قر�ض  %20 ،منحة) ,وت�ستفيد
ال�شركات من خالل احل�صول على قر�ض بقيمة امل�شروع ويتم اعادة قيمة ال %20من قيمة امل�شروع بعد �سنة
من الت�شغيل لل�شركة و الت�أكد من حتقيق الفوائد البيئية للم�شروع.
 .باملكون التمويلي:
يهدف هذا املكون �إيل تقدمي حزمة متويلية مي�سرة للمن�ش�آت ال�صناعية للقطاعني العام واخلا�ص،
ويعد البنك الأهلي امل�صري هو البنك الرائد لإتاحة هذا التمويل للم�شروعات البيئية باملن�ش�آت ال�صناعية.
ُي�شرتط �أن تقوم ال�شركة بتمويل ال يقل عن  %10من القيمة الإجمالية للم�شروع املقرتح والتي ت�شمل الأعمال
الإن�شائية واجلمارك وال�ضرائب .ويتم تق�سيم املتبقي من �إجمايل تكلفة امل�شروع �إىل  %20منحة ,و%80
قر�ض جتارى بفرتة �سماح من �سنة �إىل �سنتني وفرتة ا�سرتداد حتى � 8سنوات.
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.جاملوقف احلايل مل�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعى "املرحلة الثانية لعام :"2009
بلغ عدد امل�شروعات املدرجة حالي ًا باملرحلة الثانية للم�شروع  37م�شروعا لعدد � 19شركة كربى و200
م�صنع للطوب الطفلى بتكلفة تبلغ حواىل  156.404مليون دوالر مق�سمة على النحو املبني باجلدول رقم
( .)3 - 10ويت�ضح من اجلدول �أن حواىل  %43من التمويل املتاح مت توجيهه نحو �صناعة الأ�سمنت و %20
منه مت توجيهه نحو �صناعة الطوب الطفلى و حواىل  % 7ل�صناعة الورق .ومن ناحية �أخرى مت تخ�صي�ص
 %30من التمويل لدعم ا�ستبدال الوقود امل�ستخدم حالي ًا بالغاز الطبيعي.
جدول ( )3-10ال�شركات اجلارى متويلها ومت الإنتهاء من الدرا�سات الفنية

م

ا�سم ال�شركة

ا�سماء امل�شاريع

التمويل
من امل�شروع
(مليون
دوالر)

املوقف التنفيذى
للم�شروع

حمافظة حلوان
(حلوان ,طرة ,التبني)
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بالن�سبة للم�شروع الأول :جارى
حت�ضري الدرا�سات الفنية

1

ال�شركة القومية
للأ�سمنت

�إ�ضافة معدات جديدة تعمل بتكنولوجيا
حديثة للحد من الأتربة -توريد وحدة �شفط
�أتربة ووحدة نظافة

15.5

2

�شركة طرة
للأ�سمنت

�إ�ضافة معدات جديدة تعمل بتكنولوجيا
حديثة للحد من الأتربة

20

مت توقيع العقد مع املورد

ا�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي

2.5

مت الت�شغيل

3

�شركة �أ�سمنت
حلوان

ا�ستخدام بدائل الوقود (احلم�أة,املخلفات
الزراعية,املخلفات املنزلية ( )RDFبدال من
املازوت والغاز الطبيعي)

7

جارى حت�ضري الدرا�سات
البيئية للم�شروع

تركيب فالتر ن�سيجية �صغرية يف منطقة
طواحني الأ�سمنت

4

جارى حت�ضري الدرا�سات
البيئية للم�شروع

4
5

امل�شروع الثانى :مت الت�شغيل

ال�شركة امل�صرية
للن�شا واجللوكوز
– م�صنع طرة

ا�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي

0.34

مت الت�شغيل

الن�صر ل�صناعة
الكوك

تغيري  180باب ًا للأفران

2

مت توقيع العقد
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6

مطاحن جنوب
القاهرة واجليزة

ا�ستبدال الطواحني القدمية بطواحني جديدة

3

7

م�صانع الطوب
الطفلي بعرب �أبو
�ساعد

ا�ستبدال الوقود امل�ستخدم لعدد  200م�صنع
طوب طفلي

25

8

�شركة �أبو زعبل
للأ�سمدة

تعديل يف خطوط الإنتاج مع �إ�ضافة وحدات
جديدة للحد من انبعاثات الأتربة (عدد 10
م�شروعات)

9

ال�شركة امل�صرية
للن�شا واجللوكوز-
م�سطرد

ا�ستبدال خط �إنتاج اجللوكوز

10

10

�شركة الدلتا
لل�صلب

ا�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي
– �إ�ضافة وحدة احلد من الأتربة يف منطقة
الأفران

4.314

11

�شركة �سويلم
للفخار

تركيب فالتر تنقية لوحدات التح�ضري
والطحن

0.18

12

مطاحن جنوب
القاهرة واجليزة

الإجمايل

جارى حت�ضري الدرا�سات
البيئية للم�شروع

فى مرحلة الرتكيب

79.34

حمافظة القليوبية
(م�سطرد � ,شربا اخليمة)

الإجمايل

15

فى مرحلة الرتكيب

مت توقيع العقد
امل�شروع الأول :مت الت�شغيل
امل�شروع الثانى :فى مرحلة
املناق�صة
جارى حت�ضري كرا�سة ال�شروط
واملوا�صفات

29.494

حمافظة اجليزة
(�إمبابـة)
ا�ستبدال الطواحني القدمية بطواحني جديدة

3

الإجمايل

3

الإجمايل للقاهرة الكربى
(حلوان ,القليوبية  ,اجليزة � 6 ,أكتوبر)

111.834

جارى حت�ضري الدرا�سات
البيئية للم�شروع
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حمافظة الإ�سكندرية
(باكو�س ,برج العرب ,املك�س� ,أبوقري  ,العامرية ,كفر الدوار)
امل�شروع الأول :جارى توقيع العقد

�إ�ضافة معدات جديدة تعمل بتكنولوجيا
حديثة للحد من الأتربة (فالتر ,معدات حد
من الأتربة( ,عدد  4م�شروعات)

15

باقى امل�شاريع :فى مرحلة
حت�ضري الدرا�سات البيئية

14

م�صر للكيماويات

ا�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي

0.44

مت الت�شغيل

15

ال�شركة العامة
للورق (راكتا)

ا�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي

4.2

فى مرحلة الرتكيب

16

العامرية لتكرير
البرتول

�إعادة ت�أهيل للوحدات الإنتاجية للحد من
حمل التلوث املن�صرف على بحرية مريوط

15

فى مرحلة �إعداد الدرا�سات
الفنية

17

�شركة
الإ�سكندرية
للزيوت املعدنية

�إ�ضافة وحدة معاجلة مياه

0.33

18

�شركة
الإ�سكندرية
للأ�سمدة

�إ�ضافة وحدة معاجلة مياه و �إ�ضافة معدات
جديدة تعمل بتكنولوجيا حديثة

3.6

19

�شركة
الإ�سكندرية
�صوديوم كربونات

�إ�ضافة معدات جديدة تعمل بتكنولوجيا
حديثة للحد من الأتربة

2

13

العامرية
للأ�سمنت

الإجمايل

�إعدد الدرا�سات البيئية

�إعدد الدرا�سات البيئية

�إعدد الدرا�سات البيئية

40.57

حمافظة ال�سوي�س
القطامية
20
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�شركة القطامية
للأ�سمنت

ا�ستخدام بدائل الوقود (املخلفات
الزراعية,املخلفات املنزلية ( ))RDFبدال من
املازوت والغاز الطبيعي)

الإجمايل
الإجمايل العام
( حمافظات القاهرة الكربى  ,الإ�سكندرية  ,ال�سوي�س)

4
4
156.404

�إعدد الدرا�سات البيئية
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.دمكون الدعم الفني و امل�ؤ�س�سي:
يهدف هذا املكون �إىل تقدمي الدعم الفني لل�شركات ال�صناعية للح�صول على التمويل و رفع الكفاءة
وحت�سني الأداء البيئي .كما ي�ساهم يف دعم قدرات اجلهات امل�سئولة على تطبيق القوانني البيئية من خالل
الإجراءات الآتية:
• �إجراء درا�سات تقييم الت�أثري البيئى لل�شركات و امل�صانع امل�شرتكة فى م�شروع التحكم فى التلوث
ال�صناعى ( املرحلة الثانية )  ،و قد مت �إجراء  18درا�سة تقييم ت�أثري بيئي لل�شركات منها :راكتا
للورق  -القومية للأ�سمنت – طره للأ�سمنت – حلوان للأ�سمنت – الن�شا و اجللوكوز (م�صنع
م�سطرد)  -الن�شا و اجللوكوز (م�صنع طرة) – الن�صر للكوك .....الخ.
• �إعداد درا�سة م�سح ميداين للعديد من ال�شركات و امل�صانع للتعرف على امل�شاكل البيئية و�شرح
مفهوم و فوائد امل�شروع.
• م�ساعدة ال�شركات يف �إعداد خطط توفيق �أو�ضاعها البيئية مع مراجعة اخلطط التى مت �إجرا�ؤها من
قبل اال�ست�شاريني �أو من قبل ال�شركات نف�سها ,حيث مت �إعداد  11خطة توفيق للأو�ضاع البيئية.
• �إعداد ور�ش عمل خا�صة بالت�سويق للم�شروع.
• �إعداد �أدلة �إر�شادية لبع�ض ال�صناعات الهامة مثل �أن�شطة (�صناعة الأ�سمنت � ,صناعة الأ�سمدة)
وتدريب الكوادر املعنية باملن�ش�آت ال�صناعية عليها.
• �إعداد املوا�صفات الفنية لبع�ض ال�شركات امل�شاركة بامل�شروع مثل� ( :شركة دلتا لل�صلب)� ( -سيمو
للورق) – (�سويلم للفخار) – ( الن�صر للكوك) – (الأ�سمدة) التي ت�شمل الر�سومات الهند�سية
• �إن�شاء وتطبيق نظام (الت�صنيف البيئي املعتمد) من جانب البنك الدويل من خالل �إ�صدار دليل
تقييم الت�أثري البيئي يف يناير  2009مع التدريب الالحق لوا�ضعى القوانني و ممثلى الوزارات ،
واال�ست�شاريني وال�صناعة للمعاونة على تطبيقها ,كما مت حتديث الدليل الإر�شادي لإجراء درا�سات
خطة التوافق البيئى مع مزيد من الرتكيز على ق�ضايا عدم التوافق البيئى و كيفية معاجلتها من
خالل الإجراءات املقرتحة.
• رفع قدرات العاملني بجهاز �شئون البيئة والفروع الإقليمية ومكاتب املحافظات من خالل م�شروعات
مكافحة التلوث ال�صناعي اخلا�صة بكل من م�شروعي  EPAP II , PPSIوتطبيق خطط توفيق
الأو�ضاع البيئية
• االنتهاء من و�ضع ال�سيا�سة البيئية و االنتهاء من الإطار الرئي�سي للدليل اخلا�ص بالبنك االهلى
امل�صرى.
•�إن�شاء نظام الإدارة املعلوماتية مل�شروعات مكافحة التلوث ال�صناعي ،ومت �إجراء تدريب مبدئى
لأع�ضاء وحدة �إدارة الربنامج و �أع�ضاء املكاتب الفرعية جلهاز �شئون البيئة و بع�ض من �أع�ضاء
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البنك الأهلي املتعاونني مع الربنامج على كيفية ا�ستخدام النظام مبا يفى باحتياجاتهم .هذا و قد
مت االنتهاء من �إعداد تقرير عن كيفية اال�ستخدام.
•مت �إجراء عدد  7حلقات تدريبية (مدة كل منها ع�شرة �أيام) لأع�ضاء وحدة �إدارة الربنامج بجهاز
�شئون البيئة و فريق العمل اخلا�ص ب�إدارة مراقبة جودة و نوعية الهواء بجهاز �شئون البيئة .كما
مت �إجراء  4حلقات عمل لأع�ضاء مكاتب الفروع الإقليمية و الوزارات و اال�ست�شاريني و ال�صناعة
على الأدلة الإر�شادية لتقييم الت�أثري البيئي و كيفية �إجراء درا�سات التقييم البيئي و خطط توفيق
الأو�ضاع البيئية.
• �ساهم الدعم الفنى فى �إن�شاء عدد من حمطات الر�صد لنوعية الهواء بجانب املحطات املوجودة،
كما �ساهم فى �إعادة ت�أهيل و رفع كفاءة بع�ض من املحطات احلالية.
 -2م�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع الأعمال العام ال�صناعي املمول من بنك
التعمري الأملاين (:)Kfw
•الأهداف العامة للم�شروع هي :متويل م�شروعات مكافحة التلوث ال�صناعي باملن�ش�آت الكبرية بالإ�ضافة
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف م�صر وبالرتكيز على حمافظات الدلتا والوجه القبلى.
•مت توقيع االتفاقية املالية للم�شروع خالل  2007لتمويل ا�ستثمارات بيئية تبلغ حواىل  260مليون
جنيه ًا م�صري ًا ,تقدم لل�شركات من خالل حزم مي�سرة ( % 30-20منحة لل�صناعات ال�صغرية و
ال�صناعات الكربى) من �إجماىل اال�ستثمارات.
.أ�آلية التمويل:
يقدم امل�شروع قيمة املنحة �أثناء الرتكيب والتوريد بناءا على عقود مع املوردين دون �إ�شرتاط ح�صول
ال�شركة على قر�ض ويتم متابعة ال�شركة ملدة �سنة من الت�شغيل والت�أكد من حتقيق الفوائد البيئية للم�شروع.
.باملوقف احلايل مل�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع الأعمال العام ال�صناعي لعام :2009
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•يقوم امل�شروع بتمويل م�شروعات مكافحة التلوث ال�صناعي باملن�ش�آت الكبرية بالإ�ضافة للمن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة يف م�صر وبالرتكيز على حمافظات الدلتا والوجه القبلى.
•تبلغ ا�ستثمارات امل�شروع  260مليون جنيه ًا م�صري ًا ( 31مليون يورو) ,تقدم لل�شركات من خالل حزم
مي�سرة ( %20منحة لل�صناعات الكربى و  %30منحة لل�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة) من �إجماىل
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اال�ستثمارات دون ا�شرتاط ح�صول ال�شركة على قر�ض.
•م�شروعــات ال�شركات ال�صناعية التي متت املوافقـه عليها ويف االجراءات التنفيذيــه بقيمة ا�ستثمارات
 26.430مليون يورو منها  5.6015مليون يورو منحه ( 4.287مليون يورو لل�صناعات الكربى
ا�ضافة ايل  1.3145مليون يورو لل�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة).
.جاملوقف التنفيذى:
عدد ال�شركات بامل�شروع هي � 27شركة ( 15كربى و � 12صغرية ومتو�سطة) ,منها عدد � 14شركة قطاع
�أعمال عام و � 13شركة قطاع خا�ص.
جدول ( )4-10ال�شركات اجلارى متويلها ومت االنتهاء من الدرا�سات الفنية

م

ا�سم ال�شركة

ا�سم امل�شروع

التكلفة
(مليون يورو)

املنحة
(مليون
يورو)

حمافظتا قنا و�سوهاج
(قنا،جنع حمادي،قو�ص،جرجا� ،أرمنت)
1

ال�سكر وال�صناعات التكاملية
م�صنع �أرمنت

ان�شاء عدد  2برج تربيد وتدوير للمياه جاري
حت�ضري الدرا�سات الفنية.

0.479

2

قنا للورق

منع ال�صرف على النيل وحتويله اىل �شبكة
خا�صة لل�صرف ،واملعاجلة وري غابة خ�شبية
مت التعاقد مع هيئة مياه ال�شرب وال�صرف
ال�صحي للدرا�سات الهند�سية.

4.085

3

م�صر للأملونيوم

�إعادة ت�أهيل وحدة �صهر القطران مب�صنع
بلوكات الكربون.
(جارى الرتكيب والت�شغيل يف فرباير ) 2010

2.285

0.457

4

الأهرام ل�صناعة البال�سيتك-
مدينة الكوثر �سوهاج

�إعادة تدوير املخلفات ال�صلبة  -جاري الرتكيب

0.332

0.1

5

الروماين ل�صناعة
البال�سيتك-مدينة الكوثر
�سوهاج

�إعادة تدوير املخلفات ال�صلبة  -جاري الرتكيب

0.101

0.096

0.8

0.034
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6

�شركة بيبوبريد لل�صناعات
اجللدية-مدينة الكوثر
�سوهاج

�إعادة تدوير املخلفات ال�صلبة  -جاري الرتكيب

0.243

0.074

7

الكوثر ل�صناعة الأغذية-
مدينة الكوثر �سوهاج

تركيب غالية جديدة مب�شتمالتها  -جاري
الرتكيب

0.039

0.012

8

الكوثر ل�صناعة الأعالف
احليوانية-مدينة الكوثر
�سوهاج

تركيب فالتر هواء و عدد � 2صومعة يف منطقة
التغذية  -جاري الرتكيب

0.152

0.046

7.716

1.619

9

امل�صرية لل�سبائك احلديدية
(الفريو�سيلكون)

10

الن�صر للتعدين

11

م�صر �إدفو للب والورق

الإجمايل
�أ�سوان
(�أدفو)
حت�سني وحدات تنقية الغازات –
(مت التعاقد وجارى التوريد)

امل�شروع الأول:تركيب فالتر لك�ساره
اخلام
متت الرت�سية وجارى التوريد
امل�شروع الثاين�:إ�ستبدال  3ك�سارات
قدميه بك�سارة جديدة بالفالتر.
جاري �إ�ستالم العرو�ض
تركيب وحدة لغ�سيل و�إعادة تدوير اللب
جاري حت�ضري الدرا�سات الفنية
(مت ا�ستالم عرو�ض)
الإجمايل
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0.204

0.041

0.42

0.085

3.94

0.788

4.564

0.914
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حمافظة املنيا
(�أبو قرقا�ص)
12

تغيري الوقود للغاز الطبيعي
(جاري التعاقد)

ال�سكر وال�صناعات التكاملية
م�صنع �أبوقرقا�ص

4.614

0.803

الإجمايل

4.614

0.803

الإجمايل لل�صعيد (قنا،املنيا� ,أ�سوان و�سوهاج)

16.894

3.336

حمافظة الدقهلية
(املن�صورة ،طلخا � ،سندوب)
13

الدلتا للأ�سمدة (درا�سات
بيئية)

تركيب وحدة �إزالة انبعاثات NOx

0.001

0.001

14

املن�صورة للراتنجات

حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
مت حت�ضري الدرا�سات الفنية ومت توقيع عقد
�شركة الغاز للخط الداخلي.

1.57

0.314

15

الدقهلية للغزل والن�سيج

حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
مت تركيب خط الغاز الداخلي و�شراء الوالعات
وجارى التعاقد على ال�شبكة اخلارجية.

0.135

0.027

حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
م�صر للزيوت وال�صابون م�صنع
مت تركيب خط الغاز الداخلي واخلارجي وجاري
�سندوب
تركيب الوالعات.

0.64

0.129

17

م�صنع الع�شماوي للطوب
الطفلي

حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي (مت
الت�شغيل).

0.084

0.0258

18

م�صنع عبداحلي للطوب
الطفلي

حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي (مت
الت�شغيل).

0.094

0.0287

2.524

0.5255

16

الإجمايل
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حمافظة ال�شرقية
(الزقازيق  ،العا�شر من رم�ضان)
حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
مت تركيب خط الغاز الداخلي وتوريد الوالعات
وجاري تنفيذ خط الغاز اخلارجي الآن.

0.683

0.136

20

كان لتعبئة الغازات

تركيب وحدات للحد من تلوث ال�صرف ال�صناعي
(مت الت�شغيل) .

0.442

0.089

21

م�ضارب ال�شرقية

التحويل لغاز طبيعي
(جارى �إعداد الدرا�سات الفنية)

0.036

0.012

22

ج�ست للمعادن

تركيب وحدة �سنفرة جديدة
(جارى �إعداد الدرا�سات الفنية)

0.219

0.066

23

الرواد للدواجن وال�صناعات
الغذائية

19

م�صر للزيوت وال�صابون
م�صنع الزقازيق

حمطة معاجلة لل�صرف ال�صناعي-
مت الرتكيب ومت الت�شغيل يف دي�سمرب 2009
وحدة ملعاجلة املخلفات ال�صلبة جاري تركيب
املعدات ومت الت�شغيل يف دي�سمرب 2009

الإجمايل

1.704

0.52

3.084

0.823

حمافظة البحرية
(كفر الدوار)
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24

م�صر للغزل والن�سيج
وال�صباغة/م�صنع الغزل
والن�سيج بكفر الدوار

تغيري الوقود للغاز الطبيعي.
جاري تركيب خط الغاز الداخلي ومت �إختيار
مورد الوالعات.

1.84

25

م�صر للغزل والن�سيج
وال�صباغة/م�صنع ال�صباغة
بكفر الدوار – �صباغى الي�ضا

حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
جاري تركيب خط الغاز الداخلي ومت اختيار
مورد الوالعات.

0.769

الإجمايل

2.609

0.368

0.153

0.521
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حمافظة الغربية
(املحلة)
26

عثمان لل�صباغة والتجهيز

حمطة معاجلة ال�صرف ال�صناعي وتعديل يف
العمليات االنتاجية.
جاري تقييم العرو�ض

1.24

27

�شركة ا�س ام �سي للأجهزة
الكهربائية

حمطة معاجلة لل�صرف ال�صناعي وتعديل يف
العمليات الإنتاجية.
جاري تقييم العرو�ض

0.079

0.024

الإجمايل

1.319

0.396

الإجمايل للدلتا (الدقهلية ،البحرية ,ال�شرقية والغربية)

9.536

2.2655

0.372

 -3م�شروعات تطوير ال�صناعات احلرفية وامل�سبوكات بوزارة التعاون الدوىل:
مت دعم عدد  12حمافظة على م�ستوى اجلمهورية بتمويل يبلغ قدره  400مليون جنيه مل�شروعات تطوير
ال�صناعات احلرفية وذلك باملحافظات الآتية:
.أحمافظة القاهرة (م�شروع قرية الفخار)
ي�شمل امل�شروع تطوير منطقة بطن البقرة احلرفية عن طريق �إن�شاء 100ور�شة� 52،أتيليه ًا ومرا�سم ًا
منوذجي ًا مطور ًا بالإ�ضافة �إيل �شبكات املرافق اخلا�صة ومركز تكنولوجيا لل�صناعات التقليدية ،مركز
ل�صناعة الفخار واخلزف والزجاج ،مدر�سة تعليمية فنية ،مبني خدمات �إداري للم�شروع وجتمع �سكني
(2000وحدة) لإيواء العاملني .
.بحمافظة � 6أكتوبر– قرية احلرفيني
يت�ضمن امل�شروع �إن�شاء قرية احلرفيني لنقل امل�سابك والور�ش احلرفية القائمة بطريق القاهرة /الفيوم
من الكيلو � 36.5إيل الكيلو  38.5مب�ساحة  122فدان ًا منها  12.2مت تخ�صي�صها للم�سابك ( 49م�سبك ًا)،
وحوايل  2534ور�شة –  73م�سطح ًا ا�ستثماري ًا مت�ضمن ًا الأعمال املدنية و املرافق.
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.جحمافظة القليوبية (منطقة ال�صفا ال�صناعية)
يت�ضمن امل�شروع تخ�صي�ص م�ساحة  142فدان ًا لنقل م�سابك �شربا اخليمة �إيل منطقة ال�صفا ال�صناعية
�شاملة الإن�شاءات و �إدخال جميع املرافق
.د حمافظة املنيا (مدينة احلرفيني)
يت�ضمن امل�شروع تخ�صي�ص م�ساحة  22فدان ًا �شرق النيل مبنطقة زاوية �سلطان لإقامة  193ور�شة لإن�شاء و
تطوير مدينة احلرفيني و�إن�شاء �سوق جتارى و � 193شقة للعاملني باملدينة و�إدخال املرافق العامة للمدينة.
.هحمافظة مطروح (مركز تطوير ال�صناعات البيئية والتنمية ال�شاملة لواحة �سيوة)
يهدف امل�شروع اىل التنمية ال�شاملة لواحة �سيوة من خالل تطوير امل�صانع القائمة (وحدات غ�سيل
زيتون – تنكات تخزين زيت زيتون) –متويل معدات خط تعبئة البلح الطازج و�إ�ستكمال املجمع ال�صناعى
لتعبئة منتجات التمر  -الإن�شاءات املدنية  -جممع �صناعى ملنتجات الزيتون – جتهيزات – رفع كفاءة
املبانى القدمية
.وحمافظة �سوهاج
• قرية احلرفيني
ي�شمل امل�شروع �إقامة  382ور�شة مبنطقة �أوالد عزاز مركز �سوهاج علي طريق الكوامل مب�ساحة � 80ألف
مرت مربع على بعد حواىل  8كم من �سوهاج.
•قرية الن�ساجني
يقام امل�شروع علي م�ساحة  35فدان ًا بحى الكوثر ويت�ضمن �إن�شاء  300وحدة ن�سيج مب�ساحة  44مرت ًا
للوحدة� ،إ�ضافة �إيل منزل ريفي مب�ساحة  88مرت ًا مربع ًا .وتبلغ املرحلة الأوىل من امل�شروع  122وحدة
بالإ�ضافة �إىل املياه والكهرباء والر�صف.
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.ز حمافظة الإ�سكندرية (منطقة البرتوكيماويات)
ي�شمل امل�شروع �إن�شاء جممع امل�سابك اجلديد مبنطقة البرتوكيماويات على طريق النه�ضة مب�ساحة
حواىل  34فدان ًا �شامال  240م�سبك ًا ( 180م�سبك ًا منطي ًا 60 ،م�سبك ًا كبري ًا) �أعمال هند�سية لإعداد املواقع
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– مبانى للم�سابك – مرافق البنية الأ�سا�سية وجتدر الإ�شارة �إيل �أن مدة تنفيذ امل�شروع تبلغ � 18شهر ًا.
.ححمافظة املنوفية (�إن�شاء جممع للحرفيني فى كل من منوف – �أ�شمون – �شبني الكوم)
ي�شمل امل�شروع نقل الور�ش من ال�شوارع الرئي�سية باملدن �إىل خارج الكتلة ال�سكنية والتى تت�ضمن 108
ور�شة فى منوف و 74ور�شة فى �أ�شمون  101ور�شة فى �شبني الكوم.
.طحمافظة الوادى اجلديد
امل�شروع هو �إن�شاء جممع متور (املجمع  7خطوط) ي�ضم خط �إنتاج دب�س البلح ـ ال�سائل ال�سكري من التمور.
.يحمافظة الإ�سماعيلية
نقل الور�ش خارج الكتلة ال�سكنية �إىل منطقة الور�ش ال�صناعية مبدينة امل�ستقبل على م�ساحة  25فدان ًا
و �إن�شاء حواىل  1159ور�شة مب�ساحات من  24م70 – 2م2فى ان�شطة جنارة – بالط – حدادة – خراطة
– دهانات – ور�ش متنوعة بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة اخلدمية و املرافق
.كحمافظة �شمال �سيناء (العري�ش)
نقل الور�ش احلرفية من داخل الكتلة ال�سكنية مبدينة العري�ش �إىل املنطقة ال�صناعية احلرفية جنوب
غرب املدينة بامل�ساعيد على م�ساحة واحد كيلو مرت مربع لتوطني  900ور�شة منها  650ور�شة كمرحلة �أوىل،
 270ور�شة كمرحلة ثانية.
 -4م�شروعـات جارى التح�ضري لها من خـالل جهاز �شئون البيئـة بالتعـاون مـع اجلهـات
املـانحـة خالل :2009
م�شروع حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة فى القطاع ال�صناعى بتمويل يبلغ  19مليون دوالر ًا ممو ًال من
. GEF/UNIDO
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الإتفاقيات املحلية والدولية
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البيان

تاريخ التوقيع

�إجتماع اللجنة التوجهية الثانية لت�سيري م�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعى (املرحلة الثانية) بح�ضور
ممثلى الوزارات املعنية وممثلى ال�شركات القاب�ضة ومديرى �شئون البيئة (القاهرة الكربى – اال�سكندرية)

2008/8/31

�إجتماع اللجنة التوجهية الثالثة لت�سيري م�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعى (املرحلة الثانية) بح�ضور
ممثلى الوزارات املعنية وممثلى ال�شركات القاب�ضة ومديرى �شئون البيئة (القاهرة الكربى – اال�سكندرية)

2009/11/1
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امل�ؤمترات والندوات
م

�إ�سم ور�شة العمل

التاريخ

1

ور�شة العمل اخلا�صة بتقدمي الإ�صدار الثانى من دليل �أ�س�س و�إجراءات تقييم الت�أثري
البيئى للم�شروعات – �أ�سوان

2009/12/27

2

ور�شة العمل اخلا�صة بالتعريف مب�شروع التحكم يف التلوث ال�صناعي – املرحلة الثانية
لل�شركات ال�صناعية مبنطقة �أبو روا�ش

2009/10/26

3

ور�شة العمل اخلا�صة بالتعريف بت�أ�سي�س ت�سجيل وتقييم وترخي�ص الكيماويات
REACH

2009/10/20

4

جل�سة اال�ستماع مل�شروع "الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية" بالإ�سكندرية واملقرتح
متويله من مرفق البيئة العاملية من خالل البنك الدوىل للإن�شاء والتعمري

2009/9/30

5

ور�شة العمل اخلا�صة بالتعريف مب�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع الأعمال
العام ال�صناعي – جمعية امل�ستثمرين بالعا�شر من رم�ضان

2009/8/17

6

ور�شة العمل اخلا�صة بالتعريف مب�شروع التحكم يف التلوث ال�صناعي – املرحلة الثانية

2009/8/12

7

ور�شة العمل اخلا�صة بالتعريف مب�شروع التحكم يف التلوث ال�صناعي – املرحلة الثانية
ودور الإعالم يف احلد من التلوث بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية

2009/8/9

8

ور�شة العمل اخلا�صة با�شرتاطات م�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعى وال�سيا�سات البيئية

2009/4/21

9

ور�شة العمل اخلا�صة بتقدمي الإ�صدار الثانى من دليل �أ�س�س و�إجراءات تقييم الت�أثري
البيئى للم�شروعات – الإ�سكندرية

2009/4/26

10

ور�شة العمل اخلا�صة بالتعريف با�شرتاطات التمويل اخلا�صة مب�شروع التحكم فى التلوث
ال�صناعى (املرحلة الثانية)

2009/2/1

11

ور�شة العمل اخلا�صة بالتعريف با�شرتاطات التمويل اخلا�صة مب�شروع التحكم فى التلوث
ال�صناعى (املرحلة الثانية) وكيفية �إعداد خطط توفيق الأو�ضاع – الإ�سكندرية

2009/1/29

12

ور�شة العمل اخلا�صة بتقدمي الإ�صدار الثانى من دليل �أ�س�س و�إجراءات تقييم الت�أثري
البيئى للم�شروعات – القاهرة

2009/1/28
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الف�صل احلادي ع�شر
مقدمة:

الطاقة
يف �ض ��وء الطلب املتزاي ��د واملت�سارع علي الطاقة للوف ��اء باحتياجات التنمية يف
م�ص ��ر وما يرتتب علي ذلك من �أعباء ل�ضمان ا�ستدامة تلك التنمية فقد قامت
وزارة الدول ��ة ل�شئون البيئة يف �أغ�سط� ��س  2009ب�إن�شاء وحدة تر�شيد ا�ستخدام
الطاق ��ة بهدف تفعيل �أن�شطة تر�شيد ا�ستخ ��دام الطاقة ون�شر تطبيقات الطاقة
اجلدي ��دة واملتج ��ددة و وزي ��ادة ن�سبة ا�ستخدامه ��ا يف جمي ��ع القطاعات �سواء
املنتج ��ة �أو امل�ستهلك ��ة للطاقة وحماي ��ة البيئة من خالل خف� ��ض انبعاث غازات
االحتبا�س احلراري امل�صاحبة لإنتاج الطاقة من م�صادر الوقود الأحفوري.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام 2009
 -1درا�سات تقييم الت�أثري البيئى لقطاع البرتول والغاز والكهرباء:
 .أمت درا�سة ومراجعة وتقييم عدد  142درا�سة تقييم ت�أثري بيئي تت�ضمن عدد  98م�شروع ًا ت�صنيف (ب)
 ،وعدد  44م�شروع ًا ت�صنيف (ج) يف جمال م�شروعات �أعمال احلفر ال�سيزمي ب�أنواعه املختلفة،
و�أعمال احلفر اال�ستك�شايف يف الرب والبحر ،وعمليات تنمية الآبار وت�سهيالت الإنتاج وعمليات
التكرير وف�صل امل�شتقات ،بالإ�ضافة �إيل العمليات اخلا�صة ملد خطوط نقل البرتول والغاز بالرب �أو
باملياه العميقة بالبحر املتو�سط والبحر الأحمر.
.بويف جمال حمطات توليد الكهرباء متت مراجعة عدد  5م�شروعات توليد للكهرباء تعمل بالدورة
املركبة بالإ�ضافة ايل حمطة الكرميات لتوليد الكهرباء بالطاقة ال�شم�سية.

 -2م�شروعات حتت الدرا�سة
 .أم�شروع حتويل املخلفات البلدية اىل كهرباء
تعد م�شكلة �إدارة املخلفات ال�صلبة فى م�صر من �أهم امل�شكالت البيئية ملا ت�سببه من �آثار �سلبية �أخرى
مثل تلوث الهواء (نظرا للحرق املك�شوف) .وت�صل كفاءة نظام جمع املخلفات فى بع�ض املدن اىل %30
فقط .وقد قررت احلكومة امل�صرية تنفيذ �أول وحدة لإنتاج الكهرباء من تدوير املخلفات البلدية ال�صلبة
حيث يتم متويلها من خالل املوازنة العامة للدولة  ,و يقوم اجلهاز حاليا بدرا�سة �أف�ضل التكنولوجيات
امل�ستخدمة للو�صول اىل التكنولوجيا املنا�سبة لتنفيذ امل�شروع ,واختيار �أن�سب املواقع لإن�شاء هذه الوحدة و
املتوقع �أن ت�ستوعب  1000طن من املخلفات ال�صلبة فى اليوم .
الأهداف الرئي�سية للم�شروع:
•�إيجاد م�صادر جديدة للطاقة
•احلد من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري والتي تنتج من م�صادر الوقود التقليدية
•احلد من امل�شكالت البيئية الناجتة من تراكم املخلفات البلدية خا�صة فى حمافظات الدلتا
•م�شروع جتريبي ميكن �أن يحتزى به وميكن تكراره .
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.بم�شروع ن�شر ا�ستخدام ال�سخانات ال�شم�سية يف املدن اجلديدة
يتزايد الطلب على الطاقة يف م�صر مبعدل مرتفع ( ٪ 7يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية) .وتعد م�صادر
الطاقة اجلديدة و املتجددة هي واحدة من �أهم م�صادر توليد الطاقة .وقد قام املجل�س الأعلى للطاقة فى
�أبريل  2007باملوافقة علي البدء فى تنفيذ خطة لإنتاج  ٪ 20من الطاقة الكهربية من م�صادر الطاقة
املتجددة بحلول عام . 2020
ويقوم اجلهاز حاليا بالتعاون مع وحدة تر�شيد الطاقة التابعة للأمانة الفنية ملجل�س الوزراء ب�إعداد
درا�سة جدوى اقت�صادية وفنية بهدف ن�شر ا�ستخدامات ال�سخانات ال�شم�سية يف املباين ال�سكنية باملدن
اجلديدة وذلك لرت�شيد ا�ستخدام الطاقة الكهربية التي ت�ستهلكها �سخانات املياه التي تعمل بالكهرباء.
.جم�شروع �إنتاج الوقود احليوي (البيوديزل) من بذور اجلاتروفا
يت�ضمن امل�شروع �إقامة مزرعة ( 500فدان ) لزراعة اجلاتروفا والتي تروي مبياه ال�صرف ال�صحي
املعاجلة وت�صميم وبناء م�صنع جتريبي قادر علي معاجلة الإنتاج الكامل للمزرعة من بذور اجلاتروفا
بطريقة البثق بالإ�ضافة ايل معاجلة املخلفات الناجتة (الكيك) لتوليد طاقة منها  .ويتم حاليا تدبري
التمويل املايل الالزم لتنفيذ امل�شروع بالتن�سيق مع وحدة تر�شيد ا�ستهالك الطاقة التابعة للأمانة الفنية
ملجل�س الوزراء .
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الف�صل الثاين ع�شر
املخلفات ال�صلبة
مقدمة:

تت�ضمن الإ�سرتاتيجية القومية للإدارة املتكاملة للمخلفات مراحل متعددة بدءا
من التعامل ال�سليم مع املخلفات ال�صلبة الذي يجب �أن يتم فى �إطار منظومة
متكاملة تبد�أ من مرحلة تولد املخلفات و جمعها ونقلها وتدويرها و�إعادة
ا�ستخدامها ،ثم التخل�ص النهائي من املرفو�ضات فى املدافن ال�صحية ،وو�ضع
ال�سيا�سات واللوائح التنظيمية والت�شريعات واخلطوط الإر�شادية للمراحل
املختلفة لإدارة املخلفات ،مع حتديد �أ�صول املمار�سات وعالقات االرتباط
و�سبل الرقابة واملحا�سبة مل�ساندة التنفيذ اجلاد لإدارة املخلفات ،وو�ضع الهيكل
امل�ؤ�س�سي الكامل على خمتلف امل�ستويات والقادر على التخطيط وح�سن الإدارة
والتنفيذ والرقابة واملتابعة مع �ضرورة توافر قدرات ب�شرية مدربة ت�ستطيع
الإجناز بالتوعية العالية واملطلوبة لر�ضاء املجتمع املخدوم ،و�أهمية توافر
م�ستويات التحول الالزمة بالقدر الكايف الذي ي�سمح با�سرتجاع التكاليف عم ًال
على ا�ستدامة فاعلية النظام يف حتقيق �أغرا�ضه
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها عام 2009
1.1خطة ال�سيطرة على املقالب العمومية �أثناء ظاهرة تلوث الهواء احلادة ( ال�سحابة
ال�سوداء) خالل عام :2009
 .أ �إعداد خطة ال�سيطرة على مقالب القمامة داخل حدود القاهرة الكربى مبواقع (الوفاء والأمل،
و�شربامنت ،والروبيكى ،ومنطقة النه�ضة ،و�شق الثعبان ،و 15مايو ،و�أبو زعبل).
.ب اتخاذ الإجراءات الالزمة لرفع الرتاكمات وال�سيطرة على املقالب ومنع اال�شتعال الذاتي داخل
حدود كل حمافظة بالتن�سيق مع وزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية ،وال�سادة حمافظى
القاهرة واجليزة والقليوبية وحلوان و� 6أكتوبر ورئي�سى هيئات النظافة بالقاهرة واجليزة.
.ج دعم حمافظات القاهرة واجليزة والقليوبية و� 6أكتوبر ب�سيارة حمولة  20طن ًا و �سيارة حمولة 5
�أطنان وذلك م�ساهمة فى رفع تراكمات حظائر اخلنازير بالإ�ضافة لرفع الرتاكمات من داخل كل
حمافظة.
.د التن�سيق مع جهاز التعمري للبدء فى العمل مبواقع الوفاء والأمل و�شربامنت والروبيكى وال�سالم
كمايلي:
موقع الوفاء والأمل
•يوجد باملوقع ب�صفة دائمة عدد  1لودر وعدد � 1سيارة قالب لنقل الأتربة
•تغطية وت�سوية الأجزاء الكبرية باملقلب التى مل يتم تغطيتها واملعر�ضة لال�شتعال فى �أى وقت.
•تغطية وت�سوية ب�ؤر للحرق املتعمد ( حرق �أ�سالك كهربائية وكاوت�شوك و�صل عددها فى تلك الفرتة
�إىل  16ب�ؤرة).
•عمل ت�سويات فى حدود  25700مرت مربع.
موقع �شربامنت

162

•يوجد باملوقع ب�صفة دائمة عدد  1لودر وعدد � 1سيارة قالب لنقل الأتربة
•عمل ت�سويات فى حدود  25350مرت ًا مربع ًا.
•تقوم املعدات بتغطية وت�سوية ب�ؤر للحرق والتى و�صل عددها فى تلك الفرتة �إىل  6ب�ؤر جميعها خارج
حدود املقلب بالطريق امل�ؤدى للمقلب بجوار املحاجر .
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موقع الروبيكى
• يوجد باملوقع ب�صفة دائمة عدد  2لودر وعدد � 1سيارة قالب لنقل الأتربة
• التعامل مع عدد  63ب�ؤرة حريق حيث مت تغطيتها بالرمال وت�سويتها .
موقع ال�سالم
•يوجد باملوقع ب�صفة دائمة عدد  1لودر وعدد � 1سيارة قالب لنقل الأتربة
•يتم تغطية وت�سوية الأجزاء الكبرية باملقلب التى مل يتم تغطيتها واملعر�ضة لال�شتعال فى �أى وقت.
•تقوم املعدات بتغطية وت�سوية ب�ؤر احلرق
•عمل ت�سويات فى حدود  12500مرت مربع.

�صورة ( � ) 1-12سري العمل مبوقع ال�سالم

ويو�ضح �شكل رقم (  )1-12كمية الت�سويات ويو�ضح �شكل ( )2-12عدد ب�ؤر احلرائق التى مت التعامل
معها باملواقع فى الفرتة من � 9/26إىل  ، 2009/11/10كما يو�ضح اجلدول (  )1 -12ملخ�ص ًا لعدد
احلرائق التي مت �إخمادها والت�سويات التي متت بكل موقع من املواقع التي مت الإ�شارة �إليها.
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جدول ( ) 1-12ملخ�ص لعدد احلرائق التي مت �إخمادها والت�سويات التي متت بكل موقع

املوقع

�إخماد حرائق

ت�سويات

الوفاء والأمل

16

 25700مرت مربع

�شربامنت

6

 25350مرت ًا مربع ًا

الروبيكى

63

-

ال�سالم

2

 12500مرت مربع

الإجماىل

87

 63550مرت ًا مربع ًا
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�شكل (  )1-12كمية الت�سويات التي متت باملواقع فى الفرتة من �9/26إىل 2009/11/21
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�شكل ( )2-12عدد ب�ؤر احلرائق التى مت التعامل معها باملواقع فى الفرتة من 2009/11/10 – 9/26

2.2م�شروع التو�أمة امل�ؤ�س�سية مع االحتاد الأوروبى
 .أمت عقد 3ور�ش عمل وخا�صة بعمليات التدوير والتخل�ص
.بمت التن�سيق مع اجلانب الأملاين من �أجل التطوير امل�ؤ�س�سي ملنظومة �إدارة املخلفات ال�صلبة
3.3م�شروع فرز املخلفات البلدية من املنبع داخل حمافظة اجليزة
امل�شروع قائم ويخدم  1400وحدة �سكنية ينتج عنها يوميا � 4أطنان من املخلفات ال�صلبة مق�سمة على
النحو التايل � 3 :أطنان خملفات ع�ضوية 1 ،طن خملفات �صلبة (ورق  ،كرتون  ،بال�ستيك  ،زجاج )....،
حيث يتم نقل هذه املخلفات �إىل م�صنع تدوير املخلفات و�إنتاج ال�سماد الع�ضوي ب�شربامنت لال�ستفادة من
املكونات املختلفة للمخلفات.
مت التح�ضري للبدء يف املرحلة الثانية من امل�شروع والذي �سيخدم حوايل  1600وحدة �سكنية.
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التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى
1.1امل�شاركة يف نقل �أن�شطة تربية اخلنازير خارج الكتل ال�سكنية فى حمافظات القاهرة الكربى
 .أ بناء على نتائج اجتماع جمل�س الوزراء رقم  49واملنعقد بتاريخ  2008/4/16فقد مت �إ�صدار
القرار اجلمهورى رقم  338ل�سنة  2008باملوافقة على تخ�صي�ص م�ساحة  238فدان ًا مبنطقة وادى
الدباب �شرق مدينة  15مايو للمنفعة العامة وذلك لتوطني �أن�شطة معاجلة القمامة وتربية اخلنازير
مبحافظات القاهرة واجليزة والقليوبية ،و�سوف يراعى فى تنفيذ امل�شروع كافة اال�شرتاطات
البيئية.
.ب نظر ًا لالعرتا�ضات ال�شعبية داخل حمافظة حلوان فقد �صدر القرار اجلمهورى رقم  271ل�سنة
 2009بعد موافقة اجلهات املعنية وبناء على ما عر�ضه املركز الوطنى لتخطيط ا�ستخدامات �أرا�ضى
الدولة ،وعلى موافقة جمل�س الوزراء بجل�سته املنعقدة فى 2009/5/13وذلك با�ستبعاد الأرا�ضى
البالغ م�ساحتها  238فدان ًا ال�صادر فى �ش�أنها قرار رئي�س اجلمهورية رقم  338ل�سنة  2008امل�شار
�إليه بتخ�صي�صها وذلك لتوطني �أن�شطة معاجلة القمامة وتربية اخلنازير لتعود لأ�صلها ك�أرا�ض
مملوكة ملكية خا�صة ويتم تخ�صي�صها للمنفعة العامة دون مقابل وذلك لتوطني �أن�شطة وتربية
اخلنازير مبحافظتى القاهرة وحلوان حيث يبعد املوقع عن مدينة ال�صف بحواىل 22كم وعن مدينة
15مايو بحواىل 27.75كم وعن الأمل بحواىل 34.5كم.

متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية
1.1مراجعة القانون اخلا�ص بالهدم والبناء
مراجعة القانون املقرتح وو�ضع الت�صورات اخلا�صة بو�ضع منظومة متكاملة لإدارة خملفات الهدم
والبناء وو�ضع لوائح منظمة للتخل�ص من تلك املخلفات
 2.2تعديل الالئحة التنفيذية
مراجعة وتعديل الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994حيث مت تعديل امللحق رقم ( )11
واخلا�ص با�شرتاطات اختيار مواقع م�صانع تدوير املخلفات و�إنتاج ال�سماد الع�ضوى وا�شرتاطات اختيار
مواقع التخل�ص الآمن من املخلفات
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تطوير نظم الإدارة املتكاملة للمخلفات ال�صلبة البلدية يف م�صر:
طبق ًا مل�ؤ�شرات الو�ضع الراهن والتحديات احلالية للنظم املتبعة يف �إدارة املخلفات ال�صلبة
البلدية فقد مت:
 1.1درا�سة وتنفيذ العديد من �إجراءات التطوير ،والتي ت�شمل كافة مراحل املنظومة بداية من التولد
والنقل و�صو ًال مل�شروعات التدوير والتخل�ص النهائي الآمن من املرفو�ضات يف مواقع املدافن
ال�صحية.
 2.2ت�شكيل جلنة عليا من ال�سادة وزراء البيئة والتنمية املحلية واملالية وال�سادة حمافظو �إقليم القاهرة
الكربى ،لإعداد خطة تنفيذية لتطوير نظم االدارة املتكاملة للمخلفات ب�إقليم القاهرة الكربى
ك�أ�سبقية �أوىل للتنفيذ والتقييم متهيدا لتعميمها على م�ستوى حمافظات اجلمهورية وتت�ضمن
الآتي:
 .أالنواحى الفنية واجلغرافية والإدارية واملالية ،مبا فيها العقود والنقل والتدوير ومواقع جديدة
للمعاجلة والدفن ال�صحى للمخلفات خارج نطاق املناطق ال�سكنية وداخل الظهري ال�صحراوى
لإقليم القاهرة الكربى
 .بدرا�سة �إمكانية اال�ستفادة من بع�ض خطوط ال�سكك احلديدية املوجودة حالي ًا فى دعم وتطوير
جزء من منظومة �إدارة املخلفات.
 .جاعادة النظر فى االطر الت�شريعية والتنظيمية والهياكل امل�ؤ�س�سية احلالية مبا ي�ضمن ح�سن
االدارة للمنظومة.
 .د�إعداد كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات لعمليات التدوير والتخل�ص النهائي لكي تطرح على
القطاع اخلا�ص حيث تتم عمليات املحا�سبة على وزن املخلفات التي ت�صل اىل املواقع بالطن
وقد مت اال�سرت�شاد بعرو�ض بع�ض ال�شركات الأجنبية واملحلية
 .ه�إعداد كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات لعمليات جمع ونقل املخلفات وتنظيف وكن�س ال�شوارع لكي
تطرح على القطاع اخلا�ص.
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امل�شاركة يف �إعداد املنظومة املتكاملة لإدارة املخلفات فى القرى الأكرث احتياجا
 1.1مت �إعداد برامج خا�صة لكل قرية لتطوير منظومة �إدارة املخلفات ال�صلبة وذلك عن طريق الدعم
مبعدات للم�ساهمة فى رفع الرتاكمات ورفع كفاءة عمليات اجلمع والنقل ,والدعم ب�صناديق جلمع
املخلفات ,و�إن�شاء مدافن حمكومة للتخل�ص الآمن وال�سليم من املخلفات
 2.2مت درا�سة العرو�ض املقدمة للمعدات اخلا�صة بتنمية وتطوير منظومة املخلفات يف هذه القرى
وت�شمل :عدد  100جرار2000 -مقطورة – � 1000سيارة قالبة ( 20طن) – � 67سيارة متو�سطة
( 5طن) حيث مت اختيار �أف�ضل العرو�ض الفنية املالئمة للم�شروع
 3.3معاينة وفح�ص وا�ستالم ال�سيارات العاملة لدعم برامج �إدارة املخلفات ال�صلبة لهذه القرى.
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الف�صل الثالث ع�شر
مقدمة:

املواد والنفايات اخلطرة
حتتاج �إدارة النفايات اخلطرة �إىل جهود كبرية لإدارتها بطريقة �سليمة و�آمنة
خالل مراحلها املختلفة والتى ت�شتمل على الت�صنيف اجليد لها وح�صرها
وجتميعها وتخزينها ونقلها �إىل مواقع التدوير �أو اال�سرتجاع �أو املعاجلة
ثم التخل�ص النهائى من نواجت املعاجلة فى مواقع دفن �صحى �آمنة جمهزة
وخم�ص�صة لهذا الغر�ض وفقا لأحكام قانون البيئة رقم  1994/4وتعديالته
والئحته التنفيذية .
لذا تعترب �إدارة املواد والنفايات اخلطرة يف م�صر من �أهم امل�شكالت البيئية
التي ترتبط بالنواحي االقت�صادية واالجتماعية والت�شريعية  ،وقد و�ضع القانون
 4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009ب�ش�أن حماية البيئة والئحته
التنفيذية تعريف ًا عام ًا للمواد والنفايات اخلطرة  ،كما �أو�ضح املبادئ الأ�سا�سية
للتعامل معها خالل دورة حياتها من خالل فكر �شامل متكامل بدء ًا من تولدها
وحتى التخل�ص النهائي الآمن منها يف مواقع منا�سبة ومعزولة متام ًا عن باقي
مفردات النظام البيئي ،كما بني اجلهات ذات العالقة بتداولها  ،و�أ�شار �إيل
�أدوار كل منها و�ألزم كل جهة ب�إ�صدار جداول باملواد اخلطرة املحظور تداولها
�إال برتاخي�ص من اجلهة الإدارية املخت�صة  ،وفى هذا ال�صدد ،تبذل الوزارة
جهد ًا كبري ًا فى التن�سيق مع الوزارات املعنية بتداول املواد والنفايات اخلطرة
لإ�صدار قوائم املواد والنفايات اخلطرة وفقا لأحكام املادة ( )25من الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة , 2009
لذا تعترب �إدارة املواد والنفايات اخلطرة من الأن�شطة الرئي�سية لوزارة الدولة
ل�شئون البيئة ,بل من �أهم الركائز للحفاظ على ال�صحة العامة والبيئة ،
و�أ�صبحت �آثارها ال�سلبية متثل �ضرر ًا كبري ًا على الإن�سان والكائنات واملن�ش�آت
على حد �سواء وحتتاج �إىل جهود كبرية لو�ضع احللول املنا�سبة لتفادى الأ�ضرار
الناجتة عن �إدارتها ب�شكل خاطئ  ،وذلك عن طريق احلد من ت�سربها �إىل
البيئة �أو اخلف�ض من �إنتاجها نظر ًا لتعدد �أ�شكالها و�صورها ،و�أ�صبح التعامل
معها �أمر ًا حتمي ًا فقد �أثرت على النظام البيئي وتوازنه ب�صورة ملحوظة يف
حال ترك املمار�سات احلالية ت�أخذ طريقها الت�صاعدي دون مواجهة وا�ضحة
ومدرو�سة للحد من تلك الآثار ومنعها �أو تقليلها على املدى البعيد .
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها عام 2009
1.1يف �إطار التحكم فى كميات املواد اخلطرة التي تدخل م�صر �سنويا ،مت الدرا�سة و�إبداء الر�أي الفني
البيئي لعدد  932طلب �إفراج جمركي �سنويا وبلغت كمياتها  22912طن  ،وال�شكل (  ) 1-13يو�ضح
عدد الإفراجات وكمياتها بالطن موزعة على �أ�شهر ال�سنة .

�شكل رقم ( : ) 1-13عدد الإفراجات وكمياتها بالطن موزعة على �أ�شهر ال�سنة
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2.2امل�شاركة فى تنفيذ م�شروع تعزيز الإ�سرتاتيجيات اخلا�صة بح�صر امللوثات الع�ضوية الثابتة املنتجة
عن غري ق�صد فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن (ي�شارك يف امل�شروع مع م�صر دول :ال�سودان
 ،الأردن  ،اليمن بالإ�ضافة �إىل ال�سعودية) وبتمويل ذاتي .
3.3يف �إطار م�شروع الإدارة الآمنة لنفايات الزئبق املمول من املعونة الكورية ،مت االنتهاء من و�ضع �آلية
حل�صر هالك ملبات الفلور�سنت املحتوية علي الزئبق ،و�شمل احل�صر يف خمطط  ( 2009الكميات-
الهالك -غري املطابق للموا�صفات) من منتجي اللمبات  9500ملبة/يوم ،واللمبات امل�ستهلكة يف
املن�ش�آت احلكومية  53000ملبة�/سنة� ،سيتم �إعادة تدويرها يف وحدة متكاملة خم�ص�صة لذلك
�سيقوم اجلانب الكوري بتوفريها.ويو�ضح ال�شكالن ( ) 3-13 ( ، ) 2-13كميات هالك اللمبات
الفلور�سنت بكل من امل�صانع املنتجة والوزارات املختلفة.
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�شكل رقم ( ) 2-13كميات هالك اللمبات مب�صانع الإنتاج

�شكل رقم ( ) 3-13كمية هالك ملبات الفلوري�سنت بالوزارات

4.4االنتهاء من �إعداد دليل لتو�صيف وتكويد النفايات ال�صناعية اخلطرة ،ودليل �إر�شادي ملراجعة
الإخطارات اخلا�صة بعبور ال�سفن املحملة بالنفايات اخلطرة يف �إطار م�شروع التو�أمة امل�ؤ�س�سية
املمول من االحتاد الأوربي.
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االتفاقيات الدولية واملحلية
�إعداد الر�أي النهائي لوزارة الدولة ل�شئون البيئة يف الإطار اال�سرتاتيجي اجلديد للخطة الإ�سرتاتيجية
الع�شرية  2020-2010التفاقية بازل ،ومتثيل م�صر يف جمموعة االت�صال امل�شكلة يف �إطار اتفاقية بازل
ملراجعة اخلطة.
 1.1يف �إطار االلتزام بتنفيذ خطة العمل الوطنية التفاقية �ستوكهومل ،ومن خالل م�شروع يديره البنك
الدويل بتمويل من مرفق البيئة العاملي مت ح�صر م�صادر زيوت املحوالت الكهربية املحتوية علي
 PCB'sيف �إطار جغرايف �شمل حمافظات جنوب ال�صعيد ،الإ�سكندرية ،القاهرة الكربى وقدرت
بعدد  15615حمو ًال ،وكذا مت جمع وتخزين  1060طن ًا من املبيدات املنتهية ال�صالحية جاري
اتخاذ �إجراءات التخل�ص الآمن منها.
2.2يف �إالطار التفاو�ضي التفاقية ا�ستكهومل للملوثات الع�ضوية الثابتة :مت تقدمي التقارير الوطنية املقررة
وفق ًا لأحكام املادة ( )15من االتفاقية ،كما مت تقدمي االحتياجات املالية للفرتة ،2014-2010
وامل�شاركة يف خطة الر�صد الإقليمية علي امل�ستوي الإفريقي ،ايل جانب جناح امل�ساعي الرامية �إيل
ت�أكيد م�شاركة م�صر فى ع�ضوية جلنتي املراجعة وتقييم الفاعلية باالتفاقية .
 3.3مراجعة البيانات الفنية والقانونية لعدد � 66إخطار ًا للموافقة امل�سبقة لعبور �شحنات نفايات خطرة عرب
قناة ال�سوي�س وفق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف اتفاقية بازل ،لكمية  86257طن ًا لعدد � 66سفينة ،
وال�شكل ( ) 3-13يو�ضح �إجمايل �شحنات النفايات اخلطرة عرب قناة ال�سوي�س خالل عام .2009
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� 4.4إعداد تقرير م�صر ب�صفتها الدولة املكلفة مبتابعة اتفاقية بازل من قبل جمل�س الوزراء العرب
امل�سئولني عن �شئون البيئة عن متابعة املفاو�ضات اجلارية يف �إطار اتفاقية بازل وعر�ضه علي
الفريق العربي املعني باالتفاقيات البيئية الدولية املعنية باملواد والنفايات اخلطرة يف اجتماعه الـ
(26دم�شق � /أكتوبر .)2009
� 5.5إعداد الر�أي النهائي لوزارة الدولة ل�شئون البيئة بخ�صو�ص مقرتح م�صر عن الت�آزر بني اتفاقيات
بازل� ،ستوكهومل ،روتردام.
� 6.6إعداد الر�أي النهائي لوزارة الدولة ل�شئون البيئة يف االتفاقية اجلديدة للمنظمة البحرية الدولية
واخلا�صة بالتدوير الآمن لل�سفن املنتهية ال�صالحية.
� 7.7إعداد ر�ؤية وزارة الدولة ل�شئون البيئة يف حترير التجارة يف اخلدمات بني م�صر واالحتاد الأوربي يف
�إطار اتفاقية ال�شراكة امل�صرية الأوربية.

امل�ؤمترات والندوات
 1.1اال�شرتاك يف برناجمي �صباح اخلري يا م�صر  ،واحلياة اليوم عن "الزئبق والت�أثريات ال�صحية
والبيئية" وكيفية جتميع كميات اللمبات الفلوري�سنت املنتهية ال�صالحية.
 2.2تقدمي ورقتي عمل عن" الإدارة املتكاملة للمواد اخلطرة" " ،الزئبق وخماطر املخلفات اخلطرة
وت�أثريها على ال�صحة والبيئة" وكذلك "تعريف لوحدة �إعادة تدوير الزئبق" للجمعيات الأهلية
ومكاتب البيئة وال�صحة يف طنطا ،الإ�سكندرية ،البحرية  ،وميت غمر.
 3.3امل�شاركة بورقة عمل عن "الإدارة املتكاملة للمواد اخلطرة والكيمياء اخل�ضراء" مع املركز
االقليمى للنظائر امل�شعة يف م�ؤمتر "التخل�ص الآمن من املخلفات الإ�شعاعية واالجتاهات احلديثة
بال�صناعة.
� 4.4إعداد بع�ض التنويهات عن املواد اخلطرة ( ت�أثرياتها ال�صحية والبيئية  ،اال�ستخدام والتخل�ص
اخلاطئ) للتلفزيون "قناة النا�س".
� 5.5إعداد بع�ض ر�سائل التوعية عن "الزئبق وت�أثرياته ال�صحية والبيئية" و "التخل�ص الآمن من ملبات
الفلور�سنت" للعر�ض على �شا�شة للتوعية البيئية يف ميدان التحرير.
 6.6تقدمي ورقة عمل عن "املنظفات ال�صناعية واملنزلية وت�أثريها على ال�صحة والبيئة" للجمعيات
الأهلية ومكاتب البيئة وال�صحة باملنوفية
 7.7االنتهاء من �إعداد املادة العلمية لعقد م�ؤمتر للكليات املختلفة بجامعة القاهرة عن "الإدارة املتكاملة
للمواد اخلطرة ،ال�سموم املنزلية" بالتعاون مع (كلية الزراعة – جامعة القاهرة).
 8.8تقدمي ورقة عمل عن "النظام املوحد للكيماويات  " GHSللعاملني بالهيئة امل�صرية العامة
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للموا�صفات واجلودة
�9.9إعداد ورقة عمل عن "الإدارة املتكاملة للمواد واملخلفات اخلطرة" مل�ؤ�س�سة الأهرام.

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات املختلفة :
 1.1التن�سيق مع وزارة التجارة وال�صناعة لتحديث قوائم النفايات اخلطرة ال�صادرة بقرار ال�سيد
الدكتور /وزير ال�صناعة رقم  165ل�سنة . 2002
 2.2التن�سيق مع وزارة البرتول فى جمال جتميع الزيوت امل�ستعملة بوا�سطة �شركة برتوتريد لإعادة
تدويرها وفقا لل�ضوابط املو�ضوعة فى هذا ال�ش�أن  ،وقد مت جتميع حواىل � 24ألف طن من الزيوت
امل�ستعملة بالتن�سيق مع �شركة برتوتريد لإعادة تدويرها .
 3.3بالتن�سيق مع ال�شركة امل�صرية للأ�سمنت (الفارج) مت التخل�ص من حواىل � 20ألف طن من املخلفات
اخلطرة .
 4.4بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة مت اتخاذ الإجراءات التالية :
 .أ دعم �إدارة النفايات الطبية اخلطرة بعدد  10حمارق ملعاجلة والتخل�ص الآمن من هذه النفايات
ومت توزيعها على املحافظات املختلفة وفقا للأولوية من خالل التعاقد مع وزارة الدولة للإنتاج
احلربى (�شركة املع�صرة لل�صناعات الهند�سية ـ م�صنع  45احلربي) وتو�ضح ال�صورة ()1-13
املحرقة التي يتم �إنتاجها بوا�سطة وزارة الدولة للإنتاج احلربي واملزودة بوحدة تنقية الغازات
املت�صاعدةالتي تعمل بالنظام الرطب.
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 .ب و�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة النفايات الطبية اخلطرة بطريقة �سليمة و�آمنة وجارى
مراجعتها واعتمادها لإ�صدارها فى �صورتها النهائية .
.ج و�ضع ال�شروط واملتطلبات الواجب توافرها عند تركيب وت�شغيل و�صيانة حمرقة النفايات اخلطرة
الناجتة عن �أن�شطة من�ش�آت الرعاية ال�صحية وطرائق اختبارها .
.د و�ضع اخلطة التنفيذية للإدارة املتكاملة للنفايات الطبية اخلطرة مبن�ش�آت الرعاية ال�صحة
5.5و�ضع ال�ضوابط واال�شرتاطات الواجب توافرها عند اختيار و�إن�شاء مواقع الدفن الآمن للنفايات اخلطرة.
6.6و�ضع مقرتح خطة ملنع ت�سرب املواد والنفايات اخلطرة وامللوثة للبيئة للبالد .
7.7مراجعة درا�سات تقييم الت�أثري البيئى فى جمال �إدارة املواد والنفايات اخلطرة .
8.8يف �إطار التعاون والدعم الفني مت التن�سيق بني جامعة فيينا وجامعة القاهرة لتبادل اخلربات فى
جمال "دورة حياة املادة" وتدريب الطلبة عليها  ،وكذلك اال�شرتاك فى امل�ؤمترات العلمية.
9.9التن�سيق من خالل م�شروع التو�أمة امل�ؤ�س�سية مع "كلية الزراعة -جامعة القاهرة" لرتجمة بع�ض
الكتيبات عن املبيدات لطباعتها.
1010االنتهاء من �إعداد م�سودة خطة عمل للإدارة الآمنة للنفايات االلكرتونية يف م�صر بالتن�سيق مع
وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
1111امل�شاركة يف مراجعة م�سودة اال�سرتاتيجية القومية للإدارة الآمنة للنفايات الطبية.
1212توقيع بروتوكول تعاون مع حمافظة الإ�سكندرية ب�ش�أن توطني وحدة لإعادة تدوير ملبات الفلوري�سنت
يف �إطار م�شروع �إدارة خملفات الزئبق املمول من هيئة املعونة الكورية.
 1313امل�شاركة يف جلنة ح�صر وجرد كميات من مبيد املاجنا�سيد ومت �إعداد التقرير بالتعاون مع معهد
بحوث البرتول – وزارة البحث العلمي ,الإدارة العامة لري البحرية بدمنهور – وزارة املوارد املائية
والري ,الإدارة العامة لري دمياط – وزارة املوارد املائية والري.
1414يف �إطار تطبيق نظام جديد لت�سجيل وتقييم واعتماد الكيماويات باالحتاد الأوروبي « »REACHمت
ح�صر وت�سجيل مبدئي حلوايل � 130شركة م�صدرة للكيماويات لالحتاد الأوربي وجاري خطوات
"الت�سجيل النهائي" ال�ستكمال خطوات احل�صول علي ال�شهادة.ومت االنتهاء من ان�شاء املوقع
االلكرتوين اخلا�ص « »REACHبالتعاون مع احتاد ال�صناعات  ،ومركز الإنتاج الأنظف مل�ساعدة
امل�صانع للح�صول على املعلومات .
1515يف �إطار دعم منظومة الإدارة الآمنة للنفايات الطبية اخلطرة مت بالتن�سيق مع قطاع الإنتاج
احلربي علي دعم القطاع ال�صحي يف م�صر بوحدات ترميد بلغ عددها  2009با�ستثمارات تقدر
بحوايل 5.425مليون جنيه مت متويلها من �صندوق حماية البيئة.
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بناء القدرات ورفع الكفاءة :
� 1.1إعداد وتنفيذ الربنامج التدريبي ل�شركة الدهانات احلديثة عن الإدارة املتكاملة للمواد اخلطرة
"القوانني والت�شريعات البيئية واالتفاقيات الدولية" " ،الت�أثريات ال�صحية والبيئية للكيماويات"
",التفتي�ش البيئي"" ،تقييم املخاطر وحتليلها يف م�صانع الدهانات"  " ،الإدارة املتكاملة للمخلفات
اخلطرة".
 2.2رفع قدرات العاملني فى �إدارة املواد والنفايات اخلطرة والعاملني بفروع اجلهاز فى جمال �إدارة
خملفات الزئبق من خالل م�شروع �إدارة خملفات الزئبق .
 3.3رفع قدرات العاملني فى �إدارة املواد والنفايات اخلطرة والعاملني بفروع اجلهاز فى جمال ، GHS
 REACHمن خالل م�شروع التو�أمة امل�ؤ�س�سية .
 4.4الإعداد لتدريب العاملني فى جمال ر�صد وقيا�س امللوثات الع�ضوية الثابتة فى الهواء من خالل
م�شروع تعزيز اال�سرتاتيجيات اخلا�صة بامللوثات الع�ضوية الثابتة املنتجة عن غري ق�صد فى منطقة
البحر الأحمر وخليج عدن .
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الف�صل الرابع ع�شر
مقدمة:

التنمية البيئية للمجتمعات العمرانية
تعانى املجتمعات العمرانية الكثري من ال�ضغوط والتحديات تتمثل فى زيادة
�أحمال التلوث الناجتة من الأن�شطة التنموية املختلفة حيث ين�ش�أ تلوث الهواء
يف املناطق العمرانية نتيجة للإنبعاثات ال�صادرة عن املن�ش�آت ال�صناعية و
عادم املركبات يف ال�شوارع املزدحمة  ،وكذلك الت�أثريات ال�سلبية للتخل�ص
غري ال�سليم من ال�صرف ال�صحي على ال�صحة العامة فى ظل ارتفاع تكاليف
توفري البنية التحتية.كما تعانى كثري من املجتمعات العمرانية خا�صة املناطق
الع�شوائية من تراكم املخلفات ال�صلبة حيث تعانى من ق�صور فى �أنظمة �إدارة
املخلفات ال�صلبة و اخلطرة النا�شئة من الأن�شطة ال�صناعية الع�شوائية.
ومن هذا املنطلق يتحتم وجود جهود م�ضنية تقابل هذه ال�ضغوط والتحديات
لتوفري بيئة �سكنية متوازنة ومناخ بيئي مالئم ال�ستدامة الأن�شطة التنموية فى
املجتمعات العمرانية.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام 2009
1.1مت �إعداد دليل اال�شرتاطات البيئية مل�شروعات مزارع الرثوة ال�سمكية وم�شروعات جمازر املا�شية

�صورة ( ) 1-14دليل الإ�شرتاطات البيئية

2.2ا�ستكماال لربنامج دمج الأبعاد البيئية لتنمية املدن اجلديدة مت تطبيق الربنامج على مدينة العبور
حيث مت التن�سيق مع جهاز مدينة العبور ال�ستخدام حمطة الر�صد املتنقلة لإجراء القيا�سات
اخلا�صة بالهواء وال�ضو�ضاء للت�أكد من مدى مطابقة املعايري البيئية فى املدن اجلديدة و قيا�س
العادم للمركبات املرتددة على املدينة و�إعداد برامج للتوعية البيئية للقاطنني والطالب.
3.3مت �إعداد م�سودة لتقرير دمج الأبعاد البيئية لتنمية مدينة العبور ي�شتمل على تو�صيف بيئي للمدينة
بالإ�ضافة �إىل املتطلبات والتو�صيات البيئية لتنمية املدينة.

االتفاقيات الدولية واملحلية
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1.1مراجعة و�إبداء الر�أي الفني يف الربوتوكول اخلا�ص بالتعاون مع �شركة كوين �سريف�س ملنظومة ق�ش
الأرز للعام  2009و�إلزامها باملوا�صفات الفنية املو�ضوعة من قبل بوا�سطة ال�شركة للمعدات.
2.2امل�شاركة يف جلنة فح�ص الوحدات الواردة من الهيئة العربية للت�صنيع ب�ش�أن املعدات اخلا�صة بكب�س
ق�ش الأرز.
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امل�ؤمترات والندوات
1.1امل�شاركة بورقة بحثية بعنوان "امل�سكن ال�صحي بني املقدرة و ال�ضغوط التاريخية واالقت�صادية و
ال�سيا�سية فى م�صر" فى �إطار املحور الثاين ملحاور م�ؤمتر "ال�سكن ال�صحي االقت�صادى فى املدن
ال�صغرية واملتو�سطة" بجمهورية ال�سودان.
�2.2إقامة ندوة فى جمال ال�صرف ال�صناعي و�آثاره وكيفية الت�صرف فيه مبقر الفرع الإقليمي للجهاز
بال�سوي�س.
�3.3إعداد املادة العلمية بعنوان "تنمية املناطق احل�ضرية فى املناطق ال�صناعية" وذلك �ضمن برنامج
رفع الوعي البيئي للمنظمات الأهلية مبدينة ال�ساد�س من �أكتوبر والعا�شر من رم�ضان.

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات املعنية
1.1امل�شاركة يف جلنة احليز والكردون و قد مت اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد  657قرية و  41مدينة.
2.2امل�شاركة يف اللجنة الدائمة للمواين التخ�ص�صية حيث مت القيام بعدد  15معاينة للموانئ التخ�ص�صية
(  2ميناء �صيد  1 /ميناء تعديني  9 /ميناء برتويل  3 /ميناء �سياحي).
3.3امل�شاركة يف اللجنة الدائمة للإغراق وذلك لدرا�سة الطلبات املقدمة من املوانئ وال�شركات ب�ش�أن
منح تراخي�ص الإغراق.
4.4اال�شرتاك فى جلان �إعداد موا�صفة قيا�سية فى جمال الوقاية الإ�شعاعية بالهيئة العامة للموا�صفات
واجلودة .
5.5التن�سيق مع هيئة التعمري وهيئة التنمية ال�صناعية ملعاينة مدينة عرب �أبو م�ساعد ،ومت عر�ض
االعتبارات البيئية الواجب توافرها يف هذه املنطقة متهيد ًا للتخطيط العمراين ثم البيئي لهذه
املنطقة.
6.6التن�سيق مع ديوان عام حمافظة كفر ال�شيخ ملعاينة املنطقة املقرتحة لإن�شاء منطقة حرفية فى
مدينة بيال يف اجلزء الذي �سوف يتم تغطيته من م�صرف �أبو حجاج باملدينة ،ومت خماطبة ال�سيد
ال�سكرتري العام ملحافظة كفر ال�شيخ باملوافقة على ا�ستخدامها كمنطقة �صناعية.
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متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية
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 1.1التحقق من ال�شكوى املقدمة ب�ش�أن حمطة رفع ال�صرف ال�صحي بقرية كفر قريطنة –مركز املحلة
الكربى حمافظة الغربية وثبت من املعاينة عدم وجود م�شاكل بيئية وانه قد مت �إزالة �أ�سباب ال�شكوى
من قبل �إدارة الوحدة املحلية بقرية كفر قريطنة.
 2.2ح�ضور جل�سة ا�ستماع والقيام باملعاينات امليدانية املبدئية مل�شروع ال�صرف ال�صحي ملحافظة البحرية
التي يقوم معهد الدرا�سات والبحوث البيئية بجامعة عني �شم�س ب�إعداد الدرا�سات البيئية لها –وانتهى الر�أي �إىل وجوب ا�ستكمال الدرا�سات البيئية حتى يت�سني لنا �إبداء الر�أي النهائي.
 3.3درا�سة ال�شكوى الواردة من جهاز مدينة القاهرة اجلديدة ب�ش�أن الت�ضرر من غرفة املولدات اخلا�صة
مبدر�سة ال�شويفات نتيجة االنبعاثات ال�صادرة وكذلك ال�ضو�ضاء التي ت�ؤثر على املنطقة ال�سكنية
املجاورة ,ومت �إجراء معاينة م�شرتكة وقيا�س م�ستويات ال�ضو�ضاء ال�صادرة وكذلك االنبعاثات .
 4.4عر�ض وتقدمي كافة اال�شرتاطات البيئية واخلطوط الإر�شادية للتوزيع البيئي للأن�شطة والتن�سيق مع
ال�سادة مطوري املناطق ال�صناعية مبقر الهيئة العامة للتنمية ال�صناعية و االنتهاء من التخطيط
البيئي للمناطق التي تخ�ص املطورين مبدينة العا�شر من رم�ضان-ال�ساد�س من �أكتوبر.
 5.5درا�سة امل�شروعات اخلا�صة بطريق الإ�سماعيلية ال�صحراوي بالتن�سيق مع املركز الوطني ال�ستخدامات
�أرا�ضى الدولة ملراعاة البعد البيئي بتلك امل�شروعات عند تنفيذها بناء على طلب رئا�سة جمل�س
الوزراء.
 6.6و�ضع التو�صيات البيئية اخلا�صة بتوفيق �أو�ضاع �سويقة مدينة ن�صر – احلي الثامن  -من خالل
اللجنة امل�شكلة من قبل النيابة الإدارية املحلية حلى مدينة ن�صر لدرا�سة الآثار البيئية لل�سويقة
على املنطقة ال�سكنية املجاورة ،ومت االنتهاء �إىل �إلزام حي مدينة ن�صر من قبل نيابة الإدارة املحلية
مبراعاة التو�صيات البيئية املو�ضوعة من خالل جهاز �شئون البيئة.
 7.7درا�سة التقرير الذي �أعدته اللجنة امل�شرتكة املنعقدة مبجل�س ال�شورى عن مو�ضوع الع�شوائيات
يف القاهرة الكربى ،و�أو�ضحت املراجعة �إىل �إقرار اللجنة بوجود م�شاكل بيئية عديدة م�صاحبة
للمناطق الع�شوائية
 8.8درا�سة التقرير الذي �أعدته جلنة ال�صحة وال�سكان والبيئة مبجل�س ال�شورى عن الزيارة التي قامت
بها اللجنة  26-24فرباير  2009ملحافظة �شمال �سيناء ومت عر�ض ما مت تنفيذه من م�شروعات فى
جمال اخت�صا�ص وزارة الدولة ل�شئون البيئة باملحافظة ومت التوجيه حلل امل�شكالت البيئية الناجتة
عن حمطة ال�صرف ال�صحي مبنطقة جرادة مبدينة العري�ش.
 9.9متت املراجعة الفنية على م�سودة التقرير الأول لتوقعات البيئة العربية والذي انعقد فى جامعة الدول
العربية من  12-10مار�س  2009بالقاهرة .
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1010اعداد تقرير فنى خا�ص بالأن�شطة ال�صناعية مبدينة اال�سماعلية اجلديدة وخماطبة جمل�س
الوزراء والوزارات املعنية باخلطوط الإر�شادية الواجب مراعاتها عند تنفيذ امل�شروعات احلالية
وامل�ستقبلية.
�1111إعداد تقرير فنى ب�ش�أن حمطات معاجلة الزيوت امللحقة مبحطات متوين ال�سيارات ،ومت توجيه غري
املطابق منها للمعايري املو�ضوعة للتعاون مع الهيئة العربية للت�صنيع لتطوير التقنيات امل�ستخدمة.
1212عر�ض الر�أي البيئي حول املخطط الإ�سرتاتيجي ملنطقة جنوب ال�صعيد مبقر هيئة التخطيط
العمراين ومت �إر�سال كافة املالحظات البيئية الواجب توافرها عند درا�سة الأقاليم الأخرى والعمل
بها.
1313متت مراجعة الدرا�سة املقدمة ب�ش�أن م�شروع نقل مزارع الدواجن من حمافظة القليوبية �إىل وادي
الفارغ بوادي النطرون – حمافظة البحرية -ومت �إعداد تقرير فني يت�ضمن جمموعة من التو�صيات
البيئية التي يجب مراعتها عند تنفيذ امل�شروع ،كما مت التو�صية ب�ضرورة �إجراء درا�سات �إ�ضافية
خا�صة فيما يتعلق مبعدالت ال�سحب الآمن من خزان املياه اجلويف باملنطقة التي مت اختيارها
مبحافظة البحرية.

بناء القدرات ورفع الكفاءة
مت تدريب �أحد الباحثني ملدة عام على "ت�أهيل الكوادر الفنية للإدارة الدولية" ب�أملانيا
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�صحة البيئة
مقدمة:
�صحة البيئة هى العالقة بني البيئة مبكوناتها املختلفة و�صحة الإن�سان ،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

الأن�شطة التى مت تنفيذها خالل عام 2009
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1.1تفعيل ا�سرتاتيجية حماية البيئة املت�ضمنة بالربنامج القومي ال�سرتاتيجيات ال�سكان لعام  2017من
خالل �إبراز مهام الوزارة فى هذا املجال وذلك �ضمن التقارير املقدمة من باقي الوزارات املعنية
لإدراجها يف �إطار تنفيذ اخلطة القومية لل�سكان.
�2.2إعداد املذكرات والتقارير
 .أ�إعداد تقرير عن املقال املن�شور بجريدة البديل حتت عنوان "عدد الوفيات من التلوث الهوائي فى
م�صر اكرب من وفيات حوادث الطرق (( ...البيئة )) مل ت�صدر تقرير ًا واحد ًا منذ �إن�شائها"  ،حيث
�أفاد رئي�س الإدارة املركزية للمعلومات بالوزارة رد ًا على ما ورد باملقال �أن الوزارة قامت ب�إ�صدار
4تقارير حلالة البيئة فى م�صر باللغة العربية والإجنليزية لأعوام ()2007,2006,2005,2004
كذلك قامت الوزارة ب�إ�صدار التقرير ال�سنوي لها لعام  2007وجميع هذه التقارير مت ن�شرها على
موقع الوزارة واجلهاز ب�شبكة االنرتنت العاملية  ،كما �أفاد �أي�ضا مدير �صحة البيئة بالوزارة �أنه ال
توجد �إح�صائيات بوزارة ال�صحة حتدد عدد الوفيات الناجتة عن تلوث الهواء بالقاهرة� ,إال �أن
هناك عالقة وثيقة بني تلوث الهواء وارتفاع عدد امل�صابني بالأمرا�ض ال�صدرية و�أزمات القلب،
ولكن يوجد حت�سن فى نوعية الهواء فى ال�سنوات الأخرية والتقارير الدالة على ذلك من�شورة على
موقع الوزارة واجلهاز على �شبكة الإنرتنت العاملية
.ب�إعداد تقرير حول القرارات ال�صادرة عن اجتماع جمل�س الوزراء ب�ش�أن م�شروع قرار رئي�س اجلمهورية
مب�شروع قانون �إن�شاء جهاز �سالمة الغذاء وم�شاركة وزارة البيئة بهذا املجل�س.
.ج�إعداد تقرير ب�ش�أن اخلطاب الوارد من ال�سيد الأ�ستاذ الدكتور /حمدي ال�سيد نقيب الأطباء ب�ش�أن
وجود مذكرة تفاهم بني ال�شركة الأمريكية الربيطانية للتبغ وال�سيد/حمافظ جنوب �سيناء لتدريب
العاملني فى املن�ش�آت ال�سياحية على حق النزيل فى اختيار �أماكن التدخني �أو الأماكن اخلالية
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من التدخني ،وتخ�صي�ص �أماكن للمدخنني فى نف�س احلجرة ،ولكن بعد عمل تعديل فى �أ�سلوب
التهوية ،حيث مت �إر�سال خطاب اىل كل من ال�سيد املحافظ جنوب �سيناء وال�سيد وزير التنمية
املحلية للت�أكد من �صحة املعلومات املوجودة فى اخلطاب ،حيث �أن هذه املذكرة تتعار�ض مع قانون
حظر التدخني.
.د�إعداد مذكرة ب�ش�أن اخلطاب الوارد من الإدارة العامة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات ب�ش�أن قيام �أجهزة
�ضبط ق�ضايا النفايات واملخلفات الطبية اخلطرة التي يتم ت�سريبها من امل�ست�شفيات �إىل بع�ض
املخازن (غري املرخ�صة) متهيد ًا لفرزها و�إعادة تدويرها يف �إنتاج "الأواين املنزلية " باتخاذ كافة
الإجراءات القانونية والإدارية  ،و�إغفال الإجراءات ال�صحية الوقائية املتخذة حيال املتهمني من
املتعاملني يف تلك امل�ضبوطات �صحي ًا  ،حيث متت خماطبة ال�سيد الدكتور /رئي�س الإدارة املركزية
لل�شئون الوقائية بوزارة ال�صحة مبحتوى اخلطاب امل�شار �إليه التخاذ الإجراءات الالزمة لهذا
املو�ضوع.
 .ه�إعداد كلمة عن املجاالت املختلفة للتلوث والأمرا�ض الناجتة عن تلوث املياه والهواء لإلقائها فى
اجلل�سة االفتتاحية مل�ؤمتر كلية طب الأزهر ال�سنوي الدويل التا�سع ع�شر.
 .ودرا�سة ما جاء بتقرير “�سالمة الغذاء وجودته” وتلخي�ص ما جاء به ملناق�شته فى اجتماع املجل�س
القومي للخدمات والتنمية االجتماعية مبجل�س ال�شورى.
3.3الربامج اخلا�صة بالتوعية البيئية ال�صحية
مت �إعداد وعقد العديد من الدورات للتوعية بالآثار ال�صحية للملوثات بكافة �أنواعها و�أ�شكالها ملختلف
اجلهات والفئات وهى كالتايل:
 .أامل�شاركة فى الدورة التدريبية التي �أقيمت مبعهد الثقافة ال�سكانية والبيئة مبقر النقابة العامة للتعليم
والبحث العلمي ب�إلقاء حما�ضرتني عن التلوث الغذائي و�أثره على ال�صحة العامة  ،التعر�ضات املهنية
وكيفية التعامل معها.
.بامل�شاركة فى الدورة التدريبية للعاملني بالأغذية بهيئة امل�ست�شفيات عن �أثر التلوث الغذائي على �صحة
الإن�سان حيث مت �إلقاء حما�ضرة عن الأغذية و�أنواعها ،الغذاء املتكامل ،وغذاء احلاالت املتطلبة
لغذاء خا�ص ,وتلوث الغذاء و�أنواعه ومراحل تلوثه وكيفية الت�صرف مع ملوثات الأغذية ,ونظام
الها�سب و�سالمة الأطعمة وكيفية عالج الأمرا�ض الناجتة عن �سوء التغذية.
.جامل�شاركة فى عدة دورات تدريبية لكل من �أطباء م�ست�شفى ال�شرطة  ،النقابة العامة للتعليم والبحث
العلمي عن �أنفلونزا اخلنازير والأعرا�ض امل�صاحبة لهذا املر�ض وكيفية اكت�شافه وطرق الوقاية
املختلفة للحماية من هذا املر�ض.
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.دامل�شاركة فى حما�ضرات توعية بجامعة عني �شم�س عن التلوث البيئي حيث تناولت املحا�ضرات
امللوثات بكافة �أنواعها فى املاء والهواء والرتبة.
 .هامل�شاركة فى حما�ضرات توعية لأطباء ومراقبي ال�صحة البيئية عن الأمرا�ض املعدية وخا�صة مر�ض
الطاعون و�أعرا�ضه وكيفية انت�شاره والعوامل التي ت�ساعد على ذلك.
 .وامل�شاركة فى حما�ضرة مبركز التدريب بوزارة ال�صحة عن الر�صد الوبائي للدرن حيث تناولت
املحا�ضرة كيفية عمل مراقب الوبائيات من جتميع للبيانات من م�ست�شفيات وعيادات ال�صدر ور�صد
حاالت العدوى احلديثة للمر�ض وحتديد �أنواع الدرن ح�سب �شرا�سة البكرتيا امل�سببة له وقدرتها
على مقاومة العالج.
.زامل�شاركة فى دورة تدريبية ملدر�سي وموجهي مدر�سة ال�سالم الثانوية بنني ومدر�سة املرج الثانوية بنني
عن الأثر ال�صحي لتلوث املاء والهواء.

