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تقديــــم
ي�سرين تقدمي التقرير ال�سنوي لوزارة الدولة ل�شئون البيئة لعام  ،2010والذي يعر�ض الأن�شطة والأعمال
الت ��ي قام ��ت بها الوزارة وجهاز �شئون البيئة للحفاظ علي البيئ ��ة بجمهورية م�صر العربية ،وذلك بالتعاون
والتن�سي ��ق الدائم وامل�ستمر مع كافة الوزارات والهيئات والأجه ��زة العاملة بالدولة ،وكذا منظمات املجتمع
امل ��دين .ويت�ضمن ه ��ذا التقرير اجلهود املبذول ��ة لتفعيل ال�سيا�س ��ات البيئية وال�سيا�س ��ات الأخرى املتعلقة
بالبيئ ��ة والتي تهدف �إيل حماية البيئة امل�صرية وخف�ض معدالت التلوث ورفع م�ستوي الوعي العام للحفاظ
علي البيئة.
لق ��د �أكدت احلكومة امل�صرية عل ��ي حماية البيئة باعتبارها �أحد عنا�ص ��ر الهدف الإ�سرتاتيجي اخلا�ص
باحلف ��اظ عل ��ي الأمن القومي وت�أمني ح ��ق الأجيال القادمة يف ثم ��ار التنمية الوارد يف �إط ��ار وثيقة الر�ؤية
والأهداف اال�سرتاتيجية و�سيا�سات العمل ال�صادرة يف دي�سمرب .2010
وا�شتملت هذه ال�سيا�سات علي الآتي:
1 .زيادة التوجه نحو التنمية الإقت�صادية اخل�ضراء الأقل اعتماد ًا علي الكربون.
2 .دعم �أنظمة الإدارة البيئية املتكاملة لتوفري بيئة �صحية للمواطنني.
3 .تفعي ��ل �سيا�س ��ة التنمي ��ة امل�ستدام ��ة و�إدراج البعد البيئ ��ي يف امل�شروعات التنموي ��ة والتو�سع يف دعم
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف جمال البيئة.
4 .الت�صدي للآثار ال�ضارة للتغريات املناخية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
5 .احلف ��اظ عل ��ي املوارد الطبيعية من خالل تطوير البنية التحتي ��ة وتنمية وتطوير املحميات الطبيعية
واحلفاظ علي الرثوات البحرية والربية.
6 .االرتقاء بال�سلوكيات البيئية للمجتمع بن�شر الوعي البيئي بني الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
7 .تبني �سيا�سات مالية داخلية حمفزة وداعمة للمن�ش�آت ال�صديقة للبيئة وتغليظ العقوبات املوقعة �ضد
االنتهاكات واملمار�سات البيئية اخلاطئة
8 .تفعيل وتطوير النظام الت�شريعي البيئي.
9 .تكام ��ل العمل البيئ ��ي بالتن�سيق ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات احلكومية وغ�ي�ر احلكومية عل ��ي امل�ستويات املحلية
والإقليمية والدولية.
	10.دعم المركزية الإدارة البيئية وبناء قدرات الإدارات البيئية باملحافظات .
	�11.إدماج 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.
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امللخ�ص التنفيذي
يعر�ض التقرير ال�سنوي لوزارة الدولة ل�شئون البيئة الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام  2010يف
املجاالت البيئية املختلفة ب�شفافية تامة �إميانا من الوزارة ب�أن احلل الأمثل لتح�سني البيئة والتغلب علي م�شكالتها
يكمن يف توافر و�صحة ودقة البيانات �أمام متخذي القرار بالإ�ضافة �إيل م�ؤ�شرات الأداء التي تعك�س املتغريات
�إيجابية كانت �أو �سلبية .يتناول هذا التقرير كافة املو�ضوعات البيئية وعلي ر�أ�سها نوعية الهواء ،والتغريات
املناخية ،وحماية طبقة الأوزون ،واحلماية من ال�ضو�ضاء ،ونوعية املياه (العذبة -ال�ساحلية والبحرية) ،وحماية
الطبيعة ،والت�شجري والأحزمة اخل�ضراء ،بالإ�ضافة �إيل كيفية الإدارة البيئية وتطبيق مباديء التنمية امل�ؤ�س�سية
�إ�ضافة �إيل عر�ض �أن�شطة الفروع االقليمية للجهاز وتنمية ورفع الوعي البيئي يف القري الأكرث احتياج ًا .كما
ي�ستعر�ض التقرير �أن�شطة الإعالم والتوعية البيئية والركن الأخ�ضر ونظم املعلومات البيئية و�إعداد التقارير
وامل�ؤ�شرات والبيئية �إ�ضافة �إيل بحث جماالت التعاون والعالقات الدولية �إيل جانب التعرف علي �أخر ما ا�ستجد
يف الت�شريع البيئي .و�أخري ًا يتناول التقرير ملحق نوبات تلوث الهواء احلاد.
يت�ضمن الف�صل اخلا�ص بنوعية الهواء زيادة عدد  10نقاط لر�صد الإنبعاثات ال�صادرة من م�صانع
الأ�سمنت واملرتبطة بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية لي�صل عدد املداخن املرتبطة بال�شبكة 92
مدخنة لعدد  39خط �إنتاج لـ 18م�صنع على م�ستوى اجلمهورية ،وذلك ملتابعة الإنبعاثات حلظي ًا علي مدار24
�ساعة يومي ًا ب�إ�ستخدام �شبكة �إلكرتونية للمتابعة اللحظية .وقد �شهد عام� 2010إ�صدار �أول دليل �إر�شادي
لأجهزة قيا�س الإنبعاثات لتوجيه امل�صانع ب�إختيار الأجهزة املنا�سبة لر�صد الإنبعاثات ،كما مت تركيب عدد
 17جهاز لزيادة �سعة جتميع بيانات الإنبعاثات لعدد  15من�ش�أة مرتبطة بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات
ال�صناعية .وخالل عام  2010مت �إن�شاء عدد  11حمطة لتموين الغاز الطبيعي لي�صل عدد حمطات التموين
�إيل عدد  130حمطة ،و�إن�شاء عدد  68مركز لتحويل ال�سيارات من بنزين �إىل للعمل بالغاز الطبيعي وبذلك
ي�صل عدد مراكز التحويل �إىل  130مركز بداخل حمطات متوين الغاز الطبيعي.
كما مت �إ�ضافة عدد � 130أتوبي�س نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي لي�صل عدد الأتوبي�سات �إىل 339

�أتوبي�س بالقاهرة الكربى والإ�سكندرية� ،إ�ستمرار م�شروع �إحالل التاك�سيات القدمية حيث و�صل العدد
لـ  ,35.000ومن خالل م�شروع الكارت الذكي الذي ترعاه وزارة البرتول مت حتويل عدد  23500تاك�سي
لي�صل عدد التاك�سيات العاملة بالغاز الطبيعي �إىل  143.500تاك�سي ,كما مت حتويل عدد  89تاك�سي للعمل
بالغاز الطبيعي من خالل م�شروع تاك�سي العا�صمة والتي ترعاه حمافظة القاهرة لت�صبح جميع التاك�سيات
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امل�شاركه يف امل�شروع تعمل بالغاز الطبيعي وعددها  1136تاك�سي  .وقد مت خالل عام � 2010إن�شاء قاعدة
بيانات لفح�ص عادم املركبات باملركز الفني لعادم املركبات ب�شربا اخليمة.
وتناول الف�صل اخلا�ص بالتغريات املناخية قيام وزارة الدولة ل�شئون البيئة خالل عام  2010ب�إ�صدار
«تقرير الإبالغ الوطني الثاين مل�صر» وي�شمل التقرير بيان ح�صر انبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري من
خمتلف القطاعات ،وتقييم لإجراءات و�سيناريوهات احلد من الإنبعاثات ،بالإ�ضافة �إىل التدابري التي
اتخذتها م�صر لتنفيذ �أهداف الإتفاقية ،وتقييم خماطر التغريات املناخية على القطاعات املهددة .كما
قامت الوزارة بالبدء يف املرحلة الأوىل من م�شروع «�إعداد تقرير الإبالغ الوطني الثالث» بتمويل من مرفق
البيئة العاملي وبالتن�سيق مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
«الدرا�سة الوطنية البيئية والإقت�صادية والتنموية لإحتياجات تغري

كما قامت الوزارة ب�إعداد تقرير
املناخ» لتحديد الإحتياجات املالية والتكنولوجية لتنفيذ م�شروعات التغريات املناخية �سواء على م�ستوى
التخفيف �أو التكيف .ويف جمال �آلية التنمية النظيفة ح�صل عدد  29م�شروع على خطابات املوافقة املبدئية،
وح�صل ثالث م�شروعات على خطابات املوافقة النهائية خالل عام  ،2010وبذلك ي�صل �إجمايل امل�شروعات
يف احلافظة الإ�ستثمارية للم�شروعات �إيل عدد  82م�شروع حتى نهاية عام  ،2010منها عدد  7م�شروعات
م�سجلة دوليا ،حتقق امل�شروعات يف جملتها خف�ضا �سنويا جممعا يف الإنبعاثات يقدر بحوايل  9مليون طن
ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ ،وبتكلفة ا�ستثمارية جممعة تبلغ حوايل  3مليار دوالر.
كما �شاركت الوزارة يف «م�ؤمتر الأمم املتحدة للتغريات املناخية» الذي عقد خالل �شهر دي�سمرب
 2010بكانكون – املك�سيك ،و�أربعة �إجتماعات تفاو�ضية حت�ضريية عقدت يف بون – �أملانيا خالل العام
(ابريل – مايو – يونيه � -أغ�سط�س) ،بالإ�ضافة �إىل �إجتماعات عقدت يف تياجنني – ال�صني خالل
�شهر �أكتوبر.
تناول الف�صل اخلا�ص بحماية طبقة الأوزون �إلتزام م�صر بن�سب اخلف�ض امل�ستهدفه من �إ�ستهالك
املواد امل�ستنفده لطبقة الأوزون ،و�إعداد الإ�سرتاتيجية امل�صرية للتخل�ص من املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 HPMPبهدف اخلف�ض التدريجى من الكميات التي يتم �إ�ستهالكها من املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 .HCFC'sوكذلك تنفيذ املرحلة الثالثة مل�شروع اخلطة الوطنية لوقف �إ�ستخدام املواد امل�ستنفده لطبقة
الأوزون  NPPفى قطاع التربيد والتكييف .و�إعداد م�شروع جتريبى للتحقق من �صالحية �إ�ستخدام املواد
الهيدروكربونية  HC'sكبديل ال�ستخدام مواد  HCFC'sفى قطاع الفوم والذى ي�سهم فى تطبيق ونقل
التكنولوجيا احلديثة ب�أقل تكلفة .هذا بالإ�ضافة �إىل �إعداد تقرير الإبالغ الوطني ال�سنوي عن كميات الإ�ستهالك
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من املواد اخلا�ضعة للرقابة يف جميع القطاعات خالل عام  2010ومقارنتها ببيانات جداول اخلف�ض الزمني
التي يحددها بروتوكول مونرتيال وتعديالته املختلفة.
يف �إطار م�شروع ر�صد ال�ضو�ضاء ملحافظات القاهرة الكربى ،مت هذا العام �إ�ستكمال الر�صد وحتليل
البيانات و�إ�صدار م�ؤ�شرات م�ستويات ال�ضو�ضاء يف �أحياء حمافظة القاهرة الكربى ومقارنتها بنتائج
عام  2009للوقوف على مدى التغري يف م�ستويات ال�ضو�ضاء مبناطق الر�صد املختلفة ،ويف �إطار متابعة
تنفيذ اخلطة القومية ملكافحة ال�ضو�ضاء التي �سبق �إعدادها مب�شاركة جميع الوزارات املعنية ،فقد قامت
معظم املحافظات بتنفيذ حمالت تفتي�شية بالتعاون 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 ،وكذلك
مت تكثيف عدد احلمالت املرورية من قبل �إدارات املرور باملحافظات املختلفة ل�ضبط املركبات املخالفة
لقانون املرور وامل�سببة للإزعاج ،كما مت امل�شاركة يف �إعداد الكود امل�صري لأعمال ال�صوتيات والتحكم
يف ال�ضو�ضاء باملباين بالتعاون مع وزارة الإ�سكان بهدف و�ضع �شروط ت�صميم �أعمال ال�صوتيات باملباين
ومعايري م�ستويات ال�ضو�ضاء داخل املباين مبختلف �أنواعها ،ذلك بالإ�ضافة �إيل عقد دورات لل�سادة العاملني
بوزارتي الإت�صاالت والطريان املدين.
تناول الف�صل اخلام�س نوعية املياه العذبة ما قامت به وزارة الدولة ل�شئون البيئة من �إجراءات لتح�سني
نوعية املياه واملحافظة عليها من التلوث وتر�شيد الإ�ستهالك وما مت تنفيذه من م�شاريع وبرامج ريادية يف
املجاالت امل�شار �إليها حيث مت درا�سة وتقييم العديد من الدرا�سات اخلا�صة بنوعية املياه باملجاري املائية
املختلفة وا�ستخدامات املياه ،كما مت امل�شاركة يف و�ضع وتعديل الإ�سرتاتيجيات والقوانني املتعلقة باملوارد
املائية من النواحي البيئية والتي تهدف �إيل دعم �سبل احلفاظ علي تلك املوارد من التلوث وتعظيم �سبل
الإ�ستفادة منها ،هذا بالإ�ضافة �إيل تنفيذ برامج الر�صد الدوري لنوعية املياه العذبة و�إ�صدار التقارير
اخلا�صة بذلك ،وكذلك �إعداد وتنفيذ العديد من الدورة التدريبية يف جمال تلوث املياه وم�صادر هذا التلوث
وكيفية احلفاظ على املياه وتطبيق القوانني اخلا�صة بها لكافة الفئات .
وتناول الف�صل اخلا�ص باملياه ال�ساحلية �إعداد عدد  4تقارير ربع �سنوية عن نوعية مياه البحر املتو�سط
وعدد  4تقارير ربع �سنوية عن نوعية مياه البحر الأحمر وخليجي العقبة وال�سوي�س .كما مت �إعداد عدد 2
تقرير �سنوي عن نوعية مياه البحر املتو�سط والبحر الأحمر وخليجي العقبة وال�سوي�س.
يف جمال الإدارة ال�ساحلية املتكاملة مت الإنتهاء من �إعداد خطة الإدارة ال�ساحلية املتكاملة للمنطقة
ال�ساحلية الواقعة بني مر�سى مطروح وال�سلوم و�إعداد درا�سة عن �إمكانية تخزين ثاين �أك�سيد الكربون حتت
الملخص التنفيذى

13

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2010

قاع البحر �أو يف �آبار البرتول امل�ستنفذة حتت قاع البحر و�إ�صدار جمموعة من اخلطوط الإر�شادية التي
ت�ساهم يف احلفاظ على البيئة البحرية ودعم الإدارة املتكاملة للموانئ واملرا�سي منها :الدليل الإر�شادي
لدرا�سات تقييم الت�أثري البيئي مل�شروعات املوانئ واملرا�سي النهرية ،والدليل الإر�شادي ملنع التلوث الناجم
عن ال�سفن ،والدليل الإر�شادي لتطبيق نظام الإدارة البيئية يف املوانئ واملرا�سي والوحدات النهرية املتحركة،
والدليل الإر�شادي لتطبيق نظام الإدارة البيئية يف املوانئ البحرية.
�أعلن عام  2010عام ًا للتنوع البيولوجى لذلك تناول الف�صل اخلا�ص بحماية الطبيعة والتنوع
البيولوجى عدة برامج و�أن�شطة كان من �أهمها �إعالن منطقة خليج ال�سلوم خالل فرباير  2010ومنطقة
الواحات البحرية خالل �أكتوبر  2010حممية طبيعية .اكت�شاف وادى كبري يحتوى على عدد كبري من هياكل
احليتان �شمال بحرية قارون واكت�شاف �أكرب غابة لأ�شجار الأمبت بجبل علبة على احلدود اجلنوبية ال�شرقية
فى جبل علبة كما مت ت�سجيل حيوان قنديل البحر املتو�سط للمرة الأوىل مبحمية �أ�شتوم اجلميل داخل
القطاع ال�شمايل املرتبط بالبحر.
وفى جمال متابعة تطبيق القانون ،مت �ضبط وم�صادرة العديد من �أ�سماك القر�ش بالبحر الأحمر
وال�سالحف ال�صحراوية ،و�ضبط عمليات تهريب للعديد من التما�سيح من بحرية نا�صر ،كما مت �ضبط عملية
�صيد للغزال مبحمية وادي اجلمال عالوة على وقف العديد من خمالفات التعدى على الأرا�ضى مبحمية
قارون الطبيعية ،بالإ�ضافة �إىل اجلهود امل�ضنية لإزالة التلوث ببقع الزيت باجلزر ال�شمالية بالبحر الأحمر.
وت�ضمن الف�صل اخلا�ص باحلزام الأخ�ضر والغابات ال�شجرية �إنتهاء الوزارة من �إن�شاء حديقة ال�سالم
ب�شرم ال�شيخ مب�ساحة  30فدان وت�شجري وزراع��ة عدد  124مدر�سة يف  4مناطق تعليمية بالقاهرة � 77ألف
�شجرة و � 32ألف مرت مربع م�سطحات خ�ضراء خلدمة عدد � 160ألف تلميذ ،و�إن�شاء حديقة عامة مب�ساحة 700
مرت مربع مبحافظة الأق�صر و  5حدائق مبحافظة حلوان واحلديقة العامة مبدخل مدينة طلخا – حمافظة
الدقهلية .كما مت تقدمي الدعم البيئي بالت�شجري للمدار�س احلكومية لعدد  327مدر�سة وحول امل�ساجد
والأديرة وامل�ست�شـفيات العامة ووحدات الأمن املركزي وامليادين العامـة واجلمعيات الأهلية � 12ألف �شجرة،
وتقدمي الدعم البيئي بالأ�شجار لعدد � 350ألف �شجرة جلميع حمافظات اجلمهورية  29حمافظة احتفا ًال بيوم
البيئة العاملي ،ودعم حمالت عطاء ال�شباب حلماية البيئة والت�شجري والنظافة بعدد � 47ألف �شجرة لعدد 14
حمافظة .هذا بالإ�ضافة اىل �إ�ستمرار املتابعة ل�صيانة �أ�شجار و�شبكات الري بطول  14كم للمرحلة الأوىل من
م�شروع احلزام الأخ�ضر حول القاهرة الكربى والبدء يف تنفيذ املرحلة الثانية بطول  12كم .
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�شهد عام  2010يف جمال التفتي�ش والإلتزام البيئي العديد من االجنازات التي تعك�س التزام م�صر
بتوفيق �أو�ضاع امل�شروعات اجلديدة بيئيا ،حيث مت التفتي�ش على عدد  1013من�ش�أة بالقطاعات ال�صناعية
املختلفة ،ومت �إتخاذ الإجراءات القانونية حيال املخالفني ،كما مت التفتي�ش على عدد  306من�ش�أه مب�شاركة
اجلهات املعنية و�أخذ عينات من مياه ال�صرف ملعرفة مدي مطابقتها للمعايري القانونية ،ومت التفتي�ش على
عدد  111عائمة �سياحية مبحافظة الأق�صر ومت �إتخاذ الإجراءات القانونية حيال املخالفني .هذا بالإ�ضافة
�إىل متابعة تنفيذ خطط توفيق الأو�ضاع البيئية لعدد  82من�شاة �صناعية .وقد مت فح�ص ومعاينة عدد
� 130شكوى ,ومت حترير عدد  96حم�ضر ل�شركات الأ�سمنت املخالفة ل�شبكة الر�صد ومت �إتخاذ الإجراءات
القانونية حيالها.
ويف جمال تقييم الأثر البيئي ،مت مراجعة وتقييم عدد  6218منوذج ودرا�سة لتقييم الت�أثري البيئي
خالل عام  2010مع الإلتزام بالتعديل الذي ورد بالقانون رقم ( )9ل�سنة  2009باملادة رقم ( )20والتي
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  ،1994وقد زاد عدد امل�شروعات التى مت مراجعتها
بحواىل  1000م�شروع عن العام ال�سابق ،وبالرغم من ذلك مل يحدث �أى ت�أخري فى �إبداء الر�أى .كما مت
االلتزام بعقد جل�سات لال�ستماع مل�شروعات القائمة (ج) لعر�ض اجلوانب البيئية والإجتماعية للم�شروعات
ولتالفى �أية اعرتا�ضات �شعبية الحقة ،وفى هذا الإطار فقد مت عقد �أكرث من  30من هذه اجلل�سات .ومت
املوافقة البيئية على عدد  122من امل�شروعات الكربى (القائمة ج ) ومت رف�ض عدد  3م�شروعات من القائمة
( ج )� .إ�ضافة �إيل ذلك مت عقد عدد  9ور�ش عمل ل�شرح نظام تقييم الت�أثري البيئي املعدل للجهات الإدارية
والأفرع الإقليمية للجهاز وممثلي اجلامعات واجلمعيات الأهلية .كما مت تفعيل �إ�ستخدام قوائم الت�صنيف
البيئى للم�شروعات والنماذج املحدثة وو�ضعها على املوقع الإلكرتونى جلهاز �شئون البيئة ب�شبكة املعلومات
الدولية  .كما مت خالل العام مراجعة جمموعة من الأدلة الإر�شادية املتخ�ص�صة لقطاعات خمتلفة بالتعاون
مع م�شروع احلد من التلوث ال�صناعي وهى� :صناعة الأ�سمنت و �صناعة البرتوكيماويات و �صناعة الأ�سمدة
و�صناعة الغزل والن�سيج و حمطات الكهرباء احلرارية .
�أما يف �إطار حماية وحت�سني البيئة ال�صناعية فيتم تقدمي دعم للقطاع ال�صناعي عن طريق برامج
يتم متويلها من خالل �شركاء التنمية ،و يتم �إدارتها من خالل جهاز �شون البيئة .وتهدف هذه الربامج اىل
حت�سني نوعية الهواء ،وال�صرف ال�صناعى ،باال�ضافة اىل تعديالت خطوط الإنتاج ،و�إ�ستخدام �أ�ساليب
الوقود النظيف ،مما ي�صل �إىل حت�سني جودة املنتجات لهذة ال�شركات وبالتاىل زيادة فر�ص الت�صدير ورفع
قدرة القطاع ال�صناعى .ومن �أهم الربامج وامل�شروعات التي ا�شتمل عليها هذا الف�صل ،م�شروع التحكم
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فى التلوث ال�صناعى -املرحلة الثانية حيث بلغ عدد امل�شروعات املدرجة بها حالي ًا عدد  51م�شروع لعدد 30
�شركة كربى و 200م�صنع للطوب الطفلى بتكلفة تبلغ  209مليون دوالر ،وم�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع

االعمال العام ال�صناعي والذي ا�شتمل على م�شروعات لعدد � 28شركة ،بحواىل  26مليون يورو ا�ستثمارات.
يف جمال الطاقة ،فقد مت امل�شاركة يف �إعداد الإطار امل�ؤ�س�سي لكفاءة ا�ستخدام الطاقة يف م�صر ،مت�ضمن ًا
الآليات املقرتحة للتفعيل واملراقبة والتقييم ،وذلك بالتعاون مع وحدة تر�شيد ا�ستهالك الطاقة باملجل�س
الأعلي للطاقة .كما مت تنفيذ برنامج الطاقة املتجددة وحماية البيئة والذي يهدف �إىل تي�سري �إنتاج الطاقة
من م�صادر الطاقة املتجددة و�إ�ستخدامها ،وذلك لتقليل الإعتماد علي �إ�ستخدام الوقود احلفري كم�صدر
رئي�سي للطاقة.
تطرق الف�صل اخلا�ص باملخلفات ال�صلبة �إىل و�ضع خمطط لتطوير �إدارة
القاهرة الكربى ،حيث مت �إختيار خم�س مواقع جديدة كمجمعات للفرز والتدوير والتخل�ص النهائى من
املخلفات فى الظهري ال�صحراوى للأقليم ،لت�ستفيد منها املحافظات التابعة له .بالإ�ضافة �إىل حتديد
الإحتياجات الالزمة لإن�شاء حمطات املناولة اجلديدة واملحطات الو�سيطة وتطوير املحطات القائمة .كما
مت رفع الرتاكمات التاريخية من �إقليم القاهرة الكربى ،حيث مت رفع حواىل � 68ألف مرت مكعب من عدة
مواقع ،كما تتم امل�شاركة فى متابعة وتنفيذ خطة رفع م�ستوى التنمية الإجتماعية للقرى الأكرث �إحتياج ًا.
منظومة املخلفات ب�إقليم

تهدف ال�سيا�سة العامة لوزارة الدولة ل�شئون البيئة �إيل احلفاظ علي ال�صحة العامة والبيئة من
جراء التداول الغري �آمن للمواد والنفايات اخلطرة ب�إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة ملنع املخاطر املحتملة
بالتن�سيق قمع جميع اجلهات ذات العالقة والت�أكد من التزام جميع �أ�صحاب امل�صلحة جتاه االلتزامات
الواردة يف الت�شريعات الوطنية �أو الإتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف؛ ويف هذا الإطار كان ملمار�سة
جتربة التو�أمة امل�ؤ�س�سية يف جمال �إدارة املواد والنفايات اخلطرة مع االحتاد الأوربي ك�أحد �شركاء التنمية
الأ�سا�سني مل�صر الأوربي اثر جيد يف تقومي الأطر القانونية وامل�ؤ�س�سية العاملة يف هذا ال�ش�أن ،وكان لتطبيق
بع�ض �أف�ضل املمار�سات البيئة يف �إطار �إقليمي يف جمال امللوثات الع�ضوية الثابتة بالتن�سيق مع الهيئة
الإقليمية حلماية لبيئة البحر الأحمر مردود واقعي ،كما كان هناك ممار�سة جديرة بالذكر لتطبيق اف�ضل
التكنولوجيات املتاحة يف جمال االدارة الآمنة ملخلفات الزئبق مت الإنتهاء منها من خالل التعاون الثنائي
مع اجلانب الكوري.
ن�صت املادة  5من القانون رقم  4ل�سنة  1994ب�إحداث التنمية فى كافة القطاعات ومن هذا املنطلق
يتطرق الف�صل اخلا�ص بالتنمية البيئية للمجتمعات العمرانية للتن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات
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الأخرى فيما يخ�ص التنمية البيئية على حماور التنمية ال�صناعية وال�سكنية وال�سياحية ومتت امل�شاركة
فى اللجان الوزارية اخلا�صة ب�إعتماد الكردون للحيز العمراين للمدن والقرى وكذلك اللجان الدائمة للمواين
التخ�ص�صية وكذلك متثيل وزارة الدولة ل�شئون البيئة فى جمال�س �أمناء املدن اجلديدة ،وفى �إطار حت�سني
الأداء البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية وم�شاركة الإدارة فى �إ�صدار الأدلة الإر�شادية مل�شروعات الرثوة احليوانية
والإدارة البيئية للمواين ك�إ�ضافة للأدلة ال�سابق �إ�صدارها ومتابعة التقنيات احلديثة مت امل�شاركة فى
امل�ؤمترات والندوات اخلا�صة بالتنمية البيئية والتغريات املناخية والتنمية امل�ستدامة وذلك فى �إطار تنفيذ
قانون البيئة والئحته التنفيذية كما مت امل�شاركة فى املعاينات امليدانية اخلا�صة باملدن ال�صناعية وال�سكنية
بالإ�ضافة �إيل بناء القدرات ورفع كفاءة العاملني فى الإدارة من خالل امل�شاركة فى الدورات التدريبية
الداخلية واخلارجية.
�أما الف�صل اخلا�ص ب�إدارة الأزمات والكوارث البيئية يتناول ماقامت به الوزارة ب�إدارة عدد  54حـادث

خالل عام  ,2010كما قامت الوزارة بالإ�شراف على تنفيذ املنـاورة التدريبية اال�سرتاتيجية (رع اتوم )7
لإدارة كارثة تلوث بحري برتويل بالتعاون مع اجلهات املعنية حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.