امل�ؤمترات والندوات
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1.1امل�شاركة يف م�ؤمتر �أمرا�ض الأطفال املنعقد يف م�ست�شفي �سرطان الأطفال  ،57357وح�ضور بع�ض
اجلل�سات اخلا�صة بالت�شخي�ص والتعامل الكيميائي مع املر�ض ،والتعامل اجلراحي ،والتعامل
بالإ�شعاع ،و�أن�سب الطرائق للمزج بينهم لتحديد املر�ض بدرا�سة العوامل الوراثية.
2.2امل�شاركة فى امل�ؤمتر الدويل الرابع للبحوث العلمية وتطبيقاتها وذلك يف �إطار االحتفاالت باملئوية
الأوىل جلامعة القاهرة مبركز القاهرة الدويل للم�ؤمترات مبدينة ن�صر ،ومت تقدمي ورقة عمل
عن تلوث الغذاء و�أنواعه والأثر ال�صحي لتلوث الغذاء ونظام الها�سب وكيفية �إدخال هذا النظام
للأماكن الأكرث عر�ضة للتلوث.
3.3امل�شاركة فى امل�ؤمتر ال�سنوي الثامن والثالثني لق�ضايا ال�سكان والتنمية (الواقع والتحديات) باملركز
الدميوجرايف بالقاهرة حيث مت مناق�ش كيفية حت�سني كفاءة العاملني وكيفية اختيار القيادات
املر�شحة فى �أماكن العمل املختلفة وو�ضع نظام للرقي بالإدارة فى �أماكن العمل املختلفة.
4.4امل�شاركة يف ندوة بجمعية �أطباء م�صر عن �أنفلونزا اخلنازير حيث تناولت الندوة �أعرا�ض املر�ض
وكيفية انتقاله والتوعية الالزمة ملنع انت�شار املر�ض ون�سبة الوفيات ،كما تناولت الندوة �أ�صل
الفريو�س وعالقته املحتملة بفريو�س �أنفلونزا الطيور.
5.5امل�شاركة يف ندوة لل�سيدات بحديقة ال�سيدة زينب عن التلوث البيئي و�أثره على �صحة الإن�سان ومر�ض
�أنفلونزا اخلنازير وكيفية ت�شخي�صه و�أعرا�ضه وكيفية الوقاية منه.
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التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى
1.1وزارة ال�صحة
تقوم الإدارة بالتعاون وامل�شاركة مع وزارة ال�صحة فى عدة جلان وهى:
.أامل�شاركة فى جلنة مكافحة العدوى حيث تقوم هذه اللجنة ببحث املو�ضوعات
الآتية:
•العدوى الفريو�سية وكيفية احلد منها داخل م�ست�شفيات الهيئة ،خا�صة مع احتمالية انت�شار فري�س
�أنفلونزا  H1N1واتخاذ الإجراءات االحرتازية الواجب عملها والتوعية الالزمة للحد من العدوى،
كما يتم مناق�شة و�ضع خطة الحتمالية حتور الفريو�س واندماجه مع فريو�س �أنفلونزا الطيور وخطورة
الو�ضع حينئذ حيث �أن م�صر ثالث بلد على م�ستوى العامل يتوطن فيها فريو�س �أنفلونزا الطيور،
وكذلك كيفية التعامل مع احلاالت داخل امل�ست�شفيات وو�ضع الربوتوكوالت لتقليل انتقال العدوى
بامل�ست�شفيات.
•مناق�شة مو�ضوع انت�شار الأمرا�ض املعدية واحتمالية حدوث وباء ،واال�شرتاطات الواجب توافرها يف
املعزل الطبي وكيفية التعامل يف �أق�سام العزل الطبي ب�شكل �سليم للحد من انت�شار املر�ض.
•التن�سيق مع مديرية ال�شئون ال�صحية مبحافظة ال�شرقية التخاذ ما يلزم حيال تكثيف الربنامج
اخلا�ص مبكافحة النامو�س مبركز ومدينة فاقو�س.
.بامل�شاركة فى جلنة ال�صحة املهنية حيث تقوم مبناق�شة العديد من املو�ضوعات
اخلا�صة ب�صحة العاملني منها:
•�سبل التعاون بني اجلهات املختلفة لو�ضع برامج حت�سني ال�صحة املهنية فى املن�ش�آت ال�صناعية خا�صة
امل�صانع �شديدة التلوث وامللوثة للبيئة وكيفية عمل جلان م�شرتكة للتفتي�ش على هذه امل�صانع للت�أكد
من مالءمة بيئة العمل وا�ستخدام العمال للمهمات الوقائية ال�شخ�صية ومنع التعر�ضات البيئية
الغري حم�سوبة وتقليل اثر هذه التعر�ضات على �صحة العاملني داخل هذه الور�ش وامل�صانع.
•امل�شاركة يف �أعمال جلنة تعديل الالئحة التنفيذية لقانون البيئة فى اجلزء اخلا�ص مبعايري بيئة
العمل مع ال�سادة ممثلي وزارات البيئة – القوى العاملة والهجرة – ال�صحة – جامعة عني �شم�س
حيث قامت اللجنة بعقد عدة جل�سات مت فيها مراجعة املعايري الواردة فى امللحق رقم  8وامللحق
رقم  9من الالئحة التنفيذية طبقا للمعايري العاملية ،وفى نهاية اجتماعات اللجنة مت عمل مقرتح
بالتعديالت التي متت على اجلزء اخلا�ص ببيئة العمل.
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 .2وزارة القوى العاملة والهجرة
امل�شاركة فى اجتماعات املجل�س اال�ست�شاري الأعلى لل�سالمة وال�صحة املهنية وت�أمني بيئة العمل بوزارة
القوى العاملة والهجرة ،حيث يتم مناق�شة اخلطط القومية لتح�سني بيئة العمل وكيفية تفعيل وتنفيذ القوانني
اخلا�صة ببيئة العمل وال�سالمة وال�صحة املهنية وكيفية ح�صر الأمرا�ض املهنية امل�ستجدة داخل بيئة العمل
وكيفية �إ�ضافتها �ضمن الأمرا�ض املدرجة باجلداول والتعامل داخل بيئة العمل.
 3.3منظمة ال�صحة العاملية
 .أامل�شاركة فى اجتماعات اللجنة اال�ست�شارية للتبغ حيث تقوم هذه اللجنة بو�ضع ت�صور عن
عمل اللجنة وكيفية و�ضع �سيا�سة ملكافحة التبغ والتن�سيق بني اجلهات املختلفة ملكافحة انت�شار
التبغ.
 .بامل�شاركة فى عدة اجتماعات عن الرت�صد الوبائي للأمرا�ض املعدية وكيفية التعامل معها.
 .جامل�شاركة فى عدة اجتماعات خا�صة مبراجعة قوانني البيئية ومواءمة هذه القوانني مع احلدود
اخلا�صة مبنظمة ال�صحة العاملية.
 .دامل�شاركة فى عدة اجتماعات لعمل مقرتح م�شروع ودرا�سات للتلوث البيئي خا�صة ب�أحمال
التلوث وكيفية ح�سابها والتعامل معها وعمل م�شروع ا�سرت�شادي لقيا�س �أحمال التلوث لأحدى
املن�ش�آت ال�صناعية وعليه مت خماطبة رئي�س املنظمة مب�صر بهذا ال�ش�أن.
4.4منظمة العمل الدولية
امل�شاركة فى ور�شة عمل عن قطاع املحاجر والأمرا�ض املهنية واحلوادث التى يتعر�ض لها العاملون داخل تلك
املحاجر وكيفية التعامل معها وتقليل ن�سب الإ�صابات واحلوادث املختلفة والعمل على توثيق كافة احلوادث
و�إيجاد ال�سبل لتح�سني الو�ضع البيئي وال�صحي للعاملني باملحاجر داخل القطاع.
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بناء القدرات ورفع الكفاءة
1.1امل�شاركة فى الندوة املقامة باملركز الدميوجرايف باملقطم حتت عنوان ال�شباب واملخدرات حيث مت
التعرف على ن�سب �إدمان ال�شباب و�أنواع املخدرات املنت�شرة فى م�صر والعامل وكيفية التعامل مع
مدمني املخدرات وكيفية مكافحة الإدمان وطرق الإقالع عن تناول املواد املخدرة و�أ�سباب انت�شار
الكثري من ال�شباب لتعاطي املخدرات فى م�صر .
2.2امل�شاركة فى ور�شة عمل مبركز الر�صد البيئي ب�إمبابة فى جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية وذلك
بهدف تعريف متخذي القرار ب�أهمية توفري خدمات ال�صحة وال�سالمة املهنية للعاملني بكافة املهن
والأن�شطة.
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الف�صل اخلام�س ع�شر
الكوارث واالزمات البيئية

مقدمة:

�أوكل قانون حماية البيئة رقم  4ل�سنه � 1994إىل وزارة الدولة ل�شئون البيئة
م�سئولية عمل خطة طوارئ ملواجهة الكوارث البيئية بجمهورية م�صر العربية
و�إن�شاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البالغات و�إدارة احلوادث امل�ؤثرة على
عنا�صر البيئة 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 (مركز معلومات رئا�سة
جمل�س الوزراء ،ووزارة الداخلية ممثلة يف �إدارة الدفاع املدين ،وهيئة عمليات
القوات امل�سلحة ،ووزارة التنمية املحلية ،واملحافظات والهيئة امل�صرية لل�سالمة
البحرية ،وهيئة قناة ال�سوي�س.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام 2009
 -1فى جمال التخطيط للطوارئ:
.أخطة الطوارئ الوطنية ملواجهة الكوارث البيئية :
•�إعداد قواعد �إر�شادية لإن�شاء خطط ملواجهة الكوارث البيئية باملوانى البحرية العامة
واملتخ�ص�صة.
•�إعداد الدالئل الإر�شادية حلماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن لن�شات النزهة.
.بخطة الطوارئ الوطنية ملواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت :
•حتديث قاعدة البيانات اخلا�صة باخلطة والتي ت�شمل كافة املعدات باملراكز الرئي�سية والفرعية
ملكافحة التلوث البحري بالزيت التابعة لقطاع البرتول �إ�ضافة ايل املعدات املوجودة باملوانئ
البحرية ومركز املكافحة التابع للجهاز مبدينة �شرم ال�شيخ  ،وكذلك كافة نقاط االت�صال .
•مراجعة وحتديث الواجبات وامل�سئوليات الواردة باخلطة .

 -2فى جمال امل�شروعات الإقليمية امل�شرتكة بالبحرين املتو�سط والأحمر:
ت�شارك م�صر دول �إقليم البحر املتو�سط يف اال�ستفادة من م�شروع  Safe med2وذلك يف �إطار
اال�سرتاتيجية الإقليمية للمركز الإقليمي ملواجهة املخاطر البحرية  ) 2015 -2005 (REMPECب�ش�أن منع
التلوث البحري بالبحر املتو�سط والنا�شئ عن حركة ال�سفن  ،حيث يهدف امل�شروع �إىل م�ساعدة دول الإقليم
يف �إعداد الت�شريعات واخلطط الوطنية و�إعداد الكوادر امل�ؤهلة والتن�سيق بني املوانئ البحرية واجلهات
املعنية بكافة دول الإقليم للحد من التلوث النا�شئ عن �أعمال النقل البحري .
امل�شاركة يف دعم مركز امل�ساعدات املتبادلة بالغردقة التابع للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر
الأحمر وخليج عدن  ،مع امل�شاركة يف كافة �أن�شطة الهيئة واملركز يف املجاالت التدريبية لإعداد الكوادر
امل�ؤهلة لإدارة الأزمات والكوارث .
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امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل
1.1امل�شاركة يف اجتماع " الآلية العربية للتن�سيق بني الأجهزة العربية املعنية ب�إدارة الأزمات والكوارث"
 ،وذلك مبقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .
2.2امل�شاركة يف اجتماع املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء البيئة العرب مبدينة مر�سى علم.
3.3امل�شاركة يف ور�شة العمل املحلية "تطبيقات ا�سرتاتيجية ال مركزية الإدارة البيئية من خالل برنامج
 "ICZM , ERMISواملنعقدة يف بيت القاهرة باجلهاز.
4.4امل�شاركة يف ور�شة العمل املحلية املنعقدة مبركز معلومات ودعم اتخاذ القرار عن "املخطط
اال�سرتاتيجي لإقليم القاهرة الكربى".
5.5امل�شاركة يف ور�شة العمل املحلية املنعقدة بهيئة ال�سالمة البحرية بالإ�سكندرية عن �أن�شطة م�شروع
. Safe Med
6.6امل�شاركة فى ور�شة العمل املحلية عن "التغريات املناخية" واملنعقدة بكلية النقل البحري
بالإ�سكندرية.
7.7امل�شاركة يف امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل عن �صناعة البرتول ب�أر�ض املعار�ض مبدينة ن�صر.
8.8امل�شاركة يف م�ؤمتر ال�سياحة البيئية املنعقد بفندق �شرياتون املنتزة بالإ�سكندرية .
9.9امل�شاركة يف امل�ؤمتر البيئي العربي الثامن لل�شباب عن "دور ال�شباب يف الأزمات والكوارث" واملنعقد
مبقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
1010امل�شاركة يف م�ؤمتر �إ�صدار التقرير ال�سنوي الرابع عن حالة ال�سكان يف م�صر ،واملنعقد بفندق
ماريوت بالقاهرة.
1111امل�شاركة يف ور�شة العمل الإقليمية حول "�إدارة املعلومات اخلا�صة باحلد من خماطر الكوارث"
واملنعقدة مبركز معلومات ودعم اتخاذ القرار مبجل�س الوزراء.
1212امل�شاركة يف ور�شة العمل الإقليمية حول "نظم املعلومات البيئية ودورها يف �إدارة حوادث التلوث
بالزيت" واملنعقدة مبركز امل�ساعدات املتبادلة بالغردقة برعاية الهيئة الإقليمية للمحافظة على
البيئة البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن "بري�سجا".
1313امل�شاركة يف ور�شة عمل اقليمية عن التخطيط ملواجهة حوادث التلوث البحري واملنعقدة مبركز
امل�ساعدات املتبادلة بالغردقة برعاية الهيئة الإقليمية للحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر
وخليج عدن "بري�سجا".
1414امل�شاركة يف ور�شة العمل الإقليمية حول "اتفاقية ماربول ملنع التلوث البحري الناجم عن حركة
ال�سفن"  ،واملنعقدة مبركز امل�ساعدات املتبادلة بالغردقة برعاية الهيئة الإقليمية للحفاظ على
البيئة البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن "بري�سجا".
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1515امل�شاركة يف االجتماع التا�سع لنقاط االت�صال الوطنيني للمركز الإقليمي ملواجهة طوارئ التلوث
البحري بالبحر املتو�سط . REMPEC
1616امل�شاركة يف ور�شة العمل الإقليمية حول " دور �صناعة البرتول يف دعم خطط مواجهة التلوث
بالزيت" مع امل�شاركة يف املعر�ض الدويل عن التلوث بالزيت و املنعقد مبدينة مار�سيليا بفرن�سا
برعاية مركز . REMPEC
1717امل�شاركة يف ور�شة العمل الإقليمية عن "منع �إغراق النفايات بالبحر" واملنعقدة بروما ب�إيطاليا
برعاية . MEDPOL
1818امل�شاركة يف احتفال توقيع بروتوكول نقل املعدات والأفراد يف حالة الطوارئ  ،وذلك مبقر الهيئة
الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بجدة -ال�سعودية.
1919امل�شاركة يف الندوة املنعقدة بكلية الإعالم جامعة القاهرة عن �إدارة الأزمات  ،حيث مت عر�ض
حما�ضرة عن �إدارة الأزمات والكوارث البيئية .
2020امل�شاركة يف ندوة احتاد ال�صناعات امل�صرية عن "الفر�ص اال�ستثمارية لآلية التنمية النظيفة يف
ال�صناعة" .
2121امل�شاركة يف ندوة " ت�أثري الأزمة املالية العاملية على قطاع النقل البحري العربي".
2222امل�شاركة يف املنتدى البيئي العاملي حول ت�أثري التغريات املناخية واملنعقد يف املركز التدريبي البيئي
"بيت القاهرة".
2323امل�شاركة يف ندوة "�أن�شطة م�شروع بحر متو�سط �آمن  " Safe med2واملنعقدة مبيناء الإ�سكندرية
البحري برعاية هيئة ال�سالمة البحرية.
2424امل�شاركة يف ندوة ق�سم اجلغرافيا بكلية الأداب جامعة الزقازيق عن "�إدارة الأزمات والكوارث
البيئية " .

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى
1.1امل�شاركة يف �أعمال اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث واحلد من �أخطارها مبجل�س الوزراء
برئا�سة رئي�س مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجل�س الوزراء وع�ضوية ممثلي جميع الوزارات
واملحافظات والتي ت�ضمنت الآتي:
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 .أامل�شاركة يف فعاليات اللجنة التي تعقد ب�صفة دورية مرة كل �شهر ملناق�شة �أهم الق�ضايا
املتعلقة بالكوارث و�آثارها.
 .بامل�شاركة يف �إعداد اخلطط وال�سيناريوهات اخلا�صة بالكوارث البيئية .
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 .جامل�شاركة فى تدريبات عملية لإدارة بع�ض الكوارث البيئية
 .دمناق�شة كافة احلوادث التي حتدث وحتليلها واخلروج بالدرو�س امل�ستفادة منها.
5.5امل�شاركة يف ع�ضوية اللجنة العليا للتخفيف من الكوارث ب�أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا
برئا�سة �أ.د  /مغاوري �شحاتة دياب – رئي�س جامعة املنوفية الأ�سبق  ،مع امل�شاركة يف كافة �أن�شطة
اللجنة .
6.6امل�شاركة يف ع�ضوية اللجنة القومية لأعايل البحار بوزارة اخلارجية وامل�شاركة يف مناق�شة وبحث
املو�ضوعات املتعلقة بالبيئة البحرية وتر�سيم احلدود البحرية مع الدول املجاورة واملواجهة .
7.7امل�شاركة يف ع�ضوية اللجنة العليا لالت�صاالت مبرفق تنظيم االت�صاالت بوزارة االت�صاالت واملعلومات
وامل�شاركة الفعالة يف االجتماعات املنعقدة مبقر املرفق بالقرية الذكية:
8.8امل�شاركة يف جلنة �إعداد الدليل الإر�شادي لنظام الإدارة البيئية باملوانئ البحرية  ،مع تقدمي دليل
�إر�شادي خلطة طوارئ حملية ملواجهة حوادث التلوث باملوانئ البحرية.
9.9امل�شاركة يف اللجنة الدائمة حلماية البيئة البحرية بقطاع النقل البحري.

بناء القدرات ورفع الكفاءة
 -1يف جمال التدريب:
.أالتدريبات العملية على مواجهة الأحداث الطارئة :
•امل�شاركة يف تنفيذ عدد  3تدريبات عملية للعاملني بقطاع البرتول واملوانئ البحرية "على
مكافحة التلوث البحري بالزيت "بكل من ( �شركة �سوميد مبيناء �سيدى كرير وميناء �سوميد
بالعني ال�سخنة).
•تنفيذ عدد  4تدريبات عملية على "مواجهة حوادث التلوث البحري" وذلك مبراكز املكافحة
الرئي�سية التابعة لقطاع البرتول  ،عالوة على التدريبات ال�شهرية للمراكز الفرعية التابعة
ل�شركات البرتول العاملة باحلقول البحرية .
•التدريبات العملية ال�شهرية التي تتم �شهري ًا باملوانئ البحرية الرئي�سية  ،ومتابعة التدريبات
ال�شهرية ملركز املكافحة التابع للجهاز مبدينة �شرم ال�شيخ .
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.بتدريب اجلهات:
•امل�شاركة يف دورة تدريبية لل�سادة وكالء ور�ؤ�ساء النيابة وال�سادة الق�ضاة فى جمال حماية البيئة
البحرية وذلك مبقر املركز التدريب البيئى "ببيت القاهرة " (يوليو -نوفمرب . )2009
•امل�شاركة يف تدريب �ضباط كلية الدفاع الوطني ب�أكادميية نا�صر العليا على �إدارة الأزمات والكوارث
(فرباير – �أغ�سط�س .)2009
•التن�سيق لعقد عدد  7دورات تدريبية يف جمال مكافحة التلوث بالزيت وذلك مبقر جممع املحاكيات
املتكامل بالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

 -2فى جمال املتابعة امليدانية:
.أاملواقع ذات الأن�شطة التي تت�سم باخلطورة :
مت تنفيذ عدد  9زيارات متابعة ميدانية للمواقع التي تت�سم باخلطورة ومدى جهود هذه املواقع ملنع
احلوادث والإمكانيات املتوافرة ملواجهة املخاطر املحتملة كما يلي :
•�شركات توزيع املواد البرتولية الكائنة مبنطقة م�سطرد.
• حقول �شركة �سوكو للبرتول مبنطقة �أبو ردي�س .
•هيئة موانى بور�سعيد.
•ميناء �سوميد بالعني ال�سخنة � ،شركات منطقة غرب خليج ال�سوي�س.
•�شركة خليج ال�سوي�س للبرتول جابكو بحقول ر�أ�س �شقري.
•ميناء ال�سوي�س وميناء ال�سخنة.
•ميناء �سوميد ب�سيدي كرير.
•ور�ش �صيانة و�إ�صالح ال�سفن النهرية بالقاهرة.
•حقول �شركة �سوكو للبرتول مبنطقة جبل الزيت.
 .بمتابعة �أعمال الإدارة والت�شغيل ملركز مكافحة التلوث البحري ب�شرم ال�شيخ:
194

•طبق ًا للعقد املربم بني اجلهاز وال�شركة القائمة ب�أعمال الت�شغيل وال�صيانة والإدارة يتم تنفيذ زيارة
متابعة ميدانية للمراجعة على خطة الت�شغيل وال�صيانة كل ثالثة �شهور
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•متابعة التقارير ال�شهرية الواردة من ال�شركة القائمة ب�أعمال الت�شغيل وال�صيانة واالدارة وقطاع
حمميات جنوب �سيناء عن مدى االلتزام بتنفيذ خطة العمل.

�صورة (�)1 -15سفينة مكافحة التلوث
البحرى بالزيت

�صورة(� )2 -15أعمال تدريب علي مكافحة
التلوث البحري بالزيت
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�إدارة حوادث التلوث البيئى:
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�صورة ()3-15حريق بغرفة املاكينات ملركب جتارى مبيناء
ال�سوي�س

�صورة ( )4-15غرق ال�سفينة ( )ILLEبقناة ال�سوي�س

�صورة ()5-15احتواء بقعة زيت مبنطقة جم�سة –بالبحر
االحمر

�صورة ()6-15جهود مكافحة تلوث بحرى بالزيت

�صورة (� )7-15شحط مركب جتارى مبنطقة �شعاب مرجانية
بالبحر االحمر

�صورة ()8-15معاينة تلوث زيتى مبحمية را�س حممد -جنوب
�سيناء
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�شكل ()1-51الت�صنيف اجلغرافى للحوادث

�إح�صائيات بالغات احلوادث التي مت �إدارتها من خالل غرفة العمليات املركزية بوزارة الدولة
البيئة بالتعاون مع الفروع االقليمية واملحميات الطبيعية 2009-
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�شكل ()2-15الت�صنيف النوعى للحوادث

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

198

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

الف�صل ال�ساد�س ع�شر
مقدمة:

الفروع االقليميه للجهاز
�صدر قانون البيئة رقم  4ل�سنة  , 1994وجاء فى مادته الثانية من الف�صل
الثانى اخلا�ص بجهاز �شئون البيئة  .....وين�ش�أ بقرار من الوزير املخت�ص
ب�شئون البيئة فروع للجهاز باملحافظات  ,وتكون الأولوية للمناطق ال�صناعية
وقد قام اجلهاز بان�شاء وجتهيز الفروع االقليمية التى بلغ عددها �إىل الآن ت�سعة
فروع  ,تنتظم املناطق اجلغرافية املختلفة جلمهورية م�صر العربية � ,إ�ضافة
�إىل �إعمال مبد�أ المركزية االدارة  ,وبخا�صة فى جمال البيئة � .أ�صبحت الفروع
وفق ًا لهذا التوجه تخت�ص مبتابعة وتنفيذ �سيا�سات وخطط الوزارة من خالل
توجيه الأن�شطةاملختلفة للفروع االقليمية  ,ف� ُ
ضال عن ذلك تفعيل التن�سيق بني
جهاز �شئون البيئة والأجهزة املحلية باملحافظات  ,وخمتلف اجلهات املعنية
بالقطاعني العام واخلا�ص واملجتمع املدنى � ,إىل جانب قيامها بهمزة الو�صل
بني جهاز �شئون البيئة املركزى ومكاتب �شئون البيئة باملحافظات فى �إطار
ا�سرتاتيجية احلفاظ على البيئة مب�صر واخلطة العامة للدولة .وتت�ضمن
حماور العمل البيئي بالفروع االقليمية للجهاز العديد من الأن�شطة التى ت�صب
فى املجاالت الرئي�سة التالية :
•احلفاظ على نوعية البيئة مت�ضمنة احلفاظ علة نوعية الهواء  ,ونوعية
املياه العذبة وال�ساحلية � ,إىل جانب مكافحة التلوث فى نهر النيل
واملوارد املائية .
•تفعيل برامج اال�ستفادة من تلوث املخلفات .
•ال�شراكة مع املجتمع املدنى .
•التنمية احل�ضرية والريفية ومكافحة الفقر .
•وت�أتى هذه املجاالت ا�ستناد ًا �إىل ال�سيا�سة البيئية فى م�صر التى تركز
على عدة مبادىء من �أهمها .
•تبنى �سيا�سات بيئية وقائية  ,ودعم نظم االدارة البيئية والتنمية
امل�ستدامة .
•تطبيق �أحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994فى �ش�أن حماية البيئة واملعدل
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بالقانون رقم  9ل�سنة  , 1992وكافةالقوانني املتعلقة بحماية نهر النيل
واملوارد املائية واملوارد الطبيعية .
•التعاون والتن�سيق مع كافة اجلهات املعنية والهياكل امل�ؤ�س�سية فى
م�صر �سواء كانت حكومية �أم غري حكومية لتنفيذ خطط وبرامج العمل
البيئى.
•تنفيذ اخلطط واملهام املطلوبة من اجلهاز فى املجاالت البيئية املختلفة
والتى ت�شمل :ـ
•التفتي�ش البيئى على املن�ش�آت املخالفة ـ مراجعة درا�سات تقومي
الت�أثري البيئى ـ فح�ص وازالة ال�شكاوى الواردة من املواطنني ـ القيام
بحمالت التوعية البيئية ـ ر�صد نوعية الهواء واملياه وحتليل البيانات
الواردة للو�صول �إىل م�ؤ�شرات التلوث البيئى وت�أتى �إجنازات الفروع
غري مت�ضمنة لكثري من الأن�شطة التى ت�ضمنتها القطاعات واالدارات
املركزية باجلهاز املركزى  ,ولذا ف�إن ما يت�ضمنه تقرير اجنازات الفروع
يعرب عن الأن�شطة التى تتم من خالل هذه الفروع دون �أن يت�ضمنها
�إدارات اجلهاز املركزي.
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فرع غرب الدلتا واال�سكندريه
1.1متابعة خطط التفتي�ش على كافة املن�ش�آت ال�صناعية والطبية وال�سياحية باملحافظات
التابعة على النحو التاىل:
 .أ مت التفتي�ش البيئي على عدد ( )67من�ش�أة �صناعية كربي بنطاق الإقليم لإلزامها بتقدمي
خطط لتوفيق �أو�ضاعها البيئية.
 .ب مت تكثيف التفتي�ش البيئى خالل عامي 2009- 2008علي املن�ش�آت ال�صناعية الكربى االكرث
تلوث ًا والتى تقوم بال�صرف علي كل من( خليج ابوقري  -خليج املك�س -بحرية مريوط ) ،
وكذلك املن�ش�آت التي تلوث بيئة الهواء اخلارجية (�شركات الأ�سمنت-احلراريات � -أ�سود
الكربون) وذلك بهدف قيام هذه املن�ش�آت بتوفيق �أو�ضاعها البيئية .
ومن خالل خطط التفتي�ش هذه  ,مت مايلى -:
• تقدم عدد ( )67من�ش�آه �صناعية كربى بخطط لتوفيق �أو�ضاعها البيئية خالل عام 2009
بن�سبة  %100من املن�ش�آت الكربى التى مت التفتي�ش عليها خالل هذا العام  ,وبذلك يكون قد
مت الإنتهاء من التفتي�ش البيئي على املن�ش�آت ال�صناعية الكربى بن�سبة حتقيق %100
•مت توفيق الأو�ضاع البيئية لعدد ( )4من�ش�أت �صناعية من �أ�صل ( ) 59التي يتم متابعة خطط
توفيق الأو�ضاع البيئية لها
•مت التفتي�ش البيئي لعدد ( )58من املن�ش�آت ال�صحية والواقعة بنطاق اقليم غرب الدلتا بن�سبة
حتقيق  %100من اخلطة حيث تبني وجود عدد ( )22من�ش�أة طبية متوافقة بيئي ًا وعدد ()36
من�ش�أة طبية غري متوافقة بيئي ًا  ،وقد مت �إلزام تلك املن�ش�آت بتقدمي خطط لتوفيق �أو�ضاعها
البيئية.
2.2متابعة خطط توفيق الأو�ضاع للمن�ش�آت ال�صناعية الكربي بنطاق الإقليم لعدد  59من�ش�آة بن�سبة
 %100من املخطط لعـــــام 2009
3.3متابعة خطط توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت ال�صناعية املتو�سطة  ،حيث مت توفيق االو�ضاع
للمن�ش�آت التي مت متابعتها باالقليم وعددها  321من�ش�أة لعام  2009بن�سبة  %100من اخلطة
4.4مت التن�سيق لتخ�صي�ص م�ساحة  28فدان ًا برعاية حمافظة الإ�سكندرية ومديرية الإ�سكان واملرافق
وذلك لإقامة جممع امل�سابك اجلديد مبنطقة البرتوكيماويات بالنه�ضة بحي العامرية ب�إجمايل
( )240م�سبك ًا ،حيث مت الإنتهاء من املرحلة الأوىل للم�شروع والتي تت�ضمن �إن�شاء عدد ( )8وحدات،
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بعدد ( )16م�سبك ًا لكل وحده� ،أى عدد ( )128م�سبك ًا كمرحله �أوىل.
 5.5متابعة تنفيذ برنامج الإدارة املتكاملة ملنطقة بحرية ووادي مريوط بالإ�سكندرية ALAMIM
املمول من املفو�ضية الأوروبية حتت برنامج  SMAP IIIمن خالل مركز البيئة والتنمية للإقليم
العربي و�أوروبا (�سيدارى) ب�صفتها املن�سق العام للم�شروع و�أحد الأطراف الأ�سا�سية امل�شاركة
بامل�شروع (وذلك فى �شهر يونيه  )2006وهدفه حتقيق التنمية والإدارة املتكاملة لبحرية مريوط ،
وجهة التنفيذ حمافظة الإ�سكندرية والفرع الإقليمي جلهاز �شئون البيئة بالإ�سكندرية ومت الإنتهاء
منه فى �شهر مار�س .)2009و كان من �أهم �أن�شطتة �إن�شاء وحدة للر�صد واملتابعة بالفرع الإقليمي
جلهاز �شئون البيئة بالإ�سكندرية  ،مت�ضمنة بناء نظام ل�شبكة معلومات متكاملة.
 6.6اال�شرتاك فى كافة حمالت الر�صد والتفتي�ش الدورية

فرع �شرق الدلتا واملن�صوره
� 1.1إعداد خرائط للم�شكالت البيئية امللحة باالقليم تو�ضح ب�ؤر تلوث الهواء واملياه بعد ح�صر امل�شروعات
وامل�شاكل البيئية فى نطاق االقليم الن�شاء نظام معلومات جغرافى وحتديث االطل�س البيئى
2.2اعداد خرائط للقرى واملراكز ملحافظات االقليم
3.3اعداد خرائط مواقع حرق ق�ش الأرز ومتابعة �صور الأقمار ال�صناعية
4.4متابعة خطة توفيق الأو�ضاع على املن�ش�آت الأكرث تلويثا التي مت التفتي�ش عليها خالل عام ,2009
وخا�صة التي بها خمالفات بيئية والزامها بتقدمي خطة توفيق �أو�ضاع  ,وكذا اال�ستفادة من م�شروع
 , KFWوقد ا�ستجابت بالفعل � 25شركة من ال�شركات امللوثة للبيئة وتقدمت بخطط لتوفيق
�أو�ضاعها البيئية بالإ�ضافة ال�ستفادة بع�ض تلك ال�شركات من م�شروع . KFW
5.5اال�شرتاك فى كافة حمالت الر�صد والتفتي�ش الدوريه

فرع و�سط الدلتا (طنطا)
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�1.1إعداد العديد من الدرا�سات ملواجهة امل�شكالت البيئية باقليم و�سط الدلتا ومن
�أهمها:
 .أدرا�سة عن نوعية م�صرف عمر بك
 .بدرا�سة بيئية عن معاطن الكتان
 .جدرا�سة بيئية عن ترعة ميت يزيد
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 .ددرا�سة بيئية عن البحر الفرعوين
 .هدرا�سة بيئية عن م�صرف اخل�ضراوية
2.2متابعة تنفيذ خطة توفيق الأو�ضاع ال�سابق تقدميها لعام 2009
 .أ التفتي�ش علي عدد ( )115من�ش�أة �صناعية كبرية ومتو�سطة بن�سبة ( )% 61.2من �إجمايل
املن�ش�آت التي مت التفتي�ش عليها خالل عام  2009حلثها علي توفيق �أو�ضاعها
 .بالتفتي�ش علي عدد ( )38من�ش�أة طبية بن�سبة ( )% 20.2من �إجمايل املن�ش�آت التي مت التفتي�ش
عليها خالل عام .2009
 .جالتفتي�ش علي عدد ( )24من�ش�أة �صغرية بن�سبة ( )% 12.7من �إجمايل املن�ش�آت التي مت
التفتي�ش عليها خالل عام .2009
 .دالتفتي�ش علي عدد ( )20م�سبك ًا �صغري ُا وهو العدد الكلي للم�سابك بالإقليم .
3.3متابعة خطط توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت ال�صناعية الكربى واملتو�سطة على
النحو التاىل :
متابعة خطط توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت ال�صناعية الكربى وعددها ( ، )26حيث تتم املتابعة
ال�شهرية جلميع هذه املن�ش�آت  ،ويقع عدد ( )19من�ش�أة منهم مبحافظة الغربية  ،وعدد ( )7من�ش�أت
مبحافظة املنوفية  .ويتم حاليا من توفيق او�ضاع عدد ( )2من�ش�أة منها عن طريق ( )KFWبتكلفة
 10مليون جنيه .
 4.4وقف ال�صرف ال�صناعي لعدد ( )2من�ش�أة واقعة مبركز املحلة الكربي  ،كانت تقوم
بال�صرف ال�صناعي علي م�صرف الأب�شيط .
 .5التن�سيق بني حمافظة الغربية والهيئة القومية ملياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي بالغربية النهاء
�إالجراءات اخلا�صه مبعاجلة ال�صرف ال�صناعي املبا�شر لعدد (� )6شركات بطريق الراهبني القدمي
مبحلة �أبوعلي من خالل تو�صيل ال�سيب النهائي لهذه ال�شركات علي حمطة رفع منطقة الراهبني
املزمع �إقامتها وربطها على �شبكة ال�صرف ال�صحى باملحلة الكربى .كما مت ت�سليم الهيئة القومية
ملياه ال�شرب قطعة الأر�ض املخ�ص�صة لإقامة حمطة رفع خا�صة بال�شركات مبنطقة الراهبني بتاريخ
 2009/6/15ومت توريد املعدات امليكانيكية.
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فرع منطقة القناة و�سيناء ( ال�سوي�س )
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1.1متابعة خطط التفتي�ش على كافة املن�ش�آت ال�صناعية والطبية وال�سياحية باملحافظات
التابعة على النحو التاىل :
 .أ التفتي�ش على حواىل  58من�ش�أة خالل العام  2009بن�سبه حواىل  % 42من اجماىل حمالت التفتي�ش
وترتكز معظم هذه املن�ش�آت فى حمافظتى ال�سوي�س وبور�سعيد  ,وقد مت خماطبه هذه ال�شركات
لإلزامها بتقدمي خطط لتوفيق �أو�ضاعها البيئية
.ب التفتي�ش على حواىل  16من�ش�أة خالل العام  2009بن�سبه حواىل  % 11من اجماىل حمالت التفتي�ش
وت�شمل املن�ش�آت اخلدمية حمطات الكهرباء وامل�ست�شفيات وحمطات معاجلة مياه ال�شرب  .وقد مت
التفتي�ش على معظم حمطات الكهرباء باالقليم  .كما مت �أي�ضا التفتي�ش على امل�ست�شفيات املوجودة
باالقليم  ,وال تزال هناك م�شكلة قائمة فى التداول الآمن وال�سليم للمخلفات الطبية اخلطرة
.ج التفتي�ش على حواىل  36من�ش�أه خالل العام  2009بن�سبه حواىل  % 29من اجماىل حمالت التفتي�ش
وذلك لوجود �أكرب عدد من املن�ش�آت ال�سياحية فى االقليم خ�صو�صا فى ال�سوي�س و�شرم ال�شيخ وقد
وجد �أن العدد الأكرب من هذه املن�ش�آت لديه خمالفات بيئية خ�صو�صا العمل بدون تقدمي درا�سة
تقييم االثر البيئى واملوافقة على البناء فى حرم ال�شاطئ
.د متابعة حواىل  29حادث ًا و�شكوى خالل العام  2009بن�سبه حواىل  % 19من اجماىل حمالت التفتي�ش
وترتكز معظم احلوادث فى حوادث التلوث بالزيت الناجتة من حوادث ال�سفن ونتيجة لعمليات
احلفر فى �شركات البرتول الواقعه فى نطاق عمل االقليم
 .ه متابعه حواىل � 29شكوى وحادث تلوث خالل العام  ، 2009وترتكز معظم هذه احلوادث وال�شكاوى
فى حمافظات ال�سوي�س وبور�سعيد وجنوب �سيناء  .وتنتج هذه احلوادث من احلركة الكبرية لل�سفن
باملنطقة كما يوجد العديد من �شركات البرتول مبحافظات االقليم والتى ينتج عنها الكثري من
حوادث التلوث بالزيت فى املناطق املحيطة بهذه ال�شركات .
 2.2متابعة املن�ش�آت التي تقدمت بخطة توفيق الأو�ضاع خالل عام  .2009 / 2008ويف هذا
ال�صدد مت توفيق �أو�ضاع عدد  60من�ش�أة حتت ت�صنيف قائمة ب مبنطقة عتاقة ال�صناعية مبحافظة
ال�سوي�س بن�سبة  %38من باقي اجمايل املن�ش�آت ال�صناعية البلغ عدها 154من خالل اللجنة امل�شكلة
من الإدارة املركزية لفرع ال�سوي�س وجهاز تعمري �شمال خليج ال�سوي�س .ومت �إلزام جميع ال�شركات
ب�أن تكون متوافقة بيئي ًا قبل ال�سماح لها بالت�شغيل من خالل منحها رخ�صة ت�شغيل م�ؤقتة �أو دائمة
وامل�ستهدف �أن تكون جميع املن�ش�آت ال�صناعية باملنطقة متوافقة بيئي ًا خالل عام . 2010
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� 3.3إعداد درا�سات بيئية عن كل من بحرية التم�ساح وبحرية املنزله تت�ضمن �أهم امل�شكالت البيئية التى تواجه
كل بحرية و م�صادر و�أنواع كميات ال�صرف على البحرية وامل�شروعات املقرتحة ملواجهة هذه امل�شكالت.
4.4متابعة الر�صد البيئى ملحطات ال�صرف ال�صحى التي تقوم بال�صرف علي م�صرف املح�سمة وهي
حمطتى ( �سرابيوم  ،والتل الكبري) .
5.5متابعة تنفيذ برنامج ر�صد دورى لنوعية مياه بحريتى التم�ساح واملنزلة وامل�صارف الرئي�سية التى
ت�صب فيهما ،وكذلك ترعتى اال�سماعيليه وال�سالم
6.6التن�سيق مع كافة اجلهات املعنيه لتنفيذ خطة لتطوير بواغيز بحرية الربدويل وم�شروع �إعادة ت�أهيل
منطقة حممية الزرانيق وفتح وتطهري بوغاز الزرانيق لت�سهيل تبادل املياه مع البحر واحلفاظ على
املحمية.

فرع و�سط ال�صعيد ( ا�سيوط)
1.1التن�سيق مع �شرطة البيئة وامل�سطحات ب�أ�سيوط ب�صفة �أ�سبوعية يف العديد من مهام التفتي�ش و�إزالة
املخالفات مثل قمائن الطوب ومكامري الفحم وكذلك يف املحافظات الأخرى.
2.2اال�شرتاك يف و�ضع �سيناريو �إدارة �أزمة ت�سرب برتويل من م�ستودعات �شركة �أ�سيوط لتكرير البرتول
فى �شهر دي�سمرب .2009
3.3متابعة خطط االلتزام البيئي التي تقدمت بها ال�شركات الكربى �إىل الفرع وتقييم ما مت تنفيذه
والعقبات التي حالت دون االلتزام ببع�ض بنود خطط توفيق الأو�ضاع.
4.4م�شاركة �إدارة التنمية والتفتي�ش البيئي يف �إجراء القيا�سات يف  182موقع ًا ومن�ش�أة �صناعية يف
حمافظات �أ�سيوط و�سوهاج واملنيا والوادي اجلديد وبني �سويف�.ضمن خطة التفتي�ش .
5.5متابعة ر�صد نهر النيل والرتع والرياحات وامل�صارف التابعه لالقليم
6.6التن�سيق مع مديريات الرتبية والتعليم من خالل �إدارة الرتبية ال�سكانية مبحافظات الإقليم وكذلك
املعاهد الأزهرية  ،حيث مت تنظيم �أكرث من  65ندوة ،و 2ور�شة عمل لرفع الوعي البيئى على كافة
امل�ستويات .
7.7التن�سيق مع ر�ؤ�ساء اجلامعات الإقليمية (�أ�سيوط ،و�سوهاج ،واملنيا) ،وفرع جامعة الأزهر ب�أ�سيوط
ووكالء الكليات ل�شئون البيئة وخدمة املجتمع لالهتمام بالبعد البيئى  ,وقد مت تنظيم �أكرث من 30
ندوة يف القرى الأكرث فقرا �ضمن برنامج اال�ستهداف اجلغرايف للفقر بالتن�سيق مع جمعيات التنمية
واجلمعيات الزراعية باملنيا و�أ�سيوط و�سوهاج للتوعية با�ستخدام مادة  EMبدي ًال عن ال�سماد
الكيماوي وت�شجيع الزراعة الع�ضوية.
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فرع الغردقة والبحر الأحمر
1.1يف جمال متابعة خطة توفيق الأو�ضاع للمن�ش�آت امللوثة:
مت التفتي�ش البيئى علي عدد ( )19من�ش�آه �صناعية كربى وهى ال�شركات العاملة فى جمال ا�ستخراج
البرتول والتى تقع فى نطاق حمافظة البحر الأحمرو حتديد املخالفات البيئية املوجودة بهذه املن�ش�آت
والزام هذه املن�ش�آت بتنفيذ بنود خطة توفيق الأو�ضاع اخلا�صة بها.
 2.2متابعة خطط الر�صد والتفتي�ش الدورى للمن�ش�آت ال�سياحية .

فرع جنوب ال�صعيد و ا�سوان
1.1متابعة خطة ر�صد مياه نهر النيل ثالث مرات يف عام  ٢٠٠٩وذلك خالل فرتات خمتلفة من العام
وهي فرباير  ٢٠٠٩و �أغ�سط�س  ٢٠٠٩و دي�سمرب ٢٠٠٩
2.2متابعة خطة التفتي�ش علي املن�ش�آت ال�صناعية الكربى الأكرث تلوثي ًا والتي تقوم بال�صرف علي نهر
النيل ،و كذلك املن�ش�آت التي تلوث بيئة الهواء اخلارجی ك�شركات الأ�سمنت � -شركات ال�سكر–
م�صانع الورق ) وذلك بهدف قيام هذه املن�ش�آت بتوفيق �أو�ضاعها البيئية) .
3.3متابعة تنفيذ خطط توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت غري املتوافقه ،و التي تقدمت بها خالل عام
 ، ٢٠٠٨حيث مت االنتهاء من توفيق الأو�ضاع البيئية لعدد ( )٣من�ش�آت �صناعية بن�سبة % ٧٠ومنها
�شركة كيما  -جممع الألومونيوم بنجع حمادي  -و�شركة الن�صر للتعدين
4.4متابعة تنفيذ خطة الت�شجري باجلهود الذاتية لإقليم الفرع

فرع القاهرة الكربى
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1.1متابعة خطط توفيق الأو�ضاع اخلا�صة بال�شركات التى ت�صرف على نهر النيل ب�صورة مبا�شرة اوغري
مبا�شرة .
2.2متابعة نوبات التلوث احلادة ( ال�سحابة ال�سوداء )
3.3جتميع بيانات وافية عن القرى املعنية بالتطوير يف عدة جماالت  ,وخا�صة يف جمال كيفية التخل�ص
من املخلفات البلدية واحتياجات القرى فى هذا اخل�صو�ص
4.4متابعة �أن�شطة الت�شجري اخلا�صة بيوم البيئة العاملي مع حمافظات �إقليم القاهرة الكربى ومديري
مكاتب البيئة باملحافظات  ,وعمل ح�صر بالأعداد والأنواع التي مت ا�ستالمها من الأ�شجار
 .أجتميع بيانات عن احتياجات القرى للت�شجري يف املدار�س و الطرق الرئي�سية والداخلية داخل
القرى.
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 .بح�صر للحدائق وامل�سطحات اخل�ضراء ب�إعداد خرائط تو�ضيحية مل�ساحات احلدائق
وامل�سطحات اخل�ضراء داخل حمافظات الإقليم.
 .جت�شجري وامداد عدد  5مدار�س ب�أ�شجار ونباتات حولية وعمل ندوات توعية ب�أهمية الت�شجري
وامل�سطحات اخل�ضراء من الناحية اجلمالية ومن املحافظة على تنقية الهواء واحلد من
التلوث .
 .داعداد مقرتح م�شروع ت�شجري ب�أحد �أحياء حمافظات الإقليم وزيادة امل�سطحات اخل�ضراء
وذلك بح�صر الأماكن بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل باملحافظات واختيار �أماكن
منا�سبة لعملية الــتــ�شجري.
 5.5متابعة امل�شروع االمنائى لتطوير القرى املحرومة من اخلدمات(حمافظة  6اكتوبر)
� 6.6إعداد قاعدة بيانات للم�سابك ب�أنواعها و�أماكن تواجدها داخل �إقليم القاهرة الكربى  ,وجارى
التن�سيق مع ادارة التفتي�ش بالفرع لعمل خطة م�شرتكة للتفتي�ش واملتابعة على هذه امل�سابك.
 7.7تنفيـــذ العديـــــد من االن�شطة االعالمية والتدريبية لرفع الوعى البيئى لدى الطالب وال�شباب
واملر�أة.
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الف�صل ال�سابع ع�شر
مقدمة:

خدمة املواطنني والتفتي�ش البيئي
يهدف التفتي�ش البيئي �إىل دعم وتعزيز كل من البيئة وال�صحة العامة حيث �أن
التلوث الناجت عن املن�ش�آت ال�صناعية له ت�أثري �ضار لي�س فقط على البيئة ولكن
على �صحة الإن�سان �أي�ض ًا.
ولذا ف�إن كثري ًا من الإجراءات التي ميكن للمن�ش�آت ال�صناعية تطبيقها لتخفيف
الآثار البيئية ال�ضارة ت�ؤدى يف نف�س الوقت �إىل تخفيف الآثار التي متثل خطورة
على �صحة العاملني باملن�ش�أة  ,وكذلك املواطنني املقيمني يف املناطق التي تت�أثر
باالنبعاثات ال�صادرة من تلك املن�ش�آت.
وبناء على ذلك ف�إن فاعلية عملية التفتي�ش على املن�ش�آت �سواء كانت (�صناعية
– �صحية – �سياحية – خدمية) ت�ؤدى �إىل حماية البيئة وحماية العمال وحماية
ال�صحة العامة.
تت�ضمن عملية التفتي�ش البيئي جوانب عديدة مرتبطة ببع�ضها البع�ض ،وت�شمل
التخطيط والإجراءات التنفيذية واجلانب املعلوماتى.
وتقوم اجلهات التابعة جلهاز �شئون البيئة بالتفتي�ش ب�أنواع خمتلفة مثل :تفتي�ش
�شامل /دوري /نتيجة �شكوى.
اال�سرتاتيجية العامة للتفتي�ش البيئي:
•التحقق من التزام املن�ش�آت بالقوانني والت�شريعات البيئية.
•حتديد ت�أثري املن�ش�آت على البيئة.
•�إلزام املن�ش�آت بالقانون رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم 9
ل�سنة  2009ب�ش�أن الت�أثريعلى البيئة عن طريق حتريك دعاوى ق�ضائية
لتطبيق العقوبات القانونية على املن�ش�آت املخالفة.
•تقدمي الدعم الفني وتوجيه املن�ش�آت �إىل �إدارات الدعم املادي
(امل�شروعات املانحة).
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خدمة املواطنني:
1.1التفتي�ش البيئي املركزي لفح�ص �شكاوى املواطنني خالل عام :2009
مت فح�ص � 405شكوى واردة �إيل وزارة الدولة ل�شئون البيئة بيانها كما يلي:
ويبني اجلدول رقم ( )1-17ال�شكاوى التي مت فح�صها خالل الفرتة من  2009/1/1حتى 2009/12/31
بوحدة فح�ص ال�شكاوى ,ويبني ال�شكل رقم ( )1-17املن�ش�آت املتوافقة وغري املتوافقة بيئي ًا بناء ًا على �شكاوى
املواطنني.
جدول ( )1-17ال�شكاوى التي مت فح�صها خالل الفرتة من  2009/1/1حتى  2009/12/31بوحدة فح�ص ال�شكاوى

البيان

متوافق بيئي ًا

غري متوافق بيئي ًا

عدد املن�ش�آت

98

307

�شكل ( )1-17ال�شكاوى التي مت فح�صها خالل الفرتة من  2009/1/1حتى
 2009/12/31بوحدة فح�ص ال�شكاوى
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�2.2إجنازات الفروع الإقليمية للجهاز بالن�سبة �إىل �إزالة �أ�سباب ال�شكاوى البيئية عام
2009
قامت الفروع الإقليمية ببحث ودرا�سة ال�شكاوى املقدمة من املواطنني وامل�صنفة باجلدول التايل:
جدول ( )2-17الن�سبة املئوية لت�صنيف �أ�سباب ال�شكاوى الواردة خالل الفرتة من  2009/1/1حتى 2009/12/31
بالفروع الإقليمية للجهاز موزعة على املحافظات التابعة للفرع

الفرع

القاهرة
الن�سبة املئوية
املن�صورة
الن�سبة املئوية
طنطا
الن�سبة املئوية
الإ�سكندرية
الن�سبة املئوية
ال�سوي�س
الن�سبة املئوية
�أ�سيوط
الن�سبة املئوية
�أ�سوان
الن�سبة املئوية
الغردقة

ن�سبة
الفرع
�إجمايل
بالن�سبة
ال�شكاوى
للإجمايل
%
5262
1519
2273
1019
539
629
303
55

الن�سبة املئوية
الإجمايل
الن�سبة املئوية

11599

45.4
13.1
19.6
8.8
4.6
5.4
2.6
0.5
100

موقف ال�شكاوى

ت�صنيف ال�شكاوى الواردة

ال�شكاوى
التي مت
�إزالة
�أ�سبابها

�شكاوى
جارى
اتخاذ
�إجراءات
حيالها
968
18.4
579
38.1
405
17.8
211
20.7
105
19.5
151
24
221
72.9

�ضو�ضاء

هواء

�صرف
�صحي
ومياه

خملفات
�صلبة �أخرى
وخطرة

921
17.5
239
15.7
418
18.4
127
12.5
57
10.6
32
5.1
47
15.5

1663
31.6
624
16.2
436
19.2
284
27.9
80
14.8
61
9.7
50
16.5

309
5.9
243
16
517
22.7
209
20.5
161
29.9
101
16
78
25.7

1001
19
264
17.4
655
28.8
131
12.8
183
33.9
142
22.6
81
26.7

1368
26
752
34.7
247
10.9
268
26.3
58
10.8
293
46.6
47
15.5

4294
81.6
940
61.9
1868
82.2
808
79.3
434
80.5
478
76
82
27.1

7

10

17

6

15

55

-

12.7

18.2

30.9

10.9

27.3

100

-

1848
15.9

2830
24.4

1635
14.1

2463
21.2

3282
24.3

8959
77.2

2640
22.8
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�شكل ( )2-17الن�سبة املئوية لت�صنيف �أ�سباب ال�شكاوى الواردة خالل الفرتة من  2009/1/1حتى 2009/12/31
بالفروع الإقليمية للجهاز موزعة على املحافظات التابعة للفرع

�شكل (� )3-17إجمايل الن�سب املئوية لت�صنيف �أ�سباب ال�شكاوى الواردة خالل الفرتة من  2009/1/1حتى
 2009/12/31بالفروع الإقليمية للجهاز
212
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التفتي�ش البيئي:
1.1التفتي�ش البيئي املركزي:
 .أالقطاعات التي يتم التفتي�ش عليها دوري ًا:
جدول ( )3-17القطاعات التي يتم التفتي�ش عليها دوري ًا

م

الن�شاطات امل�ستهدفة

القطاع

1

ال�صناعي

وت�شتمل علي قطاعات ( الأ�سمنت – احلديد وال�صلب – الكوك – البرتوكيماويات -
الغزل والن�سيج وال�صباغة والتجهيز  -احللويات وامل�شروبات الغازية والزيوت وال�صابون
بويات وبال�ستيك و�أ�سمدة والورق  -ال�صناعات الهند�سية  -ت�شغيل وت�شكيل املعادن -
ال�سرياميك والطوب والبالط والزجاج)
كما ت�شمل (خالل فرتة ال�سحابة ال�سوداء) املن�ش�آت الأكرث تلويث ًا للهواء اجلوي

2

ال�صحي

امل�ست�شفيات احلكومية  -امل�ست�شفيات اخلا�صة  -املحارق بامل�ست�شفيات  -املراكز ال�صحية -
املعامل وبنوك الدم  -املعاهد البحثية.