ويف االطار الت�شريعي فقد مت �إعداد مناق�شة التعديل اخلا�ص بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 9
ل�سنة  2009مع جلنتي الفتوي والت�شريع مبجل�س الدولة .ويف جمال تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية ،مت
حترير ومتابعة العديد من املخالفات البيئية واملرتكبة من املن�ش�آت ال�صناعية وال�سياحية والأفراد (عوادم
ال�سيارات -احلرق املك�شوف للمخلفات الزراعية) �أو حوادث ال�سفن واملراكب حيث مت حترير عدد 8020
ق�ضية بيئية كما مت الت�صالح بع�ض الق�ضايا البيئية وحت�صيل مبلغ وقدره حوايل ثمانية ع�شر مليون جنيه
م�صري وحوايل �أربعة مليون وت�سعمائة دوالر �أمريكي مت ايداعهم بح�ساب �صندوق حماية البيئة.
ويف �إطار التعاون الدويل فيما يخت�ص بالتعاون الثنائي ،فتم يف التعاون مع اجلانب الإيطايل البدء
يف تنفيذ م�شروع �إدارة املخلفات ال�صلبة مبحافظة املنيا من خالل املرحلة الثالثة لربنامج مبادلة الديون،
وبالتعاون مع اجلانب الأملاين مت البدء يف تنفيذ برنامج لإدارة املخلفات ال�صلبة على امل�ستوى القومي
بال�شراكة مع بنك التعمري الأملاين بالإ�ضافة لتنفيذ م�شروعات رائدة� .أما فيما يتعلق بالتعاون مع اجلانب
الكوري (كوريا اجلنوبية) فيتم تنفيذ م�شروع املعاجلة والتخل�ص الآمن من ملبات الفلورو�سنت املحتوية على
الزئبق عن طريق معاجلة اللمبات املرجتعة.
�أما فيما يخت�ص بالتعاون مع الهيئات واملنظمات الدولية فيتم تنفيذ املراحل النهائية من م�شروع
التو�أمة امل�ؤ�س�سية مع االحتاد الأوروبي والذي يهدف �إىل تطوير منظومة �إدارة املواد اخلطرة واملخلفات من
الملخص التنفيذى
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خالل و�ضع �آليات تن�سيقية وتنفيذية طبق ًا لأحدث النظم الدولية ورفع كفاءة العاملني يف جماالت املواد
واملخلفات ال�صلبة واخلطرة بعقد الدورات التدريبية وور�ش العمل و�إ�ستح�ضار اخلرباء املخت�صني يف
املجاالت املذكورة .كما مت الإنتهاء من الإجراءات التمهيدية والتن�سيقية وجرى البدء يف �إجراء درا�سات
اجلدوى مل�شروع �إدارة املواد واملخلفات اخلطرة مبحافظة الإ�سكندرية بتمويل من بنك اال�ستثمار الأوروبي
حتت مظلة مبادرة �آفاق  2020بالتن�سيق مع مكتب ( )Atkinsالإ�ست�شاري الدويل .كذلك مت ا�ستكمال
درا�سة وتوقيع العقد اخلا�ص مب�شروع دعم املجتمع املدين من خالل �إدارة اجلمعيات الأهلية بتمويل من
الإحتاد الأوروبي مببلغ � 500ألف يورو� .أي�ض ًا مت التن�سيق وا�ستكمال الإجراءات التمهيدية والبدء يف �إعداد
�إ�سرتاتيجية ال�شراكة بني م�صر والبنك الدويل ( )Country Partnership Strategyيف جماالت التنوع
البيولوجي ،والت�صحر ،والتغريات املناخية ،و�إدارة النفايات .فيما يتعلق بالإتفاقيات ومذكرات التفاهم
فقد مت توقيع ما يقرب من  10مذكرات تفاهم يف جمال حماية البيئة مع خمتلف احلكومات والهيئات ذات
ال�صلة يف خمتلف دول العامل وخا�صة دول �إفريقيا وحو�ض نهر النيل.
وفيما يخ�ص الفروع االقليمية للوزارة تناول الف�صل �إيقاف ال�صرف ال�صناعى حيث بلغ عدد املن�ش�آت
التى �أوقفت ال�صرف حتي عام  2010عدد  69من�شـ�أة بن�سبة  . %68كما مت افتتاح عدد  3فروع جلهاز �شئون البيئة
مبحافظات ال�شرقية ،الوادي اجلديد ،الفيوم �ضمن خطة الوزارة لدعم الق�ضايا البيئية وزيادة الوعى البيئى،
وت�سهيل الإجراءات اخلا�صة بالنواحي البيئية للم�ستثمرين واملواطنني كما �أن الفروع الإقليمية والبالغ عددها
 11فرع �إقليمى تقوم بو�ضع خطة �سنوية فى جماالت التفتي�ش البيئى للمن�ش�آت ال�صناعية ،ور�صد نوعية املياه
والهواء ،والإعالم والتوعية البيئية ،هذا بالإ�ضافة �إىل مراجعة درا�سات تقييم الأثر البيئى للقائمة ( �أ )
واخلا�صة بامل�شروعات ال�صغرية غري امللوثة للبيئة.
وفيما يخ�ص م�شروع القرى الأكرث احتياج ًا مت تنفيذ خطة رفع م�ستوى التنمية الإجتماعية للقرى الأكرث
�إحتياج ًا لعدد  151قرية فى �ست حمافظات .ففي �إطار رفع م�ستوي الوعي البيئي فى امل�شروع ،و�إ�ستكما ًال
للم�شروع فقد مت �إ�ستهداف عدد  373قرية كمرحلة ثانية .كما مت تخ�صي�ص عدد  3مدافن حمكومة بكل
حمافظة من املحافظات التى �أ�صدرت قرارات تخ�صي�ص للأرا�ضى ( املنيا� -أ�سيوط –االق�صر ) ب�إجمايل
 9مدافن حمكومة وذلك ل�ضمان التخل�ص الآمن من املخلفات ال�صلبة و�ضمان ت�شغيل املنظومة ب�صورة
منتظمة بتكلفة حواىل  20مليون جنيه.
ويت�ضمن الف�صل اخلا�ص بالدعم امل�ؤ�س�سى – �صندوق حماية البيئة� ,إجنازات الوزارة لتحقيق اهدافها
فى التخل�ص من املخلفات الطبية اخلطرة بطريقة امنه فقد تبنى ال�صندوق هذا الهدف ومن خالل خطة
مو�سعة لتوفري املحارق الطبية للم�ست�شفيات احلكومية واجلامعية وفى جمال الإنتاج الأنظف فقد قام ال�صندوق
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بدعم امل�شروعات البيئية ب�إجماىل  675الف يورو من خالل م�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص والأعمال
العام ال�صناعي املمول من بنك التعمري الأملاين ( )KFWكما �شارك ال�صندوق مع �إحتاد ال�صناعات
امل�صرية – مكتب الإلتزام البيئي يف دعم ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة.
�إىل جانب م�شاركة ال�صندوق على امل�ستوى الإعالمي للوزارة برنامج بذرة لتنمية الوعى البيئى لدى
الأطفال من خالل �إقامة العديد من الندوات وقوافل التوعية البيئية فى املدار�س واملحافظات ( القاهرة /
ال�سوي�س  /طنطا  /حمافظات ال�صعيد ) وجمعيات رعاية الأيتام وذوى الإحتياجات اخلا�صة.
�أما اجلزء اخلا�ص بوحدة املر�أة وتكاف�ؤ الفر�ص فقد تناول ما قامت به الوحدة من �إعداد �إ�سرتاتيجية
وزارة الدولة ل�شئون البيئة «لإدماج النوع الإجتماعي يف العمل البيئي» وت�ضمنت �أربعة �أهداف رئي�سية كما مت
�إقامة عدد من الندوات بجميع حمافظات اجلمهورية ب�ش�أن «برنامج التوعية البيئية للمر�أة بق�ضايا البيئة»
من اجل تنمية مهارات املر�أة من خالل الربامج التدريبية الذي يقدمها مركز تنمية مهارات املر�أة والعمل
ب�صورة م�ستمرة على ن�شر الوعي والثقافة البيئية يف املجتمع امل�صري وم�شاركة وزارة الري يف انعقاد م�ؤمتر
«مراجعة �سيا�سات النوع الإجتماعي يف �إدارة املوارد املائية».
وتناول الف�صل اخلا�ص بنظم املعلومات البيئية التو�سع يف تطبيق اخلدمات الإلكرتونية من خالل مركز
معلومات الوزارة املزود بو�سائل و�أجهزة تكنولوجيا املعلومات احلديثة و�شبكة تبادل املعلومات والبيانات
التي تربط الوزارة وجهازها التنفيذي والفروع الإقليمية باملحافظات وقد مت من خاللها يف عام  2010ن�شر
الإعالن عن موقع مبادرة احلكومة لتنمية ال  1000قرية الأكرث فقر ًا .كما مت �إن�شاء �صفحات جديدة لن�شر
�أن�شطة التوعية والرتويج مل�شروعات �آلية التنمية النظيفة .هذا بالإ�ضافة �إيل �إعداد نظام ق�ش الأرز ومت
تركيبه على �أجهزة لدى قطاع �شئون الفروع لإ�ستخدامه يف �إدارة بيانات جمع ونقل ق�ش الأرز للإ�ستفادة من
التقارير التف�صيلية والإح�صائية التي يوفرها النظام وذلك يف �صدد مواجهة نوبات تلوث الهواء.
ويف جمال الثقافة والتوعية البيئية فقد مت تنفيذ عدد  201قافلة وعدد  16رحلة تعليمية بيئية وعدد
 593ندوة ،وتنفيذ عدد 197ور�شة عمل فنية وتنفيذ عدد � 63أ�سبوع بيئي باملدار�س واجلامعات .ولتو�سيع مفهوم
التوعية �أكرث ال�شرائح املختلفة مت �إ�ستخدام ر�سائل املحمول و�إن�شاء املكتبة الفيلمية التي حتتوى على �إجنازات
وجهود الوزارة ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد الأخبار والتقارير ال�صحفية والتغطيات التليفزيونية0
ولأهمية برنامج التدريب ،مت تدريب العاملني بوزارة الدولة ل�شئون البيئة وجهازها التنفيذي ،والعاملني
باملن�ش�آت العامة واخلا�صة ،و�أفراد املجتمع املدين ،وذلك لبناء قدراتهم ولإعداد كوادر متميزة يف املجاالت
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والتخ�ص�صات البيئية املختلفة ،و�إك�سابهم خربات ومهارات جديدة وتنمية معرفتهم بالتكنولوجيات احلديثة،
ورفع الوعي البيئي لتفعيل قانون البيئة .ويف هذا الإطار فقد مت تدريب اجمايل عدد  700متدرب من العاملني
باجلهاز والفروع ،بالإ�ضافة �إيل �إجمايل عدد  5850متدرب من العاملني باملن�ش�آت العامة واخلا�صة وجميع
فئات املجتمع املدين ،وذلك من خالل تنفيذ دورات تدريبية وور�ش عمل وندوات ولقاءات تدريبية.
هذا بالإ�ضافة اىل �أن�شطة م�شروع الركن الأخ�ضر ،حيث قامت وحدة الركن الأخ�ضر خالل عام 2010
بالعديد من االن�شطة وامل�شروعات ،فمن خالل برنامج عربيتنا ،وهو عبارة عن �سيارة الركن الأخ�ضر
املجهزة ،التي جتوب املحافظات لتوعية الأطفال ويتم من خاللها كافة �أن�شطة الوحدة ومنها على �سبيل
املثال م�شروع لـ 124مدر�سة والذي دعم هذه املدار�س بحوايل عدد  6000كتاب ومو�سوعة .هذا �إىل جانب
�إقامة ور�ش العمل العلمية والفنية التي بلغت  124ور�شة عمل .و�إقامة م�سرحية رحلة ورد التي �أقيمت يف
�أربعة مدرا�س تابعة للإدارات التعليمية ( املرج – ال�سالم – النه�ضة – الزيتون) .بالن�سبة للإنتاج الفني
فقد قامت الوحدة ب�إنتاج « ن�شرة ميما « والتي تتناول مو�ضوع التنوع البيولوجي يف م�صر .و�شاركت الوحدة
يف العديد من املنا�سبات املختلفة خالل العام مثل احتفالية يوم املياه العاملي بالتعاون مع مركز الك�شافة
البحرية واملع�سكر البيئي باملنيا بالتعاون مع جمعية �شباب م�صر للتنمية والبيئة .بالإ�ضافة لدعم اجلمعيات
الأهلية من خالل توزيع حوايل  900كتاب من مطبوعات الركن الأخ�ضر وعدد  200تى �شريت وعدد .CD 200
وتوعية الأطفال ذوى االحتياجات اخلا�صة و�إنتاج مطبوعات توعية خا�صة بهم.
وي�شتمل ملحق "نوبات تلوث الهواء احلاد" علي ماقامت به وزارة الدولة ل�شئون البيئة من و�ضع
�إ�سرتاتيجية للتعامل مع م�صادر تلوث الهواء خالل ف�صل اخلريف ،حيث مت تنفيذ برنامج للتعامل مع
املخلفات الزراعية من خالل التعاقد مع بع�ض ال�شركات جلمع وتدوير ق�ش الأرز ،كما �ساهم �إن�شاء �شبكة
لر�صد ملوثات الهواء بعدد  87حمطة على م�ستوى اجلمهورية ،وكذلك �شبكة لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية
ال�صادرة من جميع مداخن الأ�سمنت ،و�إ�ستخدام �أحدث النظم العاملية للإنذار املبكر مللوثات الهواء ،وتنفيذ
عدة برامج للحد من عوادم املركبات والعمل على احلد من غازات الإحتبا�س احلراري الناجمة .حيث �أدت
هذه الإ�سرتاتيجية �إىل حت�سني يف نوعية الهواء و�إنخفا�ض عدد ال�ساعات التي تعدت احلدود امل�سموح بها
بقانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  300 (2009ميكروجرام /مكعب) وطبق ًا
لتعريفات الإنذار املبكر من � 77ساعة يف عام � 2006إىل � 11ساعة يف عام .2010
ويف جمال امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية ،مت خالل عام � 2010إ�صدار تقريري حالة البيئة باللغتني العربية
والإجنليزية لعام  2009بالإ�ضافة �إيل التقرير ال�سنوي لإجنازات الوزارة عن عام  ،2009ف�ضال عن دليل
البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية لعام  2009وتقرير ملخ�ص لأداء الوزارة خالل �ست �سنوات.
20

الملخص التنفيذى

وزارة الدولة لشئون البيئة

ويف �إطار قيا�س وتقييم الأداء البيئي ،قامت الوحدة بدرا�سة ترتيب م�صر يف دليل الأداء البيئي العاملي
لعام  2010حيث تقدم ترتيب م�صر علي امل�ستوي الدويل من املركز  85من بني  133دولة عام ،2006
�إىل املركز  71من  149دولة عام  ،2008لي�صل �إىل املركز  68من بني  163دولة عام  .2010وقد مت
يف هذا ال�صدد القيام بور�شة عمل خالل الفرتة من �14إيل  16دي�سمرب بالتعاون مع الربنامج الإمنائي
للأمم املتحدة  UNDP,GEFحيث مت �إ�ست�ضافة �أثنني من اخلرباء من جامعة كولومبيا بالواليات املتحدة
الأمريكية درا�سة الو�ضع احلايل والإجراءات املقرتحة لتطوير الأداء البيئي.
كما مت امل�شاركة يف العديد من الإجتماعات وامل�ؤمترات املحلية واالقليمية والدولية علي �سبيل املثال
فيما يخ�ص �أن�شطة اخلطة الزرقاء ،يف جمال �إعداد درا�سات عن تدفق املواد واملخلفات بالإ�ضافة �إيل
ح�ضور الإجتماعات الدورية للجهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء لبحث �سبل و�أن�شطة التعاون يف كافة
املجاالت وعلي ر�أ�سها جماالت احل�سابات القومية للمياه .كما مت امل�شاركة يف الإجتماع الأول مل�شروع "نظم
املعلومات البيئة امل�شرتكة لدول اجلوار للإحتاد الأوروبي" جنوب و�شرق املتو�سط خالل �سبتمرب 2010
يف مدينة بروك�سيل بلجيكا ومت مناق�شة امل�ؤ�شرات البيئية لدول املنطقة والرتكيز علي املو�ضوعات الثالثة
اخلا�صة مببادرة �آفاق 2020وهي االنبعاثات ال�صناعية ومياه ال�صرف واملخلفات البلدية وبالتن�سيق لزيارة
وفد من امل�شروع .كما مت امل�شاركة يف �إجتماع التنمية امل�ستدامه والذى عقدت مبقر الأمم املتحدة بنيويورك
يف الفرتة  13-3مايو  2010ومت عر�ض ورقات عمل مل�صر يف املو�ضوعات اخلم�سة التي نوق�شت وهي �أمناط
الإنتاج واال�ستهالك امل�ستدام والنقل امل�ستدام واملخلفات ال�صلبة والكيماويات والتعدين.
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الف�صل الأول
نوعية الهواء
مقدمة

لقد �أكدت احلكومة امل�صرية على حماية البيئة ب�إعتبارها �أحد عنا�صر الهدف الإ�سرتاتيجي
اخلا�ص باحلفاظ على الأمن القومي وت�أمني حق الأجيال القادمة يف ثمار التنمية .وتويل وزارة
الدولة ل�شئون البيئة الأهمية الق�صوى لتح�سني نوعية الهواء خا�صة يف حمافظات القاهرة
الكربى حيث ترتكز بها معظم ال�صناعات وم�صادر تلوث الهواء والتي تتلخ�ص يف امل�صادر
ال�صناعية وعوادم املركبات واحلرق املك�شوف للمخلفات �سواء خملفات بلدية �أو زراعية
بالإ�ضافة �إىل العوامل والظواهر اجلوية وطبيعة م�صر ال�صحراوية وهبوب الرياح املحملة
بالأتربة وندرة الأمطار .
وقد قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بتنفيذ عدة م�شروعات هامة يف جمال حت�سني نوعية الهواء
ترتكز على م�شروعات احلد من التلوث ال�صناعي وال�سيطرة على الإنبعاثات ال�صادرة عن عوادم
املركبات بالإ�ضافة �إىل برامج تدوير املخلفات الزراعية والبلدية .كما مت تنفيذ برامج للت�شجري
وزراعة احلزام الأخ�ضر وذلك لل�سيطرة على العوامل اجلوية والعوا�صف الرتابية.
ويعترب تفعيل وتطبيق قانون البيئة والئحته التنفيذية من �أهم �آليات ال�سيطرة على تلوث الهواء
ويتم ذلك من خالل التن�سيق و�إتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املن�ش�آت املخالفة.
و�إىل جانب تلك الربامج للحد من تلوث الهواء كان من ال�ضروري تنفيذ برنامج الر�صد البيئي
لنوعية الهواء من خالل ال�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء للوقوف على مدى التح�سن يف
نوعية الهواء وجناح تلك الربامج يف خف�ض التلوث والو�صول �إىل املعايري الآمنة وحتقيق هدف
الو�صول �إىل هواء نظيف يتمتع به جميع املواطنني .
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها يف عام :2010
اخلطط والربامج وامل�شروعات:
1 .1برنامج ر�صد ملوثات الهواء اجلوي:
 .أرفع كفاءة حمطات �شبكة ر�صد ملوثات الهواء بجمهورية م�صر العربية التابعة لوزارة الدولة ل�شئون
البيئة والتي يبلغ عددها  87حمطة ر�صد وتنت�شر مواقع الر�صد يف �أماكن خمتلفة االن�شطه مثل
املواقع ال�صناعية و ال�سكنية و العمرانية واملناطق البعيدة عن العمران.
.بتقوم ال�شبكة بقيا�س كافة ملوثات الهواء الرئي�سية املعروفة على م�ستوى العامل لتحديد نوعية الهواء
مثل اجل�سيمات ال�صدرية ذات القطر �أ�صغر من  10ميكرون وغاز ثاين �أك�سيد الكربيت و�أكا�سيد
النيرتوجني وغاز �أول �أك�سيد الكربون وغاز الأوزون الأر�ضي والر�صا�ص وكذلك الدخان الأ�سود.

خريطة ( )1-1مواقع حمطات ال�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء بجمهورية م�صر العربية
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.جحتديث وتطوير برنامج الر�صد امل�ستخدم لتحليل البيانات وحتويل كافة النظم القدمية امل�ستخدمة �إىل
اخرى اكرث تطور وحداثة.
.دتعديل نظم االت�صال ب�شبكة ر�صد نوعية الهواء وذلك ب�إ�ضافة نظام االت�صال الهوائي بجانب االت�صال
الأر�ضي �إىل حمطات الر�صد اللحظية ل�ضمان �إ�ستمرار نقل البيانات بدون انقطاع.
 .هيف �إطار �سيا�سة وزارة الدولة ل�شئون البيئة لن�شر معلومات نوعية الهواء على املواطنني ف�إنه يتم
�إعداد تقرير عن نوعية الهواء مب�صر يت�ضمن م�ؤ�شرات ملوثات الهواء املحيط من خالل البيانات
التي تتيحها �شبكة ر�صد ملوثات الهواء ويتم ن�شر هذه التقارير على موقع جهاز �شئون البيئة ب�شبكة
االنرتنت بالإ�ضافة �إىل عر�ض بيانات ملوثات الهواء حلظي ًا مبيدان التحرير مع ن�شر ر�سائل �إعالمية
متنوعة بهدف زيادة الوعي البيئي لدى اجلماهري.

�صورة ( )1-1حمطة الر�صد البيئي مبحافظة �أ�سوان

�صورة ( )2-1حمطة الر�صد البيئي مبيدان التحرير واملزودة ب�شا�شة
عر�ض للبيانات
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 .و�إعداد التقرير اخلا�ص بنوبات تلوث الهواء خالل فرتة اخلريف لعام  2010والذي يت�ضمن حتليل
البيانات وتركيز امللوثات خالل فرتة نوبات تلوث الهواء من � 15سبتمرب  2010حتى  15نوفمرب 2010
ومقارنة تلك النتائج بالرتكيزات التي مت ر�صدها خالل نف�س الفرتة يف ال�سنوات ال�سابقة.
.ز متابعة ت�شغيل وحدة الإنذار املبكر اخلا�صة ب�أزمات تلوث الهواء والتي تقوم ب�أعمال التنب�ؤ بنوعية
الهواء بالقاهرة الكربى خالل الثالثة �أيام القادمة.
2 .2ت�شغيل املر�صد البيئي مبحافظة دمياط
 .أ �إميان ًا بدور الوزارة باحلد من التلوث يف كافة املناطق ال�صناعية بجميع املحافظات على م�ستوى
اجلمهورية وخا�صة املدن ال�صناعية الكربى فقد مت افتتاح وت�شغيل املر�صد البيئي بدمياط بهدف
مراقبة جودة الهواء واملياه وقيا�س م�ستويات ال�ضو�ضاء ب�صورة م�ستمرة بالإ�ضافة �إىل تفعيل قانون
البيئة والئحته التنفيذية وذلك ب�إلزام املن�ش�آت ال�صناعية باملنطقة باملعايري الواردة بالالئحة
التنفيذية لقانون البيئة.

�صورة ( )3-1معمل ر�صد نوعية الهواء مبر�صد دمياط البيئي

.بمت الإنتهاء من كافة الأعمال والتدريبات اخلا�صة ب�أجهزة ومعدات املر�صد البيئى املتكامل والكائن
بهيئة ميناء دمياط.
30
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3 .3درا�سة تن�سيب امللوثات مل�صادرها بالقاهرة الكربى
 .أيف �إطار التعاون القائم بني وزارة الدولة ل�شئون البيئة والبنك الدويل مت �إعداد درا�سة يف جمال
تطوير �إ�سرتاتيجية حت�سني نوعية الهواء يف القاهرة الكربى من خالل و�ضع التوجهات والأولويات
لل�سيا�سات والإ�صالحات امل�ؤ�س�سية ،وي�شمل �أوجه التعاون تنفيذ عدة �أن�شطة ت�ضم:
# #مراجعة بيانات نوعية الهواء وحتليل الو�ضع الراهن بالقاهرة الكربى.
# #حتديث درا�سة تن�سيب امللوثات مل�صادرها.
# #ح�صر وجرد ملوثات الهواء.
# #حماكاة الو�ضع بالقاهرة الكربى با�ستخدام النماذج الريا�ضية لت�شتت امللوثات.
# #التقييم الإقت�صادي للت�أثريات ال�صحية الناجمة عن تلوث الهواء بالقاهرة الكربى.
�# #إعداد خطة عمل و�إ�سرتاتيجية �شاملة لل�سيا�سات املطلوب تنفيذها.
.بمت تنفيذ البند الأول وجارى حالي ًا العمل فى البند الثاين وي�شمل حتديث درا�سة "تن�سيب امللوثات
مل�صادرها" التي �أجريت يف عام  ،2002مت تنفيذ املرحلة الأويل فى ف�صل ال�صيف (يونيو) واملرحلة
الثانية فى ف�صل اخلريف (�أكتوبر) جلمع عينات الهواء من  5مواقع ر�صد على م�ستوي القاهرة
الكربى ( قها -القللي -حلوان� -شربا اخليمة -الزمالك) بعدد  440عينة لنف�س مواقع الر�صد
ال�سابقة وذلك لتقييم الو�ضع احلايل يف عام  2010مقارنة بالدرا�سة ال�سابقة عام  ,2002ويتم
حتليل العينات يف معهد بحوث ال�صحراء بالواليات املتحدة الأمريكية ال�ستكمال الدرا�سة وا�ستخراج
النتائج ومن املتوقع الإنتهاء منها يف منت�صف عام .2011
4 .4ت�أكيد جودة عمليات الر�صد البيئي:
 .أالهدف الرئي�سي لإن�شاء املعمل املرجعي هو الت�أكيد على جودة التحاليل واالختبارات واملراقبة و�إمداد
امل�ساعدة مل�ؤ�س�سات الر�صد ,مبا يف ذلك توفري ومراقبة جودة اخلدمات اخلارجية من خالل تطبيق
متطلبات الأيزو  17025والتي تهدف �إىل تطبيق كافه �أوجه تفعيل نظام اجلوده وت�أكيدها بكل
مراحل الت�شغيل والر�صد مبحطات الر�صد لقيا�س نوعيه الهواء .وذلك من خالل تنفيذ تعاقد �سنوي
مع معملني مرجعيني هما املعمل املرجعي لنوعيه الهواء باملعهد القومي للمعايرة واملعمل املرجعي
بجامعة عني �شم�س ،وقد قامت املعامل املرجعية بالتايل :
# #التفتي�ش واملتابعة على حمطات الر�صد اللحظي بال�شبكة .
�# #إعداد برنامج معايرة خارجية ل�ضبط �أداء �أجهزة الر�صد.
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#
#
#
#

#تنظيم برنامج تدريبي لرفع كفاءة املعايرة الداخلية بال�شبكة.
�#إجراء �أعمال معايرة لأجهزة القيا�س اللحظي.
#تنفيذ عدد من اختبارات الكفاءة بالتحليل البيئي ( .)P.T
#تنفيذ برامج تدريبية على �أ�ساليب ت�أكيد اجلودة وحت�ضري ملفات النظام.

�صورة ( )4-1نظام ت�شغيل جهاز املعايرة اخلا�ص ب�شبكة الر�صد لنوعية الهواء

�صورة ( )5-1بع�ض �أجهزه املعمل املرجعي والتي ت�ستخدم بربنامج املعايرة الداخلية
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5 .5برنامج ر�صد الإنبعاثات ال�صناعية:
 .أمت �إ�ستكمال تطوير ال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات من مداخن املن�ش�آت ال�صناعية وذلك ملتابعة
الإنبعاثات حلظي ًا على مدار � 24ساعة يومي ًا با�ستخدام �شبكة �إلكرتونية للمتابعة اللحظية وللت�أكد
من مدى توافق الإنبعاثات ال�صادرة منها مع احلدود امل�سموح بها بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 4
ل�سنة  1994واملعدلة بالقانون رقم  9ل�سنة . 2009
.بزيادة عدد  10نقاط خالل عام  2010وذلك لر�صد الإنبعاثات ال�صادرة من م�صانع الأ�سمنت
واملرتبطة بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية لي�صل عدد املداخن املرتبطة بال�شبكة 92
مدخنة لعدد  39خط �إنتاج لـ  18م�صنع على م�ستوى اجلمهورية ،وذلك ملتابعة الإنبعاثات حلظي ًا على
مدار � 24ساعة يومي ًا با�ستخدام �شبكة �إلكرتونية للمتابعة اللحظية .
.ج�إ�صدار �أول دليل �إر�شادي لأجهزة قيا�س الإنبعاثات لتوجيه امل�صانع باختيار الأجهزة املنا�سبة لر�صد
الإنبعاثات حيث يهدف هذا الدليل �إىل و�ضع �أ�س�س لعمليات الر�صد امل�ستمر للإنبعاثات بد ًء من
م�ستوى التعريف بقواعد و�أ�س�س عمليات الر�صد مرور ًا بعمليات اختيار النموذج املنا�سب للمن�ش�أة،
و�صو ًال لتنفيذ عمليات الر�صد باملوا�صفات القيا�سية املعرتف بها دوليا .وقد روعي يف هذا الدليل �أن
يتم تق�سيم تلك الأ�س�س طبق ًا للمفاهيم العلمية الدارجة وامل�ستخدمة يف هذا الإطار ،كما �أن الدليل
ميكن ا�ستخدامه كمرجع للم�ستخدم املبتدئ يف هذا املجال ويت�ضمن الأ�س�س القانونية لهذا الأمر.

�شكل ( )1-1عدد �شركات الأ�سمنت وعدد املداخن التى مت ربطها بال�شبكة
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.د مت تركيب عدد  17جهاز لزيادة �سعة جتميع بيانات الإنبعاثات لعدد  15من�ش�أة مرتبطة بال�شبكة
القومية لر�صد الإنبعاثات مما �أ�سهم يف تخزين كم �أكرب من البيانات يف حالة �إنقطاع الإت�صال بني
جممع البيانات وبني اخلادم الأ�سا�سي مما �ساهم يف ر�صد حالة التوافق لتلك ال�شركات.
 .ه تطوير قاعدة بيانات لإنبعاثات املن�ش�آت من مداخن �شركات اال�سمنت عن طريق حتديث بع�ض
التقـارير التي �ساهمت يف جتديد الالئحة التنفيذية للقانون رقم  4ل�سنة  1994واملعدلة بالقـانون
رقم  9ل�سنة  2009و�إتاحة البيانات الالزمة للم�ساهمة يف الدرا�سات واال�سرتاتيجيات التي ميكن
�إتخاذها للحد من التلوث ال�صادر من تلك املن�ش�آت ال�صناعية.
 .و تغيري �صناديق احلماية املتواجدة ب�شركات الأ�سمنت وذلك حر�ص ًا على �إ�ستمرار ودقة و�صحة
البيانات املر�سلة.
.ز مت البدء يف املرحلة الثانية من تطوير ال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية والتي ت�شمل:
�# #ضم باقي �شركات الأ�سمدة ملنظومة �شبكة ر�صد الإنبعاثات ال�صناعية وذلك لر�صد
الإنبعاثات الناجمة عن تلك ال�صناعة.
# #ر�صد امللوثات الأخرى ال�صادرة من �شركات الأ�سمنت ومنها �أكا�سيد الكربيت
والنيرتوجني حيث مت الر�صد بعدد � 3شركات وهم (ال�شركة العربية للأ�سمنت و�شركة
امل�صرية للأ�سمنت و�شركة بني �سويف للأ�سمنت).

�صورة ( )6-1ال�شكل العام لل�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية
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6 .6احلد من تلوث الهواء بعادم املركبات:
 .أبرنامج حتويل املركبات التابعة للجهات احلكومية للعمل بالغاز الطبيعي:
الإنتهاء من حتويل  2322مركبة حكومية تابعة لعدد  114جهة حكومية للعمل بالغاز الطبيعي
امل�ضغوط بد ًال من البنزين.
.ببرنامج التو�سع يف ا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود يف و�سائل النقل:
# #مت �إ�ضافة عدد � 130أتوبي�س نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي خالل عام  2010لي�صل عدد
الأتوبي�سات �إىل � 339أتوبي�س بالقاهرة الكربى والإ�سكندرية ،وجاري حالي ًا توريد 120
�أتوبي�س �أخر يعمل بالغاز الطبيعي تابعة لهيئة النقل العام بالإ�سكندرية.
# #مت ت�شغيل عدد � 300أتوبي�س يعمل بال�سوالر مطابق للموا�صفات الأوربية للإنبعاثات
(اليورو )3بهيئة النقل العام بالقاهرة الكربى ،وجاري توريد عدد � 200أتوبي�س.

�شكل ( )2-1عدد الأتوبي�سات العاملة بالغاز الطبيعي

.جم�شروع الكارت الذكي وزيادة عدد حمطات متوين الغاز الطبيعي:
# #مت حتويل عدد  23500تاك�سي خالل عام  2010لي�صل عدد التاك�سيات العاملة بالغاز
الطبيعي �إىل � 143.500سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي من خالل م�شروع
الكارت الذكي والتي 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
الفصل األول :نوعية الهواء
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�شكل ( )3-1عدد املركبات امل�شاركة مب�شروع الكارت الذكي

بحيث يتم خ�صم قيمة التحويل على مراحل من فارق �أ�سعار البنزين والغاز الطبيعي.
# #مت �إن�شاء  11حمطة لتموين الغاز الطبيعي خالل عام  2010لي�صل عدد حمطات التموين
�إىل  130حمطة.
# #مت �إن�شاء  68مركز لتحويل ال�سيارات من بنزين �إىل للعمل بالغاز الطبيعي وبذلك ي�صل
عدد مراكز التحويل �إىل  130مركز بداخل حمطات متوين الغاز الطبيعي.

�شكل ( )4-1عدد حمطات التموين وعدد مراكز التحويل
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# #الإنتهاء من تنفيذ خط غاز ال�صعيد والذي ميتد من ده�شور �شما ًال �إيل �أ�سوان جنوبا
مرور ًا مبحافظات بني �سويف ,الفيوم ,املنيا� ,أ�سيوط� ,سوهاج ،الأق�صر .
 .دم�شروع �إ�ستبدال التاك�سيات القدمية:
بناء على التجربة الرائدة التي قامت بها وزارة الدولة ل�شئون البيئة يف �إ�ستبدال  1100تاك�سي قدمي
بالقاهرة الكربى ب�آخر حديث يعمل بالغاز الطبيعي  ،والنجاح الكبري الذي حتقق من تنفيذ هذا
امل�شروع التجريبي بوزارة الدولة ل�شئون البيئة والإقبال الكبري من �أ�صحاب التاك�سيات القدمية على
امل�شاركة يف هذا امل�شروع.
قامت وزارة املالية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنوك الوطنية وال�شركات املنتجة لل�سيارات خالل
عامي  2010 – 2009بتنفيذ امل�شروع القومي لإ�ستبدال جميع التاك�سيات القدمية ب�إقليم القاهرة
الكربى ،حيث مت خالل عامي � 2010 – 2009إ�ستبدال حوايل  35000تاك�سي قدمي ب�آخر جديد بتكلفة
بلغت �أكرث من ن�صف مليار جنيه م�صري من خالل �صندوق متويل �شراء بع�ض مركبات النقل ال�سريع
الذي مت �إن�شا�ؤه بوزارة املالية لتمويل احلوافز الإقت�صادية املطلوبة لأ�صحاب التاك�سيات القدمية.
 .هم�شروع تاك�سي العا�صمة بالقاهرة الكربى:
مت خالل عام  2010حتويل عدد  89تاك�سي للعمل بالغاز الطبيعي لت�صبح جميع التاك�سيات املدرجة
بامل�شروع تعمل بالغاز الطبيعي وعددهم  1136تاك�سي وذلك بالتن�سيق مع حمافظة القاهرة وهي
اجلهة املخت�صة والداعية لتنفيذ امل�شروع ومب�شاركة وزارة الدولة ل�شئون البيئة فى �إدارة امل�شروع.

�شكل ( )5-1عدد تاك�سي العا�صمة الذي مت حتويله للعمل بالغاز الطبيعي
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.وم�شروع �إ�ستبدال املوتو�سيكالت ثنائية الأ�شواط بالقاهرة الكربى:
مت �إعداد مقرتح م�شروع لإ�ستبدال املوتو�سيكالت ثنائية الأ�شواط ب�إقليم القاهرة الكربى ب�أخرى
رباعية الأ�شواط ،ومت الإنتهاء من �إعداد درا�سة لتقدير الفوائد البيئية والإقت�صادية التي �سوف
تتحقق من تطبيق امل�شروع �سواء داخل �إقليم القاهرة الكربى �أو على م�ستوى اجلمهورية ،بالإ�ضافة
�إىل �إعداد الآلية التي من خاللها �سوف يتم تنفيذ مراحل امل�شروع ودرا�سة املعوقات التي �سوف
تواجه عملية التنفيذ.
 .زبرنامج فح�ص عادم املركبات على الطرق:
# #تنفيذ حمالت م�شرتكة بالتن�سيق والتعاون مع كل من الإدارة العامة للمرور والإدارة
العامة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات املائية لفح�ص عادم املركبات على الطرق و�إيقاف
ال�سيارات املخالفة و�سحب تراخي�صها وحترير حما�ضر عند جتاوز احلدود امل�سموح
بها والواردة بقانون 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
�إنبعاثاته مع احلدود الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة قبل ال�سماح له ب�إعادة
ت�سيري ال�سيارة مرة �أخرى.
Ó Óعدد املركبات التي مت فح�صها خالل عام  2010عدد � 42953سيارة ديزل وبنزين.
Ó Óعدد ال�سيارات التي اجتازت الفح�ص � 28568سيارة ديزل وبنزين.
Ó Óعدد ال�سيارات التي مل جتتاز الفح�ص � 14385سيارة ديزل وبنزين.
Ó Óعدد ال�سيارات التي مل جتتاز الفح�ص فى عام  2009ومت �إعادته لها � 5423سيارة
بنزين وديزل باملركز الفني ،اجتاز الفح�ص منها � 3504سيارة ديزل وبنزين.

�شكل ( )6-1برنامج فح�ص عادم املركبات على الطرق خالل عام 2010
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.حبرنامج فح�ص �أتوبي�سات هيئة النقل العام الرا�سبة
# #يتم �سنوي ًا تنفيذ برنامج لفح�ص جميع الأتوبي�سات التابعة لهيئة النقل العام و�شركة
�أتوبي�س القاهرة الكربى وذلك يف �إطار خطة وزارة الدولة ل�شئون البيئة للحد من تلوث
الهواء بعادم املركبات.
# #مت تنفيذ برنامج �إعادة فح�ص الأتوبي�سات التي مل جتتاز الفح�ص خالل عام 2009
وعددها � 2877أتوبي�س ،الأتوبي�سات املعطلة منها � 1173أتوبي�س وقد مت الفح�ص لعدد
� 1704أتوبي�س اجتاز الفح�ص منها � 724أتوبي�س بينما مل يجتاز الفح�ص � 980أتوبي�س.
# #مت تنفيذ الربنامج ال�سنوي لفح�ص �أتوبي�سات هيئة النقل العام و�شركة �أتوبي�س القاهرة
الكربى والبالغ عددها � 3677أتوبي�س ،الأتوبي�سات املعطلة منها � 1136أتوبي�س وقد مت
الفح�ص لعدد � 2541أتوبي�س اجتاز الفح�ص منها � 1320أتوبي�س بينما مل يجتاز الفح�ص
منها � 1221أتوبي�س.
# #جاري تنفيذ برنامج �إعادة فح�ص لل�سيارات و الأتوبي�سات التي مل جتتاز الفح�ص خالل
عام  2010وذلك بعد تنفيذ برنامج الإ�صالح وال�صيانة لهم.

�شكل ( )7-1يو�ضح برنامج فح�ص الأتوبي�سات خالل عام 2010
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 .ط�إن�شاء قاعدة بيانات لربامج فح�ص عادم املركبات
حتديث وت�شغيل قاعدة بيانات فح�ص عادم املركبات على الطرق باملركز الفني ،وقد مت ت�سجيل
عدد � 50ألف �سيارة من �إجمايل ال�سيارات التي مت فح�صها بربنامج الفح�ص على الطرق وجاري
ا�ستكمال جميع املركبات والتي ت�صل �أعدادها حلوايل � 250ألف مركبة.
7 .7امل�ؤمترات والندوات وبرامج التدريب:
 .أامل�شـاركة يف «امل�ؤمتر الإقليمي للنقل امل�ستـدام داخل املدن» يف الفرتة من � 13-11إبريل2010
بدم�شق – �سوريا التابع للخطة الزرقاء مبنطقة املتو�سط ومب�شاركة معظم الدول العربية املطلة
جنوب و�شرق البحر املتو�سط بالتعاون مع وزارة البيئة الفرن�سية والبنك الدويل وذلك بتقدمي ورقة
عمل عن جناح اجلانب امل�صري يف م�شروع �إ�ستبدال التاك�سيات القدمية ب�أخرى حديثة تعمل بالغاز
الطبيعى و�آلية متويل و تنفيذ امل�شروع بالقاهرة الكربى.
.بتنفيذ برنامج تدريبي ل�ضباط ومهند�سي الإدارة العامة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات املائية لرفع الوعي
البيئي بتلوث الهواء و�أ�ضراره ال�صحية و�أخطار عوادم ال�سيارات وطرق قيا�سها.
.جامل�شاركة يف ور�شة عمل عن طرق ح�صر وجرد امللوثات �ضمن الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة
( )UNDPمبركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي.
.دتنظيم برنامج تدريبي للفروع الإقليمية جلهاز �شئون البيئة والفنيني بالإدارة العامة ل�شرطة البيئة
وامل�سطحات املائية على ا�ستخدام و�صيانة �أجهزة فح�ص عادم املركبات.
 .هامل�شاركة يف فعاليات منتدى "الوقود وال�سيارات الأنظف من �أجل �سيا�سات الهواء النظيف يف
ال�شرق الأو�سط" من � 27 – 26سبتمرب  2010حتت �إ�شراف (برنامج الأمم املتحدة للبيئة – جامعة

الدول العربية – مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي و�أوربا ( �سيداري)) ،وذلك لعر�ض اخلربات
التي تو�صلت �إليها الدول العربية يف احلد من التلوث ال�صادر من عوادم املركبات و�صوال �إىل �ضرورة
تعاون الدول العربية لدرا�سة الو�ضع البيئي والإقليمي باملنطقة لو�ضع اخلطط والإ�ستريايجيات
ال�ستخدام مركبات �صديقة للبيئة.

 .وتنفيذ برنامج تدريبي عن "كيفية ح�ساب معامل الإنبعاث  "Emission factorمبركز التنمية
التكنولوجي بجامعة القاهرة.
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8 .8التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى
 .أجتديد بروتوكول تعاون بني جهاز �شئون البيئة والهيئة العامة للأر�صاد اجلوية وذلك لتوفري
الدعم الفني لإدارة الإنذار املبكر 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.
.بمت التن�سيق مع جميع �شركات الأ�سمنت يف جمال:
# #ر�صد ملوثات �أخرى مثل �أكا�سيد النيرتوجني وثاين �أك�سيد الكربيت من خالل ال�شبكة
القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية على مدار � 24ساعة.
�# #إجراء عمليات املعايرة لأجهزة الر�صد الذاتي و�إر�سال التقارير ملراجعتها من قبل
م�سئويل ال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية ومطابقتها مع القيا�سات احلقلية
للمعمل املركزي بجهاز �شئون البيئة للت�أكد من دقة البيانات املر�سلة من قبل ال�شركات.
# #ر�صد امللوثات ال�صادرة من مداخن تلك ال�شركات على مدار � 24ساعة وربطها بال�شبكة.
.جيف اطار تطوير ال�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية ل�ضم �شركات اخرى للر�صد امل�ستمر
ف�إنه قد مت جتديد التن�سيق مع وزارة الكهرباء والطاقة ل�ضم جميع حمطات الكهرباء على م�ستوى
اجلمهورية بال�شبكة.
.دمت ت�شكيل جلنة م�شرتكة مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ملتابعة تنفيذ برنامج فح�ص
عادم املركبات بوحدات املرور ودرا�سة املعوقات التي تعوق عملية التنفيذ وذلك يف عدد  13حمافظة
ب�إجمايل عدد  49وحدة مرور خارج نطاق القاهرة الكربى .
 .همت الإ�شرتاك مع كل من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات يف تنفيذ
خطة لتوعية املواطنني ب�أخطار عوادم املركبات من خالل حمالت الفح�ص على الطرق دون توقيع
خمالفات بيئية لقائدي املركبات يف حالة عدم اجتياز ال�سيارة الختبار الفح�ص البيئي وذلك يف
�إطار الإحتفال بيوم البيئة العاملي.
 .ومت التن�سيق مع كل من حمافظات الأق�صر و�أ�سوان لقيا�س انبعاثات العائمات والفنادق ال�سياحية عند
منح الرتاخي�ص �أو التجديد وذلك من خالل �إ�صدار قرار ب�إدراج الفح�ص البيئي للعائمات ال�سياحية
�ضمن �إجراءات التجديد �أو الرتخي�ص ملزاولة الن�شاط ،و�سيقوم الفرع الإقليمي جلهاز �شئون البيئة
مبهمة القيا�سات والفح�ص و�إعطاء املوافقة البيئية على ذلك.
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.زمت اال�شرتاك مع هيئة اخلدمات احلكومية بوزارة املالية يف �إعداد املناق�صة اخلا�صة ب�إن�شاء مركز
لتخريد ال�سيارات القدمية والت�أكيد على تطبيق اال�شرتاطات البيئية به.
.حمت اال�شرتاك مع وزارة النقل ب�ش�أن �إعداد اال�شرتاطات البيئية اخلا�صة بتخريد �سيارات النقل املقطورة.
.طمت التعاون مع هيئة النقل العام مبحافظة القاهرة �إعداد نظام ب�ش�أن �ضبط و�إ�صالح حمركات
الأتوبي�سات الغري متوافقة بيئي ًا حتى يت�سنى �إعادة الفح�ص مرة �أخرى.
.يمت التن�سيق مع وزارة الداخلية ب�ش�أن املوافقة على حتويل التاك�سيات اجلديدة امل�ستبدلة من خالل
م�شروع �إ�ستبدال التاك�سيات بوزارة البيئة من اللون الأبي�ض والأ�سود �إىل اللون اجلديد الأبي�ض كما
هو مطبق بامل�شروع القومي لإ�ستبدال التاك�سيات بوزارة املالية ،وذلك بناء على رغبة �أ�صحاب هذه
التاك�سيات حيث وافقت اللجنة العليا لت�سيري امل�شروع بوزارة املالية على �أن�ضمامهم للم�شروع من
خالل التحويل �إىل اللون الأبي�ض والعمل بالتعريفة اجلديدة للتاك�سي الأبي�ض.
.كمت امل�شاركة يف جلنة االقرتاحات وال�شكاوي مبجل�س ال�شعب ب�ش�أن �إعداد درا�سة ملقرتح �إن�شاء م�شروع
التاك�سي النهري كو�سيلة للنقل واملوا�صالت بالقاهرة الكربى وفق ًا لل�ضوابط التي ت�ضمن الأمن
وال�سالمة وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف امل�سارات تفادي ًا لوقوع احلوادث ووفق ًا لل�ضوابط التي
تلزمها الوزارات املعنية.
9 .9متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية
 .أقيا�س مدى توافق والتزام املن�ش�آت واملركبات باملعايري الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة
رقم  4ل�سنة  2004واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009وطبق ًا ملا ت�ضمنته هذه الالئحة ب�أن يتم
�أعادة النظر يف احلدود املن�صو�ص عليها يف فرتة ال تقل عن ثالث �سنوات لتعديل احلدود امل�سموح
بها لتكون �أكرث �أمان ًا على امل�ستوى ال�صحي للمواطنني وذلك للو�صول �إىل املعايري العاملية وطبق ًا
ال�سرتاتيجيات الو�ضع البيئي وعليه فقد مت اقرتاح معايري جديدة للحدود الق�صوى امل�سموح بها يف
الهواء املحيط وكذلك للمن�ش�آت ال�صناعية واملركبات و�إ�ضافة معايري �أخرى للملوثات ميكن قيا�سها
من خالل �شبكات الر�صد ومعامل جهاز �شئون البيئة.
.ب�ساهم وجود قاعدة بيانات ال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية (م�صانع الأ�سمنت) يف و�ضع
التعديل النهائي لالئحة التنفيذية للقانون رقم  4ل�سنة  2004واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة 2009
وذلك ب�إ�ضافة معايري �أكرث �صرامة من احلدود ال�سابقة ملحاولة الو�صول �إيل املعايري العاملية تدريجي ًا.
بالإ�ضافة �إىل تقدير �أحمال التلوث ال�صادر ب�شكل دقيق وبالتايل البدء يف تطبيق التعوي�ضات البيئية
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املن�صو�ص عليها قانون ًا لأول مرة على م�ستوى القطاع ال�صناعي.
.ج �أثمرت عمليات املراقبة امل�ستمرة لإنبعاثات املركبات على الطرق وتفعيل �إجراءات �إعادة �ضبط
وفح�ص ال�سيارات املخالفة بالإ�ضافة �إىل �إجراءات التعوي�ضات والق�ضايا البيئية عن �ضبط عدد
 14385خمالفة خالل عام  2010وتوقيع الإجراءات القانونية عليها.
1010بناء القدرات ورفع الكفاءة
مت بناء القدرات ورفع كفاءة العاملني يف جمال حت�سني نوعية الهواء وذلك من خالل �إر�سال العاملني
يف دورات داخل وخارج البالد ،وقد متت امل�شاركة يف الربامج التالية:
.أالربامج يف اليابان ( تدريب خارجي)
#

#الربنامج التدريبي يف جمال "�إدارة م�صادر تلوث الهواء ".

#

#الربنامج التدريبي يف جمال " طرق التحكم يف م�صادر تلوث الهواء ".

#

#الربنامج التدريبي يف جمال "�إجراءات مكافحة عوادم ال�سيارات باملدن".

.بالربامج يف م�صر ( تدريب داخلي)
#
#
#

#
#
#

#تنظيم برنامج تدريبي على كيفية اجراء �أعمال املعايرة لأجهزة الر�صد البيئي باملعمل
املرجعي لنوعية الهواء باملعهد القومي للمعايرة لفريق العمل التابع ل�شبكة الر�صد.
#برنامج �إح�صاء وحتليل البيانات – باجلهاز املركزي للتنظيم والإدارة.
#تدريب الفروع الإقليمية للجهاز على كيفية �إجراء عمليات الر�صد امل�ستمر ل�شركات
الأ�سمنت ،وتوفري الأجهزة الالزمة لعملية املتابعة حتى تتمكن الفروع من متابعة ال�شركات
الواقعة يف نطاق الفروع على مدار � 24ساعة و�إتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة للحد
من التلوث ال�صادر من تلك ال�شركات.
#التعاون مع �شركات الأ�سمنت والأ�سمدة وال�شركات املوردة لأجهزة ر�صد الإنبعاثات
لإعداد الدليل الإر�شادي لأجهزة قيا�س الإنبعاثات لتوجيه امل�صانع باختيار الأجهزة
املنا�سبة لر�صد الإنبعاثات ال�صادرة من مداخن هذه امل�صانع.
#التدريب والتوعية البيئية ل�ضباط �شرطة البيئة وامل�سطحات البيئية يف جمال تلوث الهواء
والآثار البيئية وطرق التحكم بها.
#امل�شاركة يف جلنة دليل الأداء البيئي.
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3 .3امل�سابقات التي مت امل�شاركة فيها لعام 2010واجلوائز التي مت احل�صول عليها:
فى �ضوء اهتمام احلكومة باالرتقاء ب�أداء اجلهاز الإداري بالدولة ومواكبته للمتغريات العاملية
وقيام وزارة التنمية الإدارية مب�سابقة املدير املتميز �سنويا لتحفيز العاملني  ,فقد مت ح�صول
مدير �إدارة تطوير املعايري باملركز الثالث على م�ستوى الوزارة لعام .2010
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الف�صل الثانى
التغريات املناخية
مقدمة

حققت وزارة الدولة ل�شئون البيئة خالل عام  2010العديد من االجنازات فى جمال التغريات
املناخية ،ي�أتي يف مقدمتها الإعالن عن �إ�صدار تقرير الإبالغ الوطني الثاين مل�صر لإتفاقية الأمم
املتحدة الإطارية لتغري املناخ  ،Second National Communication SNCوالذي ا�شتمل
على بيان ح�صر انبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري ب�شرية املن�ش�أ من جمهورية م�صر العربية من
قطاعات الطاقة وال�صناعة والنقل والزراعة واملخلفات ،وكذا بع�ض الإجراءات وال�سيناريوهات
التي من �ش�أنها احلد من تلك االنبعاثات .بالإ�ضافة �إىل عر�ض التدابري التي اتخذتها م�صر
لتنفيذ �أهداف الإتفاقية ،درا�سة وتقييم املخاطر املحتملة على القطاعات املختلفة كال�سواحل
والزراعة واملوارد املائية وال�صحة وال�سياحة والإ�سكان و�إجراءات التكيف معها ،وما يتطلبه ذلك
من تكنولوجيا ومتويل ،كما مت الإنتهاء من تقرير م�شروع الدرا�سة الوطنية البيئية والإقت�صادية
والتنموية لإحتياجات تغري املناخ  ،NEEDS/حيث مت من خالل امل�شروع حتديد الإحتياجات
الفنية واملالية املرتبطة بامل�شروعات التي مت �إقرتحها من خالل الإبالغ الوطني الثاين كتدابري
للتخفيف واحلد من االنبعاثات و�إجراءات تقييم احل�سا�سية والتكيف ،كما مت البدء يف املرحلة
الأوىل التح�ضريية مل�شروع الإبالغ الوطني الثالث لإتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ،
والتي تبلغ مدته ثالثة �أ�شهر مبيزانية قدرها � 20ألف دوالر �أمريكي من خالل برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ،ومرفق البيئة العاملي ،و�سكرتارية �إتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ.
كما مت عقد عدد � 3إجتماعات للجنة الوطنية للتغريات املناخية والتي مت �إن�شا�ؤها بقرار رئي�س
جمل�س الوزراء يف عام  ،2007وت�ضم ممثلي وزارات اخلارجية واملوارد املائية والري والزراعة
وا�ست�صالح الأرا�ضي والكهرباء والطاقة والبرتول والتجارة وال�صناعة والتنمية الإقت�صادية �إىل
جانب خرباء من الهيئات واجلهات ذات ال�صلة ،وت�أتي هذه الإجتماعات يف �إطار متابعة الن�شاطات
املختلفة التي تبذلها احلكومة امل�صرية يف جمال تغري املناخ والتكيف مع �آثاره املختلفة.
كما ت�أتي م�شروعات �آلية التنمية النظيفة � -إحدى �آليات ثالث �أقرها بروتوكول كيوتو ،والذي
يهدف �إىل تنفيذ م�شروعات تعمل على تخفي�ض �إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري  -على ر�أ�س
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�إهتمامات وزارة الدولة ل�شئون البيئة من �أجل تفعيل �آليات التخفيف؛ حيث ت�سعى الآلية �إىل
احلد من غازات الإحتبا�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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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام 2010
 -1م�شروع الإبالغ الوطني الثاين
انتهت م�صر من �إعداد تقرير الإبالغ الوطني الثاين لإتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ
والذي بد�أ منذ عام 2007و�أ�ستمر ملدة ثالث �أعوام �إنتهى ب�إ�صدار التقرير خالل �شهر مايو،2010
وقد �صدر التقرير خالل حلقة العمل اخلتامية للم�شروع ،والتي �إفتتحها ال�سيد وزير الدولة ل�شئون
البيئة وال�سيد مدير مكتب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وعدد من ال�شخ�صيات الهامة واخلرباء
املهتمني بق�ضايا التغريات املناخية.

�صورة ( ) 1-2معاىل وزير الدولة ل�شئون البيئة يفتتح فعاليات ور�شة العمل اخلتامية للإعالن عن �صدور تقرير الإبالغ الوطني الثاين مل�صر

ويف �إطار تنفيذ وزارة الدولة ل�شئون البيئة لإلتزاماتها كنقطة ات�صال وطنية لإتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية لتغري املناخ ،وطبق ًا للبند رقم ( )12من ن�ص الإتفاقية ب�ش�أن "�إبالغ املعلومات املتعلقة
بالتنفيذ" يف فقرته رقم ( ،)1اخلا�صة بقيام كل طرف ب�إبالغ م�ؤمتر �أطراف الإتفاقية مبعلومات
حول ح�صر الإنبعاثات لغازات الإحتبا�س احلراري ب�شرية املن�ش�أ من القطاعات املختلفة ،وعر�ض
التدابري املتخذة لتنفيذ �أهداف الإتفاقية ،وال�سيا�سات الالزم �إتباعها للتخفيف من الإنبعاثات
واحلد منها ،وتقييم احل�سا�سية واملخاطر املناخية وكيفية التكيف معها والتكنولوجيات والتمويل
الالزم لذلك.
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 -2م�شروع الدرا�سة الوطنية البيئية والإقت�صادية والتنموية لإحتياجات تغري املناخ :
�إنتهت م�صر �ضمن  10من الدول النامية من تنفيذ م�شروع الدرا�سة الوطنية البيئية والإقت�صادية
والتنموية لإحتياجات تغري املناخ خالل �شهر ابريل  ،2010والذي مت متويله من �سكرتارية �إتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ؛ يف �إطار تنفيذ وزارة الدولة ل�شئون البيئة اللتزاماتها كنقطة
ات�صال وطنية لإتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ ،وطبق ًا للبند رقم ( )12بالإتفاقية ب�ش�أن
"�إبالغ املعلومات املتعلقة بالتنفيذ" ،يف فقرته رقم ( )7اخلا�صة بالرتتيب لتوفري الدعم الفني
واملايل للدول النامية يف جمال حتديد االحتياجات الفنية واملالية املرتبطة بامل�شروعات املقرتحة
وتدابري اال�ستجابة على حموري التخفيف والتكيف.
وقد مت من خالل امل�شروع حتديد الإحتياجات الفنية واملالية املرتبطة بامل�شروعات التي مت �إقرتحها
من خالل الإبالغ الوطني الثاين كتدابري للتخفيف واحلد من الإنبعاثات و�إجراءات تقييم احل�سا�سية
والتكيف ،وقد مت 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 .كما مت �إ�صدار التقرير يف �شكله النهائي وتقدميه �إىل �سكرتارية �إتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية للتغريات املناخية.
و�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 الإقت�صاديني الذين يقومون بتقييم
االحتياجات التمويلية لهذه الأن�شطة.
 -3م�شروع الإبالغ الوطني الثالث:
مت البدء يف املرحلة الأوىل من م�شروع الإبالغ الوطني الثالث لإتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري
املناخ ،حيث مت تنظيم ور�شة عمل تعريفية مل�شروع الإبالغ الوطني الثالث بح�ضور جلنة الت�سيري
واخلرباء املتخ�ص�صني من اجلهات احلكومية وغري احلكومية ،ومتت مناق�شة �أهداف امل�شروع
واملكونات الرئي�سية له وخطة العمل املقرتحة لإعداد وثيقة امل�شروع مب�شاركة اخلرباء املتخ�ص�صني
باجلهات املختلفة.
وقد مت عقد عدد من الإجتماعات مع ال�سادة اخلرباء وممثلي كافة اجلهات املعنية ،حيث مت مناق�شة
�آراء ال�سادة الأع�ضاء حول نقاط ال�ضعف والقوة يف تقرير الإبالغ الوطني الثاين ،وكيفية تاليف
ذلك خالل �إعداد تقرير الإبالغ الوطني الثالث ،ومناق�شة مقرتحاتهم ب�ش�أن املو�ضوعات واملجاالت
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والأفكار اجلديدة التي ميكن ا�ستعرا�ضها يف الإبالغ الوطني الثالث ،ومل تكن موجودة يف تقرير
الإبالغ الوطني الثاين ،واملقرتحات الالزمة لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة خالل مراحل �إعداد امل�شروع
املختلفة �سواء من النواحي التنظيمية �أو الإدارية �أو الفنية.
وقد مت الإنتهاء من �إعداد الوثيقة النهائية مل�شروع الإبالغ الوطني الثالث على �ضوء نتائج تلك
الإجتماعات بالإ�ضافة �إىل مراجعة الوثائق الوطنية ذات ال�صلة ،ومت اعتمادها بوا�سطة جلنة ت�سيري
امل�شروع والتي متثل اجلهات املعنية وبرئا�سة خبري البيئة العاملي د/م�صطفى طلبه.

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى
�1 .1أن�شطة اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة
 .أيف �إطار اهتمام م�صر بالعمل على تفعيل وتن�شيط م�شروعات "�آلية التنمية النظيفة" ،فقد
�شارك الوفد امل�صري خالل عام  2010يف ثالثة �إجتماعات للجان الوطنية املعنية ب�آلية التنمية
النظيفة التابعة لإتفاقية الأمم املتحدة الإطارية للتغريات املناخية ،حيث �أكد الوفد امل�صري خالل
تلك الإجتماعات على املطالب اخلا�صة بدعم الدول النامية لتنفيذ �أن�شطة م�شروعات �آلية التنمية
النظيفة وخا�صة امل�شروعات الرباجمية.
.بو� �ص��ل �إج��م��ـ��ايل امل �� �ش��روع��ات يف احل��اف �ظ��ة �إىل  82م �� �ش��روع م �ن��ذ ب ��داي ��ة ع �م��ل ال�ل�ج�ن��ة
ال��وط �ن �ي��ة لآل��ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة ع �ـ��ام  2005وح �ت��ى ن �ه��اي��ة ع �ـ��ام  ،2010ح �ي��ث حتقق
خف�ض �سنوي يف االن�ب�ع��اث��ات ي�ق��در ب �ح��وايل  9مليون ط��ن ث��اين �أك�سيد ال�ك��رب��ون املكافئ،
وبتكلفة ا�ستثمارية تبلغ حوايل  3مليار دوالر ،وبيانها كالتايل:
# #عدد  7م�شروعات مت ت�سجيلها دولي ًا يف املجل�س التنفيذي الدويل لآلية التنمية النظيفة.
# #عدد  1م�شروع مقدم للت�سجيل الدويل يف املجل�س التنفيذي الدويل لآلية التنمية النظيفة.
# #عدد  9م�شروعات ح�صلت على خطابات املوافقة النهائية ( Letter of Approvalمن
اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة وفى مرحلة التدقيق الدويل (.)Validation
# #عدد  63م�شروع ح�صلت على خطابات املوافقة املبدئية ( )Letters of No Objectionمن
اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.
# #عدد  2م�شروع حتت الإعداد (.)Pipeline
.جقامت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة بعقد (� )5إجتماعات (ثالث �إجتماعات للمكتب
امل���ص��ري ل�ل�آل�ي��ة ،و�إج�ت�م��اع�ين للمجل�س امل���ص��ري ل�ل�آل �ي��ة) ،حيث ح�صل  29م���ش��روع على
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خطابات املوافقة املبدئية ،وح�صل ث�لاث م�شروعات على خطابات املوافقة النهائية ،كما
هو مبني يف جدول ( )1-2و(.)2-2
جدول رقم ( )1-2م�شروعات حا�صلة على خطابات املوافقة املبدئية خالل عام 2010

امل�شروع

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

1

حتويل الوقود من الغاز الطبيعي �إيل الكتلة احليوية � -شركة بيب�سي كوال م�صر  -قطاع خا�ص
مبحافظة ال�ساد�س من �أكتوبر

2585

2

حتويل الوقود من الغاز الطبيعي �إيل الكتلة احليوية � -شركة بيب�سي كوال م�صر  -قطاع خا�ص
مبحافظة الإ�سكندرية

1747.09

3

حتويل الوقود من الغاز الطبيعي �إيل الكتلة احليوية � -شركة بيب�سي كوال م�صر  -قطاع خا�ص
مبحافظة �سوهاج

1620.14

4

حتويل الوقود من الغاز الطبيعي �إيل الكتلة احليوية � -شركة بيب�سي كوال م�صر  -قطاع خا�ص
مبحافظة بور �سعيد

3662.21

5

حتويل الوقود من الغاز الطبيعي �إيل الكتلة احليوية � -شركة بيب�سي كوال م�صر  -قطاع خا�ص
مبحافظة القاهرة  -مدينة ن�صر

3662.21

6

حتويل الوقود من الغاز الطبيعي �إيل الكتلة احليوية � -شركة بيب�سي كوال م�صر  -قطاع خا�ص
مبحافظة املنيا

2157.79

7

حتويل الوقود من الغاز الطبيعي �إيل الكتلة احليوية � -شركة بيب�سي كوال م�صر  -قطاع خا�ص
حمافظة الغربية – طنطا

3662.21

8

حتويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي  -ال�شركة امل�صرية لل�سكر وال�صناعات التكاملية ،قطاع
الأعمال العام مب�صنع ال�شركة يف كوم �أمبو

21513

9

حتويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي  -ال�شركة امل�صرية لل�سكر وال�صناعات التكاملية ،قطاع
الأعمال العام مب�صنع ال�شركة يف جرجا

11187

10

حتويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي  -ال�شركة امل�صرية لل�سكر وال�صناعات التكاملية ،قطاع
الأعمال العام مب�صنع ال�شركة يف جنع حمادي

7314

11

حتويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي  -ال�شركة امل�صرية لل�سكر وال�صناعات التكاملية ،قطاع
الأعمال العام مب�صنع ال�شركة يف �أرمنت

30118

12

حتويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي  -ال�شركة امل�صرية لل�سكر وال�صناعات التكاملية ،قطاع
الأعمال العام مب�صنع ال�شركة يف �إدفو

27563

م
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13

حتويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي  -ال�شركة امل�صرية لل�سكر وال�صناعات التكاملية ،قطاع
الأعمال العام مب�صنع ال�شركة يف د�شنا

27536

14

حتويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي  -ال�شركة امل�صرية لل�سكر وال�صناعات التكاملية ،قطاع
الأعمال العام مب�صنع ال�شركة يف قو�ص

44747

15
16

حتويل الوقود من ال�سوالر �إيل الغاز الطبيعي  -مقدم من ال�شركة امل�صرية لل�صناعات الكهربية
والبال�ستيك – قطاع خا�ص
حتويل الوقود من املازوت �إيل الوقود البديل (جزئي ًا)  -مقدم من �شركة العامرية للأ�سمنت –
قطاع خا�ص

10000
57414

17

حت�سني كفاءة الطاقة – مقدم من �شركة املن�صورة للراتنجات وال�صناعات الكيماوية  -قطاع
خا�ص

4000

18

كفاءة الطاقة يف �أنظمة �ضخ املياه مقدم من �شركة مياه ال�شرب بالقاهرة الكربى – قطاع عام

69915

19

حت�سني كفاءة الطاقة وا�سرتجاع احلرارة مقدم من �شركة �سيناء للأ�سمنت الأبي�ض  -قطاع خا�ص

8500

20

ا�ستغالل غازات ال�شعلة مقدم من �شركة ال�سوي�س لت�صنيع البرتول – قطاع عام

142486

21

ت�شجري الطريق الدائري  -املرحلة الثانية

100000

22

اجلاتروفا بالأق�صر � -شركة  - JatroSolutions GmbHقطاع خا�ص (كيان ا�ست�شاري)

7800

23

م�شروع تغيري ملبات ال�شوارع بلمبات موفرة للطاقة (مرحلة ثانية) – �شركة �شمال القاهرة لتوزيع
الكهرباء – قطاع عام

75000

24

م�شروع تخريد و�إحالل �سيارات التاك�سي ،واملقدم من وزارة املالية ،قطاع حكومي

25

م�شروع مزرعة رياح خليج الزيت قدرة  120ميجاوات حتى ( 400ميجاوات) واملقدم من �شركة
ايتاجلني م�صر للطاقة ،قطاع خا�ص

250000

26

م�شروع برنامج حتويل مكامري الفحم من الطريقة التقليدية �إىل الطريقة املميكنة يف م�صر ،واملقدم
من جهاز �شئون البيئة امل�صري –قطاع حكومي

36000

27

م�شروع وحدة �إزالة �أك�سيد النيرتوز من عادم م�صنع حام�ض النيرتيك مقدم من �شركة الن�صر
للأ�سمدة وال�صناعات الكيماوية "�سمادكو" – قطاع عام

236045

28

م�شروع قن�ص غاز املدافن ( )LFGالناجت عن ال�صرف ال�صحي – مقدم من ال�شركة الدولية لنظافة
املدن – قطاع خا�ص

22000

29

م�شروع برنامج تخريد و�إحالل املوتو�سيكالت ثنائية الأ�شواط يف م�صر -مقدم جهاز �شئون البيئة
امل�صري –قطاع حكومي

14400

الإجمايل

953678.57

2176313.22
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جدول رقم ( :)2-2م�شروعات حا�صلة على خطابات املوافقة النهائية خالل 2010
رقم

1
2
3

امل�شروع

جتميع وحرق غاز امليثان باملدفن ال�صحي للمخلفات ال�صلبة ب�أبي زعبل
م�شروع تخريد و�إحالل التاك�سي ،واملقدم من وزارة املالية ،قطاع حكومي
حتويل الوقود للغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء والعمليات ال�صناعية ب�شركة م�صر للغزل
والن�سيج و�صباغى البي�ضا بكفر الدوار
الإجماىل

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

94819
953678.57
45434
1093931.57

 .دمت ت�سجيل ثالثة م�شروعات خالل عام  2010يف املجل�س التنفيذي الدويل لآلية التنمية النظيفة،
حتقق خف�ض �سنوي يقدر بحوايل  824192طن ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ ،وبتكلفة ا�ستثمارية
تقدر بحوايل  294مليون دوالر جدول ()2-3
جدول رقم ( )3-2م�شروعات مت ت�سجيلها دولي ًا خالل 2010

رقم

1
2
3

امل�شروع

�إن�شاء حمطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة  120ميجاوات بالزعفرانة مقدم
من هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة وممول بالتعاون مع الدمنرك.
�إن�شاء حمطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة  80ميجاوات بالزعفرانة مقدم
من هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة وممول بالتعاون مع �أملانيا.
حتويل الوقود للغاز الطبيعي لعدد  311م�صنع للطوب الطفلى بعرب �أبو�ساعد.
الإجمايل

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

197422
171500
455270
824192

 .هوافق املجل�س على تفوي�ض املكتب امل�صري لآلية التنمية النظيفة ب�إ�صدار خطابات املوافقة املبدئية
مل�شروعات �آلية التنمية النظيفة.
 .وقدرت التكلفة اال�ستثمارية للم�شروعات التي متت املوافقة عليها عام  2010فقط (مبدئية ونهائية)
بحوايل  677.9مليون دوالر ،حتقق خف�ض �سنوي يف انبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري ي�صل �إىل
نحو  2.3مليون طن ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ فى جماالت الطاقة اجلديدة واملتجددة ،الت�شجري،
املخلفات ،حتويل الوقود ،حت�سني كفاءة الطاقة وال�صناعة.
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 .زباال�ضافه اىل �أن�شطة اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة ،ف�إن وزارة الدولة ل�شئون البيئة تعمل
على التن�سيق امل�ستمر مع الوزارات والهيئات وال�شركات ذات ال�صلة من �أجل التعريف والرتويج
لأهمية تنفيذ م�شروعات الآلية مب�صر� ،إىل جانب عدد من اللقاءات والإجتماعات مع خرباء
دوليني من كوريا اجلنوبية والهند وال�صني والدمنارك ورو�سيا ملناق�شة موقف م�شروعات �آلية
التنمية النظيفة مب�صر وفر�ص التعاون مع القطاع اخلا�ص املحلى والأجنبي.
� -2أن�شطة اللجنة الوطنية للتغريات املناخية:
 .أقامت اللجنة الوطنية للتغريات املناخية بعقد �إجتماع خالل �شهر مار�س  ،2010وحيث مت عر�ض
موقف م�صر مب�ؤمتر الأطراف اخلام�س ع�شر والذي �إنعقد بكوبنهاجن – الدمنارك خالل �شهر
دي�سمرب  ،2009كما طرحت اللجنة الر�ؤية امل�ستقبلية للتو�صل �إىل �إتفاقية م�شرتكة خا�صة بق�ضية
التغريات املناخية ،كما مت عقد �إجتماع خالل �شهر دي�سمرب  ،2010وهو يعترب �إجتماع �إعدادي
مل�ؤمتر الأمم املتحدة للتغريات املناخية باملك�سيك والذي مت فيه الإعالن عن �صدور قرار رئي�س
جمل�س الوزراء بت�شكيل الوفد امل�صري امل�شارك بامل�ؤمتر.
.بمت عقد الإجتماع الإ�ستثنائي ال�سابع للجنة الوطنية للتغريات املناخية بح�ضور املبعوث ال�شخ�صي
لل�سكرتري الأمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث وعالقته با�سترياتيجية التكيف وذلك فى يوم
الأحد املوافق  14مار�س.2010

التن�سيق والتعاون مع الوزارات املعنية:
 .أمت التن�سيق مع وزارة االت�صاالت وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي  UNDPبعر�ض تقرير حول "�إن�شاء
قاعدة بيانات للتغريات املناخية" ومناق�شة �أ�ساليب حتديث قاعدة البيانات للتغريات املناخية

وذلك من خالل �إجتماع جلنة �إ�سرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �صديقة البيئة منظم
من قبل وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وذلك يوم الإثنني املوافق � 9أغ�سط�س.2010
.بمت التعاون مع �أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك ب�إر�سال قائمة بالإحتياجات البحثية لرفع
قدرات �صغار الباحثني يف جمال التغريات املناخية والتن�سيق من خاللها للتعاون امل�صري النم�ساوي
يف هذا املجال.
.جمت التعاون مع وزارة التنمية املحلية وممثلي الوكالة الأملانية للتعاون الفني يف م�صر من خالل
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برنامج تنمية املناطق الع�شوائية املنفذ بوا�سطة وزارة التنمية املحلية بالتن�سيق مع الـ GTZحيث
مت يوم الإثنني املوافق �16أغ�سط�س 2010مناق�شة حول "ب�إدخال التغريات املناخية �ضمن م�شروع
تطوير الع�شوائيات" وكيفية عمل برنامج للتخفيف والتكيف �ضمن املهام التي يتم تنفيذها �ضمن
امل�شروع كمرحلة تالية.
 .دمت التن�سيق مع وفد من �شركات كوريا اجلنوبية ملناق�شة عدد من م�شروعات "�آلية التنمية
النظيفة" التي تبحث عن متويل �أو ا�ستثمار.
 .همت التعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي  UNDPب�ش�أن �إعداد درا�سة عن "الت�أثريات البيئية
والإجتماعية لتغري املناخ" وا�ستعرا�ض الو�ضع الراهن للوزارات والهيئات املختلفة.
 .ومت التعاون مع قطاع الطريان املدين يف ور�شة عمل يوم الإثنني املوافق � 20سبتمرب 2010حيث
مت مناق�شة الإلتزامات املتعلقة ب�إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري بقطاع الطريان املدين عند
هبوط الطائرات يف مطارات دول الإحتاد الأوروبي كم�شروع �آلية التنمية النظيفة.
 .زمت التعاون بني الهالل الأحمر ووزارة الدولة ل�شئون البيئة بتبادل املطبوعات واملواد العلمية اخلا�صة
بربامج التدريب والتوعية التي يتم تنفيذها يف جمال تغري املناخ ،وذلك من خالل امل�شاركة يف
�إجتماع اللجنة الإ�ست�شارية العليا للتكيف مع التغريات املناخية املنظم من قبل جمعية الهالل
الأحمر يوم الثالثاء املوافق � 21سبتمرب.2010
.حمت التن�سيق مع �شركة  Carbon Flowلتوقيع مذكرة تفاهم للح�صول على ن�سخة من "برنامج
الإدارة اليومية مل�شروعات �آلية التنمية النظيفة" ،وذلك يف �إطار الرتويج للم�شروعات الوطنية
لبحث توفري م�ستثمرين لتلك امل�شروعات ،وقد تعاونت ال�شركة من قبل مع اللجنة الوطنية لآلية
التنمية النظيفة بجنوب �أفريقيا ،وجاري تن�سيقها مع كل من م�صر واملغرب واملك�سيك ومدغ�شقر.
.طالتن�سيق مع ممثلي برنامج الغذاء العاملي ملناق�شة م�شروعات التكيف التي ميكن �أن يقدمها
الربنامج ،وجدوى التقدم ل�صندوق التكيف بطلب اعتماد الربنامج جهة وطنية لتنفيذ امل�شروعات
املقدمة منه يف م�صر وذلك يف �إطار حتقيق الأمن الغذائي الوطني.