3

ال�سياحي

العائمات ال�سياحية (الثابتة واملتحركة).
الفنادق ( قاعات االحتفاالت ).
القرى ال�سياحية الواقعة علي م�سطحات املياه املاحلة (البحر الأحمر).
النوادي ( قاعات االحتفاالت ).

4

اخلدمي والزراعي

الألبان واخل�ضراوات.
مزارع الدواجن.
مزارع املوا�شي.
املجازر

.بالقطاعات االقت�صادية التي مت التفتي�ش عليها خالل عام :2009
جدول ( )4-17يو�ضح القطاعات االقت�صادية التي مت التفتي�ش عليها خالل الفرتة من  2009/1/1حتى
 2009/12/31بالإدارة املركزية للتفتي�ش وااللتزام البيئي

خدمي

�صحي

�صناعي

�سياحي

املجموع

83

44

978

4

1109
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 .جالإجراءات القانونية التي مت اتخاذها حيال املن�ش�آت خالل عام :2009
جدول ( )5-17يو�ضح الإجراءات القانونية التي مت اتخاذها حيال املن�ش�آت خالل الفرتة من  2009/1/1حتى
 2009/12/31بالإدارة املركزية للتفتي�ش وااللتزام البيئي

حفظ

خمالف

ت�صالح

املجموع

130

976

3

1109

 .داملن�ش�آت املتو�سطة وال�صغرى (تفتي�ش نوعي):
•التفتي�ش علي م�صادر تلوث الهواء للحد من ظاهرة نوبات التلوث احلاد (احلرق املك�شوف للمخلفات
الزراعية) بالتن�سيق مع �شرطة البيئة وامل�سطحات والفروع الإقليمية:
•املرور والتفتي�ش علي م�صادر التلوث خالل الفرتة من � 2009/9/1إيل  2009/11/15ومت ر�صد عدة
خمالفات للمن�ش�آت بيانها كالتايل:
جدول ( )6-17ر�صد خمالفات املن�ش�آت التى مت التفتي�ش عليها خالل الفرتة من  2009/1/1حتى 2009/12/31

م

214

القطاع

عدد املن�ش�آت

1

مكمورة

105

2

فاخورة

72

3
4
5

ور�شة رخام
م�سبك
م�صنع طوب

65
88
135

6

فرن �أرميد وور�ش �صغرية

37

 .همتابعة تنفيذ خطة توفيق الأو�ضاع البيئية لعدد  63من�ش�أة �صناعية خالل
عام  2009بيانها كما يلي:
•عدد  14من�ش�أة كربى.
•عدد  49من�ش�أة متو�سطة و�صغرى.
•ومت اتخاذ الإجراءات التالية:

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

•حترر مذكرة با�ستدعاء م�سئويل املن�ش�آت املخالفة.
•�إلزام املن�ش�آت املخالفة ب�سرعة توفيق الو�ضع البيئي وت�صويب املخالفات مع التقدم بخطة
عاجلة (خطة توفيق الأو�ضاع البيئية) ومتابعتها من الإدارات املخت�صة بالوزارة ليت�سنى
اتخاذ الإجراءات القانونية و�إخطار اجلهة الإدارية ب�إجراءات املتابعة.
•يتم �إدراج املن�ش�آت يف اخلطط ال�شهرية للإدارة واملتابعة �أوال ب�أول للت�أكد من التزامها
بتنفيذ خطط توفيق الأو�ضاع و�إزالة املخالفات لديها.
 .والتفتي�ش البيئي املركزي ومتابعة موقف ال�صرف ال�صناعي مبدينة ال�ساد�س من
�أكتوبر (تفتي�ش نوعي):
التفتي�ش علي عدد ( )53من�ش�أه خالل الفرتة من �شهر يناير �إىل �شهر دي�سمرب 2009مب�شاركة
اجلهات املعنية و�أخذ عينات من مياه ال�صرف ملعرفة مدي مطابقتها للمعايري القانونية وجاري
متابعة ور�صد املن�ش�آت ال�صناعية املخالفة للقانون باملدن ال�صناعية بيانها كما يلي:
جدول ( )7-17يو�ضح املن�ش�آت التي مت التفتي�ش عليها مبدينة ال�ساد�س من �أكتوبر خالل الفرتة
من  2009/1/1حتى  2009/12/31بالإدارة املركزية للتفتي�ش وااللتزام البيئي

البيان
عدد املن�ش�آت

متوافق بيئي ًا

غري متوافق بيئي ًا

23

30

 .ز�أن�شطة التفتي�ش البيئي املركزي:
•�إجراء زيارات متابعة وعمليات تفتي�ش دوري ور�صد للمن�ش�آت تر�صد خاللها امل�ؤ�شرات
البيئية لتوافق تلك املن�ش�آت مع �أحكام القانون  4ل�سنة 1994واملعدل بالقانون  9ل�سنة ،2009
وحترير حم�ضر قانوين لكل من�ش�أة يت�ضمن كافة امل�شاهدات واملالحظات واملعلومات التي
ت�سهم يف ر�صد وقيا�س امل�ؤ�شرات املخالفة للمن�ش�آت.
•حترير حم�ضر قانوين لكل من�ش�أة يت�ضمن كافة امل�شاهدات واملالحظات واملعلومات التي
ت�سهم يف ر�صد وقيا�س م�ؤ�شرات احلالة البيئية للمن�ش�آت  .وجتدر الإ�شارة �إيل �أن وجود
خمالفة واحدة يف �إحدى امل�ؤ�شرات البيئية يجعل املن�ش�أة خمالفة للقانون وي�ستدعي �إحالة
حم�ضر التفتي�ش البيئي املحرر �ضدها �إىل النيابة العامة التخاذ ما يلزم من �إجراءات
قانونية جتاه هذه املن�ش�أة املخالفة بيئي ًا.
•تكليف املعامل املركزية والفرعية لعمل القيا�سات الالزمة للوقوف على مدى مطابقة
الأدخنة والأتربة املتولدة للمعايري الواردة بالالئحة التنفيذية للقانون4ل�سنة1994واملعدل
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بالقانون  9ل�سنة ،2009وتعزيز املح�ضر بنتائج القيا�سات.
 .حالتفتي�ش البيئي للأفرع الإقليمية:
•التفتي�ش البيئي:
جدول ( )8-17موقف املن�ش�آت التي مت التفتي�ش عليها ومدى مطابقتها من عدمه خالل الفرتة من  2009/1/1حتى
 2009/12/31بالفروع الإقليمية للجهاز موزعة على املحافظات التابعة للفرع

الفرع
القاهرة
املن�صورة
طنطا
الإ�سكندرية
ال�سوي�س
�أ�سيوط
�أ�سوان
الغردقة
الإجمايل
الن�سبة املئوية

الإجمايل
152
639
308
196
142
250
122
166
1975
100

مطابق
29
230
73
38
12
36
33
63
514
26

غري مطابق
83
223
115
153
90
179
83
66
992
50.2

جارى
1
90
75
5
20
2
2
4
199
10,1

متوقف
4
38
12
24
2
80
4,1

�أخري
35
58
33
20
9
2
33
190
9,6

�شكل ( )4-17الن�سبة املئوية ملوقف املن�ش�آت التي مت التفتي�ش عليها ومدى مطابقتها من عدمه خالل الفرتة من  2009/1/1حتى
 2009/12/31بالفروع الإقليمية للجهاز موزعة على املحافظات التابعة للفرع
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•املالحقة القانونية:
قامت الفروع االقليمية مبتابعة تنفيذ قانون البيئة حيث �أ�سفرت نتيجة املتابعات والتفتي�ش عن
املخالفات املو�ضحة باجلدول التايل:
جدول ( )9-17يو�ضح ت�صنيف املخالفات وفق ًا للم�سببات خالل عام  2009بالفروع الإقليمية للجهاز موزعة على املحافظات التابعة للفرع
القاهرة

املن�صورة

طنطا

الإ�سكندرية

ال�سوي�س

�أ�سيوط

�أ�سوان

الغردقة

الإجمايل

الن�سبة
املئوية

عدم وجود �سجل
احلالة البيئية

2

62

4

41

30

121

14

29

198

19

عدم ارتداء
مهمات الوقاية

3

43

6

24

17

101

12

-

127

12.2

نوع املخالفة

ملوثات بيئة
العمل (وط�أة
حرارية –�أتربة
م�ستن�شقة
–مركبات
ع�ضوية
متطايرة)

3

17

10

21

15

46

22

1

74

7

�شدة ال�ضو�ضاء

3

14

26

19

15

41

11

-

91

8.7

�إنبعاثات مداخن

15

22

7

12

5

14

8

6

43

4.1

املخلفات ال�سائلة

2

68

50

15

15

33

15

4

129

12.3

املخلفات ال�صلبة

3

56

37

30

7

69

6

2

123

11.7

املخلفات اخلطرة

7

27

1

37

1

38

13

2

91

8.7

1

29

4

939

5

42

3

-

82

7.8

-

-

-

13

17

-

-

8

21

2

-

-

-

2

-

-

-

7

5

0.5

27
55

338

6
112

28
267

1
130

326

9
65

5
64

63
1047

6
%100

عدم وجود �سجل
املخلفات اخلطرة
عدم تقدمي
درا�سة تقييم
اثر بيئي
�أعمال يف حرم
ال�شاطئ
�أخري
الإجمايل
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�شكل ( )5-17يو�ضح ت�صنيف املخالفات وفق ًا للم�سببات خالل عام  2009بالفروع الإقليمية للجهاز موزعة على
املحافظات التابعة للفرع

•مت التن�سيق مع اجلهات املعنية ملالحقة املخالفني وفقا للجدول التايل:
جدول ( )10-17يو�ضح ت�صنيف املخالفات وفق ًا للم�سببات خالل عام  2009بالفروع الإقليمية للجهاز موزعة على
املحافظات التابعة للفرع

218

املحافظة

عدد املحا�ضر التي مت
حتريرها

عدد الق�ضايا التي يتم
متابعتها

عدد املحا�ضر التي مت
الت�صالح معها

الغرامات التي مت
جتميعها

القاهرة

80

202

-

 40540جنيه ًا

املن�صورة

125

727

1

 85539جنيه ًا

طنطا

368

489

-

 1711501جنيه ًا

الإ�سكندرية

143

141

4

 36667جنيه ًا

ال�سوي�س

39

99

1

�أ�سيوط

295

806

13

 44334جنيه ًا
 12870جنيه ًا

�أ�سوان

39

744

-

 332جنيه ًا

الغردقة

-

93

12

 270000جنيه ًا

الإجمايل

1089

3034

31

 2.201.703جنيه
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�شكل ( )6-17ت�صنيف للمالحقات القانونية خالل الفرتة من  2009/1/1حتى  2009/12/31بالفروع
الإقليمية للجهاز موزعة على املحافظات التابعة للفرع

الإدارة العامة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات
التفتي�ش البيئي املركزي يف مواجهة �أنفلونزا الطيور بالتن�سيق مع �شرطة البيئة
وامل�سطحات ووزارة الزراعة ووزارة ال�صحة ومت ر�صد ما يلي:
1.1عدد ( )6720حمل بيع طيور جمهولة امل�صدر بدون ترخي�ص.
2.2عدد ( )176311من الطيور جمهولة امل�صدر.
3.3عدد (� )2623سيارة نقل طيور جمهولة امل�صدر.
4.4عدد ( )4365من بائعي الطيور جمهولة امل�صدر.
5.5مت �إعدام عدد ( )1034778من الطيور جمهولة امل�صدر.
6.6مت �إزالة عدد ( )30618ع�شة منزلية.
7.7مت حت�صني عدد ( )373515من الطيور.
8.8مت ذبح عدد ( )384337من الطيور جمهولة امل�صدر.
9.9مت املرور على عدد ( )808مزرعة دواجن.
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امل�ؤمترات والندوات
مت عقد العديد من امل�ؤمترات والندوات يف جماالت البيئة للت�صدي ومواجهة و�إيجاد احللول الإيجابية
للحد من امللوثات البيئية (ملوثات ماء – ملوثات هواء) ومنها علي �سبيل املثال:
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1.1مت عقد العديد من اللقاءات مع ال�سادة م�ساعد �أول وم�ساعدو ال�سيد وزير الداخلية وال�سيد م�ساعد
الوزير مدير الإدارة العامة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات مما �أ�سفر عن تعاون تام خالل تطبيق قانون
البيئة �أو التكليفات ويف ت�صاعد مثمر لأوجه التعاون مع �أجهزة وزارة الداخلية.
2.2اجتماع جلنة “متابعة خطط توفيق الأو�ضاع البيئية وتقييم الت�أثري البيئي” اخلا�صة مب�شروع التحكم
يف التلوث ال�صناعي (املرحلة الثانية) وعقد ور�شة عمل خا�صة باجراءات وا�شرتاطات �إتاحة
التمويل اخلا�ص مب�شروع التحكم يف التلوث ال�صناعي.
3.3امل�ؤمتر التن�سيقي الثالث لتنظيم �أعمال الأعداد للم�ؤمتر احلادي والع�شرين لأطراف بروتوكول
مونرتيال حلماية الأوزون
4.4منظمة ال�صحة العاملية االجتماع الت�أ�سي�سي للمجموعة اال�ست�شارية مل�شروع تعزيز التحذيرات ال�صحية
اخلا�صة مبكافحة التبغ مب�صر ا�ضافة ايل اللجنة القومية ملكافحة التدخني مبقر نقابة الأطباء.
5.5املنتدى الدويل حتت عنوان "مبادرة ال�صناعة اخل�ضراء القدرة التناف�سية واالبتكار من خالل
املنتجات والعمليات املتوافقة مع البيئة".
6.6ور�شة عمل حول "دور املنظمات الأهلية يف احلفاظ على البيئة" بالإدارة العامة ملراكز النيل للإعالم
حما�ضرة بعنوان التفتي�ش البيئي يف �ضوء التعديل الت�شريعي.
7.7االجتماع الإقليمي الذي ينظمه برنامج Medpolبالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية لتفعيل �شبكة
التفتي�ش البيئي لدول حو�ض البحر املتو�سط املقرر انعقاده مبدينة �أثينا – اليونان.
8.8اجتماع ب�ش�أن �إنهاء �أعمال اللجنة اخلتامية اخلا�صة بو�ضع قواعد الت�صرف يف �أرا�ضى داخل وخارج
عرب �أبو �ساعد يف �إقامة الأن�شطة ال�صناعية واملقام عليها عدد( )200م�صنع لت�صنيع الطوب
الطفلي.
�9.9إلقاء حما�ضرة توعية بعنوان اال�شرتاطات البيئية للتخل�ص الآمن من خملفات البال�ستيك مبقر
احتاد ال�صناعات بالقاهرة.
�1010إلقاء العديد من املحا�ضرات يف �إجراءات التفتي�ش البيئي والإلزام وااللتزام البيئي لزيادة الوعي
البيئي لدى املن�ش�آت.
1111ور�شة العمل اخلا�صة بتقدمي الإ�صدار الثاين من دليل �أ�س�س و�إجراءات تقييم الت�أثري البيئي.
1212ندوة تعريفية للمرحلة احلالية لت�شريع االحتاد الأوروبي لت�سجيل وتقييم املواد الكيماوية و�إ�صدار
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الرتخي�ص لها.
1313الدورة التدريبية والفنية لرفع قدرات ال�سادة �أع�ضاء النيابة العامة.فيما يتعلق بتفعيل القوانني
البيئية.
1414م�ؤمتر جمعية �شئون البيئة ال�ساد�س الذي يحمل م�سمى" التفتي�ش البيئي ...وال�سالمة وال�صحة
املهنية" .
1515ور�شة عمل خا�صة ب�إجراءات وا�شرتاطات �إتاحة التمويل اخلا�صة مب�شروع التحكم يف التلوث
ال�صناعي.
1616اجتماع مع بعثة البنك الدويل بو�شنطن والبنوك امل�شاركة يف زيارة م�صر الذي مت تنظيمه ب�ش�أن
كيفية متابعة التفتي�ش البيئي للمن�ش�آت التي يتم متويل خطط توفيق �أو�ضاعها من برامج البنك
الدويل.
1717ور�شة عمل وعر�ض تقدميي عن دور التفتي�ش البيئي وتطبيق قوانني البيئة يف احلفاظ على ال�صحة
والذى مت تنظيمه بالإ�سكندرية بوا�سطة منظمة ال�صحة العاملية.
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الباب اخلام�س
التنمية امل�ؤ�س�سية

الف�صل الثامن ع�شر:الدعم امل�ؤ�س�سي
الف�صل التا�سع ع�شر:نظم املعلومات البيئية
الف�صل الع�شرون :الإعالم والتوعية البيئية
الف�صل احلادي والع�شرون :التدريب البيئي
الف�صل الثاين والع�شرون:الت�شريعات البيئية
الف�صل الثالث والع�شرون:التعاون الدوىل
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الف�صل الثامن ع�شر
الدعم امل�ؤ�س�سى
�صندوق حماية البيئة

مقدمة:

ن�ش�أ �صندوق حماية البيئة وفقا للقانون رقم  4ل�سنة 1994ب�ش�أن حماية البيئة
والئحته التنفيذية  ،واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حيث ت�ضمنت تعديالت
القانون �إ�ضفاء ال�شخ�صية االعتبارية ل�صندوق حماية البيئة ملنحه مزيد ًا من
ال�صالحيات والإمكانيات الالزمة لتفعيل دوره فى حماية البيئة واحلد من
التلوث بكافة �صوره و�أ�شكاله ،وذلك اىل جانب �صدور قرار ال�سيد  /رئي�س
جمل�س الوزراء رقم  1706ل�سنة  2009بت�شكيل �أول جمل�س ادارة ل�صندوق حماية
البيئة برئا�سة ال�سيد املهند�س  /ماجد جورج وزير الدولة ل�شئون البيئة.

م�ساهمة ال�صندوق
بالألف جنيه

1.330.000

3.531.248

هيكل التمويل الإجمايل
بالألف جنيه

1.330.000

6.255.061

ا�سم امل�شروع

توفري حمارق للتخل�ص من املخلفات الطبية اخلطرة
فى املحافظات

االدارة املتكاملة للتخل�ص من خملفات الرعاية
الطبية مبحافظة الإ�سماعيلية

 -1يف جمال املواد والنفايات اخلطرة

الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام 2009
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قر�ض

منح
الف جنيه

املوقف احلايل
مت تركيب عدد 2حمرقة
فى كل من م�ست�شفى اجلزام
وحميات قنا وجارى
تركيب املحارق فى كل من
البحرية – مر�سى مطروح-
�سوهاج – كفر ال�شيخ
مت ت�سليم املوقع فعليا
للمقاول لبدء الأعمال
املدنية فى �أول �سبتمرب
2009
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 -2يف جمال املخلفات اال�صلبة

ا�سم امل�شروع

املرحلة الثانية من م�شروع �إعادة تدوير القمامة
واال�ستفادة منها.

تدوير املخلفات الزراعية وق�ش الأرز وت�صنيع ال�سماد
الع�ضوى  -مبحافظة البحرية

م�ساهمة ال�صندوق
بالألف جنيه

20.000

1.100.000

هيكل التمويل
الإجمايل بالألف
جنيه

فدان �أر�ض يقدر
بحواىل � 40ألف جنيه

1.100.000

قر�ض

املوقف احلايل

جارى متهيد الأر�ض التى
�سيتم عليها حتويل املخلفات
�إىل �أ�سمده ع�ضوية

منح
الف جنيه

20.000

جارى تنفيذ امل�شروع
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منح
الف جنيه

8140

م�ساهمة ال�صندوق
بالألف جنيه

5000

هيكل التمويل
الإجمايل بالألف جنيه

10000

ا�سم امل�شروع

ا�ستبدال عدد  1000تاك�سى
قدمي

قر�ض

املوقف احلايل

ما مت تنفيذه حتى الآن � 814سيارة تاك�سى.

 670.000يورو

م�شروع حماية البيئة
للقطاع العام واخلا�ص وقطاع
الأعمال بالتعاون مع بنك
التعمري الأملاين
 670.000يورو

 .3يف جمال نوعية الهواء
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جارى تنفيذ عدد من امل�شروعات بالتعاون
مع قطاع نوعية البيئة فى جمال مكافحة
التلوث ال�صناعى.
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برنامج بذرة لتنمية الوعى البيئى
مقدمة:
فى �إطار الأهداف اال�سرتاتيجية لوزارة الدولة ل�شئون البيئة والتى ت�أتى على قائمة �أولوياتها ،تنمية الوعى
البيئى املجتمعى ب�صفة عامة ولدى االطفال ب�صفة خا�صة ،ومن خالل �إن�شاء منظومة بذره لتنمية
الوعى البيئى لدى الأطفال والتابعة حاليا ل�صندوق حماية البيئة.
1 .1الفئة امل�ستهدفة:
 .أالأطفال من �سن � 4سنوات حتى � 12سنة.
.باملتعاملون مع الطفل (املدر�سون،الآباء�،أمناء املكتبات) .
�2 .2أهداف الربنامج:
 .أاملعرفة والتوعية البيئية :تب�سيط املعلومات الأ�سا�سية عن البيئة ،مفاهيمها وم�شكالتها ورفع الوعي
بكافة الو�سائل امل�شوقة للطفل.
.بتنمية املهارات واملواهب :اكت�ساب املهارات لتحديد امل�شكالت البيئية و�إيجاد احللول املنا�سبة لها.
.جامل�شاركة والتفكري االبتكارى  :م�شاركة كافة امل�ستويات فى حل امل�شكالت البيئية والتحفيز على حت�سني
وتطوير وحماية البيئة.
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العدد ال�ساد�س ع�شر( القطع الكبري) �23سم×�32سم

العدد ال�ساد�س ع�شر( القطع ال�صغري) �17سم×�22سم
العدد ال�سابع ع�شر( القطع الكبري) �23سم×�32سم
العدد ال�سابع ع�شر( القطع ال�صغري) �17سم×�22سم

العدد الثامن ع�شر( القطع الكبري) �23سم×�32سم

1
2
3
4
5

6

م

تاريخ الإ�صدار
2009/1/15
2009/1/20
2009/3/15
2009/3/25
2009/6/15

العدد التا�سع ع�شر ( القطع الكبري �23سم×�32سم

البيان

عدد الن�سخ
20.000
60.000
20.000
60.000
10.000

2009/12/1

عدد الن�سخ
1.000
2
10.000

تاريخ اال�صدار
2009/6/20
2009/6/5
2009/6/25
2009/5/25
2009/6/20

البيان

�شنط بذرة
 2بانر كانفا�س لبذرة 1.5م×1.5م
ا�سطوانة بذرة
ديكورات معار�ض وور�ش عمل

م�سابقة بذرة يف البحث العلمي والق�صة والر�سم والأعمال
الفنية.

فانو�س بذرة

م

1

5

6

2
3
4

 16جائزة

2009/7/30

الإجمايل

5.000

4 .4و�سائل توعية:
مت تنفيذ عدد ع�شرة و�سائل توعية منها:

20.000

3 .3جملة عامل بذرة :
مت �إ�صدار �أربعة �أعداد من املجلة كالتايل :
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�صورة ( )1-18جانب من و�سائل التوعية
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�إعادة طباعة كتاب ار�سم ولون مع بذرة باللغة االجنليزية والعربية

كتاب بيئتي حبيبتي

1

2

3

م

تاريخ الإ�صدار

2009/6/1
2009/6/2

ترجمة كتاب بذرة والأوزون

البيان

عدد الن�سخ

5.000
5.000

2009/9/1

الإجمايل

(كتاب �إر�سم ولون مع بذرة باللغتني الأجنليزية
والعربية)
(كتاب بيئتي حبيبتي )

(كتاب بذرة والأوزون املرتجم)

3.000

مت �إ�صدار ثالثة كتب متخ�ص�صة كالتايل:

�5 .5سل�سلة كتب بذرة:
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�صورة ( )2-18الكتب املتخ�ص�صة لربنامج بذرة من  2009/1/1حتى 2009/12/31
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 -1الرعاة :متت م�شاركة ثالث �شركات تتفق ر�ؤيتها ور�ؤية الربنامج ب�ش�أن تنمية الوعي البيئي للمجتمع وهم كالتايل:

الرعاة والتعاون اخلارجي:

م

1

2

ا�سم ال�شركة

�شركة ترتاباك لل�صناعات الورقية.

�شركة موبينيل للإت�صاالت.

3

بيان امل�شاركة
� 3صفحات يف  4اعداد متتالية و حمالت توعية يف 100
مدر�سة مع توزيع �100سلة قمامة.
�صفحتان بالعددين 19/18

�شركة �صناعات البال�ستك والكهرباء امل�صرية.

املبلغ املدفوع باجلنيه

40.000
12.000

العدد 17

م�شاركة موبينيل

57.000

5.000

االجمايل

توقيع اتفاقية �شركة ترتاباك مع بذرة

�شعار �شركة الن�سر للكهرباء امل�صرية على غالف بذرة
�صورة ( )3-18جانب من رعاة برنامج بذرة
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 -2التعاون اخلارجي:
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 .أمت �إهداء �سفارات وملحقني ثقافيني يف ع�شرة دول عربية �أعداد جملة بذرة بواقع  300جملة لكل دولة وذلك مبنا�سبة يوم البيئة العاملي وهم:
(ال�سعودية -املغرب  -البحرين-الكويت -االردن -جيبوتي -لبنان -االمارات -ليبيا  -فل�سطني)
 .ب مت �إهداء الهيئة الدولية للإغاثة خم�سة الآف ك�شكول بذرة لأطفال غزة.
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حمالت بذرة للتوعية البيئية:

مت تنفيذ حمالت توعيه يف خمتلف حمافظات اجلمهورية ،وذلك بالتن�سيق مع الإدارة العامة للثقافة والتوعية البيئية و قطاع حماية الطبيعة وفروع
اجلهاز باملحافظات حيث �شارك فيها حوايل � 45ألف طفل من جهات خمتلفة .ومت �إهداء الأطفال مطبوعات بذرة ,كذا �إهداء املطبوعات ملكتبة
اجلهة التي تنفذ فيها الندوة.

م

1

2

3

4

5

6

7

اجلهات التي مت التن�سيق معها

جمعية تنمية  124مدر�سة مب�شروع ال�سيدة �سوزان مبارك لتطوير التعليم مب�صر
اجلديدة .

االدارات التعليمية بوزارة الرتبية والتعليم

مكتبة اال�سكندرية.

وحدة الركن الأخ�ضر.

اجلمعيات الأهلية

فقرا وم�شروع تطوير املناطق
جمعية امل�ستقبل وم�شروع النهو�ض ب 153قرية الأكرث ً
الع�شوائية( �أربع �أحياء)

وحدة ال�شباب للتوعية البيئية

بيان امل�شاركة

حيث مت امل�شاركة فى تنفيذ 5ندوات مب�شروع تطوير  124مدر�سة
بالقاهرة وي�ست�أنف احلمالت بدخول العام الدرا�سي 2010
 68ندوة
10ندوات
200جملة لتوزيعهم
40ندوة 2+قافلة توعية
مت تنفيذ عدد 10ندوات مب�شروع القرى مبختلف املحافظات وثالث مناطق
باملناطق الع�شوائية ( زينهم –العجوزة-العبا�سية).
� 4.000إ�صدار لبذرة لتغطية  3قوافل بيئية مبحافظات ال�صعيد ونادي
ال�صيد بالقاهرة.
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2ندوة باملنوفية والبحرية

ادارة املخلفات ال�صلبة.

االحتفال بيوم اليتيم بالقاهرة و املحافظات.

8

9

 10جامعة الفيوم وكلية البنات القبطية.

12

13

14

15

16

10ندوات

�أفرع اجلهاز بكل املحافظات.

قطاع حماية الطبيعية واملحميات الطبيعية.

مكتبات مبارك العامة و�سوزان مبارك ومراكز�إ�ستك�شاف العلوم واملركز القومي لثقافة
الطفل ومكتبات الرعاية املتكاملة.

100مدر�سة حكومية �ضمن اتفاقية الربنامج مع �شركة ترتاباك لعمل توعية بيئية
لتدوير املخلفات الورقية.

املركز القومي لثقافة الطفل ( �إحتفاالت يوم البيئة العاملي ويوم البيئة الوطني)

17

 11حركة �سوزان مبارك الدولية للمر�أة من اجل ال�سالم.

16ندوة
 18ندوة 11+مع�سكر ( �سيوة /الغردقة /قنا /ا�سوان �/سانت كاترين /
جنوب �سيناء/الغابة املتحجرة /دجلة /الفيوم /وادي الريان /قارون/
�أ�سيوط )
25ندوة

مت تنفيذ  58ندوة.
مت تنفيذ ثالث ندوات بحديقة الطفل

اجلامعة العربية املفتوحة واملجل�س العربي للطفولة والتنمية

مع�سكر مدار�س لعني �شم�س واملطرية ( � 500شنطة� 3.500+إ�صدار لبذرة).

16ندوة
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مهرجان يوم الطفل املعاق بح�ضور 200طفل

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى

القطاع
الهند�سة
الهند�سة
الكيماوية
الكيماوية
الكيماوية
الن�سيجية
الغذائية
قطاع ال�صناعات الغذائية
قطاع �صناعة االخ�شاب واالثاث
قطاع ال�صناعات الكيماوية
قطاع ال�صناعات املعدنية
قطاع ال�صناعات الن�سيجية
قطاع ال�صناعات الن�سيجية
قطاع ال�صناعات الن�سيجية

�شركة فورتونا م�صر

�شركة نيو �أوتو

ال�شركة العاملية لل�صناعات التكميلية والدوائية

نفرتيتى للمواد الغذائية

ايرينى لل�صناعات اخل�شبية

�شركة غاز النيل

جمموعة فاو لل�صناعة

احلاج ح�سن حممود بلحة و�شريكه باملحلة الكربى

�سيد وحم�سن ال�سجينى و�شركاهما لل�صباغة والتجهيز

�أطل�س لل�صباغة والتجهيز

م�شروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتب االلتزام البيئى باحتاد ال�صناعات عام 2009
�إجماىل قيمة اال�ستثمار
املطلوبه جم
2.745.000
2.715.000
2.849.700
670.000
3.159.768
2.850.250
3.500.000
3.022.250
3.000.000
1.622.000
2.700.000
2.487.300
1.760.000
1.598.500

�شركة �شبل ال�شرقاوى للن�سيج احلديث وال�صباغة باملحلة
الكربى
�شركة العزيزية للتربيد والتجميد و�صناعة املواد الغذائية

�شركة خالد عونى عبد الفتاح عبد البا�سط(م�صنع اكيا�س
بال�ستيك)
�شركة �ساكوم بال�ست

اال�سم

اجماىل قيمة م�ساهمة مكتب
االلتزام البيئى جم
1.921.500
1.900.000
1.994.790
603.000
2.000.000
1.995.175
2.100.000
2.000.000
2.100.000
1.200.000
1.890.000
1.740.000
1.400.000
1.278.800

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

237

2.400.000
1.960.000
2.000.000
2.100.000
2.100.000
2.000.000
840.000
1.060.400
2.100.000
2.100.000

3.600.000
2.800.000
3.151.300
3.000.000
3.500.000
2.889.375
1.050.000
1.325.500
3.000.000
3.600.000
62.595.943

قطاع ال�صناعات الكيماوية
قطاع ال�صناعات الكيماوية
قطاع ال�صناعات الكيماوية
قطاع ال�صناعات الكيماوية
قطاع ال�صناعات املعدنية
قطاع ال�صناعات الن�سيجية
قطاع ال�صناعات الهند�سية  -الطاقة
قطاع ال�صناعات الهند�سية  -الطاقة
قطاع ال�صناعات الهند�سية  -الطاقة
قطاع ال�صناعات الغذائية

املن�صورة للراتنجات واملواد الكيماوية

�شركة غراء النجمة

املتحدة لل�صناعات الكيماوية

�شركة الفيل املتحدة

�شركة توكيل للم�سبوكات

�شركة زينوتك�س لطباعة و�صباغة وجتهيز االقم�شة

�شركة �صناعات التحكم فى ال�سوائل – فايكو م�صر

�شركة دلتا للأن�شاء والت�صنيع
�شركة عبد العاطى ملوا�سري ال�صلب
�شركة النعناعية

متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية

املجموع الكلى

42.783.665

238

مت تعديل القانون رقم  4ل�سنة  94بالقانون رقم  9ل�سنة  2009فى ن�ش�أن حماية البيئة والذى �أ�ضفى على �صندوق حماية البيئة ال�شخ�صية
االعتبارية حتى يتمكن من �أداء دوره املنوط به فى �ش�أن حماية البيئة.
1.1بتاريخ � 2009/6/16صدر قرار ال�سيد رئي�س جمل�س الوزراء رقم  1706ل�سنة  2009بت�شكيل جمل�س ادارة �صندوق حماية البيئة.
2.2بتاريخ � 2009/10/15صدر قرار ال�سيد رئي�س اجلهاز املركزى للتنظيم واالدارة رقم  432ل�سنة  2009باعتماد الهيكل التنظيمى اجلديد
ل�صندوق حماية البيئة واعتماد جدول وظائف ال�صندوق.
3.3جارى متابعة �صدور الالئحة املالية اجلديدة ل�صندوق حماية البيئة فى �ضوء التعديالت االخرية لقانون البيئة.

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

�أن�شطة وحدة املر�أة وتكاف�ؤ الفر�ص لعام 2009
مقدمة
يف �إطار دعم مبادئ الالمركزية قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�إن�شاء جلان �إقليمية لوحدة املر�أة
وتكاف�ؤ الفر�ص وذلك بالفروع الإقليمية للوزارة وذلك لتحقيق �أهداف وحدة املر�أة بالنهو�ض بدور املر�أة
امل�صرية يف حماية وحت�سني املوارد الطبيعية يف كافة املحافظات التابعة لكل فرع �إقليمي ،ومت �إعداد
ا�سرتاتيجية لإدماج �أبعاد النوع االجتماعي يف العمل البيئي ومفهوم النوع الإجتماعي وحتقيق تكاف�ؤ الفر�ص
بني املر�أة والرجل يف احلقوق والواجبات جتاه البيئة ك�أحد الق�ضايا الهامة التي تتبناها الوزارة خا�صة و�أن
الد�ستور امل�صري يق�ضي ب�أن لكل مواطن احلق يف العي�ش يف بيئة �سليمه.

الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام 2009

1.1التدريب:
 .أتدريب العاملني باجلهاز للتعريف بالنوع االجتماعي وكيفية �إدماجه يف خطط وبرامج الوزارة من
خالل �أهداف م�ستخل�صة من حتليل النوع االجتماعي وبناء كوادر ب�شرية بكل من الإدارة العامة
للتخطيط واملتابعة ووحدة اجلمعيات الأهلية بالوزارة ويتم مراجعة خطط الوزارة من حيث
مراعاتها لأبعاد النوع االجتماعي من قبل �إدارة التخطيط واملتابعة بالتن�سيق مع وحدة املر�أة وتكاف�ؤ
الفر�ص.

�صورة ( )5-18ندوة النوع االجتماعي
مبحافظة اجليزة

�صورة ( )6-18ندوة النوع
االجتماعي مبحافظة القليوبية

.بتدريب العديد من اجلمعيات الأهلية املهتمة بالبيئة علي �أهمية م�شاركة املر�أة يف تعديل ال�سلوكيات
جتاه البيئة بالإ�ضافة للعديد من الدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف تدوير املخلفات بالقاهرة.
.جدورات تدريبية بحمافظة ال�سوي�س عن كيفية النقل والتداول والتخل�ص الآمن من املخلفات الطبية
اخلطرة.
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� 2.أن�شطة التوعية
 .أمت �إقامة ندوات بجميع حمافظات اجلمهورية بامل�شاركة مع الإدارة املركزية للإعالم والتوعية
والتدريب ب�ش�أن" برنامج التوعية البيئية للمر�أة بق�ضايا البيئة" ،وتهدف هذه الندوات �إىل:
•تفعيل دور املر�أة امل�صرية يف حماية البيئة

�صورة ( )7-18تفعيل دور املر�أة امل�صرية يف
حماية البيئة بال�سوي�س

•احلفاظ علي املوارد الطبيعية وحمايتها من التدهور
•الت�أثريات ال�صحية الناجتة عن تلوث البيئة.
.بالفئات امل�ستهدفة:
•فروع املجل�س القومي للمر�أة
•اجلمعيات الأهلية العاملة يف جمال املر�أة والبيئة
•ممثلو اجلهات املعنية ذات الن�شاط املتميز يف جمال املر�أة والبيئة بكل حمافظة
كما قامت وحدة املر�أة وتكاف�ؤ الفر�ص بجهاز �شئون البيئة ب�إعداد خطة ملتابعة "برامج التوعية البيئية
للمر�أة بق�ضايا البيئية " التي مت تنفيذها يف خمتلف حمافظات اجلمهورية بالتعاون مع املجل�س القومي
للمر�أة وفروعه
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وقد �ضمت تلك اخلطة كافة اجلهات والهيئات املعنية بق�ضايا املر�أة والبيئة للتعرف على الق�ضايا
البيئية و�أهمية دور املر�أة يف حماية البيئة من التلوث ،كما تطرقت للأ�ضرار البيئية وال�صحية واالقت�صادية
لل�سلوكيات ال�سلبية جتاه البيئة ،وقد نتج عن تلك اخلطة اهتمام العديد من املنظمات وخا�صة غري احلكومية
بق�ضايا املر�أة والبيئة لتنفيذ العديد من امل�شروعات التي تدعم م�شاركة املر�أة يف حماية البيئة.
وقد متثلت هذه اخلطة يف تنفيذ �أن�شطة التوعية الآتية:

•�إن�شاء جلان �إقليمية لوحدة املر�أة وتكاف�ؤ الفر�ص بالفروع الإقليمية للوزارة وذلك لتحقيق �أهدافها
بالنهو�ض بدور املر�أة امل�صرية يف حماية وحت�سني املوارد الطبيعية يف كافة املحافظات التابعة لكل
فرع �إقليمي ،وقد قامت تلك اللجان بالعديد من الأن�شطة طبقا الحتياجات و�أولويات كل �إقليم ،من
هذه الأن�شطة:
•تنفيذ عدد من الندوات البيئية عن (املر�أة والبيئة ،من �أجل غذاء �صحي �آمن ،دور املر�أة كم�ستهلك
يف حماية الأ�سرة) وتنفيذ برنامج تدريبي لرتبية عي�ش الغراب على املخلفات الزراعية بالإ�سكندرية
.
•تنفيذ عدد من الندوات مبحافظة الغربية حول( مر�ض �إنفلوانزا الطيور ودور املر�أة يف الت�صدي له)
و(دور املر�أة يف مواجهه مر�ض �إنفلوانزا اخلنازير وكيفية الت�صدي له).
•عقد ندوات توعية مبحافظة الدقهلية للت�صدي لنوبات تلوث الهواء احلادة ومنع حرق ق�ش الأرز.
•قام كل فرع �إقليمي ب�إعداد وتنفيذ خطة للنهو�ض بدور املر�أة يف النطاق الإقليمي لكل فرع ومت املوافقة
من قبل الرئي�س التنفيذي للجهاز ومت البدء يف التنفيذ وتتم عملية املتابعة من قبل الإدارة املركزية
للفرع ووحدة املر�أة وتكاف�ؤ الفر�ص.

�إعداد ا�سرتاتيجية وزارة الدولة ل�شئون البيئة لإدماج النوع االجتماعي يف العمل
البيئي
قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة من خالل وحدة املر�أة وتكاف�ؤ الفر�ص ب�إعداد �إ�سرتاتيجية لإدماج
�أبعاد النوع االجتماعي يف العمل البيئي ولتحقيق تكاف�ؤ الفر�ص بني املر�أة والرجل يف احلقوق والواجبات
جتاه البيئة ك�أحد الق�ضايا الهامة التي تتبناها الوزارة وخا�صة �أنه طبق ًا للد�ستور امل�صري فلكل مواطن
احلق يف العي�ش يف بيئة �سليمة.
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و مت و�ضع �أربعة �أهداف عامة لال�سرتاتيجية هي:
1.1تقوية الهيكل الإداري وامل�ؤ�س�سي لدمج النوع االجتماعي بجهاز �شئون البيئة
2.2زيادة اال�ستجابة للنوع الإجتماعي بخطط وبرامج وم�شروعات جهاز �شئون البيئة
�3.3إنتاج و�سائل تعليمية و�إعالمية وبرامج لإلقاء ال�ضوء علي ق�ضايا البيئة والنوع االجتماعي
4.4تعزيز �أن�شطة وقدرات الأطراف الرئي�سية ذات ال�صلة بهدف تنفيذ مبادرات للإدارة البيئية تقوم
علي االحتياجات املحلية ذات الأولوية للنوع االجتماعي.

التن�سيق والتعاون مع اجلهات الأخرى:
1.امل�شاركة يف م�ؤمتر "مراجعة �سيا�سات النوع االجتماعي يف �إدارة املوارد املائية" مب�شاركة وزارة
الري.
2.2تنفيذ بروتوكول التعاون بني الوزارة واملجل�س القومي للمر�أة يف املحافظات من �أجل تنمية مهارات
املر�أة من خالل الربامج التدريبية التي يقدمها مركز تنمية مهارات املر�أة والعمل ب�صورة م�ستمرة
علي ن�شر الوعي والثقافة البيئية يف املجتمع امل�صري ب�صورة عامة وعقد لقاءات دورية بني الوزارة
ومتثلها وحدة املر�أة واللجنة الدائمة املخت�صة ب�شئون البيئة باملجل�س القومي للمر�أة ،وحتقيق النتائج
الإيجابية يف التوجه نحو املجتمع والبيئة وكيفية احلفاظ عليها وحتقيق اال�ستدامة.

ما مت اجنازه يف عام :2009
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1.1تدريب  50فرد ًا من خالل عقد  4ور�ش عمل لرفع الوعي للعاملني باجلهاز وفروعه عن مفهوم النوع
الإجتماعي خالل عام .2009
2.2تدريب  50فرد ًا من خالل عقد  4دورات تدريبية للعاملني باجلهاز علي كيفية �إدماج النوع الإجتماعي
يف خطط وبرامج اجلهاز من �إجمايل  4دورات تدريبية.
3.3تدريب  10مدربني من حمافظات (ال�سوي�س – الإ�سكندرية – املن�صورة – �أ�سيوط) علي مفهوم
�إدماج النوع الإجتماعي.
4.4تدريب عدد  16فرد ًا من ممثلي اللجان الإقليمية بالفروع للعمل علي �إدماج البعد الإجتماعي يف
خطط وبرامج الوزارة.
5.5تدريب عدد � 5أفراد من الإدارة العامة للتخطيط واملتابعة لإدماج النوع الإجتماعي يف خطط وبرامج
اجلهاز خالل عام .2009
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6.6تنفيذ  28ندوة توعية بيئية للمر�أة بق�ضايا البيئة يف  28حمافظة.
ويو�ضح ال�شكل ( )1-18ن�سبة االجناز الذي حققته الوزارة يف وحدة املر�أة والذي يقدر بـ .% 92.5

�شكل ( )1-18ن�سبة اجناز ن�شاط وحدة املر�أة
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الف�صل التا�سع ع�شر
مقدمة

نظم املعلومات البيئية
يعت�ب�ر اتخ ��اذ الق ��رارات ال�صائب ��ة يف الوقت املنا�س ��ب من امله ��ام اجلوهرية
للم�ؤ�س�س ��ات الوطني ��ة ،وبالت ��ايل يعتم ��د مق ��دار النج ��اح ال ��ذي حتقق ��ه ه ��ذه
امل�ؤ�س�س ��ات يف املق ��ام الأول على دق ��ة وحداثة البيانات املتاح ��ة .ومن املجاالت
الت ��ي تعتمد اعتماد ًا كبري ًا على جناح اتخاذ القرار «املجال البيئي» حيث تعترب
املعلومات البيئية الدقيق ��ة واحلديثة �أ�سا�س جناح القرارات اخلا�صة مبكافحة
التل ��وث والعمل على جتنب حدوثه يف امل�ستقبل .كم ��ا يعتمد جناح �إدارة املوارد
الطبيعية للدولة  ,فى القدرة على املراقبة واملتابعة امل�ستمرة حلالة هذه املوارد
اال�سرتاتيجي ��ة الهامة .ويعترب الهدف الرئي�سي من �إقامة �شبكة نظم املعلومات
البيئي ��ة هو �إدارة امل ��وارد الطبيعية بكفاءة واملحافظة عليه ��ا واحلد من التلوث
حيث يتم تقدمي هذه البيانات واملعلومات البيئية �إىل متخذي القرار و�أخ�صائي
البيئ ��ة م ��ن �أجل و�ض ��ع احللول املنا�سب ��ة للم�ش ��كالت البيئية وتعدي ��ل القوانني
والت�شريع ��ات واللوائح البيئية مبا يتفق م ��ع �أولويات الدولة .ويحتاج التعامل مع
املعلوم ��ات البيئية ذات الديناميكي ��ات العالية �إىل نظ ��م معلومات متخ�ص�صة
تتمي ��ز باجل ��ودة واملرونة العالي ��ة حتى ت�ستطي ��ع متابعة ومراقب ��ة حالة املوارد
البيئية واال�ستعداد للإبالغ الفوري عن �أية م�شكالت �أو حوادث كتلوث الهواء �أو
املياه .وميكن تق�سيم فل�سفة وزارة الدولة ل�شئون البيئة يف هذا الإطار �إىل ثالثة
حماور رئي�سية:
1 .1توفري املعلومات البيئية جلميع املواطنني ،وب�صفة خا�صة امل�ستثمرين.
2 .2توف�ي�ر نظم املعلوم ��ات البيئية جلمي ��ع العاملني بال ��وزارة وجهاز �شئون
البيئة وملتخذي القرار.
�3 .3إدارة النظم البيئية من خالل �شبكة وا�سعة من الأنظمة الإلكرتونية.
كما �أن �إعداد الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع مثل هذه النوعية من نظم
املعلومات املتقدمة يعد من �أولويات الوزارة.
ولتحقي ��ق هذه املحاور والأهداف قررت وزارة الدولة ل�شئون البيئة �إن�شاء مركز
معلوم ��ات مزود ب�أح ��دث و�سائ ��ل تكنولوجيا املعلوم ��ات واالت�ص ��االت و�أجهزة
ومع ��دات احلا�سب الآيل ،كما �أقامت �شبكة معلوم ��ات متكاملة لتبادل البيانات
واملعلوم ��ات البيئية بني ال ��وزارة وجهازها التنفيذي والف ��روع الإقليمية الت�سعة
(القاهرة ،الإ�سكندرية ،املن�صورة ،ال�سوي�س ،طنطا� ،أ�سيوط� ،أ�سوان ،الغردقة،
ال�شرقية)  ،وذلك من خالل نظم وتطبيقات بيئية متكاملة.
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�شبكة نقل البيانات بالوزارة والفروع الإقليمية للجهاز
�شبكة نقل البيانات بالوزارة والفروع الإقليمية للجهاز

�صورة (� )1-19شبكة نقل البيانات بالوزارة والفروع الإقليمية للجهاز

موقع الوزارة واجلهاز على �شبكة الإنرتنت
www.eeaa.gov.eg
مت بناء موقع للوزارة واجلهاز على �شبكة الإنرتنت لتحقيق الأهداف الآتية :
1.1ن�شر الوعي والثقافة البيئية لغري املتخ�ص�صني .
2.2تقدمي خدمة معلوماتية للمتخ�ص�صني والباحثني وطالبي اخلدمة يف جمال العلوم البيئية (خدمات
جمانية).
3.3ن�شر اخلدمات التي تقدمها الوزارة للم�ستثمرين على الإنرتنت مثل� :إجراءات تقييم الأثر البيئي
ومناذج الت�صنيف البيئي للم�شروعات كــخدمـة جمانيــة للمواطنني.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام 2009

 -1زيادة �أعداد امل�ستخدمني للموقع:
بلغ عدد امل�ستخدمني ملوقع الوزارة واجلهاز يومي ًا خالل عام  2009حوايل  4712زائر مقابل  4488زائر خالل عام  2008كما
هو مو�ضح بال�شكل رقم (:)1-19

�شكل (� )1-19أعداد امل�ستخدمني ملوقع الوزارة واجلهاز على �شبكة الإنرتنت
من عام  2004وحتى عام 2009
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 -2خدمات احلكومة الإلكرتونية
مت التو�سع يف تطبيق خدمات احلكومة االلكرتونية و�أ�صبحت ت�شمل:

 .أتقدمي �شكوى بيئية
.بمتابعة ال�شكاوى التى �سبق تقدميها
.جاال�ستعالم عن موقف امل�شروعات اخلا�صة بتقييم الأثر البيئي
.دالأدلة الإر�شادية والنماذج اخلا�صة بتقييم االثر البيئى
 .ه�إتاحة التمويل من م�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعى
 .و�إتاحة الدعم من �صندوق حماية البيئة
.زاملكتبة البيئية
.حدعم التفتي�ش البيئى من خالل االتي:
•�إتاحة �سجل احلالة البيئية و�سجل املواد واملخلفات اخلطرة للقطاعات املختلفة
•�إتاحة �أدلة الر�صد الذاتى للمن�ش�آت وقوائم املواد اخلطرة للوزارات
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�إعداد امل�ؤ�شرات البيئية

1.1مت حتديد امل�ؤ�شرات البيئية وامل�ؤ�شرات يف املو�ضوعات ذات ال�صلة بالبيئة و التي مت اعتمادها
من قائمة امل�ؤ�شرات البيئية الدولية ودرا�سة منهجية �إعدادها طبق ًا للنموذج املعروف با�سم
 DPSIRوامل�ستخدم عامليا واملنهجية ال�صادرة من  UNEPلإعداد امل�ؤ�شرات و التي لها عالقة
مبا�شرة بها وامل�ستخدمة لإعـداد �أدلة امل�ؤ�شرات البيئية والتقارير على امل�ستوى العاملي مثل
( ) )EPA …etc - UNEP- EEA(ITALIAN) – UNSD –ESCWAوكذلك م�ؤ�شرات
البيئة والتنمية امل�ستدامة ذات الأولوية للمنطقة العربية والتي تغطي املجاالت التالية :
 .أنوعية الهواء (الهـواء – التغيـرات املناخية  -حماية طبقة الأوزون – ال�ضو�ضـاء).
.باملياه (املياه العذبة واملياه واملناطق ال�ساحلية ) .
.جالتنوع البيولوجي واملحميات الطبيعية .
.د�إدارة ا�ستخدامات الأرا�ضي والغابات والت�صحر .
 .هالبيئة احل�ضرية والأن�شطة التنموية وال�صحية (�صحـة البيئة  -املناطق الع�شوائيـة -الطاقـة -
ال�صناعـة  -املخلفات ال�صلبة  -املواد والنفايات اخلطرة  -التفتي�ش البيئي).
 .والكوارث وذلك لإ�صدار دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوي لوزارة الدولة ل�شئون البيئة.
2.2التن�سيق مع م�شروع بناء القدرات لتعزيز نظام الر�صد والإبالغ لالتفاقيات البيئية الدولية املمول
من مرفق البيئة العاملي ( )GEFلإعداد التقييم اخلا�ص بتوكيد اجلودة للم�ؤ�شرات البيئية عامة
وتلك اخلا�صة باتفاقيات ريو الثالثة(التنوع البيولوجي ـ مكافحة �آثار التغريات املناخية ـ مكافحة
الت�صحر) خا�صة.
3.3مت �إعداد قائمه امل�ؤ�شرات البيئية املزمع �إر�سالها �إيل االحتاد الأوروبي يف �إطار مبادرة �آفاق2020
لدول البحر املتو�سط (املخلفات ال�صناعية – املخلفات البلدية واخلطرة – املناطق ال�ساحلية
والبحرية) متهيدا العدادها وم�شاركة م�صر يف امل�ؤ�شرات اخلا�صة ب�إطار منطقة البحر املتو�سط.
�4.4إ�صدار الن�شرات ربع ال�سنوية للم�ؤ�شرات البيئية .
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بوابة املعلومات البيئية على �شبكة الإنرتنت

يتم حتديث البيانات واملعلومات ب�صفة م�ستمرة وذلك بهدف:

1.1ن�ش ��ر املعلوم ��ات البيئي ��ة املتاح ��ة ف ��ى قواع ��د البيان ��ات ومرك ��ز �إدارة املعلومــــ ��ات البيئيــ ��ة
( )Data warehouseيف �أك�ث�ر من �صورة مثل امل�ؤ�شرات والتقارير والأ�شكال والر�سومات البيانية
واخلرائط
2.2تداول املعلومات البيئية بني الوزارة واجلهاز والفروع الإقليمية (داخليا)  -املرحلة الأوىل
3.3ن�شر امل�ؤ�شرات البيئية

قواعد البيانات

1.1نوعية الهواء:
يتم عر�ض قراءات كافة حمطات ر�صد نوعية الهواء يف �صورة:
 .أم�ؤ�شر نوعية الهواء
.بر�سومات بياينة وجداول عن متو�سط الرتكيزات
 .جتقرير يومى عن قراءات حمطات الر�صد
.دخرائط نوعية الهواء

�صورة ( )5-19ال�صفحة الرئي�سية لبوابة املعلومات

�صورة ( )6-19م�ؤ�شر نوعية الهواء
الأتربة ال�صدرية العالقة

250
�صورة ( )7-19خرائط متو�سط الرتكيزات خالل اليوم -
م�ؤ�شر نوعية الهواء

�صورة ( )8-19متو�سط الرتكيزات بجميع املحطات
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 .ه نظام الإنذار املبكر لنوعية الهواء

�صورة ( )9-19نظام الإنذار املبكر لتلوث الهواء

2.2نوعية املياه ال�ساحلية:
 .أيتم عر�ض متو�سط قراءات كافة نقاط ر�صد نوعية املياه ال�ساحلية يف �صورة:
.بر�سومات بيانية وجداول عن متو�سط الرتكيزات
.جخرائط نوعية املياه ال�ساحلية

�صورة ( )10-19الربط مع خرائط تطبيق ArcIMS

�صورة (� )11-19إمكانية البحث

3.3ال�ضو�ضاء:
يتم عر�ض متو�سط قراءات كافة حمطات ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء يف �صورة ر�سومات بيانية وجداول
عن متو�سط م�ستويات ال�ضو�ضاء يف مواقع الر�صد.
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�صورة ( )12-19ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء

�4.4شبكة ر�صد م�صانع الأ�سمنت
�إعداد نظام مركزي لر�صد انبعاثات م�صانع الأ�سمنت (� 17شركة) على مدار �24ساعة ويتكون النظام
من الآتي :
 .أ�أجهزة قيا�س تركيز انبعاثات الأتربة من مداخن خطوط �إنتاج الأ�سمنت (الأفران /الفالتر/
الطحن).
.بنقل املعلومات عرب �شبكة ات�صاالت خم�ص�صة يف كل م�صنع للنقل الفوري لنتائج الر�صد �إىل غرفة
العمليات الرئي�سية بوزارة الدولة ل�شئون البيئة.
يتم حاليا اعداد نظام مركزى لر�صد االنبعاثات الناجتة من خمتلف ال�صناعات الثقيلة امللوثة للبيئة
مثل م�صانع الأ�سمدة والكيماويات.

نظام دعم المركزية الإدارة البيئية بالفروع الإقليمية
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EREMIS

مت �إن�شاء وتطبيق قاعدة بيانات لدعم تطبيق المركزية الفروع الإقليمية للجهاز  EREMISبا�ستخدام
�أحدث التقنيات العاملية احلديثة فى هذا املجال والتي �سوف ت�سهم ب�شكل كبري يف تطوير وحتديث وحتليل
ودمج البيانات ب�شكل �سريع وعملي لقواعد بيانات الوزارة  ،حتى تكون مبثابة الوعاء الذي يحتوى على
جميع البيانات التي تهم الإدارة العليا والتي تعطي الر�سوم البيانية والإح�صاءات الإجمالية بطريقه منظمة
و�سريعة والتي ت�ساعد متخذي القرار يف اتخاذ القرارات ال�سريعة عن ( م�شاكل البيئية � ،إجمايل ال�شكاوي
الواردة �إيل الوزارة  ،كمية املخلفات املطلوب التعامل معها  ،تقييم الأثر البيئي  ،نقاط الر�صد البيئي ) ،
وميكن عن طريقها ا�ستخراج امل�ؤ�شرات البيئية التي ت�ساعد متخذي القرار يف �إ�صدار القرارات والتو�صيات
بطريقة علمية متطورة متهيد ًا لن�شرها على موقع اجلهاز على �شبكة االنرتنت.
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�صورة ( )13-19البحث عن بيانات تقييم
الت�أثري البيئي

�صورة ()15-19

�صورة ( )14-19البحث عن بيانات ال�شكاوى

قاعدة بيانات EREMIS
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الطريق الداخلي ال�سريع للمعلومات (االنرتانت) IIH

حتتوى على قاعدة بيانات �شاملة لكافة �أن�شطة الوزارة واجلهاز تتيح الفر�صة للعاملني للح�صول على
املعلومات التي ت�ساعدهم يف �إجناز �أعمالهم اليومية .كما ميكن امل�ستخدمني من اال�ستعالم وعر�ض
املعلومات يف �صورة جداول و�أ�شكال ور�سومات بيانية وخرائط.
.1
.2
.3
.4

1مت تطوير �شبكة معلومات فائقة ال�سرعة على �أحدث ما تو�صلت اليه تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
حيث مت تو�صيل حواىل ( )1000حا�سب �آيل على ال�شبكة الداخلية للمعلومات لتبادل وار�سال البيانات
واملعلومات والتقارير فيما بينهم .
2كما مت تو�صيل حوايل  800من العاملني بالوزارة واجلهاز ب�شبكة االنرتنت العاملية عن طريق خط
 SDSLب�سرعة  2ميجا بت/ث للدخول على �شبكة االنرتنت العاملية واالطالع على �أحدث ما تو�صل اليه
العلم من بحوث ودرا�سات فى �شتى املجاالت خا�صة املحافظة على البيئة والتنمية امل�ستدامة .
3مت تعريف �أكرث من ( )180ح�ساب بريد الكرتوين  E. Mail Accountللقطاعات والإدارات املختلفة
بالوزارة واجلهاز لتقدمي خدمة الربيد االلكرتوين من خالل جهاز خادم رئي�سي باجلهاز يتبع النطاق
اال�سمي املبا�شر للوزارة واجلهاز .eeaa.gov.eg
4مت ربط الفروع الإقليمية (القاهرة  ،الإ�سكندرية  ،طنطا  ،املن�صورة  ،ال�سوي�س � ،أ�سيوط � ،أ�سوان ،
الغردقة  ،ال�شرقية) ب�شبكة املعلومات الداخلية للجهاز لتبادل وار�سال البيانات واملعلومات وا�ستخدام
كافة النظم والربامج والتطبيقات باجلهاز( نظام تقييم الت�أثري البيئي و�شكاوى املواطنني واملتابعة
الفنية والتفتي�ش وقاعدة بيانات التحاليل للمعامل الفرعية ) وذلك عن طريق خطوط ات�صاالت
با�ستخدام خا�صية  ADSLب�سرعة  1ميجا بت /ث.
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�صورة (� )16-19شا�شات الطريق ال�سريع ملعلومات الإنرتنت
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نظم وقواعد البيانات البيئية:
تت�ضمن خطة وقواعد البيانات البيئية الآتي:
1 .1تطوير نظام �إدارة ومعلومات املواد اخلطرة بالتعاون مع م�شروع التو�أمة امل�ؤ�س�سية.
2 .2تطوير نظام االتفاقيات الدولية ( MEAISالتغريات املناخية  ,التنوع البيولوجي  ,الت�صحر) بالتعاون
مع م�شروع . GEF
3 .3نظام امل�ؤ�شرات البيئية بالتعاون مع �سيدارى.
4 .4تطبيق نظام املتابعة وحفظ و�إدارة امل�ستندات بالوزارة واجلهاز.
5 .5نظام م�شروعات وم�ست�شاري تقييم الت�أثري البيئى.
6 .6نظام معلومات و�إدارة املواد اخلطرة.
7 .7نظام �إدارة املخلفات ال�صلبة.
8 .8نظام متابعة ال�سفن العابرة لقناة ال�سوي�س.
9 .9نظام معلومات التلوث ال�صناعيIPIS
1010نظام معلومات املناطق ال�صناعية NIZIS
1111نظام تطوير املدن واملجتمعات العمرانية URDAIS
1212نظام معلومات امل�شروعات املمولة والداخلية DFPIS
1313قاعدة بيانات التنوع البيولوجي.
1414قاعدة بيانات اجلمعيات الأهلية.
1515قاعدة بيانات ال�شركات احلا�صلة على ايزو .14000
املعلومات اجلغرافية GIS

تعترب نظم املعلومات اجلغرافية �أحد �أهم �أدوات الوزارة يف �إعداد قواعد بيانات معلوماتية من خالل
الأقمار ال�صناعية لت�شمل املجاالت الآتية:
1 .1النظام املتكامل لنظم املعلومات اجلغرافية EGIS
2 .2حمطات ال�صرف ال�صحي املعالج لال�ستخدام الآمن لزراعة الأ�شجار اخل�شبية.
3 .3نظام �إدارة املخلفات ال�صلبة ( الزراعية  ،القمامة ) .
4 .4اختيار �أن�سب �أماكن الدفن الآمن للمخلفات ال�صلبة.
5 .5املدن ال�صناعية اجلديدة �صديقة البيئة.
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6 .6منوذج متابعة حوادث نقل املواد اخلطرة.
7 .7امل�شروعات البيئية باملحافظات.
8 .8امل�شاكل البيئية باملحافظات.
9 .9املحميات الطبيعية.
1010الفروع الإقليمية جلهاز �شئون البيئة باملحافظات.
1111حمطات ر�صد نوعية الهواء واملياه ال�ساحلية.
1212اخلدمات على الطرق الرئي�سية.
1313م�صادر التلوث بالقاهرة الكربى.
1414خرائط الأ�سا�س مبقيا�س ر�سم 5000 : 1
وقد قامت خالل عام  2009بتحقيق الإجنازات االتية:
 .أ �إعداد �أطل�س املعلومات اجلغرايف حلالة املياه علي ال�سواحل امل�صرية لعام .2008
.ب�إعداد �أطل�س املعلومات اجلغرافية للملوثات البيئية لإقليم القاهرة الكربى.
.ج�إعداد �أطل�س املعلومات اجلغرايف ملواقع حمطات ر�صد ال�ضو�ضاء.
.دا�ستخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية واال�ست�شعار من ال ُبعد يف حتديد مواقع حرائق ق�ش الأرز
وح�ساب معدالت احلرق �أثناء فرتة احل�صاد يف الفرتة من � 2009/9/1إيل . 2009/11/15
 .ه�إعداد �أطل�س معلومات جغرايف مل�شروع القرى الأكرث فقر ًا.
 .و�إعداد خريطة رقمية للم�شروعات البيئية ملحافظة حلوان.
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خريطة ( )1-19امللوثات البيئية للمنطقة ال�شمالية من �إقليم القاهرة الكربى
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تطبيقات اال�ست�شعار من بعد وا�ستخدامات �صور الأقمار اال�صطناعية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1ر�صد امل�سطحات اخل�ضراء فى بع�ض الأحياء ال�سكنية.
2ر�صد ومتابعة منو بع�ض املجتمعات العمرانية اجلديدة.
3ر�صد الزحف العمراين على الأرا�ضي الزراعية.
4ر�صد التلوث الناجت عن ال�سفن بخليج ال�سوي�س.
5ر�صد التلوث الناجت عن �أدخنة امل�صانع مبنطقة حلوان.
6درا�سة بع�ض الأنظمة البحرية على �ساحل البحر الأحمر.
�7إنتاج خرائط م�صورة حديثة للقاهرة الكربى.
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�صورة (� )17-19صور االقمار ال�صناعية تبني تطور النمو العمرانى لإقليم القاهرة الكربى
للفرتة من � 1984إىل 2009
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املكتبة البيئية

ت�أ�س�ست املكتبة البيئية بجهاز �شئون البيئية �سنة 1992كمكتبة متخ�ص�صة يف العلوم البيئية.
1 .1حتتوى املكتبة البيئية حالي ًا علي ما يقرب من  7500عنوان (  5500باللغة العربية  2000 ،باللغة الإجنليزية).
2.2ت�ستخدم املكتبة نظام الت�صنيف البيئي  INFOTERAوجمموعة من الفهار�س الإلكرتونية لبيانات
الوثائق مثل (امل�ؤلف ،العنوان ،النا�شر ،الكلمات الدالة)  ،ويتم اال�ستعالم من خالل برنامج
 )Advanced Library Information System) ALISعلي �أجهزة احلا�سب الآيل باملكتبة �أو
من خالل موقع الوزارة واجلهاز على �شبكة االنرتنت.
3.3كما تقدم املكتبة لزوارها بالإ�ضافة خلدمة الإطالع واال�ستعالم خدمات الت�صوير وا�ستخدام �شبكة
الإنرتنت والإعارة اخلارجية.
 .أمواقع املكتبة على �شبكة االنرتنت:
www.eeaa.gov.eg
		
.بموقع الوزارة علي �شبكة الإنرتنت
.ج�شبكة معلومات الوزارة – الطريق الداخلي ال�سريع للمعلومات
http://eeis_websrv1/first/index.htm

.د�شبكة املكتبات امل�صرية
4.4مت �إن�شاء ركن للمكتبة االلكرتونية لتقدمي خدمة االطالع والبحث عن الكتب واملراجع االلكرتونية من
خالل �شبكة االنرتنت  ,وخلدمة الباحثني مت تنزيل وحفظ  65مرجع ًا علمي ًا لأحدث الكتب واملراجع
العلمية على ا�سطوانات مدجمة �سواء مت احل�صول عليها من �شبكة االنرتنت �أو من امل�شروعات
الأجنبية.
www.library.idsc.gov.eg

جدول ( )1-19اجماىل عدد وانواع الوثائق املوجودة باملكتبة

البيان
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العدد

�إجمايل الوثائق الورقية

وثائق باللغة العربية

 5500وثيقة

 7500وثيقة باللغة العربية

وثائق باللغة االجنليزية

 2000وثيقة

خطة الت�صنيف امل�ستخدمة

انفوتريا

قاعدة البيانات

ALIS

وثائق اليكرتونية

 700وثيقة CDs +
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جدول ( )2-19ح�صر بعدد امل�ستفيدين من املكتبة البيئية خالل الثالث �سنوات املا�ضية

اطالع

ت�صوير

ا�ستعارة

الباحثون من
داخل اجلهاز

1300
باحث

 1320باحث

 1350باحث

3970
باحث

√

√

√

√

الباحثون من
خارج اجلهاز

2106
باحث

 2290باحث

 2450باحث

6846
باحث

√

√

√

√

زيارات
مدر�سية
وجمعيات
�أهلية

 60زيارة

البيان

�سنة
2007

�سنة
2008

�سنة
2009

50
زيارة

70
زيارة

180
زيارة

√

√

√

انرتنت

�إجمايل الثالث
�سنوات

√

الربط مع �شبكات معلومات اجلهات املعنية ب�شئون البيئة:

تهتم وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتعاون مع مراكز املعلومات بالوزارات واجلهات املتخ�ص�صة يف
تكنولوجيا نظم املعلومات

�صورة ( )18-19الربط مع اجلهاز املركزى
للتعبئة العامة والإح�صاء

�صورة ( )19-19الربط مع مركز معلومات
رئا�سة جمل�س الوزراء
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�صورة ( )20-19الربط مع بوابة املعلومات
البيئية لليونيبUNEP

�صورة ( )21-19الربط مع بنك التنمية
االفريقى ADB
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�إعداد التقارير البيئية واملطبوعات-:
1.1تقارير حالة البيئة يف م�صر
مت �إعداد و�إ�صدار تقارير حالة البيئة يف م�صر لعام  2006باللغة الإجنليزية وحالة البيئة باللغتني العربية
والإجنليزية لعام  2007وحالة البيئة لعام 2008باللغتني العربية االجنليزية وحالة البيئة باللغتني العربية
والإجنليزية لعام ( 2009ن�سخ مطبوعة ون�سخ �إلكرتونية و ن�شر الكرتوين علي �شبكة االنرتنت).

�صورة ( )22-19تقارير حالة البيئة يف م�صر خالل 2008 :2006

2.2التقارير ال�سنوية لوزارة الدولة ل�شئون البيئة لعامي 2008 ،2007
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3.3امل�شاركة يف �إعداد ومراجعة التقارير واملطبوعات البيئية مع اجلهات املعنية:
�إعداد ومراجعة مطبوعات الرتبية البيئية والتي قام الربنامج امل�صري للرتبية البيئية ب�إ�صدارها
بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ()USAIDوهي-:
 .أتغري املناخ.
.بالقانون والبيئة.
.جبيئتنا هي حياتنا :اكت�شف حمافظة الفيوم.
.دبيئتنا هي حياتنا :اكت�شف حمافظة بني �سويف.
 .هبيئتنا هي حياتنا :اكت�شف حمافظة الإ�سكندرية.
 .وملحق جريدة الأهرام البيئي للأطفال وعائالتهم.
.زاحللول البيئية :نحن جزء من احلل.

�صورة ( )24-19التقارير واملطبوعات البيئية

4.4درا�سة دليل الأداء البيئي العاملي ال�صادر عن جامعة ييل الأمريكية وترتيب الأداء البيئي مل�صر على
امل�ستوى العاملي والإقليمي منذ �صدور هذا التقرير يف �أعوام  2008 , 2006على امل�ستوى العاملي
وطبق ًا لدليل الأداء البيئي  EPIال�صادر عامي  2008 ،2006فقد تالحظ تقدم م�صر �إىل املرتبة
 71من �إجمايل  149دولة عام  2008علم ًا ب�أن ترتيب م�صر كان  85من �إجمايل  133دولة عام
 .2006علي م�ستوي دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا تقدم �أي�ض ًا ترتيب م�صر �إيل املركز  8عام
 2008بد ًال من املركز  13عام .2006
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�صورة ( )25-19دليل االداء البيئي

5.5درا�سة تقرير التنمية الب�شرية يف م�صر لعام 2008ومت تعديل وتدقيق
وحتديث امل�ؤ�شرات اخلا�صة بالهدف ال�سابع من الأهداف الإمنائية للألفية
وقد مت �إر�ساله �إيل وزارة التنمية االقت�صادية والربنامج الإمنائي للأمم
املتحدة .UNDP
6.6تقدمي الدعم الفني العداد التقرير االح�صائي البيئي الأول مع اجلهاز
املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء.
7.7امل�شاركة يف املراجعة الفنية لإعداد التقرير الأول لتوقعات البيئة العربي
بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم املتحدة للبيئة متهيد ًا
لإ�صداره يف يوم البيئة العاملي القادم.
�8.8إع ��داد التقريرال�سن ��وي اخلام� ��س للمجل� ��س القوم ��ي حلق ��وق الإن�س ��ان
( )2009/2008و�إع ��داد م�ستخ ��رج للمو�ضوع ��ات واملالحظ ��ات اخلا�ص ��ة
بوزارة الدولة ل�شئون البيئة لت�ضمينها يف وثيقة حقوق الإن�سان.

�صورة()26-19تقرير التنمية الب�شرية مل�صر2008
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الإح�صائيات االورو-
متو�سطية
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التدريب وبناء القدرات-:
1.1امل�شاركة يف اجتماع املهام الثاين للإح�صائيات البيئية لدول البحر املتو�سط  MEDSTATومت
تقدمي عر�ض االجنازات وامل�ؤ�شرات البيئية مل�صر والتن�سيق للح�صول علي امل�ساعدات الفنية يف
جمال �إعداد �إح�صائيات وم�ؤ�شرات البيئية اخلا�صة باملياه -الإنفاق البيئي و�إعداد خطة التدريب
مع اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء.
2.2امل�شاركة يف ور�شة عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  USAIDاخلا�صة بنظام الر�صد والتقييم
التابع لربنامج LIFE
3.3تدريب باجلهاز املركزي للتنظيم والإدارة برنامج ()Basic Visual
4.4تدريب علي ت�شغيل نظام قاعدة البيانات امل�صرية .EgyInfo 1.0
$ $ا�صدار تقرير الر�ؤية امل�ستقبلية لوزارة الدولة ل�شئون البيئة حتى عام 2030
$ $احل�صول على املركز الثانى فى م�سابقة عام  2007للإ�صدارات البيئية فى م�سابقة
مركز معلومات رئا�سة جمل�س الوزراء جلميع الوزارات والهيئات احلكومية

�صورة ( )28-19تقرير الر�ؤية امل�ستقبلية لوزارة الدولة ل�شئون البيئة
حتى عام 2030
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�صورة ( )29-19امل�شاركة فى �إعداد و�إ�صدار التقارير البيئية العاملية
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الف�صل الع�شرون
مقدمة

االعالم والتوعية البيئية
ميثل الوعى البيئى �أحد �أهم عنا�صر منظومة الإ�صحاح البيئى  ،الأمر الذى
حدا بالوزارة �أن تبذل جهودا مكثفة من �أجل توعية املجتمع ب�أهمية احلفاظ
على البيئة ومواردها الطبيعية  .لذا فقد قامت الوزارة ب�إعداد برامج توعية
متخ�ص�صة لل�شرائح االجتماعية املختلفة بدءا بالأطفال ومرورا بال�شباب
واملر�أة و�صانعى القرار وغريهم من ال�شرائح االجتماعية من �أجل تغيري
املفاهيم والقيم وال�سلوكيات البيئية ال�سلبية لدى بع�ض املواطنيني �إىل مفاهيم
وقيم و�سلوكيات بيئية �إيجابية ت�ساهم فى منظومة الإ�صحاح البيئى .
وقد �أعدت الوزارة برناجم ًا مو�سع ًا لتحقيق هذا الهدف املن�شود من خالل
جمموعة من املحاور على النحو التاىل :
حمور جهود التوعية :
قامت الوزارة بتنفيذ العديد من الأن�شطة التى تهدف �إىل ن�شر الوعى بني
ال�شرائح املختلفة مثل  :عقد ندوات التوعية بق�ضايا البيئة املختلفة و�سبل
امل�شاركة الإيجابية فى مواجهتها ،كذا تنظيم القوافل البيئية �إىل املواقع
املختلفة وتنفيذ ور�ش عمل تعليمية لإعادة تدوير املخلفات  ،وتنفيذ العديد
من املع�سكرات البيئية ال�شبابية � ،إ�ضافة اىل طباعة الإ�صدارات البيئية
املتخ�ص�صة واملوجهة �إىل ال�شرائح ال�سنية املعينة �إ�ضافة �إىل امل�شاركة فى
امل�ؤمترات واملعار�ض البيئية املتخ�ص�صة .
حمور دعم جهود منظمات املجتمع املدنى :
تقوم الوزارة بتقدمي الدعم الفنى لكافة م�ؤ�س�سات املجتمع واجلمعيات الأهلية
العاملة فى جمال البيئة� ،إ�ضافه �إىل امل�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة مثل ق�صور
الثقافة ،مراكز النيل والإعالم  ،املكتبات العامة  ،مراكز ال�شباب وغريها
للم�شاركة الفاعلة فى ن�شر الوعى البيئى وتغيري ال�سلوكيات ال�سلبية .
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الأن�شطة والأعمال التى مت تنفيذها خالل عام : 2009
1 .1مت تنفيذ عدد  560ندوة بيئية بالقاهرة و املحافظات بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم
العاىل واجلمعيات الأهلية وجمعية الرعاية املتكاملة ونقابات عمال م�صر واملجل�س الأعلى لثقافة
الطفل وجمعية ع�صر النه�ضة وجمعية الدفاع الإجتماعى ومزكزتدريب وت�أهيل جنود و�ضباط �صف
ال�شرطة واملركز االجتماعي مبدينة ال�سالم واملركز الثقايف بعني �شم�س.

�صورة ( )1-20و �صورة ( )2-20مناذج من ندوات التوعية البيئية

2 .2تنفيذ عدد  130قافلة بيئية بالقاهرة الكربى بامل�شاركة مع طلبة املدار�س واجلامعات و �أع�ضاء مراكز
ال�شباب وم�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة با�ستخدام وحدة التوعية البيئية املتنقلة.

�صورة ( )3-20و �صورة ( )4-20مناذج من ندوات التوعية البيئية
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3 .3مت الدعم وارعاية وامل�شاركة يف  122م�ؤمتر ًا يناق�ش حماور بيئية متخ�ص�صة.
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4 .4تنفيذ  58رحلة علمية �إىل املحميات الطبيعية ل�شرائح املجتمع املختلفة مثل االعالميني وطالب
اجلامعات وتالميذ املدار�س واجلمعيات الأهلية للتعرف على املحميات الطبيعية وما حتتويها من كنوز
بيئية.

�صورة ( )5-20و ( )6-20م�شاركة ال�شباب يف الرحالت البيئية التعليمية

5 .5تنفيذ  10مع�سكرات بيئية مع اجلهات احلكومية تت�ضمن حما�ضرات للتوعية وتنظيم م�سابقات بيئية
فورية وتوزيع جوائز رمزية.

�صورة ( )7-20و ( )8-20م�شاركة ال�شباب والفتيات يف املع�سكرات البيئية

6 .6تنفيذ  160ور�شة عمل فنية لال�ستفادة من مكونات املخلفات ال�صلبة املنزلية حيث يتم تدريب امل�شاركني
على �إ عادة تدوير املخلفات من ورق وزجاج وغريها.
267

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

�صورة ( )9-20و ( )10-20االطفال خالل ور�ش العمل التعليمية الفنية

7 .7تنفيذ  60ا�سبوع ًا بيئي ًا  ,ويتم تنظيم هذه اال�سابيع البيئة مع طالب املدار�س واجلامعات احلكومية
واخلا�صة ويتم خاللها تنفيذ حزمة من االن�شطة تت�ضمن حما�ضرات للتوعية وور�ش عمل وم�سابقات
بيئية .

�صورة ( )11-20و ( )12-20م�شاركة الطالئع فى الأ�سابيع البيئية باجلامعات واملدار�س

8 .8تنفيذ  15حملة بيئية فى جمال احلمالت البيئة املتكاملة خالل عام . 2009
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�صورة ( )13-20و ( )14-20م�شاركة وحدة التوعية البيئية املتنقلة يف احلمالت البيئية
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9 .9الإ�صدارات البيئية  :مت طباعة عدد  54مطبوعه متنوعه ت�شمل كتيبات ومل�صقات ومطويات متنوعه.

�صورة ( )15-20مناذج من ا�صدارات الوزارة

1010م�شروع تطوير  124مدر�سة حتت رعاية ال�سيدة الفا�ضلة �سوزان مبارك مبناطق املرج – النه�ضة –
ال�سالم – الزيتون – عني �شم�س وذلك بالتعاون مع جمعية خدمات م�صر اجلديدة  ,وتت�ضمن احلملة
فى مرحلتها الأوىل مبنطقة املرج مايلى :
 .أتنفيذ عدد 40ندوة بيئية .
.بتنفيذعدد  35ور�شة عمل فنية .
.ج�إن�شاء وحدات تدوير املخلفات للمدار�س مبعدل وحدتني لكل منطقة
.دت�أ�سي�س جماعات من تالميذ املدار�س ( �سفراء البيئة ) مع عقد لقاء �شهري معهم لتوعيتهم بق�ضايا
البيئة املختلفة فيما يتنا�سب مع مراحلهم ال�سنية �إىل جانب دورهم يف احلفاظ على البيئة
 .هتنفيذ معر�ض �شامل لنتاج �أعمال ور�ش العمل مع اختيار �أف�ضل عمل و�أف�ضل مدر�سة فى كل منطقة
من الأربع مناطق وتخ�صي�ص جوائز رمزية لهم .
 .وتوزيع تي�شرتات وكابات لأع�ضاء الأندية البيئية باملدار�س
ونظر ًا لظهور حاالت انفلونزا اخلنازير فى بع�ض املدار�س فقد مت ت�أجيل املتبقى من حملة  124مدر�سة
�إىل ما بعد اجازة ن�صف العام الدرا�سى .
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�صورة ( )16-20تالميذ املدار�س خالل م�شروع التطوير

�صورة ( )17-20الأطفال داخل وحدة تدوير املخلفات ب�أحد
املدار�س

جدول ( )1-20ملخ�ص الأن�شطه
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م

الن�شاط

عام 2009

1

ندوات لتوعية كافة �شرائح املجتمع

560

2

قوافل التوعية البيئية

130

3

امل�ؤمترات واملعار�ض البيئية

122

4

الرحالت التعليمية البيئية

58

5

املع�سكرات البيئية

10

6

الإ�صدارات البيئية (كتب – بو�سرتات – مطويات – مل�صقات – بانر )

54

7

ا�سابيع بيئية ( جامعات – مدار�س )

60

8

ور�ش عمل

160

9

احلمالت البيئة

15

10

م�شروع تطوير  124مدر�سة كاالتى :
 ندوات -ور�ش عمل

40
35
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م�ؤ�شرات الأداء لعام : 2009

ت�شري م�ؤ�شرات �آداء الوزارة فى جمال التوعية البيئية �إىل حتقيق تقدمي وحت�سن ملمو�س فى جمال تغيري
�سلوكيات ومفاهيم بع�ض املواطنني جتاه البيئة ومواردها الطبيعية على �أثر تزايد الأن�شطة التوعوية فى
معظم حماورها على النحو الآتى :
جدول ( )2-20ملخ�ص �أن�شطة التوعية البيئية خالل عام  2009مقارنة بعام 2008

عام 2008

عام 2009

ن�سبة التطور

الن�شاط

م
1

ندوات بيئية

460

560

% 21

2

ور�ش عمل

120

160

% 33

3

ا�سابيع بيئية

54

60

% 11

4

القوافل البيئية

125

130

% 14

5

اال�صدارات البيئية

52

54

%4

6

املع�سكرات البيئية

9

10

%11

7

الرحالت البيئية التعليمية

51

58

% 14

8

املعار�ض وامل�ؤمترات

112

122

9

احلمالت البيئية

12

15

10

م�شروع تطوير  124مدر�سة :
ندوات
ور�ش عمل

------

%9
% 25

40
35

الر�ؤية امل�ستقبلية للإدارة العامة للثقافة والتوعية البيئة :

على املدى القريب �سوف ت�ستمر وزارة الدولة ل�شئون البيئة وجهاز �شئون البيئة فى تنظيم ور�ش العمل والندوات
واملع�سكرات والرحالت العلمية البيئية و�إ�ضافة و�سائل جديدة للتوعية مثل ا�ستخدام الدراما وم�سرح خيال الظل
لرفع الوعى البيئى بني �شرائح املجتمع واالهتمام ب�أن�شطة املر�أة  ,وخا�صة املراة الريفية ,وزيادة االهتمام ب�أن�شطة
الأطفال خا�صة الأطفال ذوى االحتياجات اخلا�صة  ,وكذا دمج املفاهيم البيئة فى بع�ض املناهج الدرا�سية فى
بع�ض الكليات � ,إىل جانب ا�ستحداث من�صب وكيل الكلية ل�شئون البيئة فى التعليم الأزهرى مع التو�سع فى تنظيم
�أ�سابيع بيئيه فى كافه اجلامعات امل�صرية �،إ�ضافه �إىل دعم الكوادر الب�شرية بالوزارة واجلهاز والفروع االقليمية
مع ا�ستحداث و�سيلة جديدة وهى احلمالت الإعالمية بامل�شاركة مع القطاع اخلا�ص .
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�أن�شطة وحدة الركن الأخ�ضر لعام -:2009
مقدمة
تعد الرتبية البيئية الو�سيلة امل�ستخدمة يف �إعداد الأجيال للتعامل ال�سوي وال�سليم مع البيئة .فالرتبية
البيئية تعنى بتكيف الإن�سان مع بيئته املادية الطبيعية التي من خاللها ي�ستطيع احلفاظ على وجوده،
وهكذا برز مفهوم الوعي البيئي الذي يعنى بزيادة فهم الإن�سان ملحيطه الدقيق ولعنا�صر البيئة املختلفة
و�أهمية ذلك بالن�سبة حلياته.
ومن هذا املنطلق كان م�شروع وحدة الركن الأخ�ضر الذي تبنته وزارة الدولة ل�شئون البيئة حيث تولت
الوزارة مهمة ن�شر مكتبات الركن الأخ�ضر يف جميع حمافظات اجلمهورية  ,وقد و�صل عدد املواقع حتى
نهاية عام � 2009إىل  80موقع ًا طبق ًا للخطة العامة للوزارة.

الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل 2009
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1 .1مواقع خ�ضراء جديدة
تنفيذ  19موقع ًا جديد ُا لوحدة الركن الأخ�ضر على النحو الآتى :
 .أ 4مواقع مبكتبات مبارك الإقليمية باملدن الآتية :
•موقع مبدينة بنها مبحافظة القليوبية .
• موقع مبدينة دمنهور مبحافظة البحرية .
• موقع مبدينة الإ�سماعيلية مبحافظة الإ�سماعيلية .
• موقع مبدينة الزقازيق مبحافظة ال�شرقية.
.ب  9مواقع باملناطق الآتية :
•موقع مبنطقة املعهد العايل الفني بالقاهرة .
•موقع مبنطقة النزهة بالقاهرة .
•موقع مبنطقة الزيتون بالقاهرة .
•موقع مبنطقة املطرية بالقاهرة .
•موقع مبنطقة التبني بالقاهرة .
•موقع مبنطقة �شربا اخليمة بالقليوبية .
•موقع مبنطقة فاقو�س بال�شرقية .
•موقع مبنطقة زفتى بالغربية .
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•موقع مبنطقة منوف باملنوفية .
.ج  5مواقع باجلهات الآتية :
• موقع باحلديقة الثقافية بحي ال�سيدة زينب بالقاهرة .
•موقع مبركز �شباب ب�سنديلة مبحافظة الدقهلية .
•موقع بجمعية �شباب م�صر للتنمية والبيئة.
•موقع بجمعية معا للتنمية والبيئة .
•موقع بجمعية كتاب البيئة والتنمية .
2 .2امل�شاركة يف تنفيذ م�شروعات توعوية :
امل�شاركة يف م�شروع تطوير  124مدر�سة مبحافظة القاهرة بالتعاون مع جمعية م�صر اجلديدة .حيث
مت الإنتهاء من تنفيذ املرحلة الأوىل للم�شروع بتوزيع مكتبات الركن الأخ�ضر املتخ�ص�صة على  124مدر�سة
التابعة للإدارات التعليمية باملرج  ،ال�سالم  ،النه�ضة  ،الزيتون .
 3 .الإنتاج الفني :

 .أ�إعداد وت�صميم املطبوعات اخلا�صة بحملة  124مدر�سة وهى :
 .بكتيب خا�ص بامل�سرحيات والأغاين البيئية للأطفال.
.جت�صميم ثالثة ما�سكات �آدمية ال�ستخدامها يف التوعية .
.د�إعداد وت�صميم كتاب " يال نفكر �أخ�ضر" لتوعية الطفل .
.ه�إعداد كتاب "ال�صحة والبيئة " لتوعية الطفل .
.وت�صميم الر�سومات اخلا�صة بالهدايا واملل�صقات ل�سيارة التوعية اخلا�صة بالوحدة وهى-:
.ز بو�سرت عن �أهمية النظافة .
.ح 2بو�سرت للتوعية ب�أنفلونزا اخلنازير .
 .ط 2فالير للتوعية ب�أنفلونزا اخلنازير .
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�صورة ( )18-20بو�سرت �أنفلونزا الطيور
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�صورة ( )19-20بو�سرت للتوعية باحلفاظ على البيئة

�صورة ()20-20بو�سرت للتوعية ب�أهمية التنوع البيولوجي
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4 .4جتهيز �سيارة الركن الأخ�ضر املتنقلة (عربيتا) :

مت جتهيز �سيارة لوحدة الركن الأخ�ضر تعمل كوحدة توعية متنقلة للأطفال يف جميع املحافظات حتت
ا�سم عربيتنا  .وقد ت�ضمنت جتهيزات ال�سيارة العنا�صر الآتية :

�صورة ( )21-20وحدة الركن الأخ�ضر املتنقلة ( عربيتنا) جتوب حمافظات اجلمهورية

حتتوى ( عربيتنا ) على الأجهزة و الأدوات التالية:
 جهاز داتا �شو				
 جهاز كمبيوتر
 عدد من املنا�ضد و الكرا�سي				
 �شا�شة عر�ض
 جهاز طابعة مظلة جللو�س الأطفال حتتها		
 خامات ور�ش العمل				
 جهاز ما�سح �ضوئي
 عرائ�س �أدمية  مكتبة بيئية متنقلة			
 �أدوات للأن�شطة الفنية			
 �أدوات للتجارب العلمية
 متحف متنقل عن النباتات  م�سرح عرائ�س				
 متحف جيولوجي متنقل			
 متحف متنقل عن احلفريات
 تى �شريت عربيتنا			
 هدايا توزع على الأطفال
 �شنطة عربيتنا �ألعاب بيئية				
 عر�ض التنويهات والأغاين والأفالم البيئية  -مطبوعات الركن الأخ�ضر
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�صورة ( )22-20فالير عربيتنا للتعرف ب�إمكاناتها

ويتم ا�ستخدام عنا�صر و�إمكانيات وحدة التوعية لتوعية الأطفال بامل�شكالت البيئية ب�أ�سلوب مب�سط
و�سهل ي�ساهم فى تغيري املفاهيم وال�سلوكيات البيئية ال�سلبية لدى هذه ال�شريحة الهامة.

و يعتمد برنامج (عربيتنا) على الأن�شطة التالية:
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.أاملالتى ميديا:
يتم عر�ض عدد من الأعمال التي مت ت�صميمها داخل وحدة الركن الأخ�ضر مثل:
•الأفالم الكرتونية التي حتمل ر�سائل بيئية عن املياه – الطاقة – ال�ضو�ضاء – اوبريت حممية و
�إن�سان
•التنويهات الكرتونية التي ت�شمل ر�سائل بيئية عن ق�ضايا تر�شيد ا�ستهالك املياه – ال�سالم و البيئة
– اال�ستخدام الأمثل لق�ش الأرز -التعامل مع املخلفات
•عرو�ض تقدميية عن تلوث املياه – تغري املناخ – الطاقة
• جتارب عملية عن خوا�ص املاء و حتوالت الطاقة
•عر�ض عدد من الأفالم و ال�صور التو�ضيحية عن امل�شروعات البيئية.
.بور�ش العمل:
يتم تنفيذ عدد من ور�ش العمل على النحو الآتي :
•ور�ش عمل فنية  :و التي تعتمد على فكرة اال�ستفادة من املخلفات و فن الأوريجامى (فن طي
الورق)
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•ور�ش عمل علمية  :و التي يتم من خاللها تنفيذ عدد من التجارب العملية لبع�ض املو�ضوعات البيئية
الهامة مثل :تغري املناخ و تلوث املاء و الهواء و الطاقة.
.جمتاحف:
وهى نواة لعدد من املتاحف ال�صغرية تتيح للأطفال اال�ستفادة منها و التعامل معها عن قرب مثل :
•املتحف اجليولوجي:
ويتكون من عدد من ال�صناديق التي حتتوى على عينات من الأحجار و ال�صخور و املعادن و احلفريات
بالإ�ضافة لوجود معلومات مكتوبة عن تلك العينات لكي ي�ستفيد منها الطفل.
•متحف النبات:
و هو عبارة عن عدد من العينات لأوراق الأ�شجار املتنوعة و البذور املختلفة و بع�ض جذور النباتات و ذلك
لكي ي�ستطيع الطفل التمييز بينها ب�سهولة و ي�سر.
.د تنفيذ م�سرح بيئى:
يتم تنفيذ عدد من امل�سرحيات البيئية املب�سطة و التي تعتمد على ا�ستخدام خملفات الكرتون و بواقي
الأقم�شة ,ويتم ت�أليف و متثيل و عمل الديكور بال�شراكة مع الأطفال.
.ه�أغانى:
يتم غناء عدد من الأغاين البيئية مع الأطفال عن مو�ضوعات تر�شيد ا�ستخدام املياه – املحميات
الطبيعية – التدخني – ال�سالم و البيئة .
.و�ألعاب بيئية:
ت�صميم عدد من الألعاب التعليمية البيئية و التي ميكن من خاللها توجيه �سلوكيات الطفل من خالل
اللعب مثل لعبة التنمية امل�ستدامة– لعبة الذاكرة – �أ�صدقاء البيئة .
.ز معار�ض:
ت�صميم عدد من املعار�ض داخل وحدة الركن الأخ�ضر منها معر�ض عن املياه – معر�ض عن املحميات
الطبيعية ـ معر�ض عن ق�ش الأرز و ا�ستخداماته �صديقة البيئة.
.ح ربط البيئة بالرتاث:
عقد ور�ش عمل تراثية فى بع�ض الأماكن الأثرية مثل �شارع املعز و املتحف امل�صري و املتحف القبطي
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.ط عرائ�س �آدمية :
ابتكار العرو�سة(ميما)اخلا�صة بالتوعية املائية و جتهيز عدد �آخر من العرائ�س اخلا�صة بالطاقة و
الهواء و غري ذلك من املو�ضوعات البيئية الهامة.
.ي �إنتاج خا�ص:
�إنتاج هدايا م�صممة خ�صي�ص ًا لعربيتنا من خالل ا�ستغالل الت�صميمات املوجودة على عربيتنا و
طباعتها على الهدايا و هى عبارة عن كتب تلوين – م�ساطر – ماو�س باد – تى �شريتات – بو�سرتات –
ق�ص�ص بيئية – اغانى
و يتم ت�صميم ما�سكات �آدمية با�ستخدام الكرتون لل�شخ�صيات املوجودة على عربيتنا.

�صورة ()23-20بو�سرتات برنامج عربيتنا
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.كور�ش عمل ر�سوم متحركة مع الأطفال:
حتريك ر�سوم الأطفال التي يتم ر�سمها داخل �أو خارج (عربيتنا) و حتويلها �إىل �أفالم كرتونية مب�سطة
ت�ستخدم يف التوعية من طفل لطفل.
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بناء القدرات ورفع الكفاءة
 -1ور�ش عمل التوعية البيئية للأطفال -:
خالل عام  2009مت تنفيذ ور�ش العمل الآتية :
 .أتنفيذ  120ور�شة عمل علمية وفنية للأطفال خالل احلملة القومية للقراءة للجميع.
.بتنفيذ  10ور�ش عمل للأطفال ذوى االحتياجات اخلا�صة بالتعاون مع اجلهات الآتية -:
• جمعية احلق يف احلياة .
•جمعية �أباء و�أبناء لرعاية ذوى االحتياجات اخلا�صة .
•مدر�سة الرتبية الفكرية بال�سبتية .
•مدر�سة الرتبية الفكرية بالعبا�سية .
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�صورة ()24-20ور�ش العمل الفنية وعر�ض م�سرحية رحلة ورد للأطفال
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�صورة ()25-20ور�ش عمل الركن الأخ�ضر العلمية ( �شخ�صية نقطة املياه ميما ) بتوعية الأطفال للحفاظ على املياه
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�صورة ()26-20ور�ش عمل الركن الأخ�ضر العلمية
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 -2امل�شاركة يف املهرجانات واالحتفاالت البيئية للأطفال :
�شاركت وحدة الركن الأخ�ضر يف  11مهرجان ًا و�إحتفالية ون�شاط للأطفال على النحو الآتي-:
 .أمهرجان الك�شافة ال�سنوي مبركز �شباب �سراي القبة .
.بمهرجان الك�شافة مبركز �شباب من�شية التحرير بحي عني �شم�س.
.جاليوم امل�صري لل�شباب بالتعاون مع جمعية تنمية ال�سكان واملحافظة على البيئة .
.دامل�شاركة يف املهرجان البيئي” الرفق باحليوان “ بحديقة احليوان باجليزة .
 .هامل�شاركة يف احتفالية يوم اليتيم بالتعاون مع كلية الفنون اجلميلة بالزمالك.
 .وامل�شاركة يف مهرجان الزهور بحديقة الأورمان .
.زامل�شاركة يف مهرجان ذوى االحتياجات اخلا�صة الأول باحلديقة الثقافية بال�سيدة زينب .
.حامل�شاركة يف احتفالية يوم اليتيم مبركز الوعي البيئي بحديقة املع�صرة.
 .طامل�شاركة يف مهرجان التوعية البيئية للطفل مبحافظة املنيا .
.يامل�شاركة يف احتفالية يوم البيئة العربي مبحافظة الإ�سكندرية.
 .كم�شاركة املنظمة الك�شفية العربية ونادي الك�شافة البحرية باجليزة يف احتفالية ختام حملة البحر
وال�شم�س الدولية لتنظيف ال�شواطئ .

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى :
 1.1الدعم الفنى :
 .أقامت الوحدة بتقدمي الدعم الفني للعديد من الوزارات واجلمعيات الأهلية على النحو الآتي :
•تدريب القائمني على ثقافة الطفل على �أن�شطة وحدة الركن الأخ�ضر .
•تقدمي املعلومات البيئية املنا�سبة يف جمال الطفل.
•تقدمي اال�ست�شارات الفنية يف جمال البيئة .
.بتقدمي مطبوعات الركن الأخ�ضر �إىل العديد من اجلمعيات الأهلية العاملة يف جمال البيئة وهى :
• 30كتاب ًا �إىل جمعية الرعاية املتكاملة .
• 300كتاب �إىل جمعية احلق يف احلياة لذوى الإحتياجات اخلا�صة .
• 150تي�شرت وكاب �إىل جمعية الور�شة بكلية الفنون اجلميلة .
• 100كتاب �إىل اجلمعية الدولية للتنمية والبيئة .
• 150كتاب ًا �إىل جمعية الهالل الأحمر امل�صري .
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2.2التعاون مع الوازرات واجلمعيات الأهلية :
 .أ وزارة الثقافة .
.بوزارة الت�ضامن االجتماعي .
.جوزارة الرتبية والتعليم .
.داملجل�س القومي للأمومة والطفولة .
 .ه املجل�س القومي لل�شباب .
 .وهيئة النظافة وجتميل القاهرة .
.ز جمعية الهالل الأحمر امل�صري ( مدينة ن�صر – زينهم) .
.ح جمعية �أباء و�أبناء لرعاية ذوى االحتياجات اخلا�صة -جمعية احلق يف احلياة .
 .ط جمعية �آباء و�أبناء لرعاية ذوى االحتياجات اخلا�صة .
.ي جمعية الك�شافة ا لبحرية باجليزة .
 .ك جمعية م�صر امل�ستقبل  -جمعية احلياة الأف�ضل ببني مزار .
.ل اجلمعية الدولية للتنمية والبيئة ب�شربا اخليمة .
.م جمعية الرعاية املتكاملة .
.ن املتحف امل�صري  /املتحف القبطي .
.س املركز القومي لثقافة الطفل (احلديقة الثقافية بحي ال�سيدة زينب) .
.ع مركز الوعي البيئي بحديقة احليوان باجليزة .
.ف مركز الوعي البيئي بعزبة الوالدة بحلوان .
.ص مركز الوعي البيئي باملع�صرة .
.ق -مدر�سة وادي دجلة للغات باملعادى -مدر�سة الرتبية الفكرية بال�سبتية .
.ر -مدر�سة الرتبية الفكرية بالعبا�سية .
.ش -متحف �سوزان مبارك للطفل مب�صر اجلديدة .
.ت -مكتبة املعادى العامة .
.ثمكتبات مبارك العامة  /والإقليمية .
 3.3دعم اجلمعيات الأهلية العاملة فى جمال البيئة
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 .أدعم جمعية الرعاية املتكاملة بعدد  300كتاب من مطبوعات الركن الأخ�ضر ( كتاب بيئي )2-1
واخلا�ص بالتوعية البيئية لذوى االحتياجات اخلا�صة.
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.بدعم جمعية احلق يف احلياة لذوى االحتياجات اخلا�صة بعدد  300كتاب من مطبوعات الركن
الأخ�ضر ( كتاب بيئي  )2-1واخلا�ص بالتوعية البيئية لذوى االحتياجات اخلا�صة.
.جدعم جمعية الور�شة بكلية الفنون اجلميلة بعدد  150تى �شريت و 150كاب فى احتفالية االيتام.
.ددعم اجلمعية الدولية للتنمية والبيئة مبطبوعات بعدد  (100كتاب بيئتي  2-1اخلا�ص بتوعية
الأطفال ذوى االحتياجات اخلا�صة
 .هدعم جمعية الهالل الأحمر امل�صري بعدد  150كتاب ًا ( نقطة املياه ميما )

امل�سابقات التي مت امل�شاركة فيها واجلوائز التي مت احل�صول عليها :
1.1احل�صول على درع املنظمة الك�شفية العربية مبنا�سبة امل�شاركة يف فعاليات االحتفال بيوم البيئة
العربي.
2.2خطاب �شكر من جمعية احلياة الأف�ضل ببني مزار مبنا�سبة �إقامة ور�ش عمل للأطفال باجلمعية.
�3.3شهادات تقدير من نادي الك�شافة ب�سراي القبة مبنا�سبة امل�شاركة يف االحتفال ال�سنوي بالك�شافة.
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الف�صل احلادى والع�شرون
مقدمة

التدريب البيئي

من منطلق االهتمام بالعن�صر الب�شري وتنميته لكي يتعامل مع البيئة ب�شكل
�صحيح  ،ت�سعى وزارة الدولة ل�شئون البيئة من خالل الإدارة العامة للتدريب
�إىل �إعداد وت�صميم وتنفيذ الربامج التدريبية املتخ�ص�صة التى تهدف اىل
تنمية القدرات  ،حيث تعقد دورات عديدة فى املجاالت البيئية املختلفة و
تقدم الربامج التدريبية للعاملني باجلهاز وفروعه الإقليمية علي اختالف
تخ�ص�صاتهم �إىل جانب العاملني باجلهات احلكومية العامة واخلا�صة  ،وكذلك
�أع�ضاء اجلمعيات الأهلية العاملة فى جمال البيئة وغريها من الفئات.
لذا ميكن عن طريق التدريب تنمية الوعي البيئي و�إك�ساب الأفراد وامل�ؤ�س�سات
االجتاهات واملهارات املختلفة للتعامل ال�صحيح مع البيئة  ،بالإ�ضافة ايل �أن
التدريب يف جمال البيئة ي�ساعد على التو�سع يف ا�ستخدام تكنولوجيا الإنتاج
الأنظف للحد من التلوث البيئي وانت�شاره .

( )1-21امل�شاركون يف ندوة عن حماية البيئة
يف مع�سكر ال�شباب ب�أبي قري – الإ�سكندرية
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام 2009
1.1تدريب العاملني باجلهاز والفروع الإقليمية :
مت خالل عام  2009تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للعاملني باجلهاز والفروع االقليمية علي اختالف
تخ�ص�صاتهم يف املجاالت البيئية والإدارية املختلفة .
كما مت �إيفاد العاملني للتدريب خارج جمهورية م�صر العربية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم والتعرف علي
�أحدث التقنيات العاملية يف جمال حماية البيئة .

�صورة ( )2-21جانب من امل�شاركني يف دورة " مهارات التفاو�ض " بقاعة التدريب باجلهاز
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2.2تدريب اجلهات احلكومية والعامة واخلا�صة :
قامت الوزارة بتنفيذ عدة دورات تدريبية يف �إطار الربنامج االنتخابي لل�سيد رئي�س اجلمهورية ،كما
قامت باعداد وتنظيم برامج تدريبية ايل عدد من اجلهات الطالبة مثل ( وزارة ال�سياحة – �شركة كيماويات
البناء احلديث – هيئة املطابع الأمريية )  ،هذا بالإ�ضافة ايل ت�أهيل ال�سادة املدر�سني وم�سئويل الأن�شطة
البيئية باملدار�س .
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�صورة ()3-21امل�شاركون يف دورة " التعامل الآمن مع املخلفات الزراعية " املنعقدة يف �إحدى
القرى مبحافظة ال�شرقية
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�صورة ()4-21امل�شاركون يف دورة " ت�أهيل مدر�سي الأن�شطة البيئية "
مبدار�س �إدارة املرج التعليمية
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�صورة ()5-21امل�شاركون يف دورة " التعامل الآمن مع املخلفات الزراعية "
املنعقدة يف �إحدى قرى حمافظة القليوبية

3.3تدريب اجلهات غري احلكومية وامل�شاركة ال�شعبية :
قامت الوزارة بعقد عدة دورات تدريبية لل�سادة �أع�ضاء اجلمعيات الأهلية لتعميق املفاهيم البيئية لديهم
وغر�س االهتمام وامل�شاركة ال�شعبية يف م�شروعات حماية البيئة من التلوث.
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جدول (  ) 1-21مقارنة بني �أن�شطة التدريب خالل عامى  ، 2009 ، 2008وهو ما يعك�س مدى التطور فى الأن�شطة التدريبية
املختلفة  ،والزيادات املحققة من خالل اعداد املتدربني

عام 2008

عام 2009

عدد املتدربني

عدد املتدربني

ن�سبة الزيادة
والنق�ص

1

دورات تدريبية للعاملني فى اجلهاز والفروع
االقليمية

261

657

% 60

2

تدريب العاملني باجلهاز والفروع خارج
جمهورية م�صر العربية

48

3
4

م

الن�شاط

57

% 15

دورات تدريبية للجهات احلكومية

1920

2000

%38

دورات تدريبية ل�شباب اخلريجني والفالحني
واملر�شدين الزراعيني

1500

1150

%17-

5

الدورات التدريبية للجهات الطالبة

1280

1480

%13

6

الدورات التدريبية االبيئية التى تعقد
فى اطار الربنامج االنتخابى لل�سيد رئي�س
اجلمهورية

2000

850

%5.57-

7

الندوات البيئية التى تعقد لل�شباب خالل
املع�سكرات ال�صيفية

2250

2250

8

تدريب اجلهات غري احلكومية وامل�شاركة
ال�شعبية

120

120

9

امل�سابقة البيئية

120391

350285

%66
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�شكل ( )2 - 21 ( , )1-21مقارنة بني �أن�شطة التدريب املختلفة خالل عامي 2009 , 2008
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�أو�ضح اجلدول (  )1-21مقارنة بني االن�شطة املختلفة للتدريب خالل عامى -2008
 2009والتى ميكن من خاللها ا�ستقراء بع�ض النتائج :
1.1التو�سع فى تنفيذ الدورات التدريبية للعاملني فى اجلهاز والفروع االقليمية على اعتبار �أن بناء
القدرات ودعم العن�صر الب�شرى بالوزارة وجهاز �شئون الببئة �إىل جانب حفزها على الإبداع فى
كافة املجاالت هو �أحد �أهم اولويات الوزارة .
2.2ا�ستمرار اهتمام الوزارة ببناء قدرات العاملني باجلهات احلكومية وذلك من �أجل ك�سب الت�أييد
والتعاون بني وزارة الدولة ل�شئون البيئة والوزارات والهيئات احلكومية فى املجاالت البيئية
املختلفة.
 3.توىل وزارة الدولة ل�شئون البيئة اهتمام ًا ب�إعداد الكوادر الب�شرية بيئي ًا للجهات الطالبة ومعظمها
من�ش�آت �صناعية  ،وذلك من �أجل حتقيق االلزام وااللتزام البيئي .
 4.نفذت الإدارة العامة للتدريب عددا كبريا من الدورات التدريية فى اطار الربنامج االنتخابى لل�سيد
رئي�س اجلمهورية  ،وبذلك حققت اجلزء االكرب من امل�ستهدف خالل � 6سنوات وهى فرتة الربنامج
االنتخابى لل�سيد رئي�س اجلمهورية
 5.تركز وزارة الدولة على تدريب �شباب اخلريجني والفالحني واملر�شدين الزراعيني على عمليات
تدوير املخلفات الزراعية وخا�صة ق�ش االرز  ،وقد مت اجناز الكم االكرب عام . 2008
 6.م�شاركة كبرية يف امل�سابقة البيئية عام 2009مقارنة بعام  2008و التو�سع فى ن�شر امل�سابقة البيئية
بحيث ت�شمل خمتلف �شرائح املجتمع  ،وهو ما انعك�س من خالل عدد امل�شاركني فى امل�سابقة
البيئية.
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�صورة (�)6-21سحب جوائز الفائزين يف امل�سابقة البيئية الكربى 2009
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�صورة (�)7-21إحتفالية توزيع اجلوائز علي الفائزين يف امل�سابقة البيئية الكربى 2009
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�صورة ()8-21ال�سيدة الدكتورة  /الرئي�س التنفيذي للجهاز مع الفائزين
يف امل�سابقة البيئية الكربى

الر�ؤية امل�ستقبلية
ت�سعى وزارة الدولة ل�شئون البيئة �إىل تفعيل قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والذي يو�صي يف مادته ()5
من الف�صل الثاين « ب�إعداد خطة للتدريب البيئي والإ�شراف علي تنفيذها «  ،وذلك عن طريق التو�سع يف
تنفيذ الربامج التدريبية لت�شمل جميع القطاعات يف جمهورية م�صر العربية  ،واال�ستمرار فى �إعداد وت�أهيل
مدربني للقيام بتنفيذ الدورات التدريبية وور�ش العمل ،بالإ�ضافة اىل �إيفاد �أعداد كبرية من املتدربني
للتدريب فى اخلارج وما يحققه ذلك من تبادل اخلربات و�صقل وتنمية مهارات العاملني باجلهاز وفروعه
االقليمية .
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الف�صل الثاين والع�شرون
مقدمة

الت�شريعات البيئية
�صدر قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994فى  27من يناير  ، 1994وقد ك�شف
التطبيق العملي لهذا القانون خالل ال�سنوات التى �أعقبت �صدوره عن احلاجة
�إىل تعديل بع�ض �أحكامه  ،لتحقيق املزيد من احلماية للبيئة ومواجهة ما طر�أ
من ظواهر التلوث البيئى  ،وملواكبة التطورات والإتفاقيات الدولية التى ان�ضمت
�إليها م�صر فى جماالت حماية البيئة
وفى �ضوء التعديالت التى جرت على �أحكام الالئحة التنفيذية بالقرار رقم
 1741ل�سنة  2005والتى ا�ستهدفت ب�صفة �أ�سا�سية تدارك ما ميكن تداركه من
النق�ص فى بع�ض �أحكام القانون  ،ور�ؤى �إن تلك التعديالت برغم �أهميتها ال
تغنى عن �ضرورة �إجراء بع�ض التعديالت فى �أحكام القانون ذاته ال �سيما فيما
ال ميكن حتقيق الإلزام به �إال مبوجب قانون ؛ كتجرمي بع�ض الأفعال وفر�ض
العقوبة على خمالفة بع�ض الأحكام  ،وبعد ا�ستطالع ر�أى القطاعات املختلفة
بجهاز �شئون البيئة وفروعه والوزارات املعنية مت �إعداد هذا امل�شروع م�ستهدف ًا
�إدخال بع�ض التعديالت لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994ب�إ�صدار قانون فى
�ش�أن حماية البيئة .
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�أهم املالمح والأهداف الرئي�سية للتعديل :
�1.1ضبط �صياغة التعريفات وامل�صطلحات التى ت�ضمنها القانون و�إ�ضافة م�صطلحات جديدة فر�ضها
الواقع العملى.
2.2تنظيم و�ضبط �أعمال مكاتب وبيوت اخلربة البيئية ل�ضمان �سالمة درا�سات تقومي الت�أثري البيئى .
�3.3إعادة تنظيم �صندوق حماية البيئة ومنحه ال�شخ�صية االعتبارية حتقيق ًا ملزيد من ثقة الدول واجلهات
املانحة فيه و�إطالق قدراته لتنمية موارده .
4.4االلتزام بتقدمي درا�سات تقومي الأثر البيئى قبل البدء يف تنفيذ �أى م�شروع وفر�ض عقوبة على الإخالل
بهذا االلتزام .
5.5زيادة �صالحيات وزارة الدولة ل�شئون البيئة وجهاز �شئون البيئة بالقدر الذى ميكنهما من مواجهة
امل�سئوليات البيئية .
6.6زيادة فاعلية الإجراءات الإدارية التى تواجه خمالفة املن�ش�آت للمعايري والأحمال البيئية ملواجهة هذه
املخالفات بدون امل�سا�س بالعاملني بها .
7.7تنفيذ االلتزامات الدولية املقررة يف االتفاقيات الدولية التى �صدقت عليها م�صر.
8.8حتقيق حماية �أف�ضل للبيئة مب�شتمالتها (هواء  -ماء – تربة) وجمابهة ظاهرة التغريات املناخية
وحماية الطبيعة.
9.9ا�ستكمال منظومة الإدارة البيئية املتكاملة للمناطق ال�ساحلية وللموارد الطبيعية مبا يحقق التنمية
امل�ستدامة .
1010جعل ن�صو�ص القانون تتفق و�أحكام ومبادئ الد�ستور امل�صرى وتعديالته .
	 11.ت�شديد العقوبات املالية لبع�ض اجلرائم البيئية وا�ستحداث جرائم جديدة لزيادة فاعلية القانون ال
�سيما يف جمال النفايات اخلطرة .
1212زيادة �صالحية �ضباط �شرطة البيئة وامل�سطحات يف حماية البيئة و�ضبط اجلرائم البيئية .
وقد مت بحمد اهلل �صدور التعديل الذي يحقق الأهداف واملالمح املذكورة مبوجب القانون رقم  9ل�سنة
.2009

االتفاقيات الدولية
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1.1قامت الوزارة بتفعيل االتفاقية الدولية ملنع التلوث البحرى من ال�سفن ( ماربول ) لعام 78 / 73
حيث مت تنفيذها من خالل التعامل مع  14حادثة تلوث بحرى بالزيت املت�سرب من ال�سفن خالل
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عام  ، 2009كما مت الإعداد لفعاليات م�ؤمتر الأطراف حلماية طبقة الأوزون والذى عقد مبدينة
مر�سى علم بالبحر الأحمر .
2.2وقعت وزارة الدولة ل�شئون البيئة العديد من بروتوكوالت التعاون مع عدد من الوزارات والهيئات
العامة واملحافظات والتى تهدف �إىل احلفاظ على البيئة وحتقيق التنمية امل�ستدامة واحلفاظ على
الرثوات الطبيعية فى املجاالت التى تعمل بها هذه اجلهات ب�صفة عامة .

الت�شريعات الأخرى :
يف اطار االخت�صا�صات املنوطة بوزارة الدولة ل�شئون البيئة �إعداد م�شروعات القوانني املتعلقة بتحقيق
�أهداف اجلهاز و�إبداء الر�أى فى الت�شريعات املقرتحة ذات العالقة باملحافظة على البيئة فقد �أعدت الوزارة
م�شروع قانون ال�سالمة الأحيائية ،كما �أبدت ر�أيها ومالحظاتها على هذه الت�شريعات ،ومنها قانون البناء
املوحد والئحته التنفيذية ال�صادرين عن وزارة الإ�سكان  ,وقانون حماية الآثار ال�صادر عن وزارة الثقافة ،
والقانون النووى ال�صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة ،والالئحة التنفيذية لقانون حماية نهر النيل واملجارى
املائية من التلوث املقرتحة من وزارة املوارد املائية والرى  ،والالئحة التنفيذية لقانون الإ�سترياد والت�صدير
رقم  118ل�سنة  1975ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة  ،وقد كانت مالحظات وزارة الدولة ل�شئون
البيئة حمل اعتبار لدى �إ�صدار هذه الت�شريعات ملا لها من مردود �إيجابى فى املحافظة على البيئة .

تفعيل القوانني البيئية وبناء القدرات :
1.1بعد �أن �صدر قرار ال�سيد امل�ست�شار وزير العدل بالتن�سيق مع ال�سيد املهند�س وزير الدولة ل�شئون
البيئة ب�إن�شاء دوائر بيئية متخ�ص�صة على م�ستوى اجلمهورية  ،وبعد �صدور قرار ال�سيد امل�ست�شار
وزير العدل ب�إ�صدار قائمة باخلرباء البيئيني لال�ستعانة بهم �أمام تلك املحاكم للف�صل فى الق�ضايا
البيئية على �أ�س�س �سليمة قانون ًا ،فقد بات من الأهمية تدريب الكوادر القانونية على كافة امل�ستويات
لتفعيل الت�شريعات البيئية و�إنفاذها ،لذا فقد قامت الوزارة بتدريب عدد  150وكيل نيابة وعدد 360
قا�ضي ًا على ق�ضايا البيئة املختلفة  ،كما قامت بتدريب عدد  65من القانونيني حمررى حما�ضر
ال�ضبط الق�ضائى .
� 2.2إعداد مقرتحات لتعديل الالئحة التنفيذية للقانون رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة
 2009وقد �شملت التعديالت املقرتحة �إ�ضافة بع�ض التعريفات اجلديدة التى لها �أهمية خا�صة فيما
ورد بالقانون والالئحة و�سد النق�ص فى الالئحة القائمة حالي ًا كالإ�شارة لأحمال امللوثات ال�صادرة
من املن�ش�آت .
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3.3مت تغيري املعدالت والن�سب واملعايري واال�شرتاطات الواجب على املن�ش�آت الإلتزام بها فى �ضوء
التعديالت التى جرت م�ؤخر ًا على قانون العمل واملعدالت واملعايري التى حددتها منظمة العمل
العربية ومنظمة العمل الدولية .
4.4و�ضع قوائم بالكائنات احلية احليوانية والنباتية والربية واحلفريات املحظور �صيدها �أو الإجتار فيها.
5.5مت �إ�ضافة بع�ض املن�ش�آت وامل�شروعات التى يلزم لإقامتها تقدمي درا�سة تقومي ت�أثري بيئى ( حمطات
مياه ال�شرب � ،أعمال التكريك  ،املراكز التجارية  ،حمطات الربط بامليكروويف ) .
6.6و�ضع �ضوابط وا�شرتاطات وحدود ق�صوى للآالت واملحركات واملركبات التى ينتج عنها عادم �أو �صوت
مزعج ،كما مت تنظيم عملية وقف ت�شغيل الآالت واملركبات وحجزها  ..و�إجراءات �إ�صالحها لتتفق
مع املعايري التى حددتها الالئحة التنفيذية .
7.7و�ضع �ضوابط وا�شرتاطات جديدة يجب مراعاتها �أثناء حرق �أى نوع من �أنواع الوقود فى الأن�شطة
املختلفة وو�ضع موا�صفات للمداخن وحتديد ارتفاعاتها.
�8.8إعداد تنظيم متكامل فى الالئحة التنفيذية لإجراءات و�شروط القيد واالعتماد ب�سجل امل�شتغلني
بالأعمال البيئية� ،سواء كان �أخ�صائى بيئى �أو ا�ست�شارى بيئى و �أي�ض ًا املكاتب الإ�ست�شارية ،كما
مت حتديد قائمة الأعمال البيئية التى ت�ستلزم قيد واعتماد امل�شتغلني بها وتكون �صالحية �شهادة
االعتماد والقيد �صاحلة ملدة �5سنوات جتدد بعدها بناء على طلب �صاحب ال�ش�أن وموافقة اللجنة
العليا للقيد واالعتماد .

تنفيذ القانون :
حترير ومتابعة العديد من املخالفات البيئية واملرتكبة من املن�ش�آت �أو الأفراد �أو حوادث ال�سفن واملراكب
حيث مت حترير عدد  6133ق�ضية بيئية وبيانها على النحو التاىل :
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نوع املخالفة

عدد الق�ضايا

م

ا�سم املخالفة

 714ق�ضية

1

خمالفات م�صانع الأ�سمنت

تلوث هواء بالأتربة

 14ق�ضية
 22ق�ضية
 58ق�ضية
 1150ق�ضية
 27ق�ضية
 2601ق�ضية
 1547ق�ضية

2
3
4
5
6
7
8

حوادث ال�سفن
حوادث املراكب
خمالفة القرى ال�سياحية
خمالفة الأفراد
خمالفة الأفراد
خمالفة الأفراد
خمالفات املن�ش�آت ال�صناعية

تلوث بالزيت
�شحط بال�شعب املرجانية
�إقامة من�ش�آت -ردم -خمالفات �أخرى
حرق خملفات زراعية
�إلقاء خملفات
عوادم �سيارات
تلوث هواء – جمارى مائية
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الف�صل الثالث والع�شرون
مقدمة

التعاون الدويل

تعترب الإدارة املركزية للتعاون والعالقات الدولية والدعم الفني بوابة التخاطب
مع اجلهات والهيئات وامل�ؤ�س�سات املحلية والإقليمية والدولية التي تهتم بالأ�سا�س
بتحقيق �أهداف التن�سيق والدعم البيئي علي امل�ستويني الإقليمي والدويل.
وخالل الألفية اجلديدة بد�أ نهج جديد يف املنح وامل�ساعدات الدولية التي توجه
للعمل البيئي يف م�صر بحيث ي�ستند �إيل �شراكة متكافئة بني الدول املانحة
واحلكومة امل�صرية ,ومن خالل ذلك خطت وزارة الدولة ل�شئون البيئة عرب
التعاون الدويل خطوات وا�سعة نحو حتقيق اال�ستدامة البيئية للم�شروعات،
و�أ�ضحت هناك ا�ستمرارية وا�ضحة للعمل البيئي ،وتركز الهدف الأ�سا�سي يف
بناء منظومة من العالقات والروابط مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة ومنظمات
املجتمع الدويل تعمل من خالل خطني متوازيني للعمل ،وهي تقدمي ما ا�ستفادته
م�صر من خربات وجتارب للدول الآخذة يف النمو وحتقيق �شراكة واعية مع
الدول الغربية ودول جنوب �شرق �آ�سيا تهدف ايل وفاء وزارة الدولة ل�شئون
البيئة بالتزاماتها الدولية وحت�سني الو�ضع البيئي يف م�صر ،وفيما يلي الدوائر
ال�سيا�سية الدولية التي تتعامل من خاللها وزارة الدوله ل�شئون البيئة-:

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

دول حو�ض النيل والدول الإفريقية-:
لقد �سعت وزارة الدولة ل�شئون البيئة ايل دعم التواجد امل�صري يف دول حو�ض النيل ومد يد العون
وامل�ساعدة يف االرتقاء بالكفاءات الفنية لدول حو�ض النيل وذلك عرب برنامج ( م�شروع العمل البيئي
العابر للحدود املمول من البنك الدويل ) كما �سعت وزارة البيئة ايل التن�سيق الدائم للمواقف الدولية مع
دول حو�ض النيل وذلك عرب عدد من االتفاقيات الدولية والربوتوكوالت والربامج التنفيذية بني احلكومة
امل�صرية وحكومة جمهورية ال�سودان.
1.1قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة يدعم عالقات التعاون بينها وبني بع�ض الدول املجاورة لدول حو�ض
النيل و�أهمها دولة الكوجنو برازافيل واجلابون من خالل توقيع مذكرات تعاون م�شرتك ،و بني
م�صر وكينيا من التعاون على م�ستوى اخلرباء حلماية غابات املاو.
2.2كما ا�ستقبلت عدد�أ من اخلرباء يف جمال املخلفات ال�صلبة من دولة نيجرييا للآطالع علي التجربة
امل�صرية يف �إدارة املخلفات ال�صلبة وحماولة تطبيق هذا النظام علي منظومة املخلفات يف مدينتى
( الجو�س و�أبوجا).
3.3اهتمت وزارة البيئة امل�صرية باالطالع علي التجارب الناجحة لبع�ض الدول الإفريقية واال�ستفادة
من التقدم املحرز علي �صعيد البيئة يف دولة جنوب �إفريقيا خا�صة يف جمال املحميات الطبيعية،
والت�صحر والتغريات املناخية والإدارة البيئية املتكاملة للمخلفات ال�صلبة .ولقد لعبت وزارة البيئة
دور�أ حموري�أ يف التفاو�ض علي توقيع �أول مذكرة تفاهم بني البلدين يف جمال حماية البيئة وذلك
بالتعاون مع وزارة اخلارجية امل�صرية والتي و�ضعت الأ�سا�س الفعلي لتوقيع هذه املذكرة خالل زيارة
ال�سيد الرئي�س حممد ح�سني مبارك جلنوب �إفريقيا يف نهاية .2008
4.4اهتمت وزارة البيئة امل�صرية بت�أكيد التواجد امل�صري داخل جتمع دول ال�ساحل وال�صحراء عرب
امل�شاركة امل�ستمرة باخلرباء ومقرتحات امل�شروعات امل�شرتكة ومن �أهم امل�شروعات التي توليها
م�صر �أهمية كربي م�شروع اجلدار الأخ�ضر الذي حتاول م�صر �إجراء بع�ض التعديالت عليه التي
ت�ساهم يف تدعيم العالقات بني الدول الأع�ضاء .
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دول �شمال �إفريقيا
�شمل العام املا�ضي العديد من اللقاءات الثنائية والفنية بني الفرق الفنية لوزارة الدولة ل�شئون البيئة
ونظرائها يف كل من ليبيا واجلزائر وتون�س واملغرب وموريتانيا وكان من �أبرز نتائج اللقاءات هو تن�سيق املوقف
امل�صري التون�سي من خالل ع�ضويتهما يف جمموعة عمل �شمال �أفريقيا يف مرفق البيئة العاملي  ,و�إن كان
التعاون امل�صري الليبي وامل�صري اجلزائري قد �شابه بع�ض الق�صور نظر ًا للت�أخريات املتوالية الجتماعات
اللجان امل�شرتكة بني اجلانبني � ,إال �أن الوزارة حر�صت على ا�ستغالل املنتديات الدولية واجتماعات اجلامعة
العربية واملنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة يف عقد لقاءات ثنائية على هام�ش هذه االجتماعات
ومنها لقاء معايل وزير الدولة ل�شئون البيئة امل�صري وال�سيد �شريف رحماين وزير البيئة اجلزائري للت�شاور
حول ق�ضايا الت�صحر وتغري املناخ .