 -4امل�ؤمت��رات والإجتماع��ات الإقليمي��ة واملحلي��ة والدولي��ة والن��دوات والربام��ج
التدريبية
.أمت ح�ضور مرا�سم تد�شني املبادرة املتو�سطية لتغري املناخ ومت تكليف ال�سيد وزير الدولة ل�شئون البيئة
بالتوقيع على الإعالن اخلا�ص باملبادرة نيابة عن احلكومة امل�صرية وبح�ضور كل من ال�سيد رئي�س
وزراء دولة اليونان وتركيا وذلك يوم � 22أكتوبر 2010مبدينة �أثينا باليونان.
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�صورة( )2-2توقيع معاىل وزير الدولة ل�شئون البيئة على االعالن اخلا�ص املبادرة املتو�سطية لتغري املناخ

.بنظرا لتعاظم ق�ضية التغريات املناخية فان املجتمع الدويل ي�سعي �إىل حتديد �آراء دولية وتفعيل
الأدوار من خالل تنظيم امل�ؤمترات وحلقات العمل الدولية والإجتماعات الإقليمية والتي تهتم ب�شكل
كبري بالوقوف على امل�ستجدات وتطور املفاو�ضات ملواجهة ظاهرة التغريات املناخية ،ففي خالل
� ،2010شاركت الوزارة يف عدد من الإجتماعات الدولية والإقليمية واملحلية يف جماالت التخفيف
والتكيف و�آلية التنمية النظيفة ،كان �أهمها امل�شاركة يف "م�ؤمتر الأمم املتحدة للتغريات املناخية"
الذي عقد خالل �شهر دي�سمرب  2010بكانكون – املك�سيك ،و�أربعة �إجتماعات تفاو�ضية حت�ضريية
عقدت يف بون – �أملانيا خالل العام (ابريل – مايو – يونيه � -أغ�سط�س) ،بالإ�ضافة �إىل �إجتماعات
عقدت يف تياجنني – ال�صني خالل �شهر �أكتوبر ،كما �أن من �أهم الأحداث العاملية التي �شهدتها
وزارة الدولة ل�شئون البيئة خالل عام  2010امل�شاركة يف م�ؤمتر الأمم املتحدة للتغريات املناخية
ال�ساد�س ع�شر بكانكون– املك�سيك " "COP 16خالل �شهر دي�سمرب .2010

�صورة ( )3-2م�شاركة معاىل املهند�س وزير الدولة ل�شئون البيئة يف م�ؤمتر الأمم املتحدة للتغريات املناخية
ال�ساد�س ع�شر بكانكون– املك�سيك

الفصل الثاني :التغيرات المناخية

55

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2010

امل�شاركه فى املنتديات وور�ش العمل الدولية واملحلية يف املجاالت املتنوعة ذات ال�صلة
بق�ضية التغريات املناخية ،ومنها:

 .أالإجتماعات الدولية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتغريات املناخية للوقوف على امل�ستجدات
العلمية ب�ش�أن التغريات املناخية مبدينة بوزان  -كوريا اجلنوبية � 14 -10أكتوبر.2010
.بالإجتماعات الدولية ملجل�س �إدارة �صندوق التكيف ب�أملانيا ب�ش�أن تغري املناخ يف الفرتة من(–14
16يونيو )2010و من ( �17-15سبتمرب) 2010
 .ج�إجتماع جلنة الدول امل�ضيفة مل�شروعات �آلية التنمية النظيفة ب�أملانيا وذلك يوم الإثنني املوافق
 24مايو 2010والذي يهدف �إىل مناق�شة طرق وم�صادر متويل م�شروعات الكربون من خالل
البنك الدويل .والإجتماع التن�سيقي للجان الوطنية للدول الأطراف ب�إتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية للتغريات املناخية ب�أملانيا.
 .دمعر�ض ومنتدى الكربون الدويل "�إك�سبو  "2010وتنظيم جناح م�صر فى املعر�ض يف الفرتة من -26
 28مايو ,2010من �أجل تفعيل دور م�صر يف جمال الرتويج مل�شروعات �آلية التنمية النظيفة ب�أملانيا.
 .هور�شة العمل الدولية الأوىل حول الهجرة الناجتة والنزوح عملي ًا ب�سبب تغري املناخ يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا وامل�شاركة يف درا�سة عن الأبعاد الإجتماعية لتغري املناخ بفرن�سا يف الفرتة
من (16 –15يونيو.)2010
 .والإجتماع الثنائي للمكتب التنفيذي ملجل�س الوزراء العرب امل�سئولني عن البيئة على م�ستوى املفاو�ضني
العرب بجامعة الدول العربية بالقاهرة.
 .زور�شة العمل املحلية ب�ش�أن عر�ض "الدرا�سة الإقليمية حول الت�أقلم مع التغريات املناخية والكوارث
الطبيعية باملدن ال�ساحلية لدول �شمال �أفريقيا" مبدينة اال�سكندرية فى الفرتة من  16-15يونيو.2010

 .ح�إجتماعات جلنة ت�سيري م�شروع "�إ�ستدامة النقل يف م�صر" خالل �شهري يناير ويونيو 2010
بالقاهرة.
.طامل�ؤمتر الدويل للجودة وامل�ستقبل والذي نظمه املعهد القومي للجودة التابع لوزارة التجارة وال�صناعة
بالقاهرة وتقدمي عر�ض حول "حتديات البيئة وتغري املناخ" يوم الأثنني  1يناير .2010
 .ي�إجتماعات ال�شعبة القومية ملجل�س الطاقة العاملي بوزارة الكهرباء والطاقة بالقاهرة.
.ك�إجتماعات اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث واحلد من �أخطارها مبركز املعلومات ودعم
�إتخاذ القرار التابع لرئا�سة جمل�س الوزراء بالقاهرة.
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 .لور�شة عمل خا�صة بتنفيذ املادة ال�ساد�سة من الإتفاقية الإطارية للأمم املتحدة لتغري املناخ بالقارة

الإفريقية بباجنول -جامبيا يف الفرتة من �16-13سبتمرب.2010

 .م�إجتماعات "املجموعة التفاو�ضية العربية لتغري املناخ" واملنظمة من قبل الأمانة العامة جلامعة
الدول العربية ،حيث مت مراجعة نتائج الإجتماعات التفاو�ضية ال�سابقة والإتفاق على تن�سيق املوقف
العربي يف املفاو�ضات املقبلة وتدعيم اليمن كرئي�س ملجموعة الـ 77وال�صني يف الإجتماعات.
 .ناملنتدى الدويل اخلام�س للإت�صاالت بعنوان "تكنولوجيا الإت�صاالت واملعلومات والبيئة وتغري
املناخ" بالقاهرة وذلك يوم الإثنني املوافق � 9أغ�سط�س.2010
.سالإجتماع الأول للجنة امل�شاركة يف املنتدى الدويل اخلام�س للإت�صاالت بعنوان "تكنولوجيا
الإت�صاالت واملعلومات والبيئة وتغري املناخ" خالل الفرتة من  3-2نوفمرب.2010

�صورة( )4-2م�شاركة معاىل الوزير يف املنتدى الدويل اخلام�س للإت�صاالت
بعنوان " تكنولوجيا الإت�صاالت واملعلومات والبيئة وتغري املناخ"

 .ع�إجتماع حول "�أن�شطة برنامج عمل نريوبي مبانيال – الفلبني" ومناق�شة خمرجات برنامج عمل
نريوبى وتقييم فعالياته وتقدير االحتياجات امل�ستقبلية لإ�ستمرار عمل الربنامج يف الفرتة من 29/28
�سبتمرب.2010
.فال�شق الوزاري "ملنتدى البيئة والتنمية وتغري املناخ ب�أثيوبيا" خالل الفرتة من 15-10
�أكتوبر.2010
.صور�شة العمل الثانية ملجموعة العمل الفنية مل�شروع "ت�أثري ارتفاع م�ستوى �سطح البحر والهجرة يف
م�صر" -قطاع �شئون الهجرة والعاملني باخلارج الإثنني املوافق  29نوفمرب.2010

الفصل الثاني :التغيرات المناخية

57

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2010

 .قاملنتدى الإقليمي "حول مواجهة �آثار تغري املناخ على املنطقة العربية" باملغرب يف الفرتة من 5-3
نوفمرب.2010
 .رامل�شاركة يف حلقة العمل التخ�ص�صية ملراجعة الدالئل الإر�شادية لإعداد تقارير "ح�صر غازات
الإحتبا�س احلراري " ببون –�أملانيا خالل الفرتة من  4-3نوفمرب.2010

.شندوة بعنوان "ن�شر �إ�ستخدام اللمبات املوفرة للطاقة" منظمة من اجلمعية امل�صرية للأبحاث
العلمية والبيئة بهدف التوعية ب�أهمية تر�شيد الطاقة الكهربائية لتجنب الآثار ال�سلبية للغازات
امل�سببة لظاهرة الإحتبا�س احلراري خالل �شهر �أكتوبر .2010

بناء القدرات ورفع الكفاءة

 .أامل�شاركة يف الدورة التدريبية يف جمال "تطبيقات �شبكة املعلومات الدولية" الزراعية املنظمة من
قبل وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي.
.بامل�شاركة يف ور�شة العمل التدريبية ب�ش�أن "كيفية �إعداد وثيقة ت�صميم م�شروع �آلية التنمية
النظيفة" املنظمة من قبل وحدة الرتويج والتوعية البيئية.

 .جامل�شاركة يف دورة تدريبية بعمان – الأردن عن "كيفية الت�صدي لق�ضايا التغري املناخية" يف الفرتة
من � 29-27سبتمرب.2010
 .دامل�شاركة يف دورة تدريبية على "برنامج الر�صد اخلا�ص مب�شروع التاك�سي للعمل بالغاز الطبيعي
كم�شروع �آلية تنمية نظيفة" الثالثاء املوافق �10أغ�سط�س.2010

 .هم�شاركة جمعية "كتاب البيئة" ب�سيداري ،يف تنظيم دورة تدريبية للإعالميني بغر�ض توعية
ال�صحفيني والإع�لام�ي�ين ،و�إل�ق��اء حما�ضرة عن "م�صر وق�ضية تغري املناخ" الثالثاء املوافق
�10أغ�سط�س.2010
 .وامل�شاركة يف برنامج تدريبي يف جمال التغريات املناخية من خالل املوارد املائية "تكامل امل�صادر
الوطنية يف �سياق ق�ضية تغري املناخ"بتايالند يف الفرتة من � 14-2أغ�سط�س.2010

 .زامل�شاركة يف دورة تدريبية حول "و�ضع ال�سيا�سات والتخطيط ب�ش�أن تغري املناخ" ببريوت يف الفرتة
من  21-19يوليو.2010
 .حامل�شاركة يف حلقة درا�سية حول "التنمية الإقت�صادية وتغري املناخ" بال�صني ،من �أجل درا�سة
العالقة بني النمو احل�ضري والتقدم ال�صناعي والطلب املتزايد ال�ستهالك الطاقة يف ظل حتديات

58

الفصل الثاني :التغيرات المناخية

وزارة الدولة لشئون البيئة

حماية البيئة ،والتعرف على الإجراءات التي تتخذها ال�صني للت�صدي ملخاطر تغري املناخ يف الفرتة
من  25مايو  7 -يونيو.2010

م�ؤ�شرات الأداء حتي دي�سمرب 2010
جدول رقم ( :)4-2م�ؤ�شرات الأداء يف جمال تنفيذ م�شروعات �آلية التنمية النظيفة حتي دي�سمرب 2010
البيان

م�ؤ�شر الر�صد2009

م�ؤ�شر الر�صد2010

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

4

7

عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة احلا�صلة على املوافقة النهائية

15

10

عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة احلا�صلة على املوافقة املبدئية

40

60

عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة حتت الإعداد

23

5

العدد الإجمايل

82

82

�شكل( )5-2م�ؤ�شرات الأداء يف جمال تنفيذ م�شروعات �آلية التنمية النظيفة
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الف�صل الثالث
حماية طبقة الأوزون
مقدمة

�أولت م�صر خالل عام � 2010إهتمام ًا كبري ًا بق�ضية احلفاظ على طبقة الأوزون و�إجتازت بنجاح
التحديات التي فر�ضها الإلتزام ب�أحكام بروتوكول مونرتيال وتعديالته املختلفة ،ومت الإلتزام
بن�سب اخلف�ض امل�ستهدفة من �إ�ستهالك املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون نتيجة لوجود �ضوابط
و�سيا�سات فعالة تعمل على ت�سهيل الإمتثال لأحكام بروتوكول مونرتيال دون امل�سا�س بالربامج
التنموية �أو الت�أثري على الأولويات التي مت و�ضعها من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة ،ولقد
�ساعد على ذلك املعاونات الفنية املقدمة من الوكاالت واملنظمات الدولية املنفذة مل�شروعات
التحول للبدائل ال�صديقة والتي يتم متويلها بوا�سطة �صندوق الأوزون متعدد الأطراف ،وقد
ت�ضمنت الإ�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 2010
1 .1تنفيذ م�شروع لتوفيق �أو�ضاع عدد  2من �شركات الأدوية امل�صرية املنتجة لاليرو�سوالت الطبية
( )ADCO – EPICOالتي تعتمد على �إ�ستخدم مواد م�ستنفدة لطبقة الأوزون والتحول �إيل ا�ستخدام
مواد �صديقة للبيئة وذلك بالتن�سيق مع منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية (.)UNIDO
�2 .2إعداد اال�سرتاتيجية امل�صرية للتخل�ص من املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  HPMPبهدف
اخلف�ض التدريجى من الكميات التي يتم �إ�ستهالكها من املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC’s
و�إعداد م�شروعات لتوفيق �أو�ضاع ال�شركات الوطنية امل�ستوردة وامل�ستخدمة لهذه املواد فى القطاعات
ال�صناعية املختلفة وذلك بالتن�سيق مع منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية (.)UNIDO
3 .3تنفيذ املرحلة الثالثة مل�شروع اخلطة الوطنية لوقف �إ�ستخدام املواد امل�ستنفدة لطبقة االوزون NPP
فى قطاع التربيد والتكييف والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
( )UNIDOوبتمويل من �صندوق الأوزون املتعدد االطراف .
4 .4تنفيذ م�شروع جتريبى للتحقق من �صالحية ا�ستخدام املواد الهيدروكربونية  HC’sكبديل ال�ستخدام
مواد  HCFC’sفى قطاع الفوم والذي ي�سهم فى تطبيق ونقل التكنولوجيا احلديثة ب�أقل تكلفة وذلك
بالتن�سيق مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائى .UNDP

الإتفاقيات الدولية واملحلية

1 .1متابعة تنفيذ قرارات م�ؤمتر الأطراف لربوتوكول مونرتيال احلادي والع�شرين والذي �إ�ست�ضافتة
م�صر وعقد يف بورت غالب مبدينة مر�سي علم .
�2 .2إعداد مقرتح عدد  7م�شاريع لطلب احل�صول على الدعم املايل والفني ورفعها للعر�ض على الإجتماع
رقم  62للجنة التنفيذية لل�صندوق املتعدد الأطراف لربوتوكول مونرتيال.والذي خ�ص�ص منحة
قدرها مليونان وثمان مائة دوالر �أمريكي لتنفيذ م�شروعات توفيق �أو�ضاع ال�شركات الوطنية املنتجة
للفوم التي تعتمد على ا�ستخدم مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  HCFC’sامل�ستنفدة لطبقة الأوزون
والتحول �إيل �إ�ستخدام مواد �صديقة على �أن يتم التنفيذ بالتعاون مع كل من منظمة االمم املتحدة
للتنمية ال�صناعية ( .)UNIDOوبرنامج الأمم املتحدة الإمنائى .UNDP
3 .3جتميع البيانات و�إعداد تقارير دورية عن كميات اال�ستهالك ال�سنوي من املواد اخلا�ضعة للرقابة
يف جميع القطاعات ال�صناعية والتجارية يف جمهورية م�صر العربية خالل عام  2009ومقارنتها
ببيانات جداول اخلف�ض الزمني التي يحددها بروتوكول مونرتيال وتعديالته املختلفة.
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�شكل( )1-3معدل اال�ستهالك ال�سنوي للمواد الكلوروفلوروكربونية

امل�ؤمترات والندوات
1 .1امل�شاركة فى الدورة التدريبية خلرباء وحدات الأوزون باليابان عن �إمكانية �إختيار وتطبيق البدائل
والتقنية احلديثة عند تنفيذ م�شروعات التخل�ص من املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون والتعرف على
التكنولوجيات اليابانية احلديثة لتدمري الكميات املطلوب التخل�ص منها من املواد امل�ستنفدة للأوزون
فى الفرتة من  12-8مار�س .2010
2 .2امل�شاركة فى �إجتماع جمموعة الأع�ضاء مفتوحة الع�ضوية اخلا�ص ب�أطراف بروتوكول مونرتيال
حلماية طبقة الأوزون والذى عقد فى جنيف ب�سوي�سرا فى املدة من  23-17يونيو .2010
3 .3امل�شاركة فى �إجتماع م�سئوىل �شبكات وحدات الأوزون الوطنية الأفريقية ب�ش�أن مدى �أمتثال الدول
الأفريقية والعربية املوقعة على بروتوكول مونرتيال حلماية طبقة الأوزون بالقرارت والتعديالت التى
�أدخلت عليه وامل�شاكل وال�صعوبات التى تواجهها فى عمليات الإمتثال والذى عقد فى �أبيدجان –
�أدي�س ابابا ،فى املدة من � 30-27سبتمرب .2010
4 .4امل�شاركة فى الإجتماع الثانى والع�شرين لأطراف بروتوكول مونرتيال حلماية طبقة الأوزون وامل�شاركة
فى املناق�شات اخلا�صة باملقرتحات املقدمة من دول االطراف على تعديالت الربوتوكول والذى عقد
فى بانكوك بتايالند فى الفرتة من  12-8نوفمرب .2010
5 .5امل�شاركة فى �إجتماعات اللجنة التنفيذية لل�صندوق متعدد الأطراف  ExComوالذى يتم خاللها
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 ،والذى عقد فى مونرتيال بكندا
فى املدة من  29نوفمرب حتى  3دي�سمرب .2010
الفصل الثالث :حماية طبقة األوزون
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التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات االخرى
1 .1توقيع بروتوكول التعاون بني جهاز �شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على ال�صادرات والواردات
لتنفيذ القرار الوزارى رقم  77ل�سنة  2000واخلا�ص ب�إ�سترياد املواد واملعدات التى تعمل مبواد
م�ستنفدة لطبقة االوزون ،وذلك فى اطار تفعيل املادة  47مكرر التي مت ا�ستحداثها يف قانون البيئة
رقم  9ل�سنة  2009لإحكام الرقابة على املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون.
2 .2توقيع بروتوكول التعاون بني جهاز �شئون البيئة وم�صلحة اجلمارك لتنفيذ القرار الوزارى رقم 77
ل�سنة  2000واخلا�ص ب�إ�سترياد املواد واملعدات التى تعمل مبواد م�ستنفدة لطبقة االوزون ،وذلك فى
اطار تفعيل املادة  47مكرر التي مت �إ�ستحداثها يف قانون البيئة رقم  9ل�سنة  2009لإحكام الرقابة
على املواد امل�ستنفدة لطبقة االوزون.
3 .3التن�سيق مع ال�شركات والهيئات امل�ستفيدة منها الهيئة القومية لل�سكك احلديدية لتنفيذ �إجراءات
عملية �إحالل  /تعديل عدد  125وحدة تربيد املوجودة بعربات الهيئة كذلك تعديل عدد  5وحدات
تربيد جتارى لغرف حفظ وجتميد الأغذية ل�شركة م�صر لال�سترياد والت�صدير /والتى ت�ستخدم
مواد م�ستنفدة لطبقة الأوزون ( )CFCيف نطاق تنفيذ املرحلة الثالثة من م�شروع التخل�ص النهائي
من املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون .NPP
4 .4التن�سيق مع وزارة ال�صحة وال�شركات الوطنية املنفذ بها م�شروعات لقطاع الإيرو�سوالت الطبية التى
ت�ستخدم مواد م�ستنفدة لطبقة الأوزون  CFC’sفى �صناعة بخاخات عالج �أمرا�ض الربو واحل�سا�سية
ال�صدرية ،ب�ش�أن وقف ا�سترياد هذه املواد بنهاية عام  2010تنفيذا لإلتزامات بروتوكول مونرتيال.
5 .5التن�سيق مع وزارة الزراعة ب�ش�أن �إيجاد البدائل الآمنة ملادة بروميد امليثيل فى نطاق تنفيذ الإلتزامات
امل�صرية للخف�ض التدريجي لإا�ستخدامات املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون.

متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية
1 .1مت فح�ص ومراجعة عدد  3451طلب مقدم من مندوبي ال�شركات املختلفة للح�صول على 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 والتجاري –
مواد العزل – الزراعة – �إطفاء احلريق).
2 .2مت �إجراء عدد  414معاينة 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.
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�شكل( )2-3عدد الر�سائل التي مت فح�صها واملطلوب افراج جمركي لها

بناء القدرات ورفع الكفاءة

1 .1مت عقد ور�شة عمل ،بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية  ,UNIDOعن كيفية
تنفيذ وتطبيق الإ�سرتاتيجية الوطنية  HPMPلوقف ا�ستخدام مواد  HCFC'sامل�ستنفدة لطبقة
الأوزون فى القطاعات ال�صناعية املختلفة دون �أن يت�ضرر قطاع ال�صناعة وعدم اال�ضرار بالإقت�صاد
امل�صرى مب�شاركة اجلهات احلكومية املعنية وال�شركات الوطنية ،تنفيذ ًا لإلتزامات بروتوكول
مونرتيال باخلف�ض التدريجى لهذه املواد.
2 .2مت عقد دورات تدريبية على �أجهزة الك�شف عن الفريونات التي مت �إهداءها ايل وزارة التجارة
وال�صناعة ل�صالح الهيئة العامة للرقابة على ال�صادرات والواردات مبركز التدريب بدمياط ومركز
التدريب بالدخيلة  -اال�سكندرية.
3 .3مت عقد دورات تدريبية بكال من حمافظة القاهرة والإ�سكندرية وبور�سعيد ،وذلك بهدف تدريب
بع�ض م�سئوىل اجلمارك على �أجهزة الك�شف عن الفريونات وذلك فى اطار تفعيل املادة  47مكرر
التي مت �إ�ستحداثها يف قانون البيئة رقم  9ل�سنة  2009لإحكام الرقابة على املواد امل�ستنفدة لطبقة
الفصل الثالث :حماية طبقة األوزون
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االوزون ،فى نطاق بروتوكول التعاون املوقع مع م�صلحة اجلمارك وجهاز �شئون البيئة .
4 .4حتديث وتعديل كتاب الإلتزامات امل�صرية حلماية طبقة الأوزون ليت�ضمن �أخر قرار جمهورى
لتعديالت بروتوكول مونرتيال والقرارات الوزارية والقوانني ،وجميع امل�شروعات التى مت تنفيذها
واجلارى تنفيذها لعديد من ال�شركات الوطنية لتوفيق �أو�ضاعها ب�إ�ستخدام تكنولوجيا حديثة غري
م�ستنفدة لطبقة الأوزون.
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الف�صل الرابع
احلماية من ال�ضو�ضاء
مقدمة:

لقد �أولت وزارة الدولة ل�شئون البيئة �إهتماما كبريا بق�ضايا حماية البيئة ،حيث �أ�صبح احلفاظ
على البيئة �ضرورة �أ�سا�سية من �ضروريات احلياه ومل يعد �ضربا من الرفاهية �أو ترفا زائدا،
و�إمنا �أ�صبحت ق�ضية تتوقف عليها قدرة االن�سان امل�صري على احلياه ب�صورة �آمنة حتي ي�ستطيع
�أن ينتج ويبدع .لذا فقد �أهتمت الوزارة ب�إعداد برامج وخطط للتحكم فى التلوث ومن بينها
اخلطة القومية ملكافحة ال�ضو�ضاء .ويف �إطار هذه اخلطة قامت الوزارة للعام الرابع على
التوايل ب�إ�ستكمال �شبكة ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء يف نطاق حمافظات القاهرة الكربى بهدف
الوقوف على مدى التح�سن يف م�ستويات ال�ضو�ضاء و�إعداد خطط مكافحة ال�ضو�ضاء ،وذلك
من �أجل الو�صول �إىل منظومة بيئية متكاملة ت�ساهم يف التخل�ص من خطر التعر�ض لل�ضو�ضاء،
هذا بالإ�ضافة �إىل ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء فى بع�ض املدن العمرانية اجلديدة مثل ال�شروق
والعبور وال�شيخ زايد باملواقع التى متثل مناطق الأن�شطة املختلفة بهذه املدن من خـالل حمطات
ر�صد متنقلة ،وذلك فى �إطار خطة الوزارة لإعالن املدن اجلديدة مدن �صديقة للبيئة خالية من
التلوث ،كما قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بتحديث معايري ال�ضو�ضاء يف الالئحة التنفيذية
لقانون البيئة املعدل رقم  9ل�سنة  2009يف �إطار تفعيل وتطوير الت�شريعات البيئية احلالية مبا يف
ذلك �إ�ستحداث معايري جديدة لل�ضو�ضاء ال�صادرة عن املركبات .
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام 2010
�1 .1شبكة ر�صد ال�ضو�ضاء
 .أيف �إطار م�شروع ر�صد ال�ضو�ضاء ملحافظات
القاهرة الكربى ،مت هذا العام �إ�ستكمال الر�صد
وحتليل البيانات و�إ�صدار م�ؤ�شرات م�ستويات
ال�ضو�ضاء ومقارنتها بنتائج عام  2009للوقوف
على مدى التغري يف م�ستويات ال�ضو�ضاء مبناطق
الر�صد املختلفة ،كما مت �إ�ستكمال الر�صد
مبحافظات اجليزة وحلوان و� 6أكتوبر والقليوبية
يف عدد من املواقع يف كل حمافظة متثل مناطق
خمتلفة ( �صناعية – �سكنية – جتارية – على
طريق عام) ،وذلك من خالل  30حمطة ر�صد
ثابتة و 2متنقلة تابعة جلهاز �شئون البيئة،
باال�ضافة �إيل عدد  16حمطة ر�صد �ضو�ضاء
حول مطار القاهرة الدويل و 14حمطة حول
مطار �شرم ال�شيخ تتبع وزارة الطريان املدين.
.بمت �إ�صدار التقرير ال�سنوي لعام  2009عن نتائج
الر�صد ملختل ��ف مناطق حمافظ ��ة القاهرة ومت
�إر�سال ��ه �إيل كل من ال�سي ��د وزير التنمية املحلية
وال�سيد حمافظ القاهرة ،وي�شمل التقرير تقييم
مل�ستوي ��ات ال�ضو�ضاء يف تل ��ك املناطق وخرائط
ال�ضو�ض ��اء البيئي ��ة لبع� ��ض الأحي ��اء الهام ��ة
باملحافظ ��ة ،كم ��ا ت�ضم ��ن التقرير �ش ��رح لأهم
م�صادر ال�ضو�ض ��اء يف خمتلف الأحياء ،وكذلك
التو�صيات اخلا�صة بخف�ض م�ستويات ال�ضو�ضاء
على م�ستوى �أحياء حمافظة القاهرة.
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�صورة ( )1-4حمطة ر�صد ال�ضو�ضاءمبيدان الرماية
مبحافظة اجليزة

�صورة ( )2-4حمطة ر�صد ال�ضو�ضاء مبنطقة �سكنية على
طريق عام بحي النزهة مبحافظة القاهرة
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2 .2اخلطة 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 التن�سيق مع وزارة التنمية املحلية والتعاون مع املحافظات املختلفة لتنفيذ
هذه اخلطة ،وفيما يلي �أهم الإجراءات التي مت تفعيلها من خالل املحافظات املختلفه للحد
من ال�ضو�ضاء -:
 .أ قامت معظم املحافظات بتنفيذ حمالت تفتي�شية بالتعاون 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 و�إتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املخالفني .ويبني اجلدول رقم ( )1-4عدد
احلمالت التفت�شية على الباعة اجلائلني يف بع�ض حمافظات م�صر خالل عام .2010
جدول ( )1-4يو�ضح عدد احلمالت التفتي�شية التي قامت بها املحافظات على الباعة اجلائلني

املحافظة

القاهرة

القليوبية

املنيا

البحرية

البحر االحمر

الأ�سماعيلية

�شمال �سيناء

الوادى اجلديد

املنوفية

بور �سعيد

6اكتوبر

�سوهاج

العدد

690

648

4875

8315

152

30

276

64

1004

80

60

200
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.بتكثيف 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  ،2010ويت�ضح من اجلدول رقم (� )2-4أعداد املخالفات املرورية اخلا�صة بال�ضو�ضاء
على م�ستوي تلك املحافظات ،حيث و�صل �إيل  23718خمالفة على م�ستوى  14حمافظة من
حمافظات اجلمهورية.
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جدول رقم ( )2-4يو�ضح عدد املخالفات الناجتة عن ال�ضو�ضاء باملحافظات املختلفة
املحافظة

خمالفات �آالت التنبيه

خمالفات مواكب الأفراح

خمالفات �صوت الكا�سيت

القاهرة

238

198

70

املنيا

2492

1564

156

اال�سماعيلية

52

10

18

ال�شرقية

180

174

30

القليوبية

480

300

548

البحر الأحمر

284

192

180

الغربية

1924

1230

1250

�شمال �سيناء

180

114

338

الوادي اجلديد

2042

142

44

ا�سيوط

3510

332

1340

�سوهاج

518

628

24

 6اكتوبر

252

144

74

ال�سوي�س

272

784

120

بور�سعيد

502

326

462

املجموع

12926

6138

4654
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.جمت بالتن�سيق مع وزارة التنمية املحلية نقل بع�ض الأ�سواق امل�سببة للإزعاج للمناطق ال�سكنية
والتعليمية املجاورة �إىل �أماكن بعيدة وذلك فى بع�ض املحافظات ،حيث مت تخ�صي�ص عدد 4
�أ�سواق جديدة مبدينة مر�سي مطروح ،وجاري نقل جميع الوكاالت من و�سط الكتلة ال�سكنية �إىل
�سوق خارج تلك الكتلة ال�سكنية مبحافظة كفر ال�شيخ ،كما مت نقل �سوق اجلملة خارج املدينة بجوار
مدينة امل�ستقبل يف حمافظة اال�سماعيلية ،وكذلك مت نقل عدد � 8أ�سواق مبحافظة البحر االحمر.
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التعاون مع الوزارات واجلهات املعنية يف �إطار تفعيل خطة احلد من ال�ضو�ضاء
يتجه منهج وزارة الدولة ل�شئون البيئة نحو بناء مفهوم م�شرتك ت�شارك فيه كافة الوزارات واجلهات
املعنية ،ويف هذا الأطار مت التعاون مع الوزارات الآتية:
1 .1وزارة الطريان املدين
امل�شاركة يف تدريب مفت�شي البيئة يف جمال الطريان يف جمال احلماية من ال�ضو�ضاء ،وذلك يف
تطبيقات قانون البيئة رقم  9ل�سنة  2009والئحته التنفيذية فيما يتعلق باملعايري اخلا�صة بال�ضو�ضاء،
وكذلك قيا�سات ال�ضو�ضاء وفقا للموا�صفات املحلية والدولية ،وذلك بالتعاون مع مركز الدرا�سات
وبناء القدرات التابع لوزارة الطريان املدين.
2 .2وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
مت تنفيذ دورات تدريبية لل�سادة املهند�سني العاملني باجلهاز القومي للإت�صاالت ب�ش�أن كيفية
�إجراء قيا�سات ال�ضو�ضاء وفقا للموا�صفات الدولية ومعاجلة ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن نظم التكييف
والتربيد امل�ستخدم يف حمطات تقوية املحمول ،وذلك يف �إطار الربوتوكول املوقع بني جهاز �شئون
البيئة واجلهاز القومي لالت�صاالت واخلا�ص بالتحكم يف ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن �أجهزة التربيد
اخلا�صة مبحطات التليفون املحمول.
3 .3وزارة اال�سكان
امل�شاركة يف �إعداد الكود امل�صري لأعمال ال�صوتيات والتحكم يف ال�ضو�ضاء باملباين بالتعاون مع
وزارة اال�سكان وفقا للجنة امل�شكلة بالقرار الوزاري رقم  77ل�سنة  ،2010والذي يهدف �إيل و�ضع
�شروط ت�صميم �أعمال ال�صوتيات باملباين وكذلك معايري م�ستويات ال�ضو�ضاء داخل املباين مبختلف
�أنواعها واحلدود امل�سموح بها داخل تلك املباين.
4 .4وزارة التعليم العايل واجلامعات
.أامل�شاركة مع جامعة حلوان
يف �إطار �إ�سرتاتيجية الدولة للنهو�ض بالبحث العلمي "قاطرة التنمية ال�شاملة" وخطة الدولة
للإعتماد على الطاقات اجلديدة واملتجددة بن�سبة  %20بحلول عام  ،2020فقد مت امل�شاركة مع
جامعة حلوان يف الدرا�سة اخلا�صة ب�إختيار املواقع املنا�سبة لإقامة مزارع الرياح يف جمهورية
الفصل الرابع :الحماية من الضوضاء
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م�صر العربية ،وذلك من خالل �إعداد درا�سات نظم املعلومات اجلغرافية ،وكذلك �إعداد درا�سات
تقييم الأثر البيئي مل�ستويات ال�ضو�ضاء ال�صادرة عنها وم�سارات الطيور املهاجرة التي متر بتلك
املواقع املقرتحة ومدي الت�أثر بها بهدف الو�صول �إيل �أن�سب املواقع التي ميكن �إقامة مزارع للرياح
بها على م�ستوى اجلمهورية.
 .بجامعة عني �شم�س  -كلية الهند�سة
امل�شاركة يف تنفيذ امل�شروع املقدم من برنامج االحتاد الأوروبي  TEMPUSوذلك بالتن�سيق مع
جامعة عني �شم�س وم�شاركة اجلامعات واملراكز البحثية الأوروبية وامل�صرية ب�ش�أن �إعداد منهج
منا�سب للح�صول على درجة املاج�ستري التطبيقي يف جمال هند�سة ال�صوت واالهتزازات ،ويهدف
هذا امل�شروع �إيل �إعداد متخ�ص�صني على �أعلى م�ستوى علمي يف جمال مكافحة واحلد من م�صادر
ال�ضو�ضاء و�إعداد الدرا�سات البيئية يف جمال احلماية من ال�ضو�ضاء ،ومدة تنفيذ هذا امل�شروع
هي � 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 على الواقع والقدرة على �إجراء القيا�سات واقرتاح وت�صميم احللول املنا�سبة وتنفيذها.
وقد مت خالل عام � 2010إعداد حمتويات املو�ضوعات الرئي�سية للمناهج اخلا�صة بال�ضو�ضاء
واالهتزازات ،والتي �ساهمت وزارة الدولة ل�شئون البيئة يف �إعدادها مع اال�ساتذة املتخ�ص�صني يف
جمال ال�صوتيات وال�ضو�ضاء واالهتزازت.

متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية
1 .1قامت الفروع االقليمية يف املحافظات املختلفة بتنفيذ 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 ( )3-4يو�ضح عدد املخالفات الناجتة من حمالت التفتي�ش على املن�ش�آت
املحافظات

القليوبية

املنيا

البحر
االحمر

6اكتوبر

ال�شرقية

الإ�سماعيلية

�شمال �سيناء

�سوهاج

ال�سوي�س

جتارية
�سياحية

ا�سيوط

عدد
املخالفات

�صناعية

730
322
6

280
520
88

6
0
4

4
0
12

672
310
230

44
18
4

4
60
1

42
60
26

8
2
0

76
52
6
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2 .2يف اطار جهود وزارة الدولة ل�شئون البيئة يف التفتي�ش على م�صادر ال�ضو�ضاء واحلد منها و�إعداد
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 ،كما يتم �إجراء قيا�سات ال�ضو�ضاء يف بيئة العمل والبيئة املحيطة
لبع�ض املن�ش�آت بهدف توفيق �أو�ضاع هذه املن�ش�آت ،وذلك حلماية العاملني واملواطنني داخل وخارج
تلك املن�ش�آت ،ومت �إر�سال التقارير الفنية بالنتائج والتو�صيات املقرتحة للحد من ال�ضو�ضاء اىل
متخذي القرار لتنفيذ تلك التو�صيات.

بناء القدرات ورفع الكفاءة والتوعية يف جمال قيا�س م�ستويات ال�ضو�ضاء
1 .1مت �إعداد حمالت التوعية البيئية يف جمال ال�ضو�ضاء ،ويبني اجلدول رقم ( )4-4عدد حمالت
التوعية بال�ضو�ضاء التي قامت بها الوزارة بالتعاون والتن�سيق مع حمافظات القليوبية ،الإ�سماعيلية،
ال�سوي�س ،البحر االحمر� ،سوهاج...الخ ،وتعترب حمافظة ال�شرقية من �أكرثاملحافظات التي قامت
بحمالت توعية ،حيث قامت بعمل عدد  1494حملة لطلبة املدار�س والأندية ومراكز ال�شباب
واجلمعيات الأهلية واملر�أة وعمال امل�صانع خالل عام .2010
جدول رقم ( )4-4يو�ضح عدد حمالت التوعية التي قامت بها املحافظات

املحافظة

القليوبية

الإ�سماعيلية

ال�شرقية

ال�سوي�س

البحر الأحمر

جنوب �سيناء

�شمال �سيناء

�سوهاج

بور�سعيد

العدد

102

42

1494

110

232

10

442

194

26
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2 .2مت عقد دورات تدريبية لل�سادة العاملني ب�إداراة التفتي�ش باجلهاز والعاملني مبعامل فروع اجلهاز
املختلفة ،وذلك على املعايري اخلا�صة بال�ضو�ضاء بتعديل الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 9
ل�سنة  ،2009بهدف رفع الكفاءة للعاملني بالوزارة يف جمال قيا�سات ال�ضو�ضاء.
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امل�ؤمترات والندوات
1 .1امل�شاركة يف ور�شة العمل املتخ�ص�صة يف جمال "التحكم يف ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن مكونات املركبة"

والتي مت عقدها بال�سويد يف يونيه ،2010وذلك يف �إطار م�شروع TEMPUSاملقدم من االحتاد
الأوروبي ،وذلك بهدف التعرف على �أحدث الدرا�سات والأبحاث يف جمال التحكم يف ال�ضو�ضاء
ال�صادرة عن املركبات ،حيث ت�ساهم هذه املو�ضوعات يف بناء الكوادر الفنية املتخ�ص�صة القادرة
على التحكم يف �ضو�ضاء املركبات من خالل و�ضع الت�صميمات الفنية والنماذج الريا�ضية اخلا�صة
باملركبة وال�ضو�ضاء ال�صادرة عنها ،كما ت�ساعد هذه الكوادر يف تطبيق املعايري اخلا�صة بال�ضو�ضاء
ال�صادرة عن املركبات �سواء يف مرحلة الت�صنيع �أو الفح�ص �أثناء جتديد الرخ�صة والتي مت �إ�ضافتها
يف تعديل الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  9ل�سنة . 2009

2 .2امل�شاركة يف "امل�ؤمتر الدويل ال�سابع ع�شر لل�صوتيات والإهتزازات" والذي يعقد لأول مرة يف م�صر
يف يوليو  ،2010وذلك بهدف ابراز دور وزارة البيئة يف جمال احلد من م�صادر ال�ضو�ضاء واختيار
احللول الفنية والعلمية للتحكم يف م�صادر ال�ضو�ضاء ،حيث مت تقدمي  3ورقات عمل بحثية يف امل�ؤمتر
عن �إعداد منوذج ريا�ضي ل�ضو�ضاء الطرق يف م�صر ،ودرا�سة عن نظم ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء يف
املدن وكذلك �إعداد خريطة ال�ضو�ضاء البيئية للمناطق الأثرية بو�سط املدينة.
3 .3امل�شاركة يف ور�شة العمل اخلا�صة "بالو�سائل املتقدمة يف ال�صوتيات" ،والتي مت عقدها يف بلجيكا
يف �سبتمرب  ،2010وذلك يف �إطار م�شروع  TEMPUSاملقدم من االحتاد الأوروبي ،وذلك بهدف
التعرف على �أحدث الدرا�سات والأبحاث يف جمال ال�ضو�ضاء وال�صوتيات ،حيث ت�ساهم هذه
املو�ضوعات يف بناء الكوادر الفنية املتخ�ص�صة القادرة على التحكم يف ال�ضو�ضاء من خالل و�ضع
الت�صميمات الفنية والنماذج الريا�ضية جلميع م�صادر ال�ضو�ضاء وو�ضع احللول الفنية ملعاجلتها،
وكذلك �إعداد درا�سات تقييم �ألأثر البيئي للم�شروعات فيما يخ�ص بال�ضو�ضاء بالأ�سلوب العلمي
الدقيق مبا ي�ضمن عدم زيادة الأحمال البيئية لل�ضو�ضاء الناجتة عن امل�شاريع املزمع تنفيذها.
4 .4امل�شاركة يف امل�ؤمتر "الدويل لطاقة الرياح  ،"Wind Farmوالذي مت عقده يف دي�سمرب ،2010
ويهدف امل�ؤمتر �إىل التعرف على اخلربات الدولية يف جمال تنمية وتنفيذ طاقة الرياح ك�إحدى
الطاقات اجلديدة واملتجدة والتي �أولت الوزارة امل�صرية للكهرباء والطاقة �أهتمام ًا كبري ًا لها يف
الأونة الأخرية.
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الف�صل اخلام�س
املياه العذبة
مقدمـــــــة

تقوم وزارة الدولة ل�شئون البيئة بدور هام فى احلفاظ علي نوعية املياه من التلوث �سواء العذبة
�أو املياه اجلوفية �أو مياه البحريات والبحار وكذلك العمل علي �إدارة مياه ال�صرف ال�صناعي
وال�صحي والزراعي ادارة متكاملة ،طبقا للنظم والتكنولوجيات احلديثة ملواجهة الزيادة يف
معدل ا�ستهالك الفرد من املياه ومراعاة ظروف البيئة امل�صرية مبختلف �أماكنها والإمكانيات
املتاحة .وكذلك العمل علي تنفيذ برامج التوعية الالزمة للجماهري ملنع تدهور نوعية املياه
وتر�شيد ا�ستهالكها .وذلك من خالل منهجية عمل تقوم علي عدة حماور رئي�سية كما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

�1إعداد وتنفيذ برامج ر�صد نوعية املياه والروا�سب بنهر النيل والبحريات وم�صادر ال�صرف
على املياه العذبة من خالل برامج الر�صد املختلفة.
 2درا�سة نتائج الر�صد وحتليل البيانات و�إعداد املقارنات املكانية والزمنية وا�ستخال�ص
امل�ؤ�شرات التي تعك�س الو�ضع البيئي للبيئة املائية.
3التن�سيق امل�ستمر مع اجلهات القومية والدولية املعنية باملياه واالدارة املتكاملة لها.
4التقييم امل�ستمر لأحمال التلوث من امل�صادر املختلفة وو�ضع مقرتح بالتو�صيات الالزمة
للعمل علي احلد �أو منع تلك امللوثات
�5إن�شاء وتطوير املعايري الواردة بالقوانني واللوائح املنظمة للبيئة املائية طبقا للم�ستجدات
يف تطبيق القوانني.
6بناء القدرات العلمية واملتخ�ص�صة للعاملني عن طريق الدورات العلمية الداخلية
واخلارجية.
 7تنمية الوعي البيئي لدي الفئات املختلفة من املجتمع عن طريق تنفيذ برامج التوعية لرفع
الوعي املائي لدي املواطنني والطالب والعاملني باملن�ش�آت ال�صناعية.
 8تنفيذ بع�ض امل�شروعات التجريبية لتح�سني الو�ضع البيئي املائي يف املناطق الأكرث
�إحتياج ًا
9التفتي�ش الدوري علي املن�شات التي ت�صرف علي املجاري املائية.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام 2010
1 .1م�شروع تنمية املوارد املائية بقرية اجلفجافة:
 .أاملتابعة امل�ستمرة للم�شروع بعد انتها�ؤه للت�أكد من كفاءة العمل به و �إزالة املعوقات التي تظهر تباع ًا.
 .بالإنتهاء من نقل ملكية حمطة حتلية اجلفجافة لل�شركة القاب�ضة ملياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي.
.ج�إعداد برنامج تدريبي مكثف لتوعية �أهايل قرية اجلفجافة مبحافظ �شمال �سيناء عن كيفية
احلفاظ على املياه و�سبل تر�شيد الإ�ستهالك.

�صورة رقم (  ) 1-5حمطة حتلية اجلفجافة

2 .2م�شروع اخلطة القومية للموارد املائية:
.أ �إن�شاء وحده للموارد املائية بوزارة الدولة ل�شئون البيئة �ضمن الإعمال اخلا�صة بامل�شروع حيث
�سيتم التعاون بني تلك الوحدة وامل�شروع ب�صفه م�ستمرة مع التعاون مع جميع الإدارات املعنية
باجلهاز �سوف يتم لتعظيم اال�ستفادة.
.بامل�شاركة يف جميع �إجتماعات م�شروع اخلطة القومية ومراجعة وحتديد الواجبات واملهام املخت�صة
بها الوزارات املعنية بامل�شروع0
.جحتديد دور وواجبات وزارة الدولة ل�شئون البيئة يف تنفيذ م�شروع اخلطة القومية وحتديد
الإجراءات التي تقوم بها الوزارة يف جمال �إدارة املياه واملحافظة علي نوعية املياه باملجاري
املائية وتر�شيد ا�ستهالك املياه.
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 3 .3تنفيذ برنامج قومي لر�صد نوعية املياه والروا�سب والهائمات بالبحريات:
�إعداد وتنفيذ برنامج قومي دوري لر�صد البحريات ال�شمالية (مريوط� ،إدكو ،الربدويل ،الربل�س،
املنزلة) والبحريات املرة والتم�ساح بالتعاون مع املعهد القومي لعلوم البحار وذلك لر�صد نوعية
املياه والروا�سب القاعية بالبحريات امل�صرية وتقييم م�صادر ال�صرف على تلك البحريات بهدف
تقلي�ص حجم م�شكلة تلوث املياه وزيادة حجم الإنتاج من الرثوة ال�سمكية يف م�صر والعمل على تنمية
البحريات تنمية م�ستدامة.
يتم من خالل هذا الربنامج ر�صد نوعية املياه والروا�سب والهائمات النباتية واحليوانية طبقا
للقيا�سات "الهيدروكيميائية  -املغذيات  -املعادن الثقيلة  -مواد ع�ضوية كلية  -مبيدات ح�شرية"حيث
مت �إجناز ما يلي-:
.أ مت الإنتهاء من  20رحلة ر�صد حقلية لنوعية املياه للبحريات ال�شمالية بواقع �أربع رحالت ربع �سنوية
لكل بحرية ومت �إعداد  20تقرير ،كما مت �إعداد  20ملخ�ص لتلك التقارير.
.بمت الإنتهاء من �إعداد  5تقارير �سنوية عن نوعية املياه بالبحريات ال�شمالية و 5ملخ�صات لها.
.جمت الإنتهاء من تنفيذ  8رحالت ر�صد حقلية لنوعية املياه بالبحريات املرة والتم�ساح ومت �إعداد 8
تقارير ،كما مت �إعداد  8ملخ�صات لتلك التقارير.
 .دمت �إ�صدار  5تقارير �سنوية عند نوعية الروا�سب بالبحريات ال�شمالية و 5ملخ�صات لها.
.ه مت الإنتهاء من تنفيذ  12ملخ�ص ر�صد حقلية لنوعية الروا�سب بالبحريات ال�شمالية واملرة والتم�ساح
ومت �إعداد  12تقرير ،كما مت �إعداد  12ملخ�ص لتلك التقارير.
.و مت الإنتهاء من تنفيذ  7رحالت ر�صد حقلية لنوعية املياه لتحديد م�صادر ال�صرف علي البحريات
ال�شمالية واملرة والتم�ساح ،وحتديد كميات ال�صرف من تلك امل�صادر علي البحريات ومت �إعداد 7
تقارير ،كما مت �إعداد  7ملخ�صات لتلك التقارير.
حيث ت�ضمنت جميع التقارير ال�سابق الإ�شارة �إليها ما يلي-:
##مقدمة عن كل بحرية.
##الر�سوم البيانية التو�ضيحية واخلرائط اخلا�صة مبواقع �أخذ العينات وعددها وم�صادر ال�صرف.
 ##نبذة عن الدرا�سات البحثية التاريخية التي متت عن البحريات ال�شمالية يف �آخر ع�شرون عام ًا.
##نتائج التحاليل التي مت �إجرائها ( بالن�سبة لنوعية املياه الهيدروكيميائية  -املغذيات  -املعادن الثقيلة
 مواد ع�ضوية كلية  -مبيدات ح�شرية ). ##التف�سري العلمي لنتائج التحاليل .
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خريطة رقم ( )1-5مواقع البحريات ال�شمالية

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى
 .أامل�شاركة يف �أعمال اللجان التي من �ش�أنها حماية املجاري املائية واحلفاظ على نوعية املياه بها من
التلوث وذلك مع اجلهات املعنية وت�شمل تلك اللجان:
# #اللجنة العليا ملياه ال�شرب بوزارة ال�صحة.
# #جلنة البيئة بهيئة القيا�س واملعايرة.
# #جلنة �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعالج.
# #اللجنة اخلا�صة ب�إعداد كرا�سة ال�شروط املرجعية لدرا�سة خمطط لإدارة وت�شغيل املجري
املالحي لنهر النيل على �أ�س�س �إقت�صادية .
# #اللجنة اخلا�صة بتحديد �أولويات القرى الأكرث احتياجا مل�شروعات ال�صرف ال�صحي.
# #الأمانة الفنية للجنة الوزارية العليا لتنفيذ اخلطة القومية للموارد املائية .
.ب رئا�سة جلنة الأمانة الفنية للعائمات النهرية واخلا�صة بو�ضع ت�صور عن الو�ضع القائم حالي ًا يف
العائمات بالن�سبة لل�صرف ال�صحي والو�ضع القائم يف املرا�سي ودرا�سة �أ�ساليب وو�سائل جديدة
ممكنة لتوفيق �أو�ضاع الفنادق العائمة وفى هذا الإطار فقد مت تنفيذ ما يلي:
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# #بحث �أو�ضاع �صرف العائمات على نهر النيل وفروعه وو�ضع اال�شرتاطات والقواعد الالزمة للحد
من التلوث الذي ميكن �أن ت�سببه العائمات النهرية من خملفات ال�صرف ال�صحي وخملفات
الزيوت التي تلقيها على نهر النيل حيث مت و�ضع مقرتح لإلزام جميع الفنادق العائمة بعدم
ال�صرف نهائيا على نهر النيل �سواء معالج �أو غري معالج،يتم حالي ًا ح�صر املرا�سي ال�سياحية
وحتديد متطلبات الفنادق العائمة من مرا�سي جديدة �أو �إعادة ت�أهيل املرا�سي احلالية لتتنا�سب
مع �سحب ال�صرف ال�صحي عليها.
# #بحث وتقييم و�ضع املرا�سي النهرية من الأق�صر �إىل �أ�سوان؛ وحتديد م�سار املراكب من الأق�صر
�إىل �أ�سوان والعك�س وكيفية ال�صرف خالل الرحلة؛ وكذلك حتديد برنامج زمني حمدد لإنهاء
امل�شكالت البيئية اخلا�صة بالعائمات النهرية.
.جامل�شاركة يف جلنة مراجعة املعايري الدولية لتحلية املياه ومقارنتها بالأوروبية والعربية متهيدا لو�ضع
معايري م�صرية مواكبه للمناخ امل�صري.
.دامل�شاركة يف اللجنة الوزارية امل�شكلة لإ�صدار اال�شرتاطات البيئية للم�شروعات امللوثة حيث مت مناق�شة
م�سودة اال�شرتاطات البيئة اخلا�صة مب�صانع الأعالف  -ا�شرتاطات �إقامة تلك امل�صانع وا�شرتاطات
ال�صحة وال�سالمة املهنية وحتديد امل�سافة الآمنة ومراجعة الأ�ساليب ال�صحيحة يف التداول -مع
ممثلي وزارة الزراعة ,وزارة الإ�سكان واملرافق ووزارة ال�صحة وذلك ملراعاتها عند املوافقة على
�إقامة هذه امل�صانع.
 .ه الإنتهاء من مراجعة الإ�سرتاتيجية اخلا�صة بتنمية و�إدارة املوارد املائية يف م�صر حتى عام 2050
واملقدمة من وزارة املوارد املائية والري خالل ور�شة العمل تقدمي عدد من املقرتحات واملالحظات
من خالل ر�ؤية وزارة البيئة للم�سودة لإتخاذها يف االعتبار قبل املوافقة النهائية.
 .والتن�سيق مع وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي ووزارة الإ�سكان والتعمري ال�ستخدام مياه ال�صرف
ال�صحي املعالج باملحافظات التي لها ظهري �صحراوي يف زراعة الغابات ال�شجرية وكذلك �إن�شاء
احلزام الأخ�ضر بطريق القطامية العني ال�سخنة.
.زالتن�سيق مع وزارة املوارد املائية والري لتنفيذ م�شروع للإدارة املتكاملة ملوارد املياه ببحرية نا�صر
والذي ي�شمل الن�شاط املالحي بالبحرية وذلك �ضمن م�شروع التو�أمة الذي تنفذه وزارة املوارد
املائية والري بالتعاون مع الإحتاد الأوروبي.
.حالتن�سيق مع وزارة اخلارجية ب�ش�أن م�شروع مذكرة التفاهم املزمع �إبرامها بني جهاز �شئون البيئة
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بجمهورية م�صر العربية و�أمانة بغداد (جمهورية العراق) ب�ش�أن التعاون يف جماالت ا�ستخدامات
مياه ال�صرف ال�صحي املعالج يف الزراعة.
 .طالتن�سيق والتعاون مع اجلهات املعنية لتطبيق الإدارة املتكاملة للموارد املائية ،وذلك يف �إطار برامج
تر�شيد ا�ستهالك املياه للمدار�س امل�صرية املعد بوا�سطة املركز العربي لل�شباب والبيئة .
.ي�إ�صدار كرا�سة ال�شروط املرجعية اخلا�صة مبخطط �إدارة وت�شغيل املجرى املالحي بنهر النيل وفرعيه
وبحرية نا�صر بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهرى والذي يت�ضمن �إعداد خمطط ي�شمل �إن�شاء
�شركة لإدارة وت�شغيل جمرى النهر لأغرا�ض النقل وال�سياحة ،ومت و�ضع الأطر البيئية �ضمن منظومة
هذا املخطط.
 .كالتن�سيق مع مركز البحوث الزراعية يف �إعداد مقرتح م�شروع �إعادة "ت�أهيل البحريات ال�شمالية".
.لامل�شاركة يف الدورة التدريبية "كتابة التقارير ،مهارات االت�صال و�إدارة املعرفة ،العر�ض اجليد،
�إدارة الوقت ،حتليل امل�شكالت� ،إدارة الإجتماعات ،العمل اجلماعي" وذلك �ضمن جمموعة من

الدورات تقوم وزارة املوارد املائية والري بتنفيذها �ضمن اخلطة القومية للموارد املائية لرفع كفاءة
�أع�ضاء وحدة املوارد املائية يف الوزارات امل�شاركة باخلطة.

.م�إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي ب�شرطة البيئة وامل�سطحات املائية عن تلوث البيئة و"الت�أثريات ال�صحية
والإجتماعية للملوثات".

.نامل�شاركة يف دورة تدريبية حتت عنوان "الر�صد البيئي للمياه" نظمتها الوكالة اليابانية للتعاون
الدويل باليابان.
.س�إعداد وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للمدر�سني باملدار�س الثانوية عن "م�صادر املياه وم�صادر
التلوث وكيفية مواجهة التلوث واحلفاظ على املياه وتر�شيد اال�ستهالك".

الدرا�سات التي مت تنفيذها خالل عام 2010
مت درا�سة وتقييم �أكرث من ثمانني درا�سة تخت�ص بنوعية املياه باملجاري املائية املختلفة وا�ستخدامات
املياه� ,سواء مياه ال�شرب �أو الآبار اجلوفية �أو ال�صرف املعالج ملحطات معاجلة ال�صرف ال�صحي
وال�صناعي نذكر منها ما يلي:
 .أمت تنفيذ درا�سة لتقييم الو�ضع البيئي مل�صادر الري والأرا�ضي الزراعية مبنطقة غرب القاهرة
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بالتعاون مع معهد بحوث الأرا�ضي واملياه والبيئة بوزارة الزراعة وذلك لر�صد نوعية املياه والروا�سب
والنباتات ملنطقة غرب القاهرة
.ب الإنتهاء من �إعداد اال�شرتاطات البيئية ملحطات ال�صرف ال�صحي ،وذلك طبق ًا للقرار الوزاري رقم
 20ل�سنة  2009حيث مت الإعداد ملقرتح م�سودة لال�شرتاطات اخلا�صة مبحطات ال�صرف ال�صحي
وناجت املعاجلة بها وكيفية التعامل مع احلم�أة الناجتة من املعاجلة وكيفية الت�أكد من املعايري
اخلا�صة بتلك املعاجلة حيث مت مناق�شة اال�شرتاطات وا�ستعرا�ض امل�سودة مع ممثلي اجلهات املعنية
"وزارة الإ�سكان التنمية العمرانية ( الهيئة العامة للتخطيط – الهيئة العامة ملياه ال�شرب وال�صرف
ال�صحي ) ووزارة ال�صحة".
.ج �إعداد مقرتح درا�سة لو�ضع �أ�س�س و�ضوابط ومعايري قومية لوحدات وو�سائل النقل النهري واحلاويات
التي يتم نقلها عرب نهر النيل وذلك للحد من املخاطر التي يتعر�ض لها نهر النيل نتيجة لأن�شطة
النقل النهري املختلفة.
.د �إعداد مقرتح لآلية موحدة ملراقبة الوحدات النهرية يتم تنفيذه من خالل اجلهات املعنية ل�ضمان
الرقابة و�سرعة التدخل يف حالة حدوث �أي تلوث ملياه نهر النيل.
 .ه �إجراء درا�سة لل�سيناريوهات املحتملة للتغيريات املناخية ومدى �إ�ضرارها بالبيئة املائية والإنتاج
الزراعي واحللول املقرتحة لتكيف املوارد املائية مع التغري املناخي يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
 .و درا�سة ومراجعة امل�شروعات البحثية التطبيقية املقدمة من جامعة الإ�سكندرية خالل عام 2009
واملت�ضمنة خدمة ق�ضايا تنمية الإنتاج وتطويره و�إيجاد احللول للم�شاكل البيئية على امل�ستوى املحلى
والقومي وكيفية �إدماجها �ضمن املخطط التنموي للق�ضايا البيئية.
.ز �إعداد درا�سة تت�ضمن قوائم بالقرى التي تقع على جانبي املجارى املائية �سواء نهر النيل �أو الرتع �أو
امل�صارف التي تنتهي �إىل نهر النيل �أو الرتع وكذلك قوائم القرى ذات من�سوب مياه جوفية مرتفع
ومت حتديد  1515قرية ومراجعتها ب�شكل نهائي لإدراجهم �ضمن امل�شروع القومي لتوفري خدمات
ال�صرف ال�صحي بتلك القرى.
.ح �إعداد درا�سة عن كيفية معاجلة املخلفات الع�ضوية املوجودة يف مياه ال�صرف ال�صحي ,با�ستخدام
وحدة اجرونوفا لتحويل املخلفات الع�ضوية بعد خلطها بالألياف الورقية �إىل �سماد ع�ضوي
(كومبو�ست) با�ستخدام البوليمر الع�ضوي وذلك حتى ميكن اال�ستفادة منه يف م�صر.
 .ط�إعداد درا�سة عن الو�ضع احلايل لبع�ض امل�صارف الزراعية التي تعاين من تلوث �شديد نظرا ل�صرف
بع�ض املن�ش�آت عليها بالتن�سيق مع قطاع الفروع لتحديد م�صادر التلوث فى هذه امل�صارف متهيد ًا
لو�ضع خطة زمنية لتوفيق �أو�ضاع املخالف من م�صادر ال�صرف عليها.
الفصل الخامس :المياه العذبة

83

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2010

املعاينات التى مت تنفيذها خالل عام 2010
مت �إجراء �أكرث من  30معاينة حقلية نذكر منها ما يلي:
.أ معاينة موقع بناء ال�سفن يف منطقة احلوامدية لتقييم املكان وو�ضع ت�صور للمنظومة املثلي ل�صرف
ال�صرف ال�صحي من الفنادق النهرية علي �شبكات ال�صرف ال�صحي لتنفيذ قرار منع ال�صرف
نهائيا من العائمات علي نهر النيل.
 .بمعاينة عدد من املواقع املقرتحة لتنفيذ بع�ض امل�شاريع اخلا�صة ب�إقامة حمطات معاجلة ال�صرف
ال�صحي وح�ضور جل�سات اال�ستماع اخلا�صة بتلك امل�شاريع نذكر منها:
# #م�شروع حمطة معاجلة ال�صرف ال�صحي بقرية نفره – مركز بركة ال�سبع – حمافظة
املنوفية.
# #م�شروع حمطة معاجلة ال�صرف ال�صحي بقرية املعدية – مركز ادكـو – حمافظة البحرية .
وقد انتهت املعاينات على الت�أكيد على �أهمية تلك امل�شروعات بالن�سبة للمواطنني حلمايتهم من �أ�ضرار
مياه ال�صرف ال�صحي على البيوت وكذلك على �صحة املواطنني.
.ج معاينة م�صرف املريوطية و�أخذ عينات من املياه وحتليلها لتقييم موقف م�صادر ال�صرف املختلفة
على امل�صرف ومت �إتخاذ الإجراءات �ضد امل�صادر املخالفة.
.د معاينة م�صارف غرب الدلتا لتقييم نوعية املياه بتلك امل�صارف لو�ضع خطة تطهري لها ومنع م�صادر
التلوث من ال�صرف عليها.
.ه معاينة م�صرف ترعة الزمر لتقييم نوعية املياه به وتقييم نوعية النباتات بالأرا�ضي املحيطة به
وحتديد امللوثات املت�أثر بها النبات من جراء التلوث بامل�صرف.

برامج التوعية والتدريب التي متت خالل عام 2010
1 .1مت تنفيذ �أكرث من  15حملة توعية ل�ضباط ال�شرطة ومديري املدار�س والطلبة باملراحل املختلفة
وكذلك العاملني بامل�صانع واملن�ش�آت املختلفة.
2 .2مت تنفيذ �أكرث من  8دورات تدريبية للعاملني بامل�صانع واملن�ش�آت الفندقية علي كيفية تطبيق االدارة
البيئية ال�سليمة وو�ضع برامج الر�صد الذاتي الدوري وتنفيذها وكيفية مراعاة احلدود املختلفة
بالقوانني البيئية.
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3 .3مت تنفيذ �أكرث من  12دورة تدريبية للعاملني بالإدارة عن كيفية تطبيق القوانني البيئية املختلفة
و�إعداد التقارير وحتليل النتائج و�أ�س�س الإدارة البيئية ال�سليمة واملتكاملة وتنفيذ ومراقبة برامج
الر�صد الدوري للم�سطحات املائية.
4 .4امل�شاركة مع احلملة القومية حلماية نهر النيل حتت �شعار " نقطة مياه ت�ساوى حياة " ,تت�ضمن
�إلقاء ال�ضوء على دور الوزارة يف ن�شر الوعي البيئي للحفاظ على املياه من التلوث وتر�شيد اال�ستهالك
وخف�ض معدالت التلوث مبخلفات ال�صرف ال�صحي �أو ال�صرف ال�صناعي �أو ال�صرف الزراعي
واحلد من املخاطر ال�صحية الناجتة عن التلوث البيئي.