التعاون العربي
�شهد عام  2009طفرة حقيقية يف التعاون العربي يف جمال حماية البيئة �سواء على ال�صعيد الإقليمي
متمث ًال يف جامعة الدول العربية �أو على اجلانب الثنائي خا�صة بني م�صر والدول العربية يف غربي �آ�سيا
متمث ًال يف النقاط التالية :
1.1نظر ًا للم�ساهمات التي تقوم بها جمموعات العمل الفنية امل�صرية يف اجلامعة العربية مت ا�ست�صدار
العديد من التو�صيات التي حتث م�صر على زيادة �إ�سهاماتها ومتابعة متطلبات االتفاقيات الدولية
اخلا�صة باملواد والنفايات اخلطرة ( بازل – ا�ستكهومل – روتردام ) و�إعداد ورقة عمل عربية
للنهج اال�سرتاتيجي للمخلفات اخلطرة ،ومن �أبرز القرارات التي حر�صت وزارة البيئة امل�صرية
على ح�شد الر�أي العربي حوله هو قرار احلظر  1/3من اتفاقية بازل لنقل املخلفات اخلطرة عرب
احلدود الدولية .
�2.2أ�سهمت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالعديد من الدرا�سات واملقرتحات اخلا�صة مبو�ضوع التغريات
املناخية و�ضرورة التعاون من �أجل �إن�شاء مراكز بحثية �إقليمية يف هذا اخل�صو�ص .
3.3ا�ست�ضافت م�صر اجتماعات الدورة  21ملجل�س وزراء البيئة العرب يف مدينة مر�سى علم يف نوفمرب
املا�ضي وقد تر�شحت م�صر للمرة الثانية على التوايل لالن�ضمام لع�ضوية املكتب التنفيذي ملجل�س
وزراء البيئة العرب كما حظيت م�صر بثقة الدول الأع�ضاء لرت�شيحها ملن�صب نائب رئي�س املكتب
�إ�ضافة �إىل توىل معايل ال�سيد وزير البيئة رئا�سة الدورة احلالية للمجل�س والتي تنتهي يف نوفمرب
. 2010
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على ال�صعيد الثنائي
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1 .1قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بتفعيل التو�صيات ال�صادرة عن م�ؤمتر القمة العربي يف الكويت 2008
وتوجيهات ال�سيد الرئي�س مبارك ب�ضرورة تقدمي يد العون لكل من العراق ولبنان لتخفيف ويالت
احلرب وحت�سني ظروف املعي�شة .وفى هذا الإطار قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتايل:
 .أالتوقيع على مذكرة تفاهم يف جمال حماية البيئة مع اجلمهورية العراقية عام  2009وا�ستقبال
وفدين عراقيني �أحدهما من حمافظة بغداد حتديد ًا للتعرف على اخلربات امل�صرية يف التخل�ص
من املخلفات البلدية وال�صلبة كما قدمت م�صر مقرتحا لتدريب الإخوة العراقيني على �أحدث
التقنيات العلمية يف جمال التحاليل واملعامل املركزية .
.باقرتاح مذكرة للتفاهم يف جمال حماية البيئة بني اجلانبني امل�صري واللبناين هذا وقد ا�ستمرت
وزارة البيئة امل�صرية يف تقدمي الدعم الفني يف جمال �إدارة الكوارث البيئية و�سبل مكافحة التلوث
بالرتيث لرفع الدمار الذي حلق بال�شواطئ اللبنانية جراء الق�صف الإ�سرائيلي على لبنان  ،كما
دعمت وزارة البيئة امل�صرية املقرتح اللبناين يف �إن�شاء مرفق بيئة عربي معنى بتنفيذ امل�شروعات
البيئية العربية وقد وافق على املقرتح م�ؤمتر القمة العربية االقت�صادية يف الكويت وبد�أ احتاد
امل�صارف العربية يف و�ضع الأ�س�س والهياكل املالية والإدارية لبدء العمل باملرفق .
2 .2وعلى امل�سار الفل�سطيني ا�ستمر دعم الوزارة الفني يف جمال التدريب وبناء القدرات الفل�سطينية
خا�صة يف جمال الإدارة املتكاملة للمخلفات البلدية ،وقد ا�ستقبلت وزارة البيئة وفد ًا من املتخ�ص�صني
الفل�سطينيني لبحث امل�سائل املتعلقة بهذا اخل�صو�ص .
3 .3قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بتعميق عالقاتها امل�ؤ�س�سية والبحثية مع كل من دول االمارات –
�سلطنة عمان -الكويت – البحرين -قطر -ال�سعودية -عرب متابعة تنفيذ ما مت �إبرامه من مذكرات
تفاهم وبرامج تنفيذية مع تبادل الزيارات بني اجلانبني .وهناك عدد من امل�شروعات اال�ستثمارية
البيئية التي يبحثها اجلانبان امل�صري واالماراتى وترتكز يف م�شروعات الإنتاج الأنظف و�إن�شاء مراكز
لرتبية الطيور املعر�ضة لالنقرا�ض
4 .4وقعت وزارة البيئة امل�صرية مع نظريتها مبملكة البحرين على الربنامج التنفيذي الأول بني البلدين يف
جمال حماية البيئة لعامي 2011 -2010
5 .5جارى حالي ًا ال�سري يف مراحل توقيع الربنامج التنفيذي الأول للم�شروعات البيئية بني كل من وزارة
البيئة امل�صرية والهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ال�سعودية
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امل�ستوى املتو�سطي و الأوربي
1 .1ت�أكيد ًا على دور م�صر الفعال يف ال�شرق الأو�سط ودول البحر الأبي�ض املتو�سط قامت وزارة الدولة
ل�شئون البيئة بال�سعي نحو و�ضع م�صر يف مو�ضع البوابة احل�ضارية من ال�شمال �إىل اجلنوب ومن خالل
ذلك �شاركت وزارة الدولة ل�شئون البيئة يف اجتماعات قطاعية مع الهيئات احلكومية امل�صرية لو�ضع
م�شروعات جتريبية م�شرتكة مع االحتاد الأوربي ومتويلها من خالل تنمية املوارد امل�ستدامة والتي ت�أتى
يف �إطار عملية بر�شلونة ( االحتاد من �أجل املتو�سط).
2 .2قامت وزارة البيئة امل�صرية بدور حمورى وفعال يف برنامج خطة عمل البحر املتو�سط (  ) MAPوقد
مت التن�سيق مع �سكرتارية ال  MAPال�ست�ضافة م�صر الجتماع جلنة البحر املتو�سط للتنمية امل�ستدامة
خالل �شهر �سبتمرب  2009والذي تبعه اجتماع نقاط االت�صال الوطنية لربنامج الـ  MAPيف �أكتوبر
. 2009
�3 .3سعت وزارة الدولة ل�شئون البيئة �إىل اال�ستفادة من التقدم التكنولوجي واال�ستفادة من الدعم الفني
املقدم من االحتاد الأوربي خا�صة و�أن معظم املنح واملعونات املالية والفنية التي �سبق �أن ا�ستفادت منها
الوزارة على مدار العقدين املا�ضيني كانت من خالل التعاون مع دول االحتاد الأوربي خا�صة (�أملانيا-
الدامنرك -فرن�سا� -أملانيا – فنلندا -هولندا ) و�شهد عام  2009تطور ًا ملحوظ ًا يف العالقات امل�صرية
مع االحتاد الأوربي خا�صة يف اجتماع اللجنة الفرعية الثالثة بني اجلانبني يف جماالت النقل -البيئة-
الطاقة.
4 .4توقيع اتفاقية التمويل بني وزارة التعاون الدويل من خالل برنامج دعم وتنمية حقوق الإن�سان واملجتمع
املدين يف م�صر .
5 .5ت�ستعد الوزارة لبدء �أوىل مراحل مبادرة  ( 2020مكون بناء القدرات) والذي يهدف �إىل :
 .أعقد ور�شة عمل وطنية ( ذات طابع �إقليمي) يف خمتلف املجاالت املطروحة.
.بعقد ور�شة عمل حول �إدماج البعد البيئي يف اخلطط التنموية .
 6 .6مت التو�صل �إىل اتفاق مع برنامج الدعم الفنى للقدرات املمول من االحتاد الأوربي ك�أحد �أن�شطة
ال�شراكة امل�صرية الأوربية لإر�سال خرباء م�صريني لعمل زيارة ميدانية يف جمال الطاقة النظيفة
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التعاون مع دول �شرق �أوربا و�أملانيا
توقيع مذكرة تفاهم بني رو�سيا وم�صر يف يوليو  2009يف جمال حماية البيئة �أثناء زيارة الرئي�س الرو�سي
مل�صر ليتم التعاون يف املجاالت الآتية:
1.1التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة
2.2حماية الهواء اخلارجي
3.3التكنولوجيات امل�ستخدمة للتحكم يف اال�ستمطار ال�صناعي
وعلى �صعيد التعاون امل�صرى الأملانى بد�أ تفعيل م�شروع “برنامج �إدارة املخلفات ال�صلبة” مع �أملانيا

على ال�صعيد الأ�سيوي
1.1التعاون مع ال�صني
عقدت وزارة الدولة ل�شئون البيئة العديد من مباحثات التعاون مع �شركات �صينية لنقل خربة �إدارة
املخلفات ال�صلبة لق�ش الأرز
2.2التعاون مع كوريا
توقيع مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود احليوي من نبات اجلاتروفا بالتعاون مع الهيئة العامة ملياه ال�شرب
وال�صرف ال�صحي
ا�ستمرار املباحثات حول �إدارة املخلفات الزراعية لإعادة تدوير ق�ش الأرز
3.3التعاون مع �سنغافورة
جارى مباحثات لإن�شاء حمرقة مركزية
4.4التعاون مع الهند
متت املراجعة النهائية وفى انتظار توقيع مذكرة التفاهم بني الوزارة و وزارة البيئة الهندية للتعاون يف
العديد من املجاالت
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على �صعيد حتقيق التنمية امل�ستدامة
خطت وزارة الدولة ل�شئون البيئة خطوات وا�سعة يف جمال حتقيق التنمية امل�ستدامة ،وخالل الربع الأول
عام  2009و�ضعت م�صر �إطار العمل اخلا�ص باال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة ،كما مت اعتمادها
من رئي�س جمل�س الوزراء ،وقد مت �إعداد الهيكل اخلا�ص باللجنة ا�ستعدادا لو�ضع اخلطوط العري�ضة
لال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة وبرنامج عملها وتقوم وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتعاون مع
مرفق البيئة العاملية بدرا�سة منهجية �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة وو�ضع خارطة طريق
لل�صياغة العامة لها.
على جانب �آخر ت�سعى وزارة البيئة ال�شرتاك منظمات املجتمع املدين يف �صياغة اال�سرتاتيجية �ضمان ًا
خلروجها من خالل خمتلف فئات املجتمع ،وقد مت عقد ور�شة عمل مو�سعة لتحديد االحتياجات واخلطوط
امل�ستقبلية التي تتطلبها تلك املنظمات لت�شارك ب�شكل فعال يف �إعداد اال�سرتاتيجية .وجارى حالي ًا تنفيذ
م�شروع جتريبي مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة للإنتاج واال�ستهالك امل�ستدام يتناول ف�صل وتدوير
املخلفات املنزلية مع اجلمعيات الأهلية.
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املالحق

•ملخ�ص التقرير النهائي عن مواجهة
نوبات تلوث الهواء احلادة
•تقرير متابعة تنفيذ م�شروعات الربنامج
الإنتخابى لل�سيد رئي�س اجلمهورية
حتى  30دي�سمرب 2009
•موقف خطة رفع م�ستوى التنمية
االجتماعية للقرى الأكرث احتياجا
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ملخ�ص التقرير النهائي
عن مواجهة نوبات تلوث الهواء احلادة
لعام 2009
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�أو ًال :ظاهرة نوبات تلوث الهواء احلادة
اخللفية العلمية
من املعروف واملتفق عليه علميا انه يف الظروف املناخية العادية ترتفع درجة حرارة الهواء قرب �سطح
الأر�ض �أثناء النهار بفعل احلرارة املنبعثة من �سطح الأر�ض نتيجة ت�سخينها ب�أ�شعة ال�شم�س ويرتفع الهواء
ال�ساخن القريب من �سطح الأر�ض �إىل اعلي حامال كميات كبرية من امللوثات املنبعثة نتيجة الأن�شطة
الب�شرية مما ي�ؤدي �إىل ت�شتت امللوثات بعيدا عن �سطح الأر�ض – حيث ي�صل ارتفاع طبقة الهواء التي
يحدث بها ت�شتت للملوثات اىل �أكرث من 2000م.
•وعندما تتعر�ض منطقة ما حلالة من ال�ضغط اجلوي املرتفع يبد�أ الهواء يف الدوران يف دوامات
عك�سية (�أي يهبط الهواء من �أعلى �إىل �أ�سفل ) و�أثناء هبوط هذه الدوامات الهوائية ترتفع درجة
حرارتها ذاتيا نتيجة اقرتابها من �سطح الأر�ض .
•عند غروب ال�شم�س وعند تقابل الهواء الهابط من �أعلى والهواء ال�صاعد من �سطح الأر�ض تكون
درجة الهواء ال�صاعد اقل من درجة حرارة الهواء الهابط من �أعلى.
•ونتيجة تقابل تلك الكتل الهوائية تتكون طبقة ت�سمي مبنطقة االنعكا�س احلرارى �أو االنقالب
احلراري.
•يرتتب على ذلك عدم ا�ستمرار ت�صاعد الهواء �إىل �أعلى وتراكم امللوثات يف طبقة ال يتعدى ارتفاعها
يف بع�ض الأحيان  25مرتا فوق �سطح الأر�ض مما ي�ؤدى لزيادة الإح�سا�س بهذه امللوثات وحدوث
نوبات تلوث الهواء احلادة ومما يزيد من حدة هذه النوبات هي �سكون الهواء فقد ت�صل �سرعة
الرياح �أحيانا �إىل �صفر  /ثانية .

امل�صادر والأ�سباب :
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يتم الرتكيز فى قيا�س درجة تلوث الهواء على تركيزات اجل�سيمات العالقة فى اجلو ( )PM10وت�سمى
�أي�ضا بالأتربة ال�صدرية العالقة باجلو والتى تعترب �أهم امللوثات التى حتدث االح�سا�س بتلك النوبات عندما
تتجاوز تركيزاتها  300ميكروجرام/م , 3وي�ساهم العديد من امل�صادر فى ارتفاع تركيز هذه اجل�سيمات فى
اجلو ،كما �أن طبوغرافية املوقع تلعب دورا كبريا فى �شدة االح�سا�س بهذه النوبات كما يلى-:
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�أ -امل�صادر الناجتة عن الأن�شطة الب�شرية:
•حرق املخلفات الزراعية (ق�ش الأرز) :ال تتعدى م�ساهمة هذا امل�صدر على مدار العام  %6ولكن
ترتفع هذه الن�سبة ارتفاعا كبريا خالل مو�سم اخلريف لت�صل �إىل  %42حيث يواكب حدوث ظاهرة
االحتبا�س احلراري خالل تلك الفرتة مو�سم ح�صاد الأرز وجلوء املزارعني للحرق املك�شوف نتيجة
جتاوز امل�ساحات املقرر زراعتها �سنويا و�إنتاج كميات كبرية من الق�ش و�صلت هذا العام �إىل 3.6
مليون طن فى خالل فرتة ال تتعدى  50يوما حيث حتمل الرياح ال�شمالية وال�شمالية ال�شرقية امللوثات
الناجتة عن احلرق من الدلتا للقاهرة الكربى.
•احلرق املك�شوف للمخلفات البلدية ال�صلبة :ي�ساهم هذا امل�صدر والناجت عن احلرق الع�شوائى
للرتاكمات �سواء باال�شتعال الذاتى �أو املمار�سات غري امل�سئولة بن�سبة  %36على مدار ال�سنة وبن�سبة
 %12خالل نوبات تلوث الهواء احلادة.
•الن�شاط ال�صناعي (�صناعات كبرية ومتو�سطة و�صغرية) :حيث ت�ضم القاهرة الكربى  %52من
امل�صانع على م�ستوى اجلمهورية وترتكز معظم هذه ال�صناعات فى حلوان و�شربا اخليمة وت�شمل
�صناعات احلديد وال�صلب والأ�سمنت والكيماويات وتكرير البرتول وال�سماد والطوب الطفلى
وال�صناعات املعدنية غري احلديدية خا�صة امل�سابك حيث يقدر عدد هذه امل�صانع بـ  13840من�ش�أة
�صغرية ومتو�سطة و 524من�ش�أة كبرية ،وي�ساهم هذا امل�صدر بن�سبة  %32خالل العام و  %23خالل
نوبات التلوث احلادة.
•عوادم املركبات :وهو �أحد امل�صادر الرئي�سية لتلوث الهواء فى املدن الكربى ذات الكثافة املرورية
العالية مثل القاهرة الكربى حيث بلغ عدد ال�سيارات على م�ستوى اجلمهورية عام  2 ( 2008مليون
�سيارة مالكى ) – ( � 820ألف �سيارة نقل ) – ( � 720ألف موتو�سيكل ) – ( � 320ألف �سيارة
�أجرة) – ( � 440ألف مركبة حكومية ) ب�إجماىل (  4.3مليون مركبة) يوجد منها  ( %49حواىل
 2.11مليون مركبة ) فى القاهرة الكربى.

ب -امل�صادر الناجتة عن التغريات املناخية والتقلبات اجلوية:
وجتدر الإ�شارة فى هذا ال�صدد �إىل ت�أثري العوامل الطبيعية فى م�صر واملتمثلة فى الرياح والعوا�صف
الرملية املحملة بالأتربة والرمال التى تهب من ال�صحراء والتى تعترب �أحد ال�ضغوط امل�ؤثرة على حدوث
نوبات تلوث الهواء احلادة ,وت�ؤدى �إىل ارتفاع تركيزات الأتربة ال�صدرية العالقة.
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ج -امل�صادر الطبيعية اجلغرافية للقاهرة الكربى:
عند حدوث االنعكا�س احلراري و�سكون الهواء ت�ساهم طبوغرافية مدينة القاهرة (واجليزة �أي�ضا)
بدرجة كبرية يف �شدة الإح�سا�س بهذه النوبات حيث تقع القاهرة واجليزة يف منخف�ض م�ستطيل على جانبي
النيل ميتد من �شربا �شماال �إىل حلوان جنوبا  ,مما ي�شبه �شكل البوتقة والتي ترتاكم بها امللوثات الناجتة من
الأن�شطة الب�شرية �سواء املحلية �أو القادمة بفعل الرياح من ال�شمال ,وحتب�س هذه امللوثات يف طبقة ال يتجاوز
ارتفاعها �أحيانا  25م بدال من 2000م مما يعنى �أن تلك العوامل جمتمعة ت�ؤثر تاثريا مبا�شرا على حدوث
نوبات تلوث الهواء احلادة فى نطاق القاهرة الكربى خالل ف�صل اخلريف خا�صة �شهر �أكتوبر.

ثاني ًا :ا�سرتاتيجية الوزارة
فى التعامل مع امل�صادر الرئي�سية لتلوث الهواء
•مت حتديد الربامج التنفيذية ملواجهة نوبات تلوث الهواء احلادة ب�صفة خا�صة مبا ي�ؤدي �إىل حت�سني
نوعية الهواء ب�صفة عامة على النحو التايل:
1.1الر�صد البيئى والإنذار املبكر وا�ستخدام �صور الأقمار ال�صناعية.
2.2احلد من عوادم ال�سيارات.
3.3اال�ستفادة االقت�صادية من املخلفات الزراعية.
4.4احلد من احلرق املك�شوف للمخلفات ال�صلبة.
5.5تطوير ونقل ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة.
6.6توفيق �أو�ضاع امل�صانع الكربى.
7.7التفتي�ش البيئى.
8.8الإعالم والتوعية البيئية.
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الإجراءات املنفذة بوا�سطة الوزارة
الإجراءات
املنفذة

الربنامج

برنامج الر�صد
البيئى والإنذار
املبكر وا�ستخدام
�صور الأقمار
ال�صناعية

•االنتهاء من تركيب الأجهزة اجلديدة ورفع كفاءة وتطوير حمطات ر�صد ملوثات الهواء (وعددها
 87حمطة) والتابعة لل�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء على م�ستوى اجلمهورية.
•الإ�شراف على ت�شغيل غرفة الأزمات الرئي�سية وربطها بغرف الأزمات بالفروع الأقليمية.
•حتديث وتطوير نظم نقل البيانات واحلا�سبات الآلية بجميع حمطات الر�صد بالقاهرة الكربى
والدلتا وربطها على احلا�سب الآىل الرئي�سى باجلهاز وعمل تقرير يومى بنتائج الر�صد خالل الـ
� 24ساعة املا�ضية.
•�إ�صدار تقرير يومى للتنب�ؤ بالعوامل اجلوية املتوقعة خالل ثالثة �أيام قادمة وعدد ال�ساعات
التى من املحتمل فيها حدوث االنقالب احلرارى بالتعاون مع هيئة الأر�صاد.
•تنفيذ نوبتجيات ملتابعة نتائج الر�صد باملحطات على مدار � 24ساعة يوميا و�إبالغ النتائج للإدارات
املعنية فور مالحظة �أى ارتفاع فى تركيز امللوثات فى �أى حمطة.
•رفع كفاءة تخزين البيانات اخلا�صة مبحطات الر�صد التابعة لل�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات
ال�صناعية خا�صة �شبكة ر�صد انبعاثات م�صانع الأ�سمنت والت�أكد من كفاءة �أجهزة الر�صد.
•�إعداد تقرير يومى باملوقف البيئى النبعاثات مداخن م�صانع الأ�سمنت واتخاذ االجراءات
القانونية �ضد ال�شركات املخالفة.
•تطوير �شبكة الر�صد لربط بع�ض ال�صناعات الكربى الأخرى بال�شبكة لت�شمل �شركات الأ�سمدة
وزيادة املعلومات التى يتم ر�صدها من انبعاثات �شركات الأ�سمنت لت�شمل �أكا�سيد الكربيت
والنرتوجني.

برنامج احلد من
عوادم ال�سيارات

•تنفيذ الربنامج القومى ال�ستبدال ال�سيارات التاك�سى التى يزيد عمرها على  20عام ًا مت �إ�ستبدال
 18110تاك�سى وهناك قائمة انتظار لعدد � 41ألف تاك�سى.
• االنتهاء من تنفيذ املرحلة اخلام�سة والأخرية من برنامج فح�ص عادم املركبات بوحدات املرور
بعدد ( )4حمافظات هى املنوفية واال�سماعيلية وبور�سعيد و�أ�سوان كما مت �شراء �أجهزة الفح�ص
وتدريب العاملني عليها باملحافظات الأربعة.
•�شراء  26جهاز ًا لفح�ص عادم املركبات للفروع الإقليمية والإدارة العامة ل�شرطة البيئة.
•فى الفرتة من �أول �سبتمرب  2009حتى  2009/11/30فح�ص � 14566سيارة ديزل وبنزين
و�إعادة فح�ص � 3000سيارة باملركز الفنى التابع للوزارة.
•فح�ص � 3078أتوبي�س (هيئة النقل العام) ،عدد  405ميني با�ص (�شركة �أتوبي�س
القاهرة)،و�إعادة فح�ص �2581أتوبي�س بـ  26جراج ًا.
•تكثيف احلمالت اليومية لقيا�س عادم ال�سيارات على الطرق �إىل  8حمالت يوميا(5حمالت
للمركز الفنى لفح�ص العوادم بالوزارة3-حمالت ل�شرطة البيئة).
•تفعيل قرار وزير التجارة وال�صناعة بوقف انتاج وا�سترياد املوتو�سيكالت ثنائية الأ�شواط.
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الربنامج

برنامج
اال�ستفادة
االقت�صادية
من املخلفات
الزراعية
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م�شروع تدوير ق�ش الأرز
•ان�شاء وحدتني منوذجيتني لإنتاج الغاز احلراري مبحافظتى ال�شرقية والدقهلية عام 2006
بطاقة ت�شغيل  500طن�/سنويا لكل وحدة وتقوم كل وحدة بتغذية  300منزل .
•ان�شاء م�صانع لإنتاج ال�سماد الع�ضوي فى 2006و(2007م�صنعني يف ال�شرقية مبنطقتى اخلطارة
والقرين) يتم �إدارتها بوا�سطة الهيئة العربية للت�صنيع بطاقة � 300ألف طن �سنويا ،وم�صنعني
يف الدقهلية (منطقة قالب�شو) مت تنفيذها بوا�سطة وزارة الإنتاج احلربي ويتم �إدارتها بوا�سطة
�إحدى �شركات القطاع اخلا�ص بطاقة � 300ألف طن �سنويا .
•ان�شاء م�صنع لتحويل ق�ش الأرز �إىل بديل للرتبة الزراعية عام  2008مبدينة ال�سادات بطاقة 50
�ألف طن �سنويا.
•م�شروع مع جمهورية الت�شيك لتحويل ق�ش الأرز �إىل قوالب وقود حراري بطاقة � 50ألف طن
ي�صدر �إنتاجها �إىل اخلارج وذلك يف حمافظة ال�شرقية عام . 2008
• �إمداد م�صانع تدوير القمامة فى  8حمافظات بعدد  19خط ًا لتدوير ق�ش الأرز ب�إجماىل معدات
 161معدة.
•تنفيذ برنامج �سنوي لتدوير � 50ألف طن ق�ش �أرز لأ�سمدة و�أعالف غري تقليدية لدى املزارع
ال�صغري دون مقابل وذلك لإر�شاد املزارعني ب�أهمية تدوير ق�ش الأرز.
• قامت ال�شركات العاملة مبنظومة ق�ش الأرز ب�إن�شاء  33مركز ًا لتدوير ق�ش الأرز فى حمافظات
(القليوبية – طنطا – الدقهلية – ال�شرقية ).
•جهاز اخلدمة الوطنية (�شركة كوين �سريف�س)
•تقوم �شركة كوين �سريف�س التابعة جلهاز م�شروعات اخلدمة الوطنية منذ خم�س �سنوات بجهد
كبري ومتميز يف منظومة جمع وكب�س ق�ش الأرز مبحافظة ال�شرقية (بطاقة � 50ألف طن) مع قيام
�إدارة النقل للقوات امل�سلحة بنقل الق�ش.
•ت�شمل املعدات العاملة لدي ال�شركة ( )675معدة )301( ،معدة مقدمة من وزارة الدفاع)374( ،
معدة مقدمة من وزارة الدولة ل�شئون البيئة بيانها كالتايل:
•وزارة الدفاع 10( :مكب�س فايكون �أملاين 10 -كومباين للح�صاد الآيل 95 -جرار بيال رو�سي 1
كرونة 15 -جرار بيال رو�س  2كرونة 155 -مقطورة خدمة عامة 12 -عربة جاك 9 -عربة
نيفا).
•وزارة الدولة ل�شئون البيئة 185( :مكب�س �شيكوريا �آيل 15 -مكب�س فايكون �أملاين 24 -مكب�س
�صيني باجلرار 10 -كومباين للح�صاد الآيل 75 -جرار زراعي ن�صر 25 -جرار زراعي جمهز
برافعه 10 -جرار بيال رو�س 10 -جرار بيال رو�س  2كرونة 20 -ملامة ق�ش).تعمل ال�شركة بقوة
 1920فرد ًا (� 120ضابط ًا /م�ساعد م�شرف 1800 -جندي).تعمل ال�شركة من خالل  57موقع ًا
(�أبو حماد  11موقع ًا -فاقو�س  16موقع ًا -بلبي�س  13موقع ًا -الزقازيق  17موقع ًا)
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�شركات القطاع اخلا�ص
حمافظة ال�شرقية :
�شركة �إيكارو قامت ال�شركة بجمع حواىل � 38ألف طن ق�ش �أرز فى مراكز( :منيا القمح -م�شتول
ال�سوق -بع�ض املناطق مبركز بلبي�س -ومنطقة الزنكلون مبركز الزقازيق) .تعمل ال�شركة من خالل 12
موقع ًا جتميع �شملت املعدات العاملة لدي ال�شركة  194معدة.
�شركة  IPWGعملت ال�شركة يف مراكز �أوالد �صقر -كفر �صقر� -أبو كبري وبع�ض امل�ساحات يف مركز
ديرب جنم من خالل  8مواقع بطاقة �إنتاجية قدرها حواىل � 22ألف طن� .شملت املعدات العاملة لدي
ال�شركة  51معدة.
جمعية ديرب جنم ت�شجيع ًا من الوزارة للجمعيات الأهلية واملجتمع املدين للعمل يف منظومة ق�ش الأرز
قامت الوزارة بدعم جمعية ديرب جنم بعدد ( 12مكب�س ًا �آلي ًا 2-مفرمة 4 -مقطورة) ومت جمع حواىل
� 10أالف طن من 5مواقع.حمافظة القليوبية:
�شركة �إيكارو :عملت ال�شركة يف جميع مراكز املحافظة بطاقة �إنتاجية حواىل � 23ألف طن من خالل
 10مواقع �شملت املعدات العاملة لدي ال�شركة  153معدة.
حمافظة الغربية:
�شركة �إيكارو  :قامت ال�شركة بتجميع حواىل � 50ألف طن ق�ش �أرز من جميع مراكز املحافظة.قامت
ال�شركة بالعمل من خالل عدد ( )22موقع ًا قامت ال�شركة بالعمل بعدد معدات  238معدة هذا بخالف
معدات �إنتاج ال�سماد وت�شمل ( 4ماكينة تقليب 4 -وحدة ترطيب 4 -ماكينة فرم 19 -م�ضخة متنقلة
باملياه)
حمافظة الدقهلية:
�شركة �إيكارو  :قامت ال�شركة بجمع حواىل � 93.5ألف طن ق�ش �أرز.عملت ال�شركة من خالل  34موقع ًا
ب�إجمايل معدات  516معدة.
�شركة  : IPWGقامت ال�شركة بتجميع حواىل � 18.4ألف طن ق�ش �أرز يف مركزي (ال�سنبالوين -متي
الإمديد) من خالل  10مواقع .ب�إجمايل معدات  160معدة).
(مركز املن�صورة)-:
قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بدعم حمافظة الدقهلية بعدد  15مكب�س ًا دواراً 15 -جرار ًا وذلك
جلمع وكب�س  20000طن.
الزراعة على ق�ش الأرز :
�أوال :زراعة اخل�ضروات علي ق�ش الأرز:
مت هذا العام التو�سع يف زراعة �أنواع خمتلفة من اخل�ضروات علي ق�ش الأرز نتيجة لنجاح التجارب
خالل الأعوام املا�ضية وذلك لدى � 4شركات من ال�شركات الكربى املتخ�ص�صة يف ت�صدير احلا�صالت
الزراعية ( الفراولة والفلفل والطماطم ال�شريى).
ثانيا :م�شروع زراعة عي�ش الغراب:
تدعم الوزارة برنامج زراعة عي�ش الغراب علي ق�ش الأرز ،حيث مت تنفيذ عدد  12دورة تدربية فى
حمافظة القليوبية وال�شرقية فى مراكز(بنها-كفر�شكر-طوخ-قليوب-اخلانكة-القناطر اخلريية-
�شبني القناطر) وفى حمافظة ال�شرقية فى مراكز(بلبي�س-الزقازيق-منيا القمح-م�شتول ال�سوق-
ابوحماد.
تنفيذ عدد  4دورة تدربية نظرية وعملية فى حمافظة القاهرة بالتعاون مع فرع القاهرة الكربى
واجليزة بالتعاون مع حى جنوب اجليزة.
الت�صديق على ان�شاء مركز للتدريب وزراعة وانتاج امل�شروم فى مركز الوعى البيئى باملع�صرة بالتن�سيق
مع فرع القاهرة وجارى االن ان�شاء مركز اخر فى جمعية الو�صال وهى جمعية اهلية حيث مت توفري
م�ستلزمات الت�شغيل
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وبالنظر �إىل امل�شروعات التي نفذتها
وزارة الدولة ل�شئون البيئة للإ�ستفادة االقت�صادية من ق�ش
الأرز جند �أن:
•�إجمايل املعدات يف ال�شركات واجلهات العاملة يف جمع وكب�س وتدوير ق�ش الأرز بلغت  2105معدة.
•�إجمايل املراكز املعدة جلمع الق�ش من املزارعني يف حمافظات (القليوبية -ال�شرقية -الدقهلية
الغربية)  186موقع ًا جمهزة باملعدات الالزمة جلمع الق�ش من حقول املزارعني.
•اجماىل مامت جتميعه  324279طن ق�ش �أرز باال�ضافة اىل تدوير  50الف طن ليكون اجماىل مامت
التعامل معه  374279طن ًا
•وبالنظر �إىل ن�سب التجاوز فى امل�ساحات املنزرعة مقارنة مبا هو م�سموح بزراعته فقد بلغ التجاوز
فى امل�ساحات املنزرعة باجلمهورية  475271فدان ًا بن�سبة %44
وبلغ التجاوز فى امل�ساحات املنزرعة مبحافظات القليوبية والغربية والدقهلية وال�شرقية  235904فدان ًا
بن�سبة %43.2
وهذا يعنى �أن حواىل  %50من التجاوز فى امل�ساحات املنزرعة قد تركز مبحافظات القليوبية والغربية
والدقهلية وال�شرقية

وهى املحافظات الأكرث ت�أثريا على القاهرة واجلدول التاىل يو�ضح ذلك -:
امل�صرح به عام 2009

املنزرع عام  2009طبق ًا ملا ورد من هيئة اال�ست�شعار عن بعد

القليوبية

ال �شيء

15600

الغربية

70000

117704

الدقهلية

300000

379000

ال�شرقية

176400

270000

كفر ال�شيخ

275000

357638

دمياط

57000

64163

بور�سعيد

20000

19400

البحرية

174878

319097

املحافظة
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غرب اال�سماعيلية

3520

6201

�شرق الإ�سكندرية

3200

6466

الفيوم

ال �شيء

مل يرد بيان

1079998

1555269

�إجمايل

•مما ي�ؤكد �أهمية التو�سع فى مثل هذه امل�شروعات مع تطبيق القوانني يف حالة الزراعة باملخالفة (من
اجلهات امل�سئولة عن حتديد امل�ساحات امل�سموح بزراعتها) و�أن يتم جنب ًا �إىل جنب مع توعية املزارع
بعدم حرق ق�ش الأرز والتعامل مع الق�ش من خالل امل�شروعات املذكورة والذى �سوف يحد من م�شكلة
التلوث الناجت عن حرق ق�ش االرز.
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الإجراءات املنفذة بوا�سطة الوزارة
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الربنامج

الإجراءات املنفذة

برنامج احلد
من احلرق
املك�شوف
للمخلفات
ال�صلبة

�إقليم القاهرة الكربى:
•دعم حمافظات القاهرة واجليزة والقليوبية و 6اكتوبر بعدد � 5سيارة مكب�س و � 5سيارة قالب
حمولة  20طن ًا وعدد  2لودر و  6جرار مبقطورة وذلك م�ساهمة فى رفع تراكمات حظائر
اخلنازير بالإ�ضافة لرفع الرتاكمات من داخل كل حمافظة.
•التن�سيق مع هيئة التعمري بوزارة اال�سكان ملواجهة �أي حاالت طارئة بهذه املقالب خالل فرتة
نوبات التلوث احلادة وتوفري ( 6لودر� 5 -سيارة قالب).
•تخ�صي�ص م�شرفني من خالل اجلهاز ملتابعة احلالة باملقالب علي مدار � 24ساعة خالل الفرتة من
2009/11/15 – 9/15
•ح�صر مواقع الرتاكمات الع�شوائية بالقاهرة الكربي والتي بلغت  94موقع ًا ب�إجمايل 109.960
م 3وكذلك ح�صر الرتاكمات يف  5مواقع اخلنازير ال�سابقة والتي قدرت بحوايل � 140ألف مرت
مكعب.
•�إزالة الرتاكمات من  20موقع ًا باجمايل تراكمات � 32.500ألف م.3
•�إجراء ت�سويات فى مقالب ( الوفاء والأمل – �شربامنت -الروبيكى – ال�سالم) مب�ساحة 63550
مرت ًا مربع ًا ومت �إخماد  87حريق ًا.
حمافظة الغربية:
مقلب ب�سيون :
•رفع كافة الرتاكمات من مقلب ب�سيون كما مت �إن�شاء حمطة و�سيطة ويتم نقل املخلفات يومي ًا �إيل
مقلب ال�سادات.
•مقلب الدواخلية باملحلة الكربي :
•رفع الرتاكمات من مقلب الدواخلية والذى ي�ستخدم كمحطة و�سيطة.
•مقلب كفر الزيات :
•رفع كافة الرتاكمات ونقلها ايل املدفن ال�صحي مبدينة ال�سادات ومت ان�شاء حمطة و�سيطة
بالقرب من املقلب.
حمافظة الدقهلية:
مقلب ميت غمر(�120ألف م: )3
•يتم �إنتاج حواىل  1300طن �سماد ع�ضوى � /شهر وكمية املرفو�ضات حواىل 50م ا�سبوع .يتم
التخل�ص منها عن طريق النقل اىل بركة تل املقدام .
•مت االنتهاء من التخل�ص من ن�صف كمية الرتاكمات مبقلب ميت غمر.
مقلب ال�سنبالوين(�100ألف م:)3
•االنتهاء من التخل�ص من �10آالف م 3من مقلب ال�سنبالوين وجارى العمل على باقى الكمية .
مقلب دكرن�س :
•تقدير كمية الرتاكمات باملقلب بحواىل  150الف م 3ومت و�ضع تكلفة مالية تبلغ  3.5مليون
جنية لرفع الرتاكمات املوجودة باملقلب واملطلوب نقلها �إىل قالب�شو .
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الإجراءات املنفذة بوا�سطة الوزارة
الربنامج

نقل وتطوير
ال�صناعات
ال�صغرية
واملتو�سطة

الإجراءات املنفذة

امل�سابك :
(القليوبية –  99م�سبك ًا)
• مت تخ�صي�ص  120فدان مبنطقة ال�صفا ال�صناعية لنقلها وجاري تنفيذ البنية الأ�سا�سية.
• مت نقل عدد  7م�سابك
• مت تخ�صي�ص �أرا�ض لعدد  25م�سبك ًا و باقي امل�سابك ( )64جاري حجز الأرا�ضى لها متهيداً
للنقل مع التطوير من خالل حمافظة القليوبية.
( القاهرة –  480م�سبك )
•يتم العمل حالي ًا فى غالبية امل�سابك بالقاهرة بغاز البوتاجاز.
• عدد  89م�سبك ًا توقفت عن العمل ومت تغيري ن�شاطها خالل عامى 2009/2008
• جارى التن�سيق مع حمافظة القاهرة لتخ�صي�ص مواقع لنقل وتطوير امل�سابك �إ�سوة مبا يتم فى
حمافظتى القليوبية و�6أكتوبر.
( اجليزة و � 6أكتوبر–  41م�سبك ًا )
• مت تخ�صي�ص  22,5فدان مبنطقة احلرفيني لنقل امل�سابك وجاري تنفيذ البنية الأ�سا�سية.
• بعد التق�سيم اجلديد ملحافظات القاهرة الكربي �أ�صبحت منطقة احلرفيني حتت والية
حمافظة � 6أكتوبر.
• مت التن�سيق مع املحافظة التخاذ الإجراءات القانونية الإدارية ب�ش�أن امل�سابك املدارة بدون
ترخي�ص.
( حمافظة الغربية –  20م�سبك ًا )
• يوجد مبحافظة الغربية  20م�سبك ( 12م�سبك مت تطويرها للعمل ب�أ�سطوانات الغاز – 8
م�سابك تعمل بالفحم ومت �صدور قرارات غلق لعدد  5م�سابك)
املحاجر :
حمافظة � 6أكتوبر
• وقف حماجر اجليزة بطريق م�صر �إ�سكندرية ال�صحراوي.
• نقل جميع املحاجر والك�سارات من طريق م�صر �إ�سكندرية ال�صحراوي �إىل منطقة �شرق التبني
التي تقع جنوب �شرق القاهرة التابعة ملحافظة اجليزة وذلك اعتبارا من �سبتمرب 2007
حمافظة حلوان
•تزويد العاملني بالأن�شطة احلجرية بخطوط �إر�شادية بيئية لتنظيم العملواحلد من الأثار
ال�سلبية فى كافة مراحل التحجري ونقل املواد
• تطوير عمليات التفجري مب�صانع �شركات الأ�سمنت ب�أ�سلوب جديد �أقل ت�أثري ًا من الناحية
البيئية و�أقل فى عدد مرات التفجري.
319

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

الإجراءات املنفذة بوا�سطة الوزارة

320

الربنامج
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تابع برنامج
نقل وتطوير
ال�صناعات
ال�صغرية
واملتو�سطة

م�صانع وور�ش الرخام ب�شق الثعبان:
•�إعداد تو�صيف بيئى ملنطقة �شق الثعبان يعر�ض ح�صري ًا الور�ش والأن�شطة القائمة والأثار
البيئية الناجتة من تلك الأن�شطة وفر�ص التطوير البيئى للمنطقة.
•توقيع بروتوكول بني الوزارة وحمافظة حلوان ودولة الت�شيك يف جمال اال�ستفادة من املخلفات
ال�صناعية مبنطقة �شق الثعبان
•ت�شكيل �أمانة فنية ملتابعة عمليات التطوير ملنطقة �شق الثعبان ت�ضم ممثلني للمحافظة والقطاع
اخلا�ص وهيئة التنمية ال�صناعية
•متابعة موقف تنفيذ خطة تو�صيل املرافق واخلدمات حيث تبني الآتي:
•�إنهاء  %45من ر�صف الطرق الداخلية
•االنتهاء من  %60من ال�صرف ال�صحي
•التن�سيق الدائم مع �إدارة املنطقة ب�ش�أن تثبيت الأتربة بالطرق الداخلية اثناء نوبات التلوث
احلادة.
املكامري:
•�إنهاء املوا�صفة القيا�سية لنماذج املكامري املطورة.
•جارى حتديد موقعني ملناطق �صناعية �سوف تخ�ص�ص لنقل وتطوير مكامري حمافظة القليوبية
وال�شرقية (هيئة التنمية ال�صناعية).
•تطوير املكامري يف مواقعها احلالية بنظام الأفران حلني نقلها �إىل املناطق ال�صناعية اجلاري
تخ�صي�صها..
• �إزالة جميع مكامري منطقة عرب احل�صن مبحافظة القاهرة.
• الإزالة النهائية لعدد 36مكمورة مبحافظة � 6أكتوبر.
الفواخري :
•يت�ضمن م�شروع تطوير فواخري بطن البقرة ( 100فاخورة 52 -اتيليه)
•متت عمليات الت�شطيب الداخلية لعدد  47وحدة و�إدخال املرافق لها بن�سبة تقدر بنحو  %45من
الن�سبة الإجمالية للم�شروع.
•يجرى حالي ًا التن�سيق مع حمافظتى القاهرة وحلوان ب�ش�أن �إزالة الك�سارات املوجودة مبنطقة
بطن البقره (33وحده) ونقلها �إىل منطقة �شق الثعبان ومت �إزالة  3ك�سارات
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الإجراءات املنفذة بوا�سطة الوزارة
الربنامج

تابع برنامج
نقل وتطوير
ال�صناعات
ال�صغرية
واملتو�سطة

برنامج توفيق
�أو�ضاع امل�صانع
الكربي
م�شروعات
مكافحة
التلوث
ال�صناعي

الإجراءات املنفذة
حمافظة الغربية (فرع طنطا) :
م�صانع الطوب:
ً
ً
يوجد مبحافظة الغربية عدد  131م�صنعا بيانها كالتايل( :عدد  89م�صنعا مطور ًا يعمل بنظام الرتذيذ
وعدد  17م�صنع ًا متوقف وم�صنع واحد غري مطور ومت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله).
الفواخري :
يوجد بنطاق حمافظتي الغربية واملنوفية عدد ( )173فاخورة مت التفتي�ش عليهم جميعا ومت ايقافهم
عن العمل يف الفرتة من � 10/8إيل 11/30
املكامري :
يوجد بنطاق حمافظتي الغربية واملنوفية عدد ( )178مكمورة فحم مت �إيقافهم عن العمل يف الفرتة من
� 10/8إيل  11/30وقد مت التفتي�ش عليهم جميعا وتبني خمالفة عدد ( )11مكمورة مت ازالتهم جميعا.

م�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعى ( املرحلة الثانية)
يعد هذا امل�شروع واحد من �أهم امل�شروعات لوزارة الدولة ل�شئون البيئة يتم تنفيذه بتكلفة �إجمالية مليار
جنيه وتقوم ال�شركة بتمويل  %10من القيمة الإجمالية للم�شروع والباقى يكون على �شكل  %20منحه
و %80قر�ض جتارى بفرتة �سماح من �سنة �إىل �سنتني �أو فرتة ا�سرتداد حتى � 8سنوات.
عدد امل�شروعات املدرجة حتى الآن :
 34م�شروع ًا لعدد � 20شركة كربى منها  30م�شروع ًا للحد من تلوث الهوء لعدد � 16شركة  +م�صانع الطوب
بعرب �أبو �ساعد ( 200م�صنع) بتكلفة �إ�ستثمارية  142.6مليون دوالر.
م�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع االعمال العام
ي�شمل تنفيذ  29م�شروع ًا للحد من تلوث الهواء لعدد � 27شركة بتكلفة �إ�ستثمارية 26.30مليون يورو.
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امل�شروعات التى متت واجلارى تنفيذها
مب�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعى
م

ال�شركة

ال�شركة القومية
للأ�سمنت
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املحافظة

حلوان

امل�شروع

املوقف احلاىل

�شراء وحدة نظافة ووحدة �شفط
اتربة

مت التنفيذ

تركيب فالتر ن�سيجية خلط 4 ،3
اجلاف

مت التنفيذ

الإ�سكندرية

ا�ستبدال الوقود

مت التنفيذ

ا�ستبدال الوقود

مت التنفيذ
مت التنفيذ

2

�شركة م�صر
للكيماويات

3

امل�صرية للن�شا
واجللوكوز (طرة)

حلوان

4

�شركة الدلتا لل�صلب

القليوبية

ا�ستبدال الوقود

5

راكتا للورق

الإ�سكندرية

ا�ستبدال الوقود

جاري التنفيذ

6

�أبو زعبل للأ�سمدة

القليوبية

�إعادة ت�أهيل وحدات حم�ض
الف�سفوريك  ,ووحدات ال�سماد
والطواحني امللحقة

جارى التنفيذ

7

حلوان للأ�سمنت

حلوان

ا�ستبدال الوقود

جارى التنفيذ

8

عرب ابو�ساعد
(م�صانع الطوب)

حلوان

ا�ستبدال الوقود

جارى التنفيذ

9

الن�صر ل�صناعة
الكوك

حلوان

ا�ستبدال ابواب االفران
للبطاريات

جارى التعاقد

حلوان

تغيري فالتر

 10طرة لال�سمنت

جاري التعاقد
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امل�شروعات التى متت واجلارى تنفيذها مب�شروع
حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع االعمال العام
م

ال�شركة

املحافظة

امل�شروع

املوقف احلاىل

1

م�صنع الع�شماوي للطوب
الطفلي بطلخا – املن�صورة

الدقهلية

حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي.
مت الت�شغيل.

مت التنفيذ وجارى
التوريد

2

م�صنع عبد احلي للطوب
الطفلي بطلخا – املن�صورة

الدقهلية

حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي.
مت الت�شغيل.

مت التنفيذ وجارى
التوريد

3

م�صر للزيوت وال�صابون –
�سندوب

الدقهلية

حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
مت تركيب خط الغاز الداخلي واخلارجي
وجاري تركيب الوالعات.

مت التنفيذ وجارى
التوريد

4

م�صر للغزل والن�سيج
وال�صباغة /م�صنع الغزل
والن�سيج بكفر الدوار

البحرية

تغيري الوقود للغاز الطبيعي.
جاري تركيب خط الغاز الداخلي ومت
اختيار مورد الوالعات.

مت التنفيذ وجارى
التوريد

5

م�صر للغزل والن�سيج
وال�صباغة /م�صنع ال�صباغة
بكفر الدوار – �صباغ الي�ضا

البحرية

حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
جاري تركيب خط الغاز الداخلي ومت
اختيار مورد الوالعات.

مت التنفيذ وجارى
التوريد

6

م�صر للزيوت وال�صابون –
الزقازيق ,ال�شرقية

ال�شرقية

حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
مت تركيب خط الغاز الداخلي وتوريد
الوالعات وجاري تنفيذ خط الغاز
اخلارجي االن.

مت التنفيذ وجارى
التوريد
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الإجراءات املنفذة بوا�سطة الوزارة
الربنامج

التفتي�ش
البيئي
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الإجراءات املنفذة

اجلهود امليدانية ملتابعة م�صادر التلوث املختلفة خالل الفرتة من  9/15حتى :2009/11/15
تواجد  50جلنة يومي ًا من التفتي�ش املركزي  -وفرع القاهرة -وفرع املن�صورة -وفرع طنطا -والإ�شراف
املركزي من اجلهاز علي �أعمال جمع ق�ش الأرز مبحافظة ال�شرقية -ومتابعة موقف املقالب العمومية
بالقاهرة الكربي وذلك ملتابعة م�صادر التلوث املختلفة واجلهات العاملة يف جمع وكب�س وتدوير ق�ش الأرز
ومتابعة حرائق املخلفات الزراعية.
وم�ساء علي م�صادر التلوث املختلفة.
تطلب ذلك تواجد  255فرد ًا يومي ًا للمرور �صباح ًا
ً
هذا بخالف املتابعات امليدانية لقيادات الوزارة واجلهاز
عوادم ال�سيارات
عدد ال�سيارات التي مت فح�صها خالل الفرتة من � 2009/ 1/1إىل � 37709 ( 2009 / 11 / 30سيارة ).
عدد ال�سيارات املخالفة .14596
عدد ال�سيارات غري املخالفة  24086وبيانهم كالتايل:
� 8274سيارة بنزين خمالف.
� 6322سيارة �سوالر خمالف منها  287ميكروبا�ص.
مت التفتي�ش على عدد  785من�ش�أة وبيانها كالتايل:
عدد  610من�ش�أة خمالفة.
عدد  81من�ش�آة غري خمالفة.
املرور ومتابعة عدد  94من�ش�أة والتنبيه على امل�سئولني بتقليل �أحمال التلوث خالل تلك الفرتة.
�ضبط عدد  174حالة حرق مك�شوف للمخلفات الزراعية والبلدية مبحافظة القليوبية وبيانها كالتايل:
عدد  26حالة حرق مك�شوف لق�ش الأرز.
عدد  47حالة حرق مك�شوف للمخلفات الزراعية (حطب – حلفا – هي�ش).
عدد  101حالة حرق مك�شوف للمخلفات البلدية.
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الإجراءات املنفذة بوا�سطة الوزارة
الربنامج

الإجراءات املنفذة

ŭƔśſśƅŔŶŗŕś
ƓœƔŗƅŔ

مت التعامل مع عدد  759حالة حرق مك�شوف للمخلفات ال�صلبة بيانها كالتايل:
خالل �شهر �سبتمرب مت ال�سيطرة على عدد  330حالة حرق للمخلفات ال�صلبة.
خالل �شهر �أكتوبر مت ال�سيطرة على عدد  291حالة حرق للمخلفات ال�صلبة.
خالل �شهر نوفمرب ”من يوم  1وحتى يوم  "15مت ال�سيطرة على عدد  138حالة حرق للمخلفات
ال�صلبة.
�ضبط عدد  510حالة حرق مك�شوف للمخلفات الزراعية والبلدية مبحافظة ال�شرقية وبيانها
كالتايل:
عدد  499حالة حرق مك�شوف لق�ش الأرز.
عدد  6حاالت حرق مك�شوف للمخلفات الزراعية (حطب – حلفا – هي�ش).
عدد  5حاالت حرق مك�شوف للمخلفات البلدية.