الإتفاقيات املحلية
1 .1مع �شركة م�صر للطريان
توقيع بروتوكول التعاون بني وزارة الدولة ل�شئون البيئة و�شركة م�صر للطريان للتعاون امل�شرتك بني
الطرفني للحفاظ علي البيئة املائية والهوائية وبيئة العمل باملطار.
2 .2مع معهد علوم البحار وامل�صايد
توقيع عقد تنفيذ برتوكول التعاون بني وزارة الدولة ل�شئون البيئة ومعهد علوم البحار وامل�صايد
لإجراء برنامج دوري متكامل لر�صد نوعية املياه والروا�سب بالبحريات ال�شمالية ( مريوط – الربل�س
– املنزلة – �إدكو – الربدويل) والبحريات املرة وبحرية التم�ساح ،وحتديد كميات وم�صادر ال�صرف
علي البحريات والعمل علي �إعداد مقرتح قومي للإدارة املتكامل للبحريات ال�شمالية ،والعمل علي
�إعداد الر�ؤية اخلا�صة بكيفية �إعادة ت�أهيل البحريات امللوثة .

متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية
.أمت �إعداد تقرير يت�ضمن �إي�ضاح ما جاء عن الن�سب الواردة باملادة  61من القانون  48ل�سنة 1982
بعد تعديلها واخلا�صة باحلد الأدنى للمعادن الثقيلة امل�صرح ب�صرفها على املجارى املائية العذبة
حيث �أن هذه املعايري كانت مت�ضمنة باملادة  66وذلك قبل التعديل ومت الإلغاء ب�أال حتتوي املعايري
اجلديدة على جمموع تركيزات املعادن الثقيلة ( 1ملجم ).
.بمت مراجعة مقرتح م�شروع قانون املياه اجلوفية املقدم من وزارة املوارد املائية والري و�إبداء الر�أي
واملالحظات لإدراج الإبعاد البيئية وللحد من تلوث املياه اجلوفية واحلفاظ عليها كمورد هام من
املوارد الطبيعية يف م�صر.
الفصل الخامس :المياه العذبة
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.جمت �إعداد قائمة مف�صلة ب�أ�سماء وكميات املواد التي يتم نقلها عرب نهر النيل بالتن�سيق مع الهيئة
العامة للنقل النهري متهيد ًا لوقف نقل تلك املواد ب�صفة م�ؤقتة حلني و�ضع و�إ�صدار قائمة باملواد
امل�صرح نقلها ر�سمي ًا مبوافقة اجلهات املعنية وحتديد �آلية للت�صريح بنقل املواد خارج تلك القائمة
املو�ضوعة عرب نهر النيل.

امل�ؤمترات والندوات
مت امل�شاركة الفعالة فى عدد من امل�ؤمترات والإجتماعات والندوات وذلك على النحو التايل:
1 .1امل�شاركة يف امل�ؤمتر الدويل الثاين "للطحالب و�إدارة وعلوم البحريات واملياه" بجامعة قناة
ال�سوي�س والذي يهدف ربط الدرا�سات البحثية يف جماالت ( درا�سة الطحالب ومدى اال�ستفادة
منها – درا�سة الهائمات البحرية ومدى اال�ستفادة منها – درا�سة البحريات امل�صرية
وال�شمالية) بالواقع للو�صول حللول للم�شاكل املوجودة بها وللو�صول لأف�ضل طرق التعامل يف
�إدارتها من ناحية علمية �سليمة.
2 .2امل�شاركة يف اجلل�سة اخلتامية ملنتدى "�إدارة الطلب على املياه بال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا"مع الوكالة الكندية بالتعاون مع (  ) WDAMINAال�ستعرا�ض وتقييم كافة

امل�شروعات اخلا�صة باملياه ومعاجلة املياه الرمادية وطرق املعاجلة وطرق حت�سني منابع الآبار
يف اجلمهورية اليمنية.

3 .3امل�شاركة يف الندوة اخلا�صة بـ "الإدارة املتكاملة للمياه" باملعهد القومي للتخطيط لتحديد
اخلطوط العري�ضة للإدارة املتكاملة للموارد املائية ومبادرة وادي النيل وبع�ض امل�شروعات
املنفذة من وزارة الري و�ضرورة �إدماج الأبعاد البيئية يف هذه امل�شروعات والأ�ساليب احلديثة
لتطهري املجاري املائية.
4 .4امل�شاركة يف "امللتقى الدويل الأول للمياه" والذي مت عقده مبجمع مبارك للم�ؤمترات مبدينة
دمنهور ملناق�شة �سبل التعاون املمكنة يف جمال علوم املياه بني اجلامعة وخمتلف امل�ؤ�س�سات
واملراكز املعنية باملياه.
5 .5امل�شاركة يف �أعمال "م�ؤمتر تكنولوجيا معاجلة املياه بالإ�سكندرية" و�إعداد وعر�ض ورقة عمل
بامل�ؤمتر عن دعم وزارة البيئة لل�شركات املخالفة بيئي ًا �سواء فني ًا �أو مالي ًا لتوفيق �أو�ضاع تلك
ال�شركات كما ت�ضمنت الورقة ا�ستعرا�ض القوانني البيئية املعمول بها يف جمال حماية البيئة
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املائية من التلوث و�أهمية الر�صد الذاتي للمن�ش�آت.
6 .6امل�شاركة يف "امل�ؤمتر الدويل يف جمال الإدارة املتكاملة للموارد املائية" فيما يخ�ص الأبعاد
البيئة والإجتماعية والإقت�صادية للإدارة املتكاملة للموارد املائية بالقاهرة بالتعاون مع برنامج
الأمم املتحدة االمنائي والذي تت�ضمن ( مفهوم الإدارة املتكاملة للمياه  -التحديات البيئة
للموارد املائية التقليدية  -التحديات البيئة للموارد املائية غري التقليدية  -الت�شريعات البيئة
وقوانني املياه  -الدور امل�ؤ�س�سي و�إدماج النوع الإجتماعي) .
7 .7امل�شاركة يف ور�شة العمل اخلا�صة بـ "تقييم ومتابعة التقدم يف تنفيذ الإجراءات التنفيذية
بالوزارات واجلهات املعنية واخلا�صة باخلطة القومية للموارد املائية".

بناء القدرات ورفع الكفاءة :
امل�شاركة يف ندوتني بعنوان
"# #التن�سيق بني الأبعاد البيئية يف الإدارة املتكاملة للموارد املائية".
"# #التن�سي ��ق ب�ي�ن الأبعاد الإقت�صادية والإجتماعية يف الإدارة املتكاملة للموارد املائية" التابع
لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
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الف�صل ال�ساد�س
املناطق ال�ساحلية والبحرية
مقدمــة

تتميز معظم املناطق ال�ساحلية بجمهورية م�صر العربية بتنوع املوائل الطبيعية و املظاهر
اجلمالية للأنظمة البيئية ،ونظرا للتحديات الناجمة عن ت�ضارب امل�صالح ،واختالف امل�شاكل
البيئية من منطقة �إىل �أخرى ،وفى �سبيل حتقيق �أهداف الإدارة املتكاملة لل�سواحل والبحريات
قامت وزارة البيئة ب�إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية للإدارة ال�ساحلية املتكاملة تفعي ًال للقانون
رقم  94/4واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009مبا يحقق الإدارة املتكاملة والتنمية امل�ستدامة
للمناطق ال�ساحلية ,بالإ�ضافة �إىل تنفيذ برامج الر�صد الدويل لل�سواحل امل�صرية بالبحرين
املتو�سط واالحمر والبحريات ال�شمالية واملرة والتم�ساح.
كما قامت الوزارة بدرا�سة م�صادر تلوث البيئة البحرية من املوانئ البحرية ورفع القدرات البيئية
يف جمال �إدارة املوانئ ورفع م�ستوى الوعي البيئي و زيادة قدرتها على منع التلوث من ال�سفن .
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اخلطط والربامج وامل�شروعات والأن�شطة التي مت تنفيذها
 .أم�شروع الر�صد الدوري لل�سواحل امل�صرية ( البحر املتو�سط والبحر الأحمر )
 ##تتم عملية الر�صد ب�شكل م�ستمر ودوري ملحطات الر�صد املوزعة على مواقع ثابتة على �سواحل
البحر املتو�سط( 30موقع) و البحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة ( 22موقع).

خريطة رقم ( )1-6مواقع حمطات ر�صد البحر املتو�سط

خريطة رقم ( )2-6مواقع حمطات ر�صد البحر الأحمر
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##تنفيذ  28رحلة حقلية ،لتجميع وحتليل العينات احلقلية من مواقع الر�صد بكل من البحر الأبي�ض
املتو�سط والبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة.
�##إ�صدار  28تقرير ربع �سنوى عن نوعية املياه بال�سواحل امل�صرية و 28ملخ�ص لتلك التقارير.
�##إ�صدار  4تقارير �سنوية عن نوعية املياه بال�سواحل امل�صرية و 4ملخ�صات لها.
##تنفيذ برنامج "متابعة تقييم اداء" لتقييم فريق العمل امل�سئول عن ر�صد نوعية املياه ال�ساحلية
والأجهزة امل�ستخدمة يف التحاليل وطرق �أخذ وحفظ العينات ومدي تطبيق نظام اجلوده العاملي
طبقا ملتطلبات الأيزو  17025لربنامج الر�صد وذلك بالتعاون مع املعمل املرجعي لنوعيه املياه
وكليه العلوم  /جامعه عني �شم�س.
.ب تنفيذ امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن م �� �ش��روع خ�ط��ة تنمية امل�ن�ط�ق��ة ال�ساحلية ال��واق �ع��ة ب�ين مر�سى
مطروح و ال�سلوم بالتعاون مع جامعة كانتابريا الأ�سبانية  -هيئة املعونة الأ�سبانية و�إع��داد
خطة تنمية املنطقة ل�ساحلية ،ويجري حاليا �إتخاذ الإج ��راءات الالزمة نحو اعتماد اخلطة
ليتم تنفيذها من خالل حمافظة مطروح.
.ج �إ� �ص��دار وثيقة برنامج العمل الوطني حلماية البيئة البحرية م��ن الأن�شطة ال�بري��ة ل�ساحل
البحر الأحمر بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
.د �إ�� �ص���دار اخل� �ط ��وط الإر�� �ش ��ادي ��ة ل ��درا�� �س ��ات ت�ق�ي�ي��م ال��ت���أث�ي�ر ال �ب �ي �ئ��ي مل �� �ش��روع��ات امل��وان��ئ
واملرا�سي النهرية.
 .ه �إ�صدار الدليل الإر�شادي ملنع التلوث الناجم عن ال�سفن.
 .و �إعداد و�إ�صدار الأدلة الإر�شادية لتطبيق نظام الإدارة البيئية بكل من:
#املوانئ واملرا�سي والوحدات النهرية املتحركة.
#
#املوانئ البحرية.
#
.ز �إعداد مقرتح لنموذج موحد لتقارير معاينة حوادث تلوث البيئة البحرية ويتم مراجعتة متهيدا
لإ�صداره يف �صورته النهائية.
.ح يف جمال املعاينات والدرا�سات التي مت تنفيذها خالل عام :2010
##معاين ��ة الآب ��ار ال�شاطئي ��ة ببور�سعي ��د واخلا�ص ��ة بالتخل� ��ص الآم ��ن للمي ��اه الراجع ��ة م ��ن حمطة
حتلية مياه البحر باملنطقة.
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 .ط�إع� ��داد درا� �س��ة لتقييم ن��وع�ي��ة امل �ي��اه ب�ق�ن��اة االت �� �ص��ال ال�ت��ي ت��رب��ط ب�ين ب�ح�يرة امل�ن��زل��ة وق�ن��اة
ال�سوي�س وذل��ك لو�ضع الأط��ر اخلا�صة مبنع �أي خمالفات على تلك القناة والتي قد ت�ؤثر على
كل من بحرية املنزلة وقناة ال�سوي�س.
# #معاينة م�صرف العامية بطول  15كم ب��د ًا من امل�صب على البحر املتو�سط عند منطقة
�أب��و ق�ير وح�ت��ى كفر ال ��دوار حيث مت  :حت��دي��د �أم��اك��ن امل�صبات املختلفة على امل�صرف
والتن�سيق مع كلية العلوم جامعة الإ�سكندرية و�شركة �أبو قري للأ�سمدة الختيار نقاط ر�صد
لنوعية مياه م�صرف العامية وم�صادر ال�صرف عليه �ضمن م�شروع حت�سني نوعية املياه
بامل�صرف قبل �صرفها على البيئة البحرية.

التن�سيق مع اجلهات الدولية
 .أ مت درا�سة تعديالت بروتوكول حماية البحر املتو�سط من التلوث من م�صادر و�أن�شطة برية والتن�سيق
مع اجلهات املعنية لإتخاذ الإجراءات الالزمة نحو توقيع م�صر على تعديالت الربوتوكول.
 .بمت درا�سة برنامج تطبيق النهج البيئي( )ECO system approachومراجعة التقرير املعد لتقييم
النهج البيئي بدول املتو�سط بالتعاون مع خطة عمل البحر املتو�سط.
 .جمت �إعداد درا�سة عن �إمكانية تخزين ثاين �أك�سيد الكربون حتت قاع البحر �أو يف �آبار البرتول امل�ستنفذة
حتت قاع لإتخاذ القرار املنا�سب نحو التعديالت املقرتح �إ�ضافتها للربوتوكول.
 .دمت درا�سة مبادرة املفو�ضية الأوروبية "نحو �سيا�سة بحرية متكاملة من �أجل حكومة �أف�ضل يف
املتو�سط" و�إعداد مالحظات وزارة الدولة ل�شئون البيئة على املبادرة ودرا�سة كيفية الو�صول �إيل �آلية

نحو �سيا�سة بحرية متكاملة للمتو�سط .

 .همت درا�سة ما جاء بربوتوكول التعاون بني دولة باك�ستان وجمهورية م�صر العربية حيث تقرر دعم
وزيادة اال�ستثمارات بني البلدين وم�ساعدة الطرفني من خالل م�شاركتهما يف الإتفاقيات الدولية
بالإحتاد الأوروبي والكويز طبق ًا ملا �أ�شار �إليه الربوتوكول.
 .ومت التن�سيق مع وزارة اخلارجية يف �ش�أن حتديد نقطة ات�صال وطنية وممثل عن وزارة البيئة مل�شروع
امل�شاركة يف التقييم البيئي واملو�ضوعات الأمنية يف جنوب املتو�سط والذي تقدمت به منظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا ( .) OSCE
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.زالتن�سيق مع وزارة اخلارجية لإعداد تقرير وطني حول املبادرة الأوروبية ب�شان بلورة �سيا�سة بحرية
متكاملة من اجل حوكمة �أف�ضل للمتو�سط.

متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية
.أالإنتهاء من �إعداد امل�سودة النهائية ملعايري ال�صرف على البيئة البحرية الواردة بالالئحة التنفيذية
لقانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  ،2009وذلك طبقا ملا مت الإتفاق عليه
من قبل اللجنة امل�شكلة من اجلهات املعنية طبق ًا للقرار "رقم  453ل�سنة  "2009متهيد ًا لإ�صدار
القانون يف �صورته النهائية
.بمتت املراجعة امليدانية لعدد  32م�شروع �سياحي مقام على البحر الأحمر وتقدير قيمة الأ�ضرار
البيئية للمخالفات الناجتة عنهم و�إعداد التقارير الفنية اخلا�صة بهم.
.جمت �إعداد  28تقرير فني عن الأ�ضرار التي حلقت بالبيئة البحرية والناجتة عن التلوث بالزيت ومت
تقدير قيمة الأ�ضرار البيئية.

�شكل ( )3-6مواقع حدوث التلوث بالزيت
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�شكل ( ) 4-6نوعية املواد املت�سببة يف التلوث

�شكل ( � ) 5-6أ�سباب حدوث التلوث بالزيت
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امل�ؤمترات والندوات
.أمت امل�شاركة يف الإجتماع التن�سيقي مع م�ست�شار املفو�ضية الأوروبية ملناق�شة «برنامج متويل
امل�شروعات يف �إطار الإحتاد من اجل املتو�سط» والذي ي�ضم  9دول بتكلفة  22مليون يورو لتنفيذ

عدد من امل�شروعات يف جماالت حت�سني نوعية املياه والتكيف مع التغري املناخي يف جمال املياه
وكذلك حماية البحر املتو�سط عن طريق خف�ض م�ستوى التلوث عليه �سوا ًء من امل�صادر املبا�شرة �أو
غري املبا�شرة.

.بمت امل�شاركة مب�ؤمتر «تكنولوجيا معاجلة املياه بالإ�سكندرية» وذلك من خالل �إعداد وعر�ض ورقة
عمل عن دعم وزارة البيئة لل�شركات املخالفة بيئي ًا �سواء فني ًا �أو مالي ًا لتوفيق �أو�ضاع تلك ال�شركات
كما ت�ضمنت الورقة ا�ستعرا�ض القوانني البيئية املعمول بها يف جمال حماية البيئة املائية البحرية
من التلوث و�أهمية الر�صد الذاتي للمن�ش�آت.
.جمت عقد ور�شة عمل وطنية بح�ضور اجلهات والوزارات املعنية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة
البحر الأحمر وخليج عدن ملناق�شة وثيقة «برنامج العمل الوطني حلماية البيئة البحرية من
الأن�شطة الربية ل�ساحل البحر الأحمر امل�صري».
.دمت عقد ور�شة عمل املرحلة الثانية من م�شروع «بناء خطة �إدارة �ساحلية متكاملة» للمنطقة
ال�ساحلية الواقعة بني مر�سى مطروح وال�سلوم بح�ضور كل من اجلهات املعنية وحمافظة مطروح
وهيئة املعونة الأ�سبانية لعر�ض �إجنازات امل�شروع وعر�ض اخلطة التي مت �إعدادها بالتعاون مع هيئة
املعونة الأ�سبانية لإبداء الر�أي نحو املوافقة على اعتمادها.
.هالتعاون مع املعهد القومي لعلوم البحار وامل�صايد يف �إعداد وتنظيم ور�شة عمل دولية بعنوان «الإدارة
املتكاملة للبيئة ال�ساحلية والبحرية – حتليل املخاطر البيئية» ومناق�شة ق�ضايا الإدارة ال�ساحلية

املتكاملة خالل ور�شة العمل.

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى
.أتوقيع عقد مع معهد علوم البحار وامل�صايد لتنفيذ برنامج الر�صد الدوري لل�سواحل امل�صرية (البحر
الأحمر وخليجي العقبة وال�سوي�س) لنوعية املياه على امتداد ال�سواحل امل�صرية من ال�سوي�س �شما ًال
�إىل بئر �شالتني جنوب ًا بخليج ال�سوي�س والبحر الأحمر ،ومن طابا �شما ًال �إىل ر�أ�س حممد جنوب ًا
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بخليج العقبة بغر�ض املتابعة الدورية لنوعية املياه وتقييم م�ؤ�شرات التلوث وحتديد م�صادر التلوث
على امتداد ال�سواحل امل�صرية للبحر الأحمر وخليجي العقبة وال�سوي�س .
.بتوقيع عقد مع معهد الدرا�سات العليا والبحوث جامعة الإ�سكندرية لتنفيذ برنامج الر�صد الدوري
لل�سواحل امل�صرية (البحر املتو�سط) لإجراء لنوعية املياه على امتداد ال�سواحل امل�صرية من رفح
�شرق ًا �إىل ال�سلوم غرب ًا بغر�ض املتابعة الدورية لنوعية املياه وتقييم م�ؤ�شرات التلوث وحتديد م�صادر
التلوث على امتداد ال�سواحل امل�صرية للبحر املتو�سط .
.جامل �� �ش��ارك��ة يف الإج �ت �م��اع ال ��ذي ع�ق��د مبجل�س ال � ��وزراء مل�ت��اب�ع��ة ال�ت��وج�ي�ه��ات ال �� �ص��ادرة لدفع
عجلة التنمية يف املنطقة الإداري � ��ة (��ش�لات�ين  /ح�لاي��ب �/أب ��ورم ��اد) بح�ضور ممثلني من
البيئة وال�ث�روة ال�سمكية وال�سياحة حيث ا�ستهدف الإجتماع مناق�شة �أ�سلوب تطوير وتنمية
ال�ثروة ال�سمكية واق�ت�راح احللول للتغلب على امل�شاكل امل��وج��ودة و�أ�سلوب التن�سيق مع وزارة
ال�سياحة يف مناطق ال�صيد ومدى �إمكانية الت�سويق داخل القرى ال�سياحية.
.د�إعداد تقييم للو�ضع احلايل يف حمطات التحلية و�آبار البرتول املوجودة على البيئة البحرية بالبحرين
املتو�سط والأحمر ،وخليجي ال�سوي�س والعقبة ،متهيد ًا لو�ضع معايري خا�صة ب�صرف حمطات التحلية،
وذلك يف �إطار �أعمال اللجنة اخلا�صة بو�ضع �أ�س�س ومعايري م�صرية لنوعية �صرف حمطات حتلية
مياه البحر ومياه التكوين ،امل�صاحبة ال�ستخراج البرتول قبل �صرفها على البيئة البحرية حيث يتم
جمع التكنولوجيات امل�ستخدمة يف التحلية ملعرفة الأ�صلح منها والأقرب للمعايري املراد الو�صول
�إليها حتى تكون معايري قابله للتطبيق.
.همت التن�سيق مع الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�سمكية واملعهد القومي لعلوم البحار وامل�صايد لتنفيذ
التو�صيات ال�صادرة عن اللجنة امل�شكلة لبحث الآثار ال�سلبية على الرثوة ال�سمكية الناجتة عن
حمطة كهرباء �شرق التفريعة مبنطقة بالوظة.
.وامل�شاركة يف ور�شة عمل مع ممثلي الإحتاد الأوروبي واملخت�صني يف جمال معاجلة الزيوت حيث
مت مناق�شة كيفية التخل�ص الآمن للزيوت وان�سكابات الزيت ومت عر�ض بع�ض التقنيات واملواد
امل�ستخدمة يف هذا ال�ش�أن.
.زامل�شاركة يف الإجتماع التن�سيقى مع املفو�ضية الأوروبية ملناق�شة برنامج متويل امل�شروعات يف �إطار
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الإحتاد من �أجل املتو�سط حيث مت تقدمي مقرتحني مل�شروعني بعنوان-:
�# #إن�شاء وحدة معاجلة لل�صرف ال�صناعي ملعا�صر الزيتون مبدينة العري�ش.
�# #إن�شاء وحدة معاجلة لأحد املدابغ التي ت�صب على خليج املك�س مبدينة الإ�سكندرية.
.حاال�شرتاك مع املعهد القومي لعلوم البحار وامل�صايد لدرا�سة م�شروع "حوكمة النظام البيئي
والتنمية امل�ستدامة لل�سواحل واملحيطات ( ")PEGASOواملمول من ال�سوق الأوروبية ودرا�سة �آلية

تطوير �سيا�سة الإدارة ال�ساحلية املتكاملة لتمكني اجلهات العلمية واجلهات امل�ستفيدة باال�ستفادة
من البيانات واملعلومات التي �سيوفرها امل�شروع وبناء جمموعة من �أدوات التقييم امل�ستدمية لعمل
تقييم متكامل على نطاقات متعددة للمنطقة ال�ساحلية.

.طالتن�سيق مع معهد بحوث ال�شواطئ و معهد البحوث الزراعية لإعداد م�شروع م�شرتك عن ت�أثري
التغريات املناخية وارتفاع �سطح البحر على املحا�صيل الزراعية واقرتاح خطط وحما�صيل بديلة
لزراعتها مبنطقة الدلتا .
.ي�إعداد مقرتح م�شروع "�إدارة ال�شريط ال�ساحلي للمنطقة الواقعة بني الإ�سكندرية وبور�سعيد"

وتقدميه ملرفق البيئة العاملي  GEFلبحث �إمكانية متويله بالتعاون مع النظم البيئية البحرية.

.كالبدء يف درا�سة الو�ضع البيئي للموانئ البحرية (جتارية رئي�سية ،برتولية� ،صيد ،تعدينية )
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ( قطاع النقل البحري ،الهيئة العامة للرثوة ال�سمكية ،الهيئة
امل�صرية العامة للبرتول ،اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة للم�شروعات التعدينية وال�صناعية بوزارة
ال�صناعة و �شركات القطاع العام )،وا�ستيفاء ا�ستمارات اال�ستبيان اخلا�صة مبراحل تطبيق نظام
الإدارة البيئية باملوانئ امل�صرية ،و�إعداد تقرير تو�صيفي عن الو�ضع البيئي احلايل للموانئ البحرية
للم�ساعدة يف و�ضع خطة عمل لتوفيق الأو�ضاع البيئية.
.لامل�شاركة يف الربنامج التدريبي  -الذي مت تنظيمه من قبل الهيئة العامة للرثوة ال�سمكية ملديري
�شئون البيئة مبوانئ ومرا�سي ال�صيد – لرفع الوعي البيئي للهيئة يف كل من-:
# #الإطار الت�شريعي لتطبيق نظام الإدارة البيئية يف موانئ ومرا�سي ال�صيد.
# #التعريف بالإدارة البيئية للموانئ البحرية والتخ�ص�صية.
# #وتطبيق نظام الإدارة البيئية مبوانئ ال�صيد.
.ماملراجعة امليدانية لعدد من املوانئ البحرية للتعرف على الو�ضع البيئي لها متهيدا لإ�صدار تقرير
تو�صيفي عن الو�ضع البيئي احلايل للموانئ البحرية يهدف �إىل امل�ساعدة يف و�ضع خطة عمل لتوفيق
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الأو�ضاع البيئية ملوانئ ( �سفاجا البحري� ،سفاجا التعديني ،احلمراوين� ،أبو طرطور للفو�سفات،
الر�أ�س احلجرية ،بور�سعيد البحري ،بور�سعيد لل�صيد ،بور�سعيد ال�سياحي ،ال�شركة امل�صرية للغاز
امل�سال ب�إدكو ،ميناء �سيدي كرير(�سوميد) ،الأنفو�شي لل�صيد ،ميناء دمياط ).

.نامل�شاركة يف �أعمال اللجنة الدائمة للموانئ التخ�ص�صية بقطاع النقل البحري.
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بناء القدرات ورفع الكفاءة :
 .أامل�شاركة يف الدورات التدريبية الآتية:
# #النظام العاملي املوحد لت�صنيف وتعريب الكيماويات ( .) GHS
# #الإنتاج الأنظف و�إدارة ومعاجلة ال�صرف ال�صناعي.
# #تقييم املخاطر الناجتة عن املواد الكيميائية.
# #برنامج �إدارة املكاتب احلديثة.
# #البعد البيئي يف تخطيط وتقييم امل�شروعات.
# #الأ�سلوب العلمي حلل امل�شكالت.
� # #إدارة اجلودة ال�شاملة
.ب امل�شاركة يف ور�شة عمل بعنوان "�إدارة مياه ال�صرف ال�صحي باملناطق ال�ساحلية" مبدينة ديلفت
بهولندا والتي نظمتها هيئة اليون�سكو – معهد درا�سات املياه بالتعاون مع م�شروع بناء القدرات
�ضمن مبادرة �آفاق  2020واملبادرة جزء من ميثاق بر�شلونة وخطة عمل البحر املتو�سط خالل
�شهر �سبتمرب.
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الف�صل ال�سابع
املقدمة

حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي
خالل العقدين املا�ضيني اكت�سبت الكوادر العاملة يف جمال حماية الطبيعة الكثري من املهارات
واخلربات ،وكانت م�صر من �أوائل الدول التي �أعدت ونفذت �إ�سرتاتيجية وطنية وخطة عمل
قومية يف جمال التنــوع البيولوجي علي مدى عــ�شرين عامــ ًا ( )2017 - 1997مب�شاركة حكومية
و�أهلية و�شعبية ،وقد ارتكزت هذه اال�سرتاتيجية علي ثالث حماور �أ�سا�سية متداخلة ومتفاعلة:
الأول :ي�ضم برامج البحوث والدرا�سات والر�صد والتقييم ،لأجل عمل املــ�سوح البيئية ،وبحث
�إقت�صاديات �صون الطبيعة ،وا�ستكمال املجموعات املرجعية ،و�إن�شاء حمطات الر�صد ،وتق�صي
املعارف التقليدية للمجتمعات املحلية.
الثاين :ي�شمل برامج امل�شروعات التطبيقية و�إدارتها ،مبا يف ذلك �شبكة املحميات الطبيعية،
املتحف امل�صري للتاريخ الطبيعي ،بنوك املوارد الوراثية ،حمطات تربية و�إكثار احلياة الربية
املهددة ،ونظام تكنولوجيا املعلومات.
الثالث :يحتوي علي برامج التنمية الب�شرية للإدارة والر�صد� ،شامله التثقيــف والتعلــيم
والتوعية ،دعم امل�ؤ�س�سات ورفع كفاءتها ،حتديث وا�ستكمال الت�شريعات الوطنية� ،شراكة املنظمات
الأهلية واملجتمع املدين واملحلي ،ح�شد املوارد املالية والفنية ل�صون التنوع البيولوجي.
وقد تطورت مفاهيم وعالقات كثرية فى جمال احلفاظ على التنوع البيولوجى و�إقت�صادياته
تدفعنا لل�سعى �إىل العمل على تطوير وتعديل اال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مبا يتنا�سب
مع هذه املتغريات.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام :2010
�1.1إعالن منطقة خليج ال�سلوم حممية طبيعية.
� أعلنت منطقة خليج ال�سلوم مبحافظة مطروح حممية طبيعية بقرار ال�سيد الدكتور /رئي�س جمل�س
الوزراء رقم  533ل�سنة  ،2010وتقع هذه املنطقة على احلدود الغربية مل�صر مع ليبيا يف اجلزء ال�شمايل
الغربي من حمافظة مر�سى مطروح.
ميثل خليج ال�سلوم �أول حممية ذات مكون بحري خال�ص يف املياه الإقليمية امل�صرية بالبحر املتو�سط
وجزء بري �ساحلي يحيط بها حلماية الأنظمة الربية وال�ساحلية الفريدة .تتمتع املحمية مبوارد بحرية وبرية
و�ساحلية وثروات طبيعية ذات قيمة �إقت�صادية وبيئية عالية ،كما حتتوي على مظاهر جغرافية مميزة مثل
مناطق املد واجلزر والكثبان الرملية واجلروف واملنخف�ضات امللحية واله�ضاب ال�ساحلية ،بالإ�ضافة �إىل
النظم البحرية ذات احل�سا�سية مثل مناطق احل�شائ�ش البحرية وبيئات الأعماق ال�ضحلة ومتو�سطة العمق،
كما تتميز املنطقة ب�سكانها املحليني وما يتمتعون به من تراث ثقايف ومعارف تقليدية هائلة.

خريطة ( )1-7حممية خليج ال�سلوم
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�2.2إعالن منطقة الواحات البحرية حممية طبيعية
�أعلنت منطقة الواحات البحرية (الد�ست
واملغرفة -جبل مندي�شة (جبل الإجنليز)-
(ال�صحراء ال�سوداء) حممية طبيعية مبوجب
قرار ال�سيد رئي�س جمل�س الوزراء رقم 2656
ل�سنة .2010
ميثل منخف�ض الواحات البحرية �أحد
املنخف�ضات الرئي�سية ل�صحراء م�صر الغربية
وي�أخذ املنخف�ض �شكال بي�ضاويا Oval Shape
�صورة ( )1-7حممية الواحات البحري
مبحوره ال�شمايل ال�شرقي – اجلنوبي الغربي،
حيث ي�صل �أق�صي طول له حوايل  94كم
تقريب ًا ،يف حني يبلغ �أق�صي عر�ض له حوايل  42كم ،وتبلغ امل�ساحة الإجمالية للمنخف�ض 2000كم2
تقريب ًا ،ويبعد عن مدينة � 6أكتوبر مب�سافة حواىل  360كم جنوب ًا.
3.3اكت�شاف وادي كبري يحتوى على عدد كبري من هياكل احليتان �شمال بحرية قارون
مت العثور على جزء كبري من هيكل حلوت من نوع جديد يقل فى احلجم عن حوت البا�سيلوزور�س
�إيزي�س و�أكرب بكثري عن حوت الدوريودن �أتروك�س ويختلف عن حوت املا�سر�سيت�س لطول فقراته كما
مت الك�شف عن اجلمجمة كاملة والفكني ال�سفليني وكذلك عدد حوايل  20فقرة كبرية احلجم مع عدد
من ال�ضلوع ،كما مت العثور على حوايل  10فقرات بطنيه و�صدرية من حوت �أكرب بقليل من املحتمل �أن
يكون حوت ًا من نوع جديد .كذلك مت الك�شف عن عدد  22فقرة من هيكل عرو�سة البحر بالطبقات العليا
بتكوين بركة قارون فى حالة حفظ جيدة بالإ�ضافة �إىل هيكل مت�ساح م�صري قدمي يف حالة حفظ جيدة
وفك كبري لأحد احليتان.
4.4يف جمال التنوع البيولوجي
.أالر�صد
رحلة جلزيرة الزبرجد مبحميات البحر الأحمر
تنفيذ ًا لربنامج الر�صد البيئي لل�سالحف البحرية وكذلك البدء يف تنفيذ برنامج الر�صد البيئي
لل�شعاب املرجانية يف املنطقة اجلنوبية مت م�سح عدد  8مواقع هم (الفن�ستون – هو�س ريف مر�سي
�شجرة – �شعاب �صمداي – �شعاب نكاري – هاو�س ريف �شم�س علم – ر�أ�س بغدادي – �شلينيات
الفصل السابع :حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي
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وادي اجلمال (قطعة ق�شطة) – وجزيرة روكي) وذلك للوقوف علي حالة ال�شعاب املرجانية من
ناحية التعر�ض لظاهرة االبي�ضا�ض والأمرا�ض التي ت�صيب ال�شعاب املرجانية وقد مت ا�ستخدام
طريقة  Line Transectبطول  10مرت وبتكرار  3مرات علي عمق 10-5مرت بكل موقع .ومت
ت�سجيل البيانات التي مت جتميعها يف مناذج جتميع البيانات التي مت �أعدادها عن طريق Great
 Barrier Reef Marine Park Authorityومن ناحية �أخرى قام الباحثون باملحمية بتنفيذ
برنامج الر�صد البيئي لل�سالحف البحرية لعام  2010بجزيرة الزبرجد وذلك من خالل الرحلة
احلقلية التي مت تنفيذها للمنطقة اجلنوبية حيث مت ترقيم � 31سلحفاة جديدة ومت ر�صد عدد 3
�سلحفاة قد مت ترقيمها من قبل وكذلك مت ر�صد �أعداد الأع�شا�ش اجلديدة التي و�صلت �إىل 1469
ع�ش جديد مقابل  439ع�ش قدمي.
ويف جمال ر�صد الطيور مت القيام بر�صد �أنواع و�أعداد و�أع�شا�ش الطيور املقيمة باجلزر اجلنوبية
وذلك من خالل الرحلة احلقلية جلزيرتي روكي و الزبرجد.
اكت�شاف �أكرب غابة لأ�شجار الأمبت بجبل علبة وم�صر
وك�أحد �أن�شطة م�شروع ر�صد وتقييم حالة �أ�شجار
الأمبت بجبل علبة قام فريق من الباحثني باملحمية
باكت�شاف وتقييم منطقة جبال كامريبا حيث مت
لأول مرة خالل �شهر �أغ�سط�س ر�صد و�إح�صاء
حالة ما يزيد على � 1500شجرة �أمبت منها ما
�صورة ( )2-7حممية علبة والتى تعتربمن �أكرب املناطق
يزيد عن � 850شجرة �سليمة بينما مت ر�صد باقى
امل�صرية ثرا ًء فى التنوع البيولوجى
الأ�شجار ميتة بعدد � 691شجرة.
 ت�سجيل حيوان قنديل البحر املتو�سط للمرة الأوىل مبحمية �أ�شتوم اجلميل داخل
القطاع ال�شمايل املرتبط بالبحر
مت ت�سجيل حيوان قنديل البحر املتو�سط والذى
يطلق عليه  Moon Jellyfishجيلي القمر.
واال�سم العلمى له هوAurelia Aurita :

�صورة ( )3-7قنديل البحر املتو�سط
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�صون التنوع البيولوجى خارج البيئة الطبيعية (التم�ساح النيلي):
قام جهاز �شئون البيئة ب�إجراء درا�سة خالل عام � 1998أ�شرتك فيها ممثلني عن :هيئة تنمية
بحرية نا�صر – الإدارة العامة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات – كلية العلوم جامعة القاهرة – كلية
الطب البيطري – املعهد القومي لعلوم البحار وامل�صايد – الإدارة العامة حلدائق احليوان واحلياة
الربية – جهاز �شئون البيئة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن انت�شار التما�سيح يرتكز يف جمموعة
من الأخوار الرملية بالبحرية.
خالل الفرتة  26 -21مايو  2007قام فريق عمل من حمميات �أ�سوان (العالقى � +سالوجا وغزال)
ب�إجراء درا�سة ميدانية فى بحرية ال�سد العاىل تغطى الثلث ال�شماىل من البحرية بطول  150كم
�شملت  14خور (الرملة – دهميت – العالقى – العربى – ال�سبوع  -كرو�سكو -املالكى -وادى
العرب  -العقبة قبلى – �سكر – الطويل – غزال البحرى – �أبو حن�ضل – كالب�شة) حيث مت ر�صد
 19مت�ساح معظمهم على �شواطئ اخلريان ويرتاوح �أطوالها من 1.5م �إىل 2.5م.
خالل عامى  2009/2008مت �إن�شاء وحدة لإدارة التما�سيح ت�ضم فى ع�ضويتها البيولوجيني
املعنيني ب�إدارة املوارد الطبيعية ومت تدريبهم بوا�سطة متخ�ص�صني من الإحتاد الدوىل ل�صون
الطبيعة فى جماالت تقنيات ر�صد و�إدارة التما�سيح الذين قاموا بجهود فى جمال امل�سح والر�صد
حيث مت تغطية  15منطقة فى بحرية نا�صر ب�إجراء درا�سة ميدانية متثل حواىل  %11من طول
�ساحل البحرية خالل الفرتة يوليه  .2009/ 2008ويت�ضح من امل�سوح امليدانية �أن حواىل  %15على
الأقل منها فى مرحلة الن�ضج حيث يوجد حواىل � 2488-457أنثى نا�ضجة فى البحرية ت�ضع (كل
واحده) حواىل  45بي�ضة فى املتو�سط فيكون متو�سط العدد الكلى للبي�ض حواىل 77220-15424
بي�ضة �سنوي ًا وي�صل معدل الفق�س حواىل  %83مبا يعادل  64093-12801فرد �سنوي ًا يعي�ش منها
حواىل  %10مبعدل  6409-1281فرد �سنوي ًا.
 .ببرنامج الأنواع الغريبة والغازية:
مازال التن�سيق فى جمال مواجهة الأنواع الغازية غري كاف ويحتاج �إىل ت�ضافر جهود جهات
معنية كثرية لو�ضع القوانني والإجراءات التى تنظم وتراقب دخول ومقاومة هذه الأنواع من خالل
�إ�سرتاتيجية وطنية حتقق هذه ال�سيا�سات .وقد نتج عن �أعمال احل�صر للأنواع الغازية يف عام
 2010ت�سجيل  42نوع دخيل وغازي للبيئة امل�صرية من خمتلف املجموعات الت�صنيفية.
وفى نف�س املجال عقد الإجتماع الرابع واخلام�س ملجموعة العمل الوطنية لإدارة مياه ال�صابوره
والروا�سب على ال�سفن املبحرة يف املياه الإقليمية امل�صرية.
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�شكل ( )1-7الأنواع الغريبة والغازية امل�سجلة فى م�صر

5.5الأن�شطة الرئي�سية باملحميات الطبيعية
.أ�إكت�شاف نيزك جبل كامل
مت اكت�شاف النيزك يف فرباير  2010يف �إطار رحلة ا�ستك�شافية جيوفيزيقية قام بها فريق بحثي
م�صري من املعهد القومي للبحوث الفلكية واجليوفيزيقية بحلوان بالتعاون مع عدة جهات بحثية
وفريق بحثي ميثل عدة جامعات �إيطالية ومت ن�شر هذا احلدث العلمي العاملي يف كثري من املجالت
العلمية العاملية خالل �شهر يوليو .2010
تقع منطقة فوهة نيزك جبل كامل ب�أق�صى جنوب ال�صحراء الغربية بجمهورية م�صر العربية على
بعد  2كم من احلدود امل�صرية ال�سودانية كما تبعد  112كم من احلدود امل�صرية الليبية.
يتميز موقع فوهة نيزك جبل كامل باحتفاظه بقدر كبري من املقذوفات النيزكية من احلديد
والنيكل كعنا�صر �أ�سا�سية بالإ�ضافة لبع�ض العنا�صر الأخرى ،كما يحتوى املوقع �أي�ضا على تنوع
�شديد الرثاء من حجم القطع النيزكية حيث مت جتميع ما يقرب من  5178قطعة نيزكية ب�إجمايل
وزن  1.7طن.
وقد احتفظت طبيعة املكان باملوقع وبيئته بخ�صائ�صه الطبيعية دون تغيري منذ مايقرب من خم�سة �آالف
عام تقريب ًا� .أفادت الدرا�سات احلقلية �إن هذه احلالة تعترب �شديدة الندرة بيئي ًا وجيولوجي ًا وفلكي ًا.
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قدرت البعثة اال�ستك�شافية عمر الفوهة النيزكية �أو بالتحديد زمن �سقوط النيزك ب�أنه �أقل من
خم�سة �آالف عام تقريب ًا وقد مت ذلك على الأ�س�س الآتية:
اكت�شفت البعثة قرى �إن�سان ما قبل التاريخ على مقربة من فوهة النيزك (ب�ضع مئات من الأمتار)
كما اكت�شف �أي�ضا بقايا و�آثار م�ساكن ومنازل كان يعي�ش بها �سكان املنطقة وبقايا �أ�سوار ومداخل
وخمارج للقرى.
 .بتقييم فاعلية الإدارة
مت تقييم فاعلية الإدارة على م�ستوى �شبكة املحميات الطبيعية وكذلك على م�ستوى املوقع باملحميات
خالل عامي  2007 ،2006وقد �أو�ضح التقييم جمموعة من النتائج كان من �أهمها:
# #حمافظة �شبكة املحميات احلالية على عنا�صر متعددة متثل الأنواع الهامة للتنوع البيولوجى
متثي ًال جيد ًا.
�# #إحتواء النظام البيئى على قيمة �إقت�صادية و�إجتماعية عالية غري مدركة يجب العمل علي
حتديدها.
# #احلاجة �إىل زيادة متويل املحميات الطبيعية امل�صرية.
# #زيادة حجم العمالة وكذلك امليزانيات الحتياجات هذه املحميـات و�أهميتها البيولوجية.
# #تفعيل �أعمال الر�صد املنتظمة باملحميات بحيث ي�صعب معها �إ�ستخال�ص بيانات حديثة وثابتة
ودقيقة حول ما حتتويه من كائنات وما يتم بها من �أن�شطة وميزانيتها مع عدم وجود م�صدر
واحد للمعلومة مما �أوجد م�شكلة خا�صة ب�إدارة البيانات فى قطاع حماية الطبيعة.
خالل �أعوام  2007و 2008و 2009قام قطاع حماية الطبيعة بو�ضع واعتماد طرق مالئمة
ومقايي�س ومعايري وم�ؤ�شرات لتقييم كفاءة �إدارة املناطق املحمية وت�صريف �ش�ؤونها وقد قامت
وحدة التخطيط بالقطاع ب�إ�صدار دليل �إر�شادي للعاملني باملحميات الطبيعية يت�ضمن اخلطوات
والنتائج اخلا�صة بتقييم فاعلية �إدارة املحميات .ونظر َا لدور القطاع الفعال يف تطوير مقيا�س
فاعلية الإدارة للمحميات فقد مت اال�ستعانة بهذا الدليل ال�ستخدامه يف بع�ض البلدان العربية مثل
اململكة العربية ال�سعودية وليبيا وغريها.
كذلك قام القطاع خالل عام  2009با�ستخدام �أ�سلوب جديد لتقييم فاعلية �إدارة املحميات
(التقييم التتبعي لفاعلية �إدارة املحميات) ،ك�أ�سلوب جديد �أ�سهل و�أن�سب للو�ضع احلايل بحيث
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ت�ساعد نتائج هذا التقييم اجلديد يف تنفيذ اال�سلوب امل�ستخدم حالي ًا من قبل القطاع لتقييم
فاعلية �إدارة املحميات (التقييم التدقيقي لفاعلية �إدارة املحميات علي م�ستوي املوقع) ،حيث مت
�إجراء تقييم تتبعي لفاعلية �إدارة املحميات علي عدد  7حمميات (وادي دجلة – �سانت كاترين
– نبق – ر�أ�س حممد – جزر البحر الأحمر ال�شمالية – وادي اجلمال – ال�صحراء البي�ضاء).
وهذا يعني قيام م�صر ب�إجراء تقييم فاعلية الإدارة لعدد  11حممية منذ عام  2007وحتي الآن
�أى �إجراء تقييم فاعلية الإدارة لـ  %39من املحميات احلالية ،وهذه الن�سبة تتخطي الن�سبة التي
�أقرتها �سكرتارية �إتفاقية التنوع البيولوجي للدول الأطراف ،التي تلزم الدول بتنفيذ تقييمات
فاعلية الإدارة مبا ال يقل عن  % 30من املحميات بحلول عام .2010
.جظاهرة االفرتا�س يف �سمك القر�ش يف خليج العقبة بالبحر الأحمر
�أفادت الدرا�سة التي �أعدتها منظمة حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بري�سيجا) عن �أنواع
�أ�سماك القر�ش بالبحر الأحمر �إىل وجود  33نوع ،بينما ت�شري الدرا�سات احلديثة التي تقوم بها
حمميات البحر الأحمر �إىل �أن عدد الأنواع التي مت ت�سجيلها هو  17نوع ،بالرغم من توافر �أجهزة
الر�صد احلديثة مثل �أجهزة الغو�ص .وتظهر هذه النتيجة �أن هناك فقد للتنوع البيولوجي يف
�أ�سماك القر�ش ي�صل �إىل  %30من عدد الأنواع التي مت ت�سجيلها خالل اخلم�سني عام ًا املا�ضية.
يرجع ذلك �إىل عدة عوامل ميكن تلخي�صها يف النقاط التالية :الزيادة امل�ضطردة يف التفاعالت
بني الإن�سان و�أ�سماك القرو�ش خالل الأعوام املا�ضية ومنها ارتفاع درجه حرارة املياه وتغذيه
الأ�سماك والقرو�ش وال�صيد اجلائر وطبيعة قاع البحر الأحمر وخليج العقبة و�إلقاء خملفات
ال�سفن واملراكب العابرة مل�ضيق تريان.

�صورة (� )4-7سمكة القر�ش املفرت�سة
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يف التقرير الذي قدمه جهاز �شئون البيئة مبنا�سبة حوادث االفرتا�س ملجموعة من ال�سائحني
على �شواطئ مدينة �شرم ال�شيخ مت طرح عدة تو�صيات ميكن �إيجازها فى النقاط التالية :توعية
ال�سائحني وتدريب املراقبني وترقيم �أ�سماك القر�ش و�إعداد وتنفيذ برنامج بحثي لأ�سماك القر�ش
وتنفيذ بروتوكول الطوارئ والعالج الطبي وتطبيق الإجراءات الدولية الواجب �إتباعها من قبل
ال�سفن التي تعرب م�ضيق تريان وتنظيم ال�صيد وحتديد مناطق للعوم بوا�سطة �شباك متنع دخول
ا�سماك القر�ش اىل تلك املناطق على �سواحل �شرم ال�شيخ .ويتطلب ذلك توفري املوارد املالية
الالزمة وتوفري اجلهود من كافة اجلهات املعنية بالبيئة وال�سياحة
6.6عينات جديدة بوادي احليتان وتكثيف �أعمال الر�صد
مت بدء العمل يف فرتة ال�صيف والتي تت�سم بقلة
الزائرين للبحث عن عينات جديدة مل يتم عر�ضها
من قبل ،وا�ستمر العمل حتى مت العثور علي عينة
جديدة وجيدة احلفظ حلورية بحر من متكون
ق�صر ال�صاغه ويرجع عمرها �إيل حوايل  37مليون
�سنة (االيو�سني االعلي) ومت العثور علي عينة �أخري
حلورية البحر من متكون بركة قارون ويرجع عمرها
ايل حوايل  40مليون �سنة (االيو�سني الأو�سط) ومت
الرتكيز على املنطقة ال�شمالية ال�شرقية ومت ت�سجيل
 150موقع حفري جديد.

�صورة ( )5-7عملية اعادة ترميم �أحد هياكل احلوتيات

7.7متابعة حالة حفريات وادي احليتان
مت اختيار املوقع رقم  11لبدء العمل به ونظر ًا
لأهمية العينة من الناحية العلمية وهذه الأهمية
تت�ضاعف حني تتواجد العينة يف مكانها الأ�صلي لذا
مت �إعادة تلك العينة �إيل موقعها الأ�صلي (منقار
احلوت) وذلك للحفاظ علي الأمان واال�ستفادة
منها يف البحث العلمي.

�صورة (� )6-7أحد عمليات اكت�شاف احلفريات بوادى احليتان
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امل�ؤمترات والندوات
1.1م�ؤمتر "الر�ؤية احليوية" مبكتبة الإ�سكندرية
امل�شاركة يف م�ؤمتر العلوم البيولوجية الدويل "الر�ؤية
احليوية  -الإ�سكندرية  ،"٢٠١٠والذي نظمته مكتبة
الإ�سكندرية مب�شاركة �أكرث من � 15٠٠شخ�ص من
كبار العلماء والباحثني منهم خم�سة علماء حا�صلني
على جائزة نوبل.
وقد تخلل امل�ؤمتر فعاليات ور�شة عمل مو�سوعة العلوم
احلياتية العربية واخلا�صة ب�إن�شاء مو�سوعة للتنوع
�صورة ( )7-7م�ؤمتر الر�ؤية احليوية مبكتبة اال�سكندرية
البيولوجي بالوطن العربي على ال�شبكة العنكبوتية
من خالل �إن�شاء �صفحة معلوماتية لكل كائن حي من احليوانات �أو النباتات �أو احل�شرات �أو حتى
الكائنات الدقيقة على هذا املوقع الإلكرتوين.
2.2ح�ضور الإجتماع اخلام�س مل�ؤمتر الأطراف امل�شاركة فى بروتوكول ال�سالمة الأحيائيه فى
مدينة ناجويا خالل الفرتة من � 15 -11أكتوبر
.2010
ح�ضر امل�ؤمتر �أكرث من  1600م�شاركا وكان من �أهم نتائج
م�ؤمتر ال�سالمه الأحيائيه:
.أاملوافقه على بروتوكول تكميلى (بروتوكول ناجويا-
كواالملبورالتكميلى لربوتوكول ال�سالمه الأحيائيه
ب�ش�أن امل�سئوليه واجلرب التعوي�ضى ).

�صورة ( )8-7الإجتماع اخلام�س االطراف امل�شاركة يف بروتوكول ال�سالم

.باملوافقه على  16قرار ب�ش�أن جلنة الإمتثال ،غرفة تبادل املعلومات ،قائمة اخلرباء ،حالة �أن�شطة
بناء القدرات ،مناولة الكائنات احلية ونقلها وتعبئتها وحتديد هويتها (جتميع املعلومات املتعلقه
باخلربات املكت�سبه ،املعايري وطرق التنفيذ) ،حقوق و�/أو التزامات االطراف فى حالة املرور العابر
للكائنات ،تقييم املخاطر وادارة املخاطر ،التوعية العامة والتثقيف وامل�شاركة ،الر�صد و�إعداد
التقارير ،التقييم واال�ستعرا�ض ،التعاون مع املنظمات والإتفاقيات واملبادرات ذات ال�صلة ،ادارة
الربوتوكول وم�سائل امليزانية واخلطة الإ�سرتاتيجية.
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3.3ح�ضور م�ؤمتر الإطراف العا�شر لإتفاقية التنوع البيولوجي "احلياة يف ان�سجام مع
الطبيعة" فى الفرتة من � 29 - 18أكتوبر  2010فى ناجويا -اليابان.
ناق�ش امل�ؤمتر جمموعة من املو�ضوعات الإ�سرتاتيجية ومت املوافقة على  47قرار ًا ذات �أهمية كبرية
لتنفيذ الإتفاقية منها:
.أبروتوكول ب�ش�أن احل�صول على املوارد اجلينية والتقا�سم العادل واملن�صف للمنافع النا�شئة عن
�إ�ستخدامها،
.باخلطة الإ�سرتاتيجية للفرتة من ()2011-2010
.جح�شد املوارد املالية (احلزمة الثالثية التى �سجلت تاريخ ًا هام ًا للإتفاقية).
.دمن القرارات الهامة �أي�ض ًا ت�أجيل النظر فى مو�ضوع الهند�سة الوراثية التى �شملت البيولوجيا
التخليقية وحث الدول على تطبيق النهج التحوطى على الإطالق امليدانى للكائنات احلية
الرتكيبية �أو اخللية �أو اجلينوم فى البيئة ،مع الإعرتاف بحق الدول ،وفق ًا للت�شريع الوطنى ،فى
وقف �إطالق الكائنات احلية املحورة فى البيئة .كما �أكد امل�ؤمتر على �أهمية الإتفاقية فى احلد من
الإنبعاثات نتيجة �إزالة وتدهور الغابات فى الدول النامية.
4.4ح�ضور امل�ؤمتر الأفريقي للتنوع البيولوجي ومكافحة الفقر
�شاركت م�صر بدعوة من وزير البيئة اجلابوين بوفد من ممثلي جهاز �شئون البيئة والنقاط الوطنية
لإتفاقية التنوع البيولوجي للدول الأفريقية  30دولة وممثلي املنظمات الدولية ذات ال�صلة (�سكرتارية
�إتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة واالحتاد الأفريقي و�سكرتارية م�ؤمتر وزراء البيئة
الأفريقي ،املنظمات الإقليمية) وعدد كبري من اخلرباء ورجال الإعالم من حكومة اجلابون.
5.5االحتفال بـيـوم التـنـوع البـيـولـوجـي احتفالية
ان��ط�لاق ال��ن��ظ��رة ال��دول��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة للتنوع
البيولوجى لأفريقيا
بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة UNEP

�أقامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة �إحتفالية بهذه
املنا�سبة والتى مت تر�شيح م�صر لإ�ست�ضافتها عن
�أفريقيا ،وت�أتى هذه الإحتفالية لتحقيق الهدف الذى
�إتفقت عليه حكومات العامل فى عام  2002وهو

�صورة ( )9-7االحتفال بيوم التنوع البيولوجى 2010
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�إنخفا�ض معدل نق�ص التنوع البيولوجى على الأ�صعدة العاملية والإقليمية بحلول عام  2010م�ساهمة
منها فى احلد من الفقر ل�صالح كل �أ�شكال احلياة على الأر�ض ،وتعزيز حماية التنوع البيولوجى
وت�شجيع الدول واملنظمات والأفراد لإتخاذ �إجراءات مبا�شرة للحفاظ على التنوع البيولوجى.
6.6املنتدى البيئي حـول "التنـوع البيولـوجي  ..احلا�ضر وامل�ستقبل"
افتتح املهند�س /ماجد جورج وزير الدولة ل�شئون البيئة
فعالي ��ات املنت ��دى البيئي ح ��ول "التن��وع البيولوجي
املا�ض��ي وامل�ستقب��ل" والذي يق ��ام يف �إطار احتفاالت
وزارة البيئة باليوم العاملي للبيئة لعام  2010وبح�ضور
عدد من املعنيني بالبيئة وممثلي اجلهات ذات ال�صلة،
حيث يحمل االحتفال هذا العام �شعار "�أنواع كثرية ..
كوكب واحد  ..م�ستقبل واحد".
�صورة ( )10-7يوم البيئة العاملى 2010
ت�ضمنت فعاليات املنتدى جل�ستني علميتني حول
التنوع البيولوجي النباتي واحليواين يف م�صر ،بالإ�ضافة �إىل حفل تكرمي لرواد العمل البيئي يف
اجلهات احلكومية واملجتمع املدين من �أبناء م�صر الأوفياء
كما قامت �سيوه بامل�شاركة بعر�ض خيمة �شعر وبع�ض منتجاتها من حلي و�إك�س�سوارات و�صناعة
�أنواع التمور وغريها ...
ويف �إطار االحتفال بيوم البيئة العاملي فقد مت تنفيذ حمالت نظافة يف نطاق املحميات
الطبيعية على النحو التاىل:
 .أحممية �أبو جالوم
قامت �إدارة حممية �أبو جالوم بتنظيم حملة نظافة باال�شرتاك
مع جمعية حماية الأهلية بنويبع وفنادق �سوي�س �إن طابا،
رادي�سون بلو ،مرجانه� ،سى �ستار ب�إجمايل  35فرد م�شارك
فى حملة نظافة ال�شاطئ لتنظيف �شواطئ بحرية ال�شم�س .
.ب حممية نبق

�صورة (� )11-7أحد عمليات النظافة ب�أبوجالوم

قام طاقم العمل مبحمية نبق بتنظيم حملة نظافة باال�شرتاك مع ال�سكان املحليني (البدو) املقيمني
داخل املحمية بقرية الغرقانة من خمتلف الأعمار والأطفال والن�ساء بالإ�ضافة �إىل جميع �أفراد
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اجلهات الأمنية املوجودة �أي�ض ًا داخل املحمية من �أفراد قوات الأمن املركزي وحر�س احلدود لتنظيف
معظم �شواطئ املحمية .كما مت �إعطاء حافز مادي لل�سيدات والأطفال امل�شاركني يف حملة النظافة
وذلك من �سلفة النظافة من �إدارة حمميات �سيناء لت�شجيعهم على امل�شاركة يف مثل هذه الأن�شطة
للحفاظ على البيئة.
.جحممية ال�صحراء البي�ضاء
مت �إن�شاء مبنى متكامل من خالل الإدارة املركزية بال�شئون
الهند�سية بكل حممية مب�سطح  250م 2وي�ح�ت��وى على
مركز ا�ستقبال الزائرين وقاعة حما�ضرات وقاعة لعر�ض
امل�شغوالت اليدوية وبع�ض املكاتب الإدارية.
قد مت العمل باملحمية مل��دة يومني كل ي��وم ف�ترة �صباحية
وفرتة م�سائية ،على �أن يكون العمل يف اليوم الثالث يف مدينة
�صورة (� )12-7أحد عمليات ترميم ال�سور
الفرافرة نف�سها باال�شرتاك مع ال�سكان املحليني واجلمعيات
اجلديد مبحمية ال�صحراء البي�ضاء
الأهلية بالفرافرة واملهتمني بال�سياحة البيئية من املتطوعني
امل�صريني والأجانب و�ضمت احلملة هذا العام  40فرد �أجنبي 10 ،م�صريني 20 ،من �أع�ضاء جمعية
حياة للتنمية ال�شاملة ،كما قام امل�شاركني برتميم ال�سور اجلديد مبيدان الفرافرة وتغطيته بطبقة
من الرمال لينا�سب ال�شكل العام باملنطقة ،وبعد ظهر اليوم مت الإجتماع مع ال�سيد /رئي�س مدينة
الفرافرة ونائبة وال�سكرتري.
 .دمكتب مر�سى علم
وعلى غرار حمميات م�صر �أعد مكتب حمميات مر�سى علم
مب�شاركة حممية وادي اجلمال  -حماطة �أكرب حملة نظافة
مبحافظة البحر الأحمر �شارك فيها  14مركز غو�ص و18
قرية �سياحية و 13جهة �أخرى مابني اجلمعيات الأهلية
وال�شركات اخلا�صة بالإ�ضافة �إىل الأجانب وامل�صريني حيث
و�صل عدد امل�شاركني  400فرد و 40م�شرف مت تق�سيمهم �إىل
 23جمموعة بالإ�ضافة �إىل كبار الزوار لي�صل حيث و�صل
عدد امل�شاركني  400فرد.

�صورة (� )13-7أحد عمليات النظافة مبحمية
وادى اجلمال
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7.7االحتفال بالعام الدويل للتنوع البيولوجي :2010
 .أاملع�سكر البيئي لطالب جامعة الإ�سكندرية حتت عنوان "التنوع احليوي وعالقته بالطبيعة"
يف �إطـار االحتفال بعام التنوع البيولوجي  2010وحتقيق ًا
للخطوط الإر�شادية والأهداف الأولية للإحتفال مت تنفيذ
املع�سكر البيئي لطالب جامعة الإ�سكندرية حتت عنوان
"التنوع احليوى وعالقته بالطبيعة" يف كل من حممية
ر�أ�س حممد ونبق و�سانت كاترين – �شرم ال�شيخ وحتقيق ًا
لأهداف الوزارة ب�أهمية الدور الذي ميكن �أن يلعبه �شباب
�صورة ( )14-7املع�سكر البيئى لطالب جامعة
اجل��ام�ع��ات واملنظمات الأه�ل�ي��ة يف احل�ف��اظ على البيئة
اال�سكندرية مبركز التدريب باملحميات فى �شرم ال�شيخ
وحمايتها وكذلك تعريف ال�شباب باملحميات الطبيعية
املوجودة مب�صر و�أهميتها ودورها يف احلفاظ على التنوع البيولوجـي و�إعـداد كـوادر مـن خالل
املنظمات الأهلية لعمل برامج توعوية تهدف �إىل رفع الوعي البيئي مبختلف ق�ضايـا البيئـة لـدى
املواطنيـن فـي حمافظـة الأ�سكندريـة.
.بحممية وادي دجلة ت�ست�ضيف املخيم البيئي املفتوح
يف �إطار احتفاالت قطاع حماية الطبيعة بالعام الدويل
للتنوع البيولوجي  2010مت �إقامة املخيم البيئي املفتوح
مبحمية وادي دجلة مب�شاركة مكتبة مبارك العامة  -الإحتاد
العربي لل�شباب والبيئة  -الك�شافة البحرية فرع اجليزة -
الك�شافة البحرية فرع حلوان  -جمعية م�صر بلدنا  -ك�شافة
البدر�شني  -ك�شافة كفرة ن�صار حيث بلغ عدد احل�ضور 150
�شاب وفتاه ترتاوح �أعمارهم بني .16 : 12

�صورة ( )15-7املخيم البيئى املفتوح بوادى دجلة

.جحممية �سانت كاترين ت�ست�ضيف مارثون كاترين الدويل
للعام ال�سابع على التوايل وتبد�أ فعاليات االحتفال بعام
التنوع البيولوجي "باحتفالية فرا�شة �سيناء الزرقاء".
حتت رعاية وزارة الدولة ل�شئون البيئة وبالتعاون مع وزارة
ال�سياحة ومدينة �سانت كاترين انطلقت فعاليات مارثون
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�سانت كاترين الدويل ال�سابع حتت �شعار (العدو من �أجل ال�سالم) من داخل منطقة الرتاث
الثقايف العاملي مبحمية �سانت كاترين والذي �شارك فيه  232مت�سابق وم�سابقة من  10جن�سيات
من خمتلف �أنحاء العامل بالإ�ضافة �إىل 100مت�سابق من بدو �سيناء و 20طالب وطالبة من فريق
�أ�صدقاء حممية �سانت كاترين.
 .دحملة توعية لطالب املدار�س بالفرافرة
يف �إطار احتفال حممية ال�صحراء البي�ضاء بالعام الدويل للتنوع البيولوجي قامت �إدارة احلمية
بعمل حملة توعية بيئية لطالب املدار�س مبدينة الفرافرة لغر�س االهتمام بالبيئة وحب الطبيعة
واحلفاظ عليها يف �سلوك الطالب منذ �سن مبكر،
يعترب هذا اليوم مثال ناجح للتوا�صل مع الطالب ال�صغار خارج املدر�سة وتنمية ال�سلوك البيئي
لديهم ب�شكل ينا�سب �أعمارهم من خالل فكرة الألعاب واجلوائز للفائزين.
 .هامل�شاركة يف احتفاالت مكتبة الإ�سكندرية مبنا�سبة يوم البيئة العاملي
يف �إطار االحتفال بالعام الدويل للتنوع البيولوجي فقد
متت امل�شاركة يف املعر�ض الذي �أقامته مكتبة الإ�سكندرية
مبنا�سبة االحتفال بيوم البيئة العاملي وال�سنة الدولية للتنوع
البيولوجي لعام .2010
� أقيمت االحتفالية حتت رعاية وزارة الدولة ل�شئون البيئة
وق�سم علوم البحار بكلية العلوم بجامعة الإ�سكندرية
�صورة ( )17-7احتفال مكتبة اال�سكندرية بيوم
البيئة العاملى
وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة
بالأمم املتحدة ووزارة الت�ضامن الإجتماعي ووزارة الثقافة ومديرية ال�شباب والريا�ضة ومديرية
الرتبية والتعليم والهيئة القومية للربيد جامعة الإ�سكندرية.
.و الإ�صدارات البيئية
مبنا�سبة العام الدويل للتنوع البيولوجي مت �إ�صدار جمموعة من الإ�صدارات الهامة فى �صورة
كتيبات تتناول بع�ض الق�ضايا الهامة يف التنوع البيولوجي:
"# #االهتم ��ام بالأرا�ض ��ي الرطب ��ة ا�ستجابة للتغ�ي�رات املناخي ��ة" يف اليوم العامل ��ي للأرا�ضي
الرطبة.
 # #الأنواع الدخيلة والغازية للبيئة امل�صرية.
# #التنوع البيولوجي الزراعي "�إدارة  -حماية – ا�ستخدام".
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�صورة ( )18-7الإ�صدارات البيئية 2010

8.8امل�شاركة مب�ؤمتر ال�سالمة املرورية
قام نادي ال�سيارات والرحالت امل�صري بدعوة قطاع حماية الطبيعة للم�ؤمتر ال�سنوي له حتت
�شعار "ال�سالمة املرورية" ب�أر�ض املعار�ض حتت رعاية الهيئة امل�صرية للتن�شيط ال�سياحي وهو
�ضمن فعاليات �أوتوماتك التي تنظمها م�ؤ�س�سة �أخبار اليوم.2010
9.9ندوة دولية حول �آفاق التنمية امل�ستدامة وحماية البيئة
مت امل�شاركة يف الندوة الدولية حول �آفاق التنمية امل�ستدامة وحماية البيئة بجامعة عني �شم�س حيث
تناولت الندوة �إلقاء عدد  4من العلماء البارزين يف جمال الدرا�سات البيئية من اليابان وجمهورية
م�صر العربية ،وقد قام ب�إلقاء الندوة من اجلانب الياباين الربوفي�سور /هرو�شى ناواتا وهو من
املهتمني مبجال �إدارة املناطق الطبيعية وعالقتها بال�سكان املحليني وكذلك الربوفي�سور /رايو
فوجيكورا من العلماء املهتمني مبجال الإدارة البيئية ،حيث تناولت الندوة الت�أثري ال�سلبي للتنمية
الإقت�صادية وال�صناعية الذي حلق باليابان خالل الثورة ال�صناعية.
1010االحتفال باليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة
يف �إطار االحتفال باليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة مت �إقامة
ندوة بعنوان "الأرا�ضي الرطبة  -التنوع احليوي وتغري املناخ"
ا�ستهدفت الندوة تعريف امل�شاركني بالأرا�ضي الرطبة واملحميات
الطبيعية وت�أثري التغريات املناخية على التنوع احليوي.
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1111م�صر حتتفل باليوم العاملي للطيور احلوامة حتت �شعار:
"�أنقذوا الطيور احلوامة من خطر االنقرا�ض _ كل طائر له قيمة"
ا�ست�ضافت حممية الزرانيق �أحداث االحتفال باليوم
العاملي للطيور املهاجرة ،حيث ت�ضمن االحتفال �أن�شطة
توعوية وحما�ضرات ور�سم وفن ت�شكيل الورق "�أورجامي"
وم�شاهدة ومراقبة الطيور وم�سرحيات .ا�ستهدف االحتفال
رفع الوعي البيئي لدى الأطفال ب�أهمية التنوع البيولوجي
واملحافظة على البيئة وتعريف الأطفال ب�أنواع الكائنات
احلية التي تتواجد مبحمية الزرانيق والتعريف ب�أهم الطيور
التي تهاجر عرب م�صر ،كما يهدف االحتفال �إىل امل�شاركة
الفعالة من قبل الأطفال يف �أيجاد حلول للحفاظ على البيئة.