برنامج الإعالم
والتوعية

املطبوعات:
�إعادة طباعة عدد ( )3مطويات:
مطوية �إنتاج اعالف غري تقليدية – مطوية �إنتاج ال�سماد الع�ضوى ال�صناعي (كمبو�ست) – زراعة
عي�ش الغراب املحاري على ق�ش الأرز
يف جمال اال�ستفادة االقت�صادية من املخلفات الزراعية (ق�ش الأرز) مت تنفيذ الندوات الآتية:
حمافظة القليوبية ( 25ندوة)
حمافظة ال�شرقية (عدد  16قافلة بيئية و 24ندوة تدريبية).
حمافظة الغربية ( 123ندوة)
حمافظة الدقهلية ( 170ندوة)
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النتائج
�أهم نتائج الر�صد خالل فرتة �سبتمرب-نوفمرب
امل�ؤ�شر

2007

2009

2008
العوامل اجلوية

�سرعة الرياح

 6-1م/ث

 7-1م/ث

 8-1م/ث

ال�سرعة املتو�سطة
للرياح خالل ال�شهر

 3.40م/ث

 3.38م/ث

3.62م/ث

عدد �ساعات اال�ستقرار

� 160ساعة

139

95

ثابتة تقريب ًا من االجتاه
ال�شماىل وال�شماىل
ال�شرقى

متذبذب بني �شماىل �شرقى
و�شماىل غربى

متذبذب بني �شماىل
واجلنوبى خا�صة فى الن�صف
الثانى من اكتوبر

�سمك طبقة االنقالب
احلرارى

2300-20م

 3060-50م

2750-50م

عدد ال�ساعات االنقالب
اقل من  100م

� 61ساعة

� 36ساعة

�22ساعة

م�ؤ�شرات نوعية الهواء (
متو�سط يومي )

 200-100ميكروجرام/
م

 180-100ميكروجرام /م

اجتاه الرياح

عدد ال�ساعات < 300
ميكروجرام/م3
العبا�سية
القللى
فم اخلليج
التبني
روك�سى
املهند�سني
326

متو�سط عدد ال�ساعات <
 300ميكرو جرام/م3
ن�سبة عدد ال�ساعات
اجلنوبيات �أثناء
العا�صفة الرتابية

3

� 73ساعة
� 123ساعة
� 65ساعة
� 97ساعة
� 43ساعة
� 110ساعة
85

3

 200-100ميكروجرام /م

3

�ساعة
� 38ساعة
� 22ساعة
� 58ساعة
� 23ساعة
� 40ساعة

�شماليات
�40ساعة
�18ساعة
�36ساعة
�67ساعة
�63ساعة
�30ساعة

جنوبيات
�52ساعة
�39ساعة 44
�ساعة
�31ساعة
�84ساعة
�40ساعة

40

39

48
%45
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حتليل نتائج حمطات ر�صد نوعية الهواء
بالقاهرة الكربى
بدرا�سة ال�ساعات التي تخطت فيها تركيزات اجل�سيمات ال�صلبة ال�صدرية حاجز تركيز 300
ميكروجرام/مرت مكعب تبني الآتي:
ن�سبة عدد ال�ساعات التي جتاوزت فيها الرتكيزات هذا احلاجز �أثناء فرتة العا�صفة الرتابية التي هبت
على اجلمهورية خالل الفرتة من � 17أكتوبر �إىل  9نوفمرب  2009متثل حوايل  %45من �إجمايل العدد
الكلي.
بخ�صم ن�سبة الت�أثري اخلارجي احلادث هذا العام نتيجة العا�صفة الرتابية يت�ضح ان متو�سط عدد
ال�ساعات التي تخطت هذا احلاجز تبلغ حوايل �39ساعة �أثناء الفرتة من �سبتمرب �إىل نوفمرب من هذا
العام.
باملقارنة بالأعوام ال�سابقة يت�ضح وجود حت�سن ن�سبي مقداره  %2.5باملقارنة بعام  2008و  %54باملقارنة
بعام .2007
بالرغم من تعر�ض البالد ملوجات من الرياح اجلنوبية و التي او�ضحتها �صور الأقمار ال�صناعية و
الر�سومات البيانية ف�إن عدد ال�ساعات التي زادت فيها الرتكيزات عن  300ميكروجرام/مرت مكعب يف
حدود العام املا�ضي.
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�أهم النتائج هذا العام
يالحظ وجود حت�سن ن�سبى فى الرتكيزات املر�صودة خالل �شهر �سبتمرب والن�صف االول من �شهر اكتوبر
من عام  2009مقارنة بعامى . 2008 ، 2007
بدء ًا من يوم � 17أكتوبر  2009تعر�ضت البالد لرياح جنوبية اىل جنوبية �شرقية وجنوبية غربية غري
معتادة خالل تلك الفرتة وا�ستمرت ملعظم باقى ايام ال�شهر وحتى يوم  9نوفمرب .2009
ترتب على الرياح اجلنوبية التى هبت خالل الفرتة من  29-17ارتفاع فى تركيزات االتربة العالقة
نتيجة ان هذه الرياح كانت حمملة بالأتربة املنقولة من املناطق ال�صحراوية (�صحراء ت�شاد و�صحراء �شبه
اجلزيرة العربية)
�أما بالن�سبة للرياح اجلنوبية التى هبت خالل الفرتة من � 31-29أكتوبر فقد �صاحبها حت�سن فى
الرتكيزات املقا�سة للأتربة ال�صدرية نتيجة �أن هذه الرياح مل تكن حمملة بالأتربة بالإ�ضافة اىل وجود
حركة دوامية �شديدة ادت لت�شتت امللوثات
وهذا ي�ؤكد �أن الرتكيزات املر�صودة خالل الن�صف الثانى من �شهر اكتوبر  2009مل يكن م�صدرها
حرائق ق�ش الأرز بالدلتا نتيجة اجتاهات الرياح خالل تلك الفرتة
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تقرير متابعة
تنفيذ م�شروعات الربنامج الإنتخابى
لل�سيد رئي�س اجلمهورية
حتى  30دي�سمرب 2009

م

1

املخطط العام

ب -توفري 705
فر�صة عمل عام
(.)2008/2005

�أ-توفري عدد 100
فر�صة عمل عام
( .)2005
توفري عدد  5000فر�صة
عمل على مدار �ست �سنوات من
م�شروعات تدوير املخلفات
الزراعية مبحافظات الدلتا
 ،واال�ستفادة االقت�صادية
منها .

ا�سم امل�شروع

برنامج الت�شغيل
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املنفذ

100

املخطط

100

الكلية

ن�سبة االجناز

الفرتة من
�أكتوبر  2005ــ دي�سمرب 2009

عن
الفرتة

%100

705

705

%100

مربرات التقييم

�أ-مت �إن�شاء عدد  2م�صنع لتدوير املخلفات
الزراعية ( ق�ش الأرز ) مبنطقتي القرين
واخلطارة مبحافظة ال�شرقية بوا�سطة
الهيئة العربية للت�صنيع بطاقة � 300ألف
طن .

ب -مت �إن�شاء عدد  141موقع ًا لزراعة
و�إنتاج ع�ش الغراب مبحافظتي الدقهلية
والغربية ،يحتاج كل �إيل موقع  5عمالة .
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م

ا�سم امل�شروع

تابع الربنامج االنتخابي

1

(تـــابع)
توفري عدد  5000فر�صة
عمل على مدار �ست
�سنوات من م�شروعات
تدوير املخلفات الزراعية
مبحافظات الدلتا ،
واال�ستفادة االقت�صادية
منها .

املخطط العام

ج -متليك
 900مكب�س
( � 400آىل +
500يدوى

د  -متليك
 200جرار

املخطط

متليك 300
مكب�س
خالل الفرتة

متليك  200جرار
خالل الفرتة

هـ  -توفري
2000
فر�صة عمل توفري 2000
( – 2005فر�صة عمل
)2008

عن الفرتة

ن�سبة االجناز
الكلية

مربرات التقييم

%100

%222.6

%100

%100

مت متليك عدد  668مكب�س
بزيادة عن املخطط خالل
الفرتة من �أكتوبر � 2005إىل
يونيو  2008مبا يوازى 4
�سنوات مقدم ًا.

مت بيع عدد  200جرار من
املخطط بيعهم خالل الفرتة
املذكورة مبا بعادل � 2سنة
مقدم ًا

%100

%74.2

الفرتة من
�أكتوبر  2005ــ دي�سمرب 2009
املنفذ

متليك 668
مكب�س
(  188مكب�س
�أىل 480 +
مكب�س يدوى)

705

2000

وفقا للربوتوكول املربم مع �شركة
كوين �سرفي�س مت ت�شغيل عدد
� 2000شاب للعمل �ضمن منظومة
جمع ق�ش الأرز .
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1

م

الإجمايل

(تـــابع)
توفري عدد 5000
فر�صة عمل على
مدار �ست �سنوات
من م�شروعات
تدوير املخلفات
الزراعية مبحافظات
الدلتا ،واال�ستفادة
االقت�صادية منها .

ا�سم امل�شروع

تابع الربنامج االنتخابي
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املخطط العام

و -توفري  895فر�صة
عمل عام
( .)2007/ 2006

فر�ص العمالة
امل�ستهدفة  :توفري
 5000فر�صة عمل
خالل مدة تنفيذ
امل�شروع.

املخطط

895

املنفذ

895

%100

الكلية

ن�سبة االجناز
عن
الفرتة

الفرتة من
�أكتوبر  2005ــ دي�سمرب 2009

 2700فر�صة
عمل خالل
الفرتة

1924
2000
705
100
895
5624

%208

%112

مربرات التقييم

د-مت �إن�شاء عدد  2م�صنع مبنطقة قالب�شو لتدوير
املخلفات الزراعية بطاقة �300ألف طن خملفات
زراعية حمافظة الدقهلية بوا�سطة االنتاج
احلربى لي�ستوعب (395عمالة دائمة 300+
عمالة مو�سمية ) .
تطوير خط تدوير املخلفات الزراعية لكل من
مدينة اجا وميت غمر لي�ستوعب كل منهما 100
عامل (  200عامل ) .
 1924فر�صة عمل ( مكاب�س+جرارات ) .
 2000فر�صة عمل ( منظومة ق�ش الأرز ) .
 705فر�صة عمل ( عي�ش الغراب ) .
 100فر�صة عمل (م�صنعي القرين واخلطارة)
 895فر�صة عمل م�صنع قالب�شو وخط تدوير
املخلفات الزراعية لكل من �أجا وميت غمر .
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ا�سم امل�شروع

تابع الربنامج االنتخابي

م

1

(تـــابع)
توفري عدد  5000فر�صة
عمل على مدار �ست �سنوات من
م�شروعات تدوير املخلفات
الزراعية مبحافظات الدلتا ،
واال�ستفادة الإقت�صادية منها .

املخطط العام

فر�ص عمل م�ستهدف
حتقيقها خالل العام
املايل احلايل 2008
2009 -

املخطط

2000

عن الفرتة

الكلية

ن�سبة االجناز

الفرتة من
�أكتوبر  2005ــ دي�سمرب 2009
املنفذ

---

---

---

مربرات التقييم

مت التعاقد مع عدد � 3شركات جلمع ونقل
وتدوير ق�ش الأرز على مدار خم�س �سنوات
قادمة مبواقع زراعة الأرز مبحافظات
القليوبية والغربية والدقهلية وال�شرقية
ومن امل�ستهدف توفري عدد  2000فر�صة عمل
�إ�ضافية خالل العام املايل احلايل - 2008
. 2009
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م

1

ا�سم امل�شروع

م�ؤ�شرات تنفيذ امل�شروع

املحقق

5624

امل�ؤ�شر

عدد العاملني الذين مت تدريبهم وتكليفهم مبهام مرتبطة بتنفيذ امل�شروع .

عدد املواقع التي مت �إن�شا�ؤها لإنتاج عي�ش الغراب

عدد مكاب�س ق�ش الأرز التي مت متليكها
عدد م�صانع تدوير املخلفات التي مت �إقامتها
عدد م�صانع تدوير املخلفات التي مت �إقامتها

4

668

141

خالل الفرتة من 2009/12 – 2005/9

توفري عدد  5000فر�صة عمل على مدار �ست �سنوات من
م�شروعات تدوير املخلفات الزراعية مبحافظات الدلتا ،
واال�ستفادة االقت�صادية منها .

334

2
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م

2

ا�سم امل�شروع

تدريب وت�أهيل � 5550شاب
خالل �ست �سنوات على نظم
الإدارة البيئية ال�سليمة
و�أعمال الت�شجري و�صيانة
احلدائق و�أعمال النظافة
وتدوير املخلفات الزراعية

املخطط العام

تدريب 5550
Ŗũŧśƈ

املخطط
عن الفرتة

الكلية

ن�سبة االجناز

الفرتة من
�أكتوبر  2005ــ دي�سمرب 2009
املنفذ

تدريب  3850تدريب 6295
متدرب
متدرب
%163.5

%114.5

مربرات التقييم

جتاوزت ن�سبة الإجناز الن�سبة املخططة
حيث مت تدريب عدد  6295متدرب عن
�إجمايل  3850متدرب خمططة تدريبهم
خالل املدة حتى نهابة دي�سمرب2009
 ،وقد جتاوزت الن�سبة املخططة نظر ًا
ل�سرعة توفري التمويل الالزم للتنفيذ ،
و�سهولة �إجراءات عقد الدورات التدريبية
بالتن�سيق مع مراكز ال�شباب واجلامعات
والأمانة العامة لل�شباب باحلزب الوطني
الدميقراطي.
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م

2

عدد اجلامعات التي مت التن�سيق معها يف تنفيذ امل�شروع .

عدد مراكز ال�شباب التي مت التن�سيق معها يف تنفيذ امل�شروع .

عدد الأفراد الذين مت تدريبهم لت�أهيلهم ل�سوق العمل يف جماالت امل�شروع .

امل�ؤ�شر

م�ؤ�شرات تنفيذ امل�شروع
خالل الفرتة من 2009/12 – 2005/9

ا�سم امل�شروع

تدريب وت�أهيل � 5550شاب خالل �ست �سنوات على
نظم الإدارة البيئية ال�سليمة و�أعمال الت�شجري
و�صيانة احلدائق و�أعمال النظافة وتدوير
املخلفات الزراعية.

336

املحقق

6295

10

9
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م

3

ا�سم امل�شروع

املخطط العام

تنفيذ
م�شروعات
املرحلة الثانية
توفيق الأو�ضاع
مل�شروع احلد من
البيئية لعدد
التلوث ال�صناعي
 48من�ش�أة
با�ستخدام
كالتاىل -:
�أ�ساليب الإنتاج
ال�سنة الأوىلالأنظــف
 6من�ش�أت .
احلديثــة
ال�سنة الثانية(البنك الدويل ،
 8من�ش�أت .
وبنك اال�ستثمار
ال�سنة الثالثةاالوروبى ،
 11من�ش�أة
وبنك اليابان
ال�سنة الرابعةللتعاون الدوىل،
 16من�ش�أة
والوكالة
ال�سنةالفرن�سية
اخلام�سة 7
للتنمية) .
من�ش�آت

الفرتة من
�أكتوبر  2005ــ دي�سمرب 2009
املخطط
تنفيذ م�شروعات توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت ال�صناعية اخلا�صة بال�سنة
الثانية وعددها ( )8من�ش�آت �صناعية وبيانها كالتايل:
�-1شركة الدلتا لل�صلب بداية امل�شروع يناير  ،2008مت التنفيذ فى يوينة
1( 2009م�شروع)

املنفذ

�-2شركة الن�صر ل�صناعة الكوك بداية امل�شروع �أبريل  2008وينتهي فى
دي�سمرب 1( 2012م�شروع) امل�شروع مق�سم على ثالث مراحل (تركيب عدد 60
باب�آ فى كل �سنة)
مت التعاقد
 -3م�صانع الطوب الطفلى ( 206م�صنع) مبنطقة عرب �أبو �ساعد بداية امل�شروع لعدد 5
ابريل  2008وينتهي فى �أغ�سط�س .2011
م�شروعات.
جارى التعاقد
 -4ال�شركة العامة للورق(راكتا) بداية امل�شروع �أبريل  2008وينتهي يف
لعدد 4
فرباير 1( 2011م�شروع).
م�شروعات.
جارى البدء فى
�-5شركة حلوان للأ�سمنت بداية امل�شروع يناير  2009مت التنفيذ فى نوفمرب
و�ضع املوا�صفات
1( 2009م�شروع).
الفنية لعدد 3
م�شروعات.
� -6شركة العامرية لتكرير البرتول بداية امل�شروع �أبريل  2008وينتهي فى
دي�سمرب 1(2011م�شروع).
� -7شركة العامرية للأ�سمنت بداية امل�شروع �أبريل  2008وينتهي فى فرباير
1( 2011م�شروع)
� -8شركة الن�صر ل�صناعة الكاوت�شوك (ناروبني) بداية امل�شروع يناير 2009
وينتهى فى �أكتوبر 2(2010م�شروع)

ن�سبة
االجناز

% 100
للمهام
اخلا�صة
لعام
2008

مربرات
التقييم

متتخ�صي�ص
املبالغ
املخ�ص�صة
لتنفيذ
املرحلة
الثانية لعدد
( )8م�صانع.

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

337

ا�سم امل�شروع

(تابع )
املرحلة الثانية
مل�شروع احلد من
التلوث ال�صناعي
با�ستخدام �أ�ساليب
الإنتاج الأنظــف
احلديثــة ( البنك
الدويل  ،وبنك
اال�ستثمار االوروبى
 ،وبنك اليابان
للتعاون الدوىل ،
والوكالة الفرن�سية
للتنمية) .

م

Ð

338

املخطط العام

تنفيذ م�شروعات
توفيق الأو�ضاع
البيئية لعدد 48
من�ش�أة كالتاىل -:
ال�سنة الأوىل 6من�ش�آت .
ال�سنة الثانية 8من�ش�آت .
ال�سنة الثالثة 11من�ش�أة .
ال�سنة الرابعة 16من�ش�أة .
ال�سنة اخلام�سة 7من�ش�أت

الفرتة من
�أكتوبر  2005ــ دي�سمرب 2009
املخطط
تنفيذ م�شروعات توفيق الأو�ضاع البيئية ملن�ش�آت �صناعية اخلا�صة بال�سنة الثانية وعددها
( )11من�ش�آت �صناعية وبيانها كالتاىل:
�-1شركة الدلتا لل�صلب بداية امل�شروع دي�سمرب 1( 2008م�شروع) امل�شروع جزئني االول ينتهى
فى ابريل  2010والثانى فى مرحلة و�ضع املوا�صفات الفنية.
�-2شركة ا�سكندرية للزيوت املعدنية بداية امل�شروع فى فرباير  2009و�سينتهى فى مار�س2011
( 1م�شروع).
�-3شركة �سويلم للفخار بداية امل�شروع مايو  2009و�سينتهى فى ابريل 1( 2011م�شروع).
�-44شركة ا�سكندرية لال�سمدة بداية امل�شروع فى مايو  2009و�سينتهى قى دي�سمرب 2010
(2م�شروع).
�-5شركة الن�صر لالجهزة الكهربائية – نيازا بداية امل�شروع فى يونية  2009و�سينتهى فى
اكتوبر1( 2010م�شروع).
� -6شركة ا�سكندرية �صوديوم كربونيت بداية امل�شروع فى يونية  2009و�سينتهى فى نوفمرب
 1( 2010م�شروع)
� -7شركة العامرية لال�سمنت بداية امل�شروع فى اغ�سط�س  2009و�سينتهى فى اكتوبر 1( 2011
م�شروع)
� -8شركة الن�صر ل�صناعة الكاوت�شوك (ناروبني) بداية امل�شروع يناير  2009وينتهى فى
�أكتوبر 2(2010م�شروع)
�-8شركة حلوان لال�سمنت بداية امل�شروع فى اكتوبر  2009و�سينتهى فى مار�س 2011
(1م�شروع).
� -9شركة القطامية لال�سمنت بداية امل�شروع فى اكتوبر  2009و�سينتهى فى اكتوبر 1( 2010
م�شروع).
-10مطاحن القاهرة واجليزة بداية امل�شروع فى اكتوبر  2009و�سينتهى فى فرباير 2011
(1م�شروع).
 -11ال�شركة هارف�ست فود بداية امل�شروع فى دي�سمرب  2009و�سينتهى فى مايو 1( 2011
م�شروع).

املنفذ

مت التعاقد لعدد
1م�شروع
جارى البدء فى
و�ضع املوا�صفات
الفنية جلميع
امل�شاريع

ن�سبة
االجناز

%100
للمهام
اخلا�صة
لعام
2009

مربرات
التقييم

جارىتخ�صي�ص املبالغ
املخ�ص�صة
لتنفيذ املرحلة
الثالثة لعدد
( )11م�صنع ًا.
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3

امل�ؤ�شر

عدد املن�ش�آت التي بد�أ امل�شروع يف �إتاحة
التمويل لها

عدد امل�شروعات املدرج تنفيذها
37

22

املحقق

م�ؤ�شرات تنفيذ امل�شروع
خالل الفرتة من الفرتة من �أكتوبر  – 2005دي�سمرب 2009
ا�سم امل�شروع

املرحلة الثانية مل�شروع احلد من التلوث ال�صناعي
با�ستخـدام �أ�ساليـب الإنتـاج الأنظــف احلديثـــة ( البنك
الدويل  ،وبنك اال�ستثمار االوروبى  ،وبنك اليابان للتعاون
الدوىل  ،والوكالة الفرن�سية للتنمية) .
عدد م�صانع الطوب الطفلي امل�ستهدف
توفيق �أو�ضاعهم البيئية
206
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م

1

املخطط العام

الرتويج لإن�شاء
وحدات معاجلة
�إن�شـاء وحدات
مركزية ملعاجلة
مركزيـة للمعاجلة والتخل�ص النهائي من
والتخل�ص النهائـي املخلفات والنفايات
من املخلفات
اخلطرة  ،من خالل
والنفايـات اخلطرة  .القطاع اخلا�ص /
اال�ستثماري

ا�سم امل�شروع

ثاني ًا :برنامج اال�ستثمار

340

املخطط

جاري اتخاذ
�إجراءات ما قبل
التعاقد

ن�سبة االجناز

الفرتة من
�أكتوبر  2005ــ دي�سمرب 2009
املنفذ

تقدمت �إحـدى
�شركـات
اال�ستثمـار
(�سعودى /
�أمريكى) بعر�ض
للتنفيذ .

الرتويج
لإن�شاء وحدات
معاجلة
مركزية من
خالل القطاع
اخلا�ص /
اال�ستثماري.

مربرات التقييم
 -1يتم تنفيذ امل�شروع من خالل �إحدى
ال�شركات ال�سعودية الأمريكية .
 -2مت تخ�صي�ص قطعة �أر�ض لتنفيذ
امل�شروع مبنطقة الروبيكي بالعا�شر من
رم�ضان ومت موافقة املجموعة الوزارية
للمرافق على تنفيذ امل�شروع.
 -3مت االنتهاء من عمل اجل�سات ومتت
�أعمال الرفع امل�ساحي والت�صميم
االبتدائي ومت �إعداد امل�سودة النهائية
لدرا�سة تقييم الأثر البيئي للم�شروع
وجاري مراجعتها متهيد ًا لتقدميها �إىل
جهاز �شئون البيئة .
 -4مت تقدمي درا�سة تقييم �أثر بيئي
للم�شروع �إىل جهاز �شئون البيئة بتاريخ
 2008/5/29ومت عقد اجتماع بني
الإدارة املركزية لتقييم الأثر البيئي
والإدارة العامة للنفايات اخلطرة ومت
االنتهاء �إىل �ضرورة ا�ستكمال بع�ض
البيانات اخلا�صة بالدار�سة من خالل
ال�شركة  ،وجاري حالي ًا ا�ستكمال هذه
البيانات .
 -5مت ح�صول ال�شركة على املوافقة
على  EIAبتاريخ 2009/5/25 :
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م�ؤ�شرات تنفيذ امل�شروع
خالل الفرتة من 2009/12 – 2009/2

ا�سم امل�شروع

�إن�شـاء وحدات
مركزيـة للمعاجلة
والتخل�ص النهائـي من
املخلفات ال�صناعية
اخلطرة .

تقدمي ال�شركة درا�سة
تقييم الأثر البيئى
للم�شروع

عر�ض امل�شروع
على جلنة حق
االنتفاع بتاريخ
2009/12/16

م

امل�ؤ�شر
عدد املواقع التي وقع
عليها االختيار لتنفيذ
امل�شروع .

ح�صول على املوافقة
على درا�سة EIA

درا�سة حق االنتفاع
للم�شروع

املحقق

1

مت احل�صول على املوافقة بتاريخ 2009/5/25

قررت اللجنة ت�شكيل �أمانة فنية لدرا�سة حق االنتفاع
للم�شروع وعر�ضه على اللجنة فى االجتماع القادم
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م

1

ا�سم امل�شروع

املخطط العام

درا�سة جميع
امل�شروعات املقدمة
برنامج
خلف�ض غازات
م�شروعات �آلية
االحتبا�س احلراري فى
التنمية النظيفة
حدود  100م�شروع .

املنفذ

مت �إ�صدار
خطابات
عدم املمانعة
للم�شروعات
املقدمة وعددها
 55م�شروع ًا.

عن
الفرتة

%100

ن�سبة االجناز
الكلية

%55

الفرتة من
�أكتوبر  2005ــ دي�سمرب 2009

درا�سة جميع
امل�شروعات املقدمة
خلف�ض غازات
االحتبا�س احلراري
لعدد  55م�شروع ًا

املخطط

ثالث ًا :برنامج رفع م�ستوى معي�شة املواطن واالرتقاء باخلدمات التى تقدم له
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مربرات التقييم

مت �إ�صدار عدد  55خطاب عدم ممانعة لتنفيذ
عدد  45م�شروع ًا من م�شروعات �آلية التنمية
النظيفة يف خمتلف املحافظات بغر�ض خف�ض
غازات االحتبا�س احلراري للحد من ت�أثري التغريات
املناخية ومنح �شهادات خف�ض الكربون بعد التحقق
من جناح امل�شروع مبعرفة اجلهات الدولية املعتمدة
لدى املجل�س الدويل التنفيذي لآلية التنمية
النظيفة وهذه امل�شروعات حالي ًا يف مراحل تنفيذ
خمتلفة ومنها ما قارب على االنتهاء ويتم تنفيذها
من خالل امل�ستثمرين بقيمة �إجمالية تتجاوز مليار
دوالر وحتقق خف�ض مقداره حوايل  8.75مليون
طن ثاين �أك�سيد كربون مكافئ �سنوي ًا.

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2009

ا�سم امل�شروع
عدد �شهادات الكربون التي مت �إ�صدارها

م�ؤ�شرات تنفيذ امل�شروع خالل الفرتة من 2009 – 2007/7

م
1

برنامج م�شروعات �آلية
التنمية النظيفة

امل�ؤ�شر

عدد امل�شروعات التي مت التحقق فيها من قبل اجلهات الدولية املعتمدة لدى املجل�س التنفيذي
لآلية التنمية النظيفة
عدد خطابات عدم املمانعة التي �إ�صدارها
عدد خطابات املوافقة النهائية
عدد امل�شروعات التى مت التقدم بفكرة مبدئية عنها

املحقق
� 450ألف طن مكافئ ثاين
�أك�سيد الكربون
4
55
15
20
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م

2

تطوير املركبات
احلكومية لتعمل
بالغاز الطبيعي

ا�سم امل�شروع

344

املخطط العام

حتويل عدد � 5000سيارة
للعمل بالغاز الطبيعي

املخطط
عن الفرتة

%46.1

الكلية

ن�سبة االجناز

الفرتة من
�أكتوبر  2005ــ دي�سمرب 2009
املنفذ

حتويل
مت حتويل
عدد 800
عدد 2308
�سيارة �سنوي ًا �سيارة
للعمل بالغاز للعمل بالغاز
الطبيعي
الطبيعى .

مربرات التقييم
•حتويل حوايل � 2308سيارة حتى تاريخه.
•فى �إطار امل�شروع  ،مت ح�صر حوايل 3527
مركبة.
•مراجعتها طبق ًا لل�شروط و ال�ضوابط و
الو�صول بالعدد القابل لإجراء عمليات
الفح�ص �إىل � 2686سيارة حكومية تابعة لـ
 135جهة حكومية .
• فح�ص و ثبات �صالحية حتويل 1700
مركبة حكومية و جاري حالي ًا �إتخاذ
الإجراءات الالزمة لتمويل حتويلها
بالتن�سيق مع وزارة املالية.
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م

2

ا�سم امل�شروع

عدد املركبات التي مت حتويلها للعمل بالغاز الطبيعي حتى تاريخه

املحقق

2308

عدد اجلهات احلكومية التي مت ح�صر املركبات بها يف املرحلة الثانية حتى تاريخه

1700

2686

135

امل�ؤ�شر

م�ؤ�شرات تنفيذ امل�شروع
الفرتة من يوليو  2009حتى دي�سمرب2009

تطوير املركبات احلكومية لتعمل بالغاز الطبيعي

عدد املركبات التي مت ح�صرها يف �إطار املرحلة التالية للتحويل كتمهيد لإجراء الفح�ص
الفني لها
عدد املركبات التي مت فح�صها فني ًا و ثبت �صالحيتها للتحويل

عدد املركبات احلكومية اجلاري فح�صها فنيا لبيان �إمكانية حتويلها
986
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م

3

برنامج
فح�ص
عادم
املركبات
بوحدات
املرور

ا�سم
امل�شروع

346

الن�شاط

ن�سبة
�إجناز
الن�شاط
من
امل�ستهدف
�سنوي ًا

تطبيق
برنامج
فح�ص عادم
%96
املركبات
على م�ستوى
 27حمافظة

من

2009

مدة الن�شاط

�إيل

دي�سمرب
2009

املوقف التنفيذى

املوقف ال�سابق
مت االنتهاء من تطبيق برنامج
الفح�ص فى عدد ( ) 23
حمافظة  ،حيث مت دعم وحدات
املرور بعدد ( )499جهاز ديزل
وبنزين .
املوقف احلاىل
مت تنفيذ الربنامج فى حمافظة
�أ�سوان كما مت تنفيذ برنامج
تدريبى للقائمني على �أجهزة
الفح�ص من قبل ال�شركة املوردة
للأجهزة  ،واملحافظات التى
مل يتم تطبيق الربنامج بها
هي (املنوفية – بور�سعيد -
الإ�سماعيلية) .

�أهم املعوقات وامل�شكالت

املوافقات باملجال�س املحلية
للمحافظات
املتابعة الفنية لتطبيق الربنامج
فى املحافظات

مقرتحات احلل
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م

ا�سم امل�شروع

امل�ؤ�شر

ن�سبة املركبات املوجودة باملحافظات التي مت تطبيق الربنامج
بها بالن�سبة للمركبات املوجودة على م�ستوى اجلمهورية

عدد املحافظات التي مت االنتهاء من تطبيق الربنامج بها

م�ؤ�شرات تنفيذ امل�شروع الفرتة حتى دي�سمرب 2009

3

تطبيق برنامج فح�ص
عادم املركبات على م�ستوى
اجلمهورية .
عدد �أجهزة فح�ص العوادم (ديزل و البنزين ) التي مت
توريدها للمحافظات
عدد املحافظات املتبقية لتنفيذ الربنامج بها

23

96
499
4

املحقق
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موقف
خطة رفع م�ستوى التنمية االجتماعية
للقرى الأكرث احتياجا لعدد (  )151قرية
يف �ست حمافظات حتى 2010/3/1
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توزيع قرى املرحلة الأوىل على  6حمافظات ( 151قرية )
بيان القرى الأكرث �إحتياج ًا -املرحلة الأوىل

املحافظة
املنيا

30

�سوهاج
�أ�سيوط

26
22

قنا

23

ال�شرقية

31

البحرية

19

الإجمالـي

151

الإجمايل  151قرية موزعة علي  24وحدة حملية

حماور خطة عمل وزارة الدولة ل�شئون البيئة فى دعم القرى الأكرث احتياج ًا
بالتن�سيق مع املحافظات
عمل منظومة متكاملة للتعامل مع املخلفات ال�صلبة وقد وا�شتملت على -:

1.1توفري  8مدافن حمكمة و  8حمطات و�سيطة لتجميع املخلفات ال�صلبة موزعة على ال�ست حمافظات
وب�أ�سلوب علمى ي�ضمن �إدارة منظومة املخلفات ال�صلبة بطريقة �آمنه .
2.2توفري املعدات الالزمة (  135جرار ًا جمهز ًا 232 -مقطورة قالب – � 61سيارة جمع قمامة متو�سطة
حمولة � 5أطنان  11 -لودر � 1510 -صندوق قمامة).
�3.3إعادة ت�أهيل  2م�صنع لتدوير املخلفات و�إنتاج ال�سماد الع�ضوي.

�أعمال الت�شجري وا�شتملت على -:

1.1زراعة � 40ألف �شجرة
2.2توفري  25جرار ًا مزود ٍا مبقطورة فنطا�س لرعاية �أعمال الت�شجري التى �ستتم .
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ت�سليم عنا�صر املنظومة للمحافظات لإدارتها وو�ضع �ضوابط الرقابة واملتابعة-:
بلغت التكلفة التقديرية الإجمالية لتطويرعدد  151قرية فى  6حمافظات
(�سوهاج – �أ�سيوط – املنيا – ال�شرقية – البحرية – قنا ) حواىل  97مليون.
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�أو ًال :املعدات
( املوقف التنفيذى لتوزيع املعدات)

موقف �إجماىل املعدات املخطط وامل�سلم للمحافظات

امل�سلم
للمحافظات

�إجماىل
العدد
الباقى

ن�سبة
الإجناز

1

جرار

160

160

-

%100

2

مقطورة قالب

232

232

-

% 100

61

61

-

%100

25

25

-

%100

11

11

-

% 100

1510

126

1384

% 8.5

م

ا�سم املعدة

3
4

املخطط

�سيارة جمع قمامة �سعة
 5طن
مقطورة فنطا�س للرى وبها
طلمبة �سحب

5

لودر

6

�صناديق قمامة

مالحظات

مت ت�سليم � 105صندوق من
النموذج ب ملحافظة �سوهاج
كما مت ت�سليم  21من النموذج �أ
 ،كما مت تقييم التجربة وتبني
عدم ا�ستطاعة املموطنني
بالقرى يف التعامل مع
ال�صندوق امل�صنوع من ال�صوف
الزجاجى املعالج بالأ�سمنت.
ويتم حالي ًا �إنهاء �إجراءات
�شراء  6000برميل لتوزيعها
على باقى القرى بواقع 40
�صندوق لكل قرية )

قيمة املعدات التى مت ت�سليمها للمحافظات
م

املحافظة

�سوهاج

�أ�سيوط

املنيا

ال�شرقية

البحرية

قنا

مليون
جنيه

1

قيمة املعدات التى مت
ت�سليمها لكل حمافظة

6.8

6.0

8.7

8.2

6.1

7.3

43.1
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املوقف التف�صيلى للمعدات املقررة للمحافظات ومامت ت�سليمه منها
املحافظة �سوهاج

م

�إ�سم املعدة

1

جرار جلمع القمامة بالقرى
وحمطات التجميع و�سحب
فنطا�س الرى

30

�أ�سيوط املنيا

25

45

ال�شرقية

17

البحرية

21

قنا

22

�إجماىل
العدد

160

مت ت�سليم كل اجلرارات املقررة فى اخلطة )
2

مقطورة قالب

44

44

62

20

36

26

232

( مت ت�سليم كل املقطورات املقررة فى
اخلطة )
3

�سيارة جمع قمامة �سعة  5طن

10

--

10

24

2

15

61

( مت ت�سليم كل ال�سيارات املقررة فى اخلطة
)
4

مقطورة فنطا�س للرى وبها
طلمبة �سحب

4

3

5

5

3

5

25

( مت ت�سليم كل الفناطي�س املقررة فى
اخلطة)
5

لودر

1

2

1

2

3

2

11

( مت ت�سليم كل اللوادر املقررة فى اخلطة)
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6

�صناديق قمامة

عدد
�صناديق
القمامة
التى مت
ت�سليمها

126

260

--

220

--

300

--

310

--

190

--

230

--

1510
عدد
�صناديق
القمامة
التى مت
ت�سليمها
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�صور ل�صناديق القمامة التى مت توزيعها على قرية نزلة القا�ضى – �سوهاج لتقييم
التجربة قبل التعميم

منوذج
(ا)

منوذج
(ب)
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مندوب احدى اجلمعيات االهلية بالقاهرة يقوم ب�شرح كيفية عمل ال�صندوق النموزج (ا) للعاملني
بالوحدة املحلية بنزلة القا�ضى � -سوهاج
�صور للمعدات التى مت ت�سليمها للمحافظات

354
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ثاني ًا  :الإن�شاءات وامل�صانع
 -2الإن�شاءات املقرر تنفيذها لدعم القرى الأكرث �إحتياج ًا باملحافظات كالتاىل :
�1.1إن�شاء عدد  8حمطات جتميع للمخلفات ال�صلبة
�2.2إن�شاء عدد  8مدافن حمكومة للمخلفات ال�صلبة
3.3رفع كفاءة م�صنع تدوير املخلفات ال�صلبة بناحية تونة اجلبل – املنيا
�4.4إن�شاء م�صنع تدوير املخلفات ال�صلبة بناحية بلبي�س – حمافظة ال�شرقية

واجلدول التاىل يو�ضح مواقع الإن�شاءات التى �سوف تتم فى املحافظات املعنية
م

املحافظة
املطلوب

�سوهاج

�أ�سيوط

املنيا

ال�شرقية

البحرية

قنا

�إجماىل
العدد
املطلوب

1

�إن�شاء حمطة جتميع و�سيطة
للمخلفات ال�صلبة

1

--

4

--

1

2

8

2

�إن�شاء مدفن حمكم

1

2

1

1

1

2

8

--

--

1

--

--

--

1

--

--

--

1

--

--

1

3
4

رفع كفاءة م�صنع تونة اجلبل-
املنيا
�إن�شاء م�صنع تدوير قمامة فى
بلبي�س  -ال�شرقية

املوقف احلاىل للمدافن واملحطات الو�سيطة

356

1.1مت التعاقد مع �أحد املكاتب اال�ست�شارية املتخ�ص�صة فى جمال املخلفات ال�صلبة خالل �شهر يونيو
 2009لعمل الآتى -:
•و�ضع ت�صميم املدافن املحكمة وحمطات التجميع للمخلفات ال�صلبة
• الإ�ستالم من اجلهة املنفذة
•تدريب الكوادر التى حتددها املحــافظة على ت�شـغيل املدافن واملحــطات وذلك ملدة �شهر
2.2قام املكتب بو�ضع الت�صميمات الهند�سية للمدافن وحمطات التجميع ومت مراجعتها .
3.3مت التعاقد مع اجلهاز املركزى للتعمري بوزارة الإ�سكان لتنفيذ عدد  6مدافن حمكوم و  7حمطات
جتميع ا�ضافة �إيل 2حمطة فرز و�سيطة ب�إجماىل مبلغ حواىل  15مليون جنيه ،حيث مت ت�سليم
الأرا�ضى جلهاز التعمري خالل �شهر دي�سمرب  2009وذلك على �أن يتم االنتهاء من كافة الأعمال
قبل . 2010/6/30
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4.4بد�أ اجلهاز املركزى للتعمري فى تنفيذ الأعمال املدنية فى عدد  7مواقع لي�س بها موانع ب�إجماىل
حواىل  8.9مليون جنيه.
5.5مت التعاقد مع الهيئة القومية للإنتاج احلربى لعملية رفع كفاءة م�صنع تونة اجلبل – حمافظة املنيا
ب�إجماىل مبلغ حواىل مليون جنيه و�سيتم ت�سليم امل�صنع يعمل بكفاءة نهاية مار�س  2010ح�سب
اجلدول الزمنى الوارد من الهيئة ،وبلغت ن�سبة التنفيذ حواىل . % 90
6.6مت التعاقد مع م�صنع  999احلربى لت�صنيع معدات حمطة الفرز الو�سيطة بناحية بركة غطا�س مببلغ
حواىل � 660ألف جنيه ( �سوف يتم االنتهاء من الت�صنيع خالل � 6شهور من تاريخ ا�ستالم قيمة %90
من �إجماىل املبلغ ) حيث يتم �إ�صدار ال�شيك حالي ًا مبعرفة قطاع ال�شئون املالية والإدارية )

ثالث ًا  :الدعم املاىل الذى مت ت�سليمه للمحافظات
لتعيني ال�سائقني والعمالة ل�ضمان ا�ستمرارية املنظومة
•بلغ �إجماىل الدعم املاىل املقدم للمحافظات لإدارة منظومة املخلفات ال�صلبة لدعم
القرى الأكرث احتياج ًا باملحافظات (  2.06مليون جنيه ) .وذلك ملرة واحدة فقط.
•على �أن تقوم املحافظة بتدبري املوارد املالية من املوازنة اخلا�صة بها لت�شغيل العمالة وال�سائقني
وتوفري م�ستلزمات الت�شغيل فى الأعوام القادمة .
•توفر هذه املبالغ حوايل  600فر�صة عمل لعمال و�سائقني باملحافظات امل�ستهدفة باخلطة .وقد قامت
املحافظات املعنية باخلطة بتعيني العمال وال�سائقني.

رابع ًا  :الت�شجري
�إجماىل املطلوب من الت�شجري وقيمتها التقديرية املطلوبة لدعم القرى الأكرث احتياجاً باملحافظات
املحافظة
م

املطلوب

1
الت�شجري
2

�سوهاج
ا�شجار
متنوعة
�أ�شجار
توت

�أ�سيوط

5650
2600

املنيا

830
--

ال�شرقية

4600
6050

البحرية

5200
2500

قنا

3400
2500

�إجماىل
العدد
املطلوب
4295

القيمة
املالية
( �ألف
جنيه)
23975

2385

16035

40010

194
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ملحوظة  -:مت ت�سليم كافة �أ�شجار التوت والنبق والليمون للمحافظات ب�إجماىل حواىل � 40ألف
�شجرة وقيمتها الإجمالية حواىل � 194ألف جنيه ،حيث مت زراعة هذه الأ�شجار فى مداخل القرى وفى
مراكز ال�شباب واملدار�س .

�أ�شجار التوت والنبق والليمون
358
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هذه الأ�شجار التى مت توفريها للقرى ومت زراعة فى مداخل القرى وعلى الطرق
خام�س ًا  :الندوات

�إجماىل الندوات املطلوبة لدعم القرى الأكرث احتياجا باملحافظات وعدد الندوات
التى مت تنفيذها
م

املحافظة
املطلوب

�سوهاج

1

عدد ندوات
التوعية
والإعالم
( بواقع
 1000جنيه
تكلفة الندوة
الواحدة )

26

2

عدد الندوات
التى مت
تنفيذها

4

�أ�سيوط

22

36

املنيا

30

-

ال�شرقية

31

31

البحرية

19

19

قنا

23

23

الإجماىل

151

113

القيمة
املالية
( �ألف
جنيه)

151

ن�سبة
التنفيذ
% 75
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قائمة ببع�ض املخت�صرات امل�ستخدمة يف التقرير
EPAP

Egyptian Pollution Abatement Project

GHS

Globally Harmonized System of
Classification & Labeling of Chemicals

GIS

Geographical Information System

HCFC

Hydro Chlorofluorocarbon

HPMP

Hydro Chlorofluorocarbon Phase Out
Management Plan

PCB's
NPP
REACH

Polychlorinated Biphenyls
National Phase Out Plan
Registration, Evaluation & Authorization of
Chemicals

UNIDO

United Nations Industrial Development
Organization

UNDP

United Nations Development Program

مت �إ�صدار هذا التقرير مبعرفة وحدة امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية
وزارة الدولة ل�شئون البيئة
حتت �إ�شراف
د /منـــى كـمـــال
رئي�س الوحدة
 30طريق م�صر حلوان الزراعى  -املعادى  -القاهرة تليفون 00202 25256452 :فاك�س00202 25256490 :
www.eeaa.gov.eg - eeaa@eeaa.gov.eg