�صورة ( )20-7تدريب الأطفال على ر�صد
الطيور خالل االحتفال بيوم الطيور احلوامة

احتفل م�شروع الطيور احلـوامة باليوم العاملي للطيور املهاجرة لعام  2010حتت �شعار "�أنقذوا
الطيور احلوامة من خطر االنقرا�ض _ كل طائر له قيمة".
وقد مت تدريب الأطفال على م�شاهدة الطيور وكتابة و�صف عام ملا �شاهده كل طفل ثم يقوم بعد
ذلك بالتعرف علـى الطائر بوا�سطة الباحث البيئي من خالل الكتب املتخ�ص�صة.
ومت ر�سم خريطة مل�صر مب�ساحة  2X2م وتوقيع  28حممية على اخلريطة وكذلك توزيع  34موقع
هام عاملي حلماية وم�شاهدة الطيور يف م�صر ،ومل تغفل االحتفالية االهتمام بال�سادة �أولياء الأمور
وال�سكان املحليني باملحمية للحفاظ على الطيور وعدم ال�صيد اجلائر لها ونقل مفهوم احلماية
وال�صون للطيور جلميع الأفراد القاطنني والزائرين للمحميات الطبيعية.
1212مع�سكر ا�ستك�شاف ك�شايف العامل مبحمية وادي اجلمال – حماطة
ا��س�ت���ض��اف��ت حم�م�ي��ة وادي اجل��م��ال /ح�م��اط��ة مع�سكر
ا�ستك�شاف ك�شايف العامل ،ت�ضمنت املحا�ضرات (�شرح عن
املحميات الطبيعية و�أهميتها  -حما�ضرة عن حممية وادي
اجلمال � -شرح عن نبات املاجنروف و�أهميته البيئية).
كذلك مت زراعة نباتات املاجنروف �ضمن خطة عمل املحمية

�صورة (� )21-7أفراد الفريق الك�شفى فى
مع�سكر حممية وادى اجلمال
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فقد مت �إعداد � 150شتله للزراعة وقد قام الباحثني بالتوجه من املع�سكر �إىل �أماكن الزراعة مبنطقة
ماجنروف حماطة ،بالإ�ضافة �إىل حمالت النظافة لنباتات املاجنروف مبنطقتي الرعدة وقلعان
ونظافة وادي عريعر حيث يتواجد بوادي عريعر مقلب جلمع القمامة.
1313ح�ضور امللتقي البيئي اخلام�س عن التنوع البيولوجي واملحميات الطبيعية يف م�صر
عقد امللتقى بقاعة امل�ؤمترات بجامعة الإ�سكندرية حيث مت تقدمي حما�ضرة وعر�ض م�صور عن
مظاهر التنوع البيولوجي يف املوائل امل�صرية وجهود وزارة البيئة وقطاع حماية الطبيعة فى
املحافظة على الرتاث الوطنى ومناذج العمل يف املحميات الطبيعية امل�صرية.
1414الندوات وور�ش العمل واملع�سكرات ال�شبابية والطالبية
�إت�سم الن�صف الثانى من هذا العام بن�شاط مكثف يف جمال
التوعية البيئية للأطفال وال�شباب وذلك يف �إطار حر�ص
قطاع حماية الطبيعة على بذل �أق�صى جهد لتو�صيل مفهوم
حماية البيئة و�صون ثرواتها الطبيعية من خالل الندوات
وور�ش العمل واملع�سكرات ال�شبابية والطالبية ،فمن �أهم
تلك الأن�شطة:

�صورة (� )22-7إحدى حمالت التوعية

 .أامل�شاركة فى املخيم الك�شفى العربى التا�سع والع�شرون "للفئة العمرية � 17 ,13سنة" مبدينة
مبارك التعليمية مبحافظة � 6أكتوبر حتت �شعار الك�شفية للجميع وفى نهاية اجلل�سات مت عقد
ور�شة عمل بفن الأوريجامى (طى الورق) حيث مار�س احلا�ضرون ت�شكيل حيوانات مائية من
الورق مثل ال�ضفدعة و�سمك والدولفني التم�ساح النيلى.
 .باملهرجان الك�شفى مبركز �شباب �سراى القبة :مبنا�سبة
مرور  28عام ًا على ت�أ�سي�س جمموعات القبة الك�شفية
مبركز �شباب �سراي القبة واحتفا ًال بالعيد الـ  58لثورة
يوليو  1952والعيد القومى ملحافظة القاهرة مت تنفيذ
مهرجان ك�شفي وذل��ك بح�ضور �أك�ثر من � 2000شبل
وزه��رة وك�شاف ومر�شدة وج��وال من مراكز ال�شباب
مب�ح��اف�ظ��ات (ال �ق��اه��رة ،ح �ل��وان�6،أك �ت��وب��ر ،اجل�ي��زة،
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القليوبية ،الإ�سماعيلية ،ال�شرقية ،الدقهلية ،املنوفية ،ومدينةالعا�شر من رم�ضان) .كذلك مت
تنظيم ور�ش عمل للفرق عن املحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى ت�ضمنت التعريف باملحميات
الطبيعية فى م�صر و�أهمية املحافظة على التنوع البيولوجى و�إقامة ور�ش عمل لفن طى الورق
الأورغامى و�شرح �أهمية الكائنات ودورها فى ال�سل�سلة الغذائية.
 .جبالتعاون مع الق�سم البيئى باملركز الثقافى للطفل مت عقد
ور�ش عمل للأطفال ت�ضمنت زيارة مل�ست�شفى ال�سرطان
""57357والقيام ب�أن�شطة مع الأطفال.
 .دزيارة جمعية �أ�صدقاء املر�ضى بالتعاون مع جملة بذرة
وتقدمي �أن�شطة عن التنوع البيولوجى وور�شة عمل عن
فن طى الورق "�أوريجامى".

�صورة (� )24-7إحدى ور�ش العمل للأطفال باملركز الثقافى للطفل

 .ه�إقامة ور�ش عمل باحلديقة الثقافية بال�سيدة زينب ت�ضمنت �أن�شطة لفن طى الورق والتعريف
ب�أهمية الكائنات احلية و�أهمية املحافظة عليها.
 .و حمميات علبة تنظم عدد من مع�سكرات النظافة حتت
�شعار "م�صر �أجمل ب�شبابها" بالتن�سيق مع جمل�س �إدارة
مدينة ال�شالتني ،مراكز ال�شباب و�إدارة جمعية تنمية
حمميات البحر الأحمر ،وقد ت�ضمنت تلك املع�سكرات
�صورة ( )25-7مع�سكر النظافة مبحمية علبة
حمالت نظافة ال�شوارع الرئي�سية والتخل�ص من جتمعات
القمامة داخل مدينة ال�شالتني والقرى التابعة لها .كما ت�ضمنت �أن�شطة جتميل �شملت طالء
�أعمدة الكهرباء ور�سم علم م�صر على �أعمدة الإنارة.

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى
1 .1امل�شاركة يف امل�شاريع التنموية مبحافظة البحر الأحمر
قامت حمافظة البحر الأحمر بتقدمي عدد من الطلبات �إىل حمميات البحر الأحمر للموافقة على
عدد من امل�شاريع التنموية التي تخ�ص حمافظة البحر الأحمر والتى متت املوافقة عليها وهذه
امل�شاريع على الرتتيب هي:
 .أم�شروع تطوير النادي الإجتماعي مبدينة الغردقة.
 .بم�شروع تطوير ال�شاطئ العام مبدينة الغردقة.
الفصل السابع :حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي
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 .جم�شروع حمطة التحلية ملدينة مر�سى علم.
 .دم�شروع ال�صرف اجلويف ملنطقة ال�سقالة مبدينة الغردقة.
 .هم�شروع ال�صرف اجلويف ملنطقة الأحياء مبدينة الغردقة.
2 .2ندوة للم�شكالت التي تواجه ال�صيادين مبحمية �أ�شتوم اجلميل
�شارك ��ت حممية �أ�شت ��وم اجلميل يف الن ��دوة احلوارية التي
نظمته ��ا الهيئ ��ة العامة لتنمية ال�ث�روة ال�سمكية حتت رعاية
ال�سيد الوزير حمافظ بور�سعيد بعنوان "م�شاكل قطاع ال�صيد
والرثوة ال�سمكية و�آليات التنمية ال�سمكية" وقد ح�ضر الندوة
ال�سيد الل ��واء /حمافظ بور�سعيد وال�سي ��د الدكتور /حممد
�صورة ( )26-7ندوة عن م�شاكل قطاع ال�صيد
فتحي رئي�س هيئة تنمية الرثوة ال�سمكية ،وال�سيد املحا�سب/
والرثوة ال�سمكية ببور�سعيد
حممد الفقي رئي�س الإحتاد التعاوين للرثوة املائية وعدد من
�أع�ضاء املجال�س املحلية والعاملني بقطاع البيئة وال�صيد مبحافظة بور�سعيد.
وعلى �صعيد �آخر ويف �إطار دور املحمية و�سعيها لرفع امل�ستوي املعي�شي والإقت�صادي لل�سكان املحليني
مبحمية �أ�شتوم اجلميل و�إيجاد فر�ص عمل �إ�ضافية وم�صادر دخل بديلة فقد قامت �إدارة املحمية
بالتن�سيق مع جمعية بلدي الأهلية بتنظيم دورة للتدريب علي �أعمال تربية وت�سويق نبات ع�ش الغراب.
3 .3التعاون مع ال�شركاء مبحمية وادي الريان
 .أاملحافظة
# #يجرى العمل حالي ًا فى خط مياه ال�شرب و�إن�شاء نقطتي �إ�سعاف عند مدخل منطقة ال�شالالت
ومدخل قرية �سيدنا اخل�ضر لال�ست�صالح
# #مت ا�ست�صدار قرار من ال�سيد الأ�ستاذ الدكتور حمافظ الفيوم مل�صادرة املوا�شي املخالفة.
.بالأمن
# #التن�سيق مع ال�سيد مدير �أمن الفيوم للتن�سيق بخ�صو�ص الت�سهيالت املمكنة ل�شرطة ال�سياحة
لت�أمني الزائرين مبنطقة وادي احليتان يف حالة املبيت.
# #اقرتاح عدد من التجهيزات مع كل �سيارة ت�أمني �سياحى حيث �أن هناك مكان خم�ص�ص بوا�سطة
املحمية لتواجد �سيارة الأمن والأفراد امل�صاحبة وذلك لتح�سني ال�صورة �أمام الزائرين.
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�4 .4إجراءات حلماية كهف اجلارة مبحمية ال�صحراء البي�ضاء
قامت �إدارة حممية ال�صحراء البي�ضاء بالتن�سيق مع
حمافظة الوادي اجلديد وجهاز تعمري الوادي اجلديد
ب�ش�أن م�سار طريق ي�ؤدي من واحة الفرافرة �إىل ديروط
مبا�شرة ،وهو املثال الوحيد باملنطقة حيث يحتوي على
ظاهرة ال�صواعد والهوابط ب�صورة كثيفة ووا�ضحة جد ًا.
وعلى الرغم من وقوع الكهف خارج املحمية لكنه ذو قيمة
عالية يف املنطقة وتتم متابعته من قبل �إدارة املحمية.

�صورة ( )27-7منظر جماىل للكهف با�ستخدام اال�ضاءة

وبالفعل مت خماطبة حمافظة الوادي اجلديد وجهاز تعمري
الوادي اجلديد ب�ضرورة مراعاة الكهف واعتبار املنطقة
املحيطة به حرم للكهف ،وذلك حلمايه بيئته اله�شة من ال�ضغط الذي ميثله مرور الطريق اجلديد،
ودرا�سة �إمكانية تعديل خط �سري الطريق ليبتعد عن الكهف لأق�صى م�سافة ممكنة للحفاظ على
هذه الرثوة العظيمة ،كما مت و�ضع خمطط للطريق اجلديد على م�سافة كافية حلماية الكهف.
 5 .5التن�سيق مع اجلهات الأمنية مبحميات اجلنوب
يف �إطار التن�سيق والتعاون مع اجلهات املعنية قامت حمميات اجلنوب بالتن�سيق مع وزارة الداخلية
يف عدد من املو�ضوعات الهامة التي تخ�ص �أمن املحمية وتدعم دورها يف احلفاظ الرثوات الطبيعية
باملحميات.
 .أففي حممية وادي الأ�سيوطي متت املتابعة مع ق�سم �شرطة �ساحل �سليم لتنفيذ قرارات الإزالة
للتعديات الواقعة داخل نطاق املحمية.
.بويف حممية الدبابية مت التقدم ب�شكوى ر�سميه لل�سيد م�أمور �شرطة �إ�سنا لعدم تواجد اخلفراء
لي ًال يف املحمية مما �أدى لتعر�ض حرا�س البيئة للتهديد من قبل ل�صو�ص الآثار (الناب�شني)
لي ًال يف املباين احلجرية القدمية املجاورة للمحمية.،
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 6 .6التعاون مع حمافظة مطروح
 .أيوم البيئة "حممية �سيوه  -تراثنا هو مرياثنا"
Ó Óاحتفلت حممية �سيوه مبهرجانها ال�سنوي الثالث الذي
عقد حتت �شعار احلفاظ على التنوع البيولوجى والرتاث
ال�سيوى "تراثنا هو مرياثنا".
Ó Óرئ�س املهرجان رئي�س قطاع حماية الطبيعة بجهاز �شئون
البيئة و�شارك يف املهرجان رئي�س مدينة �سيوه ,ورئي�س
الإحتاد العربي حلماية احلياة الربية بالإ�ضافة �إىل
م�شايخ  11قبيلة متثل كل القبائل املوجودة ب�سيوه ولفيف
من قيادات العمل البيئي مب�صر.

�صورة ( )28-7مهرجان �سيوه الثالث لإحياء الرتاث
الثقايف يف االحتفال بعام التنوع البيولوجي.

.ب�إعالن منطقة �إدارة بيئية ملحمية ال�سلوم
مت التن�سيق مع حمافظة مطروح ب�ش�أن مقرتح �إعالن منطقة �إدارة بيئية ملحمية ال�سلوم ،وكذا
امل�شروع املقرتحة تنفيذه باملنطقة املقدم من ال�سيد وزير داخلية دولة الإمارات ال�شقيقة "م�شروع
�إكثار وترقيم الطيور" حيث مت الإنتهاء �إىل �ضرورة ت�شكيل جلنة من كافة اجلهات املعنية باملحافظة
ملعاينة املوقع املقرتح لكل من الطلبني "م�شروع الإكثار  -منطقة الإدارة البيئة املقرتحة" والعر�ض
على ال�سيد حمافظ مطروح للرد على معايل وزير الدولة ل�شئون البيئة.
7 .7متابعة التن�سيق مبحمية الربل�س ملواجهة �أنفلونزا الطيور
يتم التن�سيق مع اجلهات املعنية مبحافظة كفر ال�شيخ ملواجهة مر�ض �أنفلونزا الطيور وقد مت تكثيف
املرور مبنطقة املحمية واملنطقة ال�شاطئية على البحر املتو�سط بطول  100كم حيث مل يتم العثور
على �أي طيور نافقة يف نطاق املحمية �أو املناطق املجاورة ،بالإ�ضافة �إىل عقد ثالث ندوات لتوعية
املزارعني وال�صيادين من خالل اجلمعيات الأهلية باملنطقة.
8 .8التن�سيق مع اجلمعيات الأهلية
ويف حممية العميد مت التن�سيق مع برنامج الإدارة امل�ستدامة للأرا�ضي اجلافة الهام�شية وجمعية
تنمية املجتمع املحلي بقرية �أوالد جربيل و�إجراء املعاينة امليدانية لتطهري عدد  2بئر روماين
لتجميع مياه الأمطار خلدمة ال�سكان املحليني بقرية �أوالد جربيل.
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9 .9امل�شاركة يف امللتقى العربي الثاين للإعالم ال�سياحي
م�شاركة حممية العميد يف امللتقى العربي الثاين للإعالم ال�سياحي بورتو مارينا بال�ساحل ال�شمايل
وبح�ضور ال�سيد اللواء /حمافظ مطروح ومب�شاركة  15دولة عربية وعدد من اجلهات ال�شعبية
والتنفيذية من خمتلف الدول .ناق�ش امللتقي خالل  6جل�سات عمل و 3ور�ش متخ�ص�صة و 12عر�ض ًا
مرئي ًا ا�ستمرت ملدة � 4أيام العديد من الق�ضايا املهمة املتعلقة بالتنمية ال�سياحية يف الدول العربية.
1010خدمة ودعم ال�سكان املحليني
قامت �إدارة حممية علبة ب�أكرث من ن�شاط فى جمال دعم ال�سكان املحليني حيث مت توزيع معونة
غذائية قادمة من بنك الطعام بالتن�سيق مع �إدارة جمعية تنمية حمميات البحر الأحمر على
ال�سكان املحليني فى مناطق متفرقة من قطاعات املحمية ،كذلك قامت بالتن�سيق مع جمل�س مدينة
ال�شالتني و�إدارة جمعية تنمية حمميات البحر الأحمر بتوزيع جمموعة من املالب�س على ال�سكان
املحليني بقطاع جبل علبة وامل�شاركة فى دعم احلرف اخلا�صة بال�سكان املحليني ،وذلك من خالل
م�شاركة �إدارة املحمية فى تنظيم معار�ض للحرف اليدوية.
1111التدريب ال�صيفى لطالب كلية العلوم باملحميات اجلنوبية ب�أ�سوان
مت تدريب  16طالب ًا من الأق�سام املختلفة بكلية العلوم ب�أ�سوان "الفرقة الثالثة" بالكلية ملدة ثالثة
�أ�سابيع خالل �شهر يوليو حيث �إنق�سم التدريب اىل �أربعة
اق�سام:
 .أحما�ضرات:
جمموعة حما�ضرات عامة عن بع�ض النقاط الهامة لكل
الطالب امل�شاركني فى التدريب فى جماالت "�صون التنوع
احليوى – خدمات النظم البيئية – التم�ساح النيلى –
حممية وادى العالقى".

�صورة ( )29-7عمليات التدريب التى قام بها
الطالب باملحميات اجلنوبية ب�أ�سوان

.بور�ش عمل تدريبية
فى جمال كتابة املقرتحات – التخطيط للم�شاريع – ر�صد الطيور – �إ�ستخدام نظم املعلومات
اجلغرافية فى تر�سيم اخلرائط.

الفصل السابع :حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي

125

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2010

 .جعر�ض �أفالم وثائقية
مت عر�ض جمموعة من الأفالم الوثائقية منها فيلم "حقيقة مقلقة" (عن التغري املناخى)
– "من القطب للقطب" (عن التنوع احليوى فى كوكب الأر�ض) – "وطننا" ""Home
"عن كوكب الأر�ض وم�شاكله".
 .د�إعداد م�شروع البحث
حيث ق�سم الطالب �إىل جمموعات تعمل كل جمموعة ملعاجلة نقطة بحثية مب�ساعدة احد
الباحثني ،ومن هذه الأبحاث:
# #توثيق اال�شجار ذات التاريخ فى �أ�سوان.
# #درا�سة بع�ض �أنواع الطيور املقيمة واملتكاثرة فى �أ�سوان.
# #املاء فى عامل متغري.
1212تن�سيق حممية كاترين مع عدد من اجلهات
 .أقامت حممية �سانت كاترين ب�إ�ست�ضافة عدد من الفرق
البحثية خالل �شهر يوليو لإجراء بع�ض القيا�سات على
عدد من الأنواع النباتية حيث مت تق�سيمهم �إىل ثالث
جمموعات وهي:
# #جمموعة الزعرتان :حيث قامت تلك املجموعة
�صورة ( )30-7عمليات ر�صد وتقييم الغطاء النباتى
ب�إجراء بع�ض القيا�سات على نبات الزعرتان فى
مبحمية �سانت كاترين بالتعاون مع البدو
منطقة فر�ش �شعيبى واجلبل الأحمر وعمل خريطة
بتوزيع �أفراد الزعرتان وكذلك قامت تلك املجموعة بدرا�سة النمل مبنطقة فر�ش �شعيبى.
# #جمموعة احلرجل حيث قامت تلك املجموعة ب�إجراء بع�ض القيا�سات على نبات احلرجل فى
منطقة وادى الأربعني ووادى طالح ووادى جبال وعمل خريطة بتوزيع �أفراد احلرجل الربى
بتلك املناطق.
# #جمموعة احلدائق التى قامت ب�إجراء بع�ض الدرا�سات على بع�ض احلدائق فى منطقة وادى
الأربعني ووادى طالح ووادى �شريج ومنطقة التفاحة حيث قامت بدرا�سة بع�ض الأفراد داخل
وخارج احلدائق بتلك املناطق.
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.بوعلى �صعيد �أخر قام الباحثون باملحمية بالتعاون
مع م�شروع �صون النباتات الطبية مبتابعة امل�سيجات
مبنطقة وادى الفريع وامل�سريدى و�أبواليع و�أبوق�صبة
وطينية و�أبوتوتية ،كذلك مت حتديد الأنواع الربية داخل
امل�سيجات و�أخذ قيا�سات لها لتحديد ن�سبة الغطاء داخل
امل�سيجات كما مت �أخذ م�سار « »Trackللم�سيجات
�صورة ( )31-7احلمالت الطبية ب�سانت كاترين
لتحديد م�ساحتها و�إجراء مقارنات فيما بينها و�أخذ
قيا�سات وحتديد حالة الأنواع املنزرعة داخل كل امل�سيجات.
.ج�شاركت حممية �سانت كاترين �أي�ض ًا خالل �شهر يوليو فى البحث العلمى الذي يتم �إعداده من
خالل املركز القومى للبحوث �ضمن م�شروع حت�سني احلالة ال�صحية والغذائية لأطفال جنوب
�سيناء واملمول من قبل برنامج االحتاد االقليمى لتنمية جنوب �سيناء الذى ي�شرف عليه املركز
القومى للبحوث وحتت �إ�شراف طبيب املحمية.
1313زيارة الفريق الدوىل للعلوم اجليولوجيه ملحمية الدبابية
قام الفريق الدويل لعلوم اجليولوجيا بزيارة التتابع
الدوىل املثاىل  GSSPللحد الفا�صل بني الباليو�سني
وااليو�سني املوجود بقرية الدبابية والذى �صدر ب�شانة
قرار ال�سيد الأ�ستاذ الدكتور /رئي�س الوزراء بتحويله
�إىل حممية طبيعية رقم 27فى يناير  2007بالقرار رقم
( ،)109وقد ا�ستهدفت الزيارة �إعادة ترقيم طبقات
القطاع النموذجى وو�ضع عالمات مرتيه حتى ي�سهل
على الزائرين حتديد �سمك الطبقات مبجرد النظر،
�صورة ( )32-7احدى قطاعات حممية الدبابية املرقمة
كما مت ا�ستكمال الدرا�سات العلمية واحلقلية جهة
ال�شمال الغربى فى منطقة الدبابيه المتداد القطاع و�أي�ض ًا ا�ستكمال الدرا�سات العلميه واحلقليه لنجع
الق�ضاه للحد الفا�صل بني الباليو�سني وااليو�سني ومناق�شتها فى فرتة تواجد الفريق امل�صرى برئا�سة
ا.د.خالد عوده امل�سئول العلمى واملن�سق الدوىل للقطاع النموذجى الدوىل والفريق الدوىل برئا�سة
ا.د .مارى اوبرى رئي�س فريق االحتاد الدوىل للعلوم اجليولوجيه للحد التى �سوف يتم اعالن نتائجها
فى م�ؤمتر �صحفى خالل الزياره القادمه فى �شهر فرباير ( 2011الزياره ال�سنوية الر�سمية لتفقد
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حممية الدبابية) متهيد ًا لإعالن منطقة الدبابية على قائمة الرتاث الطبيعى العاملى فى �إطار �إتفاقية
الرتاث العاملى التابعة ملنظمة اليون�سكو �أ�سوة مبا مت فى وادى احليتان بالفيوم.

متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية
�1 .1ضبط وم�صادرة �أ�سماك القر�ش مبحميات البحر الأحمر
بناء على البالغ الوارد من القوات البحرية �إىل الإدارة العامة
ملحميات البحر الأحمر قامت �إدارة حمميات البحر الأحمر
بالتوجه �إىل ميناء براني�س�س بناء على البالغ الوارد من القوات
البحرية ملعاينة قارب ال�صيد اليمنى الذي بحوزتها وامل�ضبوط
بداخله �أعداد كبرية من �أ�سماك القر�ش ,و�صل عدد الأ�سماك
امل�صادرة � 71سمكة من �أنواع خمتلفة (ال�سلكي – اللوجنمانو�س
 الرمادى  -املاكو  -النمر) بالإ�ضافة �إىل �سمكة �شراع ،وبعد �صورة ( )33-7عملية نقل الأ�سماك امل�صادرة للدفن البيئىالإنتهاء من �أخذ القيا�سات الالزمة مت �إعداد حفرتني عميقتني كمقربة �ضخمة لهذه الأ�سماك ,ومت
تبطينها بطبقة من اجلري احلي حيث و�ضعت لعدة طبقات تخللتها طبقات من اجلري احلي حيث مت
ردم احلفرة بالرمال وت�سويتها مب�ستوى �سطح الأر�ض بنجاح و�أمان.
2 .2مكافحة ال�صيد غري امل�شروع فى �أبو جالوم
بالتعاون مع جمعية حماية البيئة بنويبع وقرية ب�ساطه مت توفري
مركب لتنفيذ دورية بحرية وذلك بالتن�سيق مع �شرطة البيئة
وامل�سطحات بنويبع مت تنفيذ الدورية ل�ضبط وم�صادرة كميات
من اجلوابي (الأقفا�ص) املعدة لل�صيد والتي انت�شرت م�ؤخر ًا
بكثافة يف البحر الأحمر وخليج العقبة وبالفعل مت م�صادرة
عدد  12جوبيه يف دورية واحدة وجارى التن�سيق لتكثيف عدد
الدوريات يف الأيام القليلة القادمة.
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�3 .3ضبط عملية تهريب مت�ساح من بحرية نا�صر
مت �ضبط مت�ساح نيلي مع راكب �سوري اجلن�سية مبطار الأق�صر
الدويل حيث مت عمل حم�ضر للراكب و�إحالته �إىل النيابة
العامة التي �أمرت بت�سليم التم�ساح �إىل اجلهه املخت�صة وهى
قطاع حماية الطبيعة – جهاز �شئون البيئة و�إعادته �إىل موئله
الطبيعي ،وقد ت�سلمته �إدارة حمميات املنطقة اجلنوبية حيث
قامت ب�إعادة التم�ساح �إىل موئله الطبيعي ببحرية نا�صر.

�صورة ( )35-7متا�سيح نيلية م�صادرة

�4 .4ضبط عمليات ال�صيد املخالف
 .أ يف خليج العقبة
مت �ضبط  4قوارب وعلى متنها  12فرد يقومون ب�صيد الأ�سماك بالديناميت حيث مت التحفظ
على مراكب ال�صيد واملخالفني لعر�ضهم على نيابة �شرم ال�شيخ واملزمع ب�أن يكون قرار النيابة
م�صادرة الأدوات واملعدات والقوارب وتقدمي الأفراد ملخالفني �إىل املحاكمة.
وعلى �صعيد �آخر مت خماطبة الأ�ستاذ الدكتور /رئي�س الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�سمكية
ب�ش�أن الأ�ضرار البيئية وما يتعر�ض له الغوا�صني والبيئة البحرية من تدمري جراء ا�ستخدام هذا
الأ�سلوب املخالف يف ال�صيد.
 .باحلمالت التفتي�شية مبحمية وادي اجلمال
قامت حممية وادي اجلمال بعمل حمالت تفتي�شية مكثفة
على حمطات ال�سفاري بالبحر الأحمر بهدف �صون التنوع
البيولوجي وحماية الكائنات املهددة باالنقرا�ض .وقد
�أ�سفر تلك احلمالت عن �ضبط  4من ال�سالحف الربية 2
من ال�صقور مبحطة �سفاري خا�صة بال�سياحة ال�صحراوية
بجنوب الق�صري ،وقد تـم �إتخاذ كـافة الإجـراءات القانونية
�صورة ( )36-7احدى عمليات
م�صادرة ال�صقور بوادى اجلمال
الالزمـة �ضـد �صائدي تـلك الكائنـات ملخـالفتهم للقانون
رقم 4ل�سنة  1994واملعدل بقانون  9ل�سنة  2009ومت �إطالق �سراح ال�صقور يف بيئتها الطبيعية
وت�سليم ال�سالحف الربية �إيل حديقة احليوان باجليزة لرعايتها.
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5 .5متابعات مكتب حمميات البحر الأحمر مبر�سى علم
بناء على البالغ الوارد ملكتب حمميات البحر الأحمر مبر�سى علم عن وجود بقع زيتية مبارينا بورت
غالب ،حيث مت خماطبة املالك للقيام بعمل درا�سة بيئية جديدة لتوفيق �أو�ضاعة و�إلزامه بدفع قيمة
التعوي�ض البيئي امل�ستحق لذلك.
6 .6متابعة �أعمال ا�ستالم �أعداد من ال�سالحف ال�صحراوية امل�صادرة
ويف حممية العميد مت متابعة �أعمال ا�ستالم �أعداد من ال�سالحف ال�صحراوية امل�صادرة مبنفذ ال�سلوم
الربي وتنفيذ قرار النيابة الع�سكرية الكلية مبطروح ب�إيداع ال�سالحف امل�صادرة مبحطة الإكثار
باملحمية حيث مت الإ�شراف على ا�ستالم � 220سلحفاة بالتن�سيق مع �إدارة احلجر البيطري بال�سلوم
ومديرية الطب البيطري مبحافظة مطروح.
7 .7خمالفات تعدى باال�ستيالء على �أرا�ضى حممية قارون
بناء ًا على دوريات املرور مبحمية قارون املتوا�صلة مت ر�صد خمالفات تعدى باال�ستيالء على �أرا�ضى املحمية
باملنطقة ال�شرقية ال�شمال ال�شرقي لبحرية قارون وقد قامت احلملة ب�إزالة كاملة لأي �إ�شغاالت �أو مباين
داخل املوقع مع املوافقة على ت�سليم املواطنني ال�صادر فى مواجهتهم القرار املمتلكات اخلا�صة بهم من
ماكينات رفع مياه وفالتر مياه وموا�سري ومت التحفظ على موا�سري الرى التى مل يظهر �أ�صحابها.
8 .8معاينة �أعمال تدمري داخل منطقة ظهر ال�شعاب
مت �ضبط جرار مزود ب�سكينة رفع يقوم ب�سحب �أجزاء ال�سقالة
املدمرة وجرها داخل منطقة ظهر ال�شعاب التى تتميز بنمو
احل�شائ�ش البحرية .لذا فقد مت عمل معاينة فنية بوا�سطة �أفراد
الدورية و تقييم قيمة الأ�ضرار التى حلقت نتيجة هذه الأعمال،
مت قيا�س م�ساحة التدمري مبنطقة ظهر ال�شعاب ,وقد مت ت�صوير
املخالفة بالفيديو للتوثيق.

�صورة رقم ( )37-7اعمال التدمري
داخل ظهر ال�شعاب املرجانية

�9 .9أعمال حفر مبنطقة ظهر ال�شعاب وحرم ال�ساحل مبر�سى علم
�أثناء مرور الدورية ال�ساحلية �شمال مدينة مر�سى علم ,فقد مت مالحظة تواجد �أعمال حفر مبنطقة
ظهر ال�شعاب وحرم ال�ساحل بقرية دانا جروب الواقعة بالكيلو � 60شمال مدينة مر�سى علم .لذا فقد مت
عمل معاينة فنية بوا�سطة �أفراد الدورية وتقييم قيمة الأ�ضرار التى حلقت نتيجة هذه الأعمال ،حيث
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مت قيا�س احلفرة املتواجدة مبنطقة ظهر ال�شعاب بالإ�ضافة �إىل قيا�س احلفر املتواجد مبنطقة حرم
ال�ساحل بغر�ض �إقامة حمامات �سباحة .وت�صوير املخالفة بالفيديو للتوثيق و�إخطار قائد خمابرات
حر�س حدود الق�صري عن الواقعة.
�1010إزالة التلوث بزيت البرتول من مناطق اجلزر
ال�شمالية
مت �إزالة التلوث بزيت البرتول الذي �أ�صاب اجلزر ال�شمالية
بالبحر الأحمر (طوال  /دهره طوال  /احلمرا) وذلك
ب�إ�ستخدام العمالة اليدوية.

�صورة ( )38-7التلوث ببقع الزيت

1111مكتب حمميات مر�سى علم يزيل �شراك �أ�سماك القر�ش من البحر الأحمر
مت �إخط ��ار مكت ��ب حمميات مر�س ��ى علم التاب ��ع ملحميات البحر
الأحم ��ر بتواج ��د �شراك �صي ��د �أ�سم ��اك القر� ��ش التابعة ملركب
ال�صي ��د اليمني ��ة الت ��ي مت �ضبطه ��ا والت ��ي ق ��د خلفته ��ا ورائها
بجزيرت ��ي روكى وزبرجد ,وقد مت م�شاه ��دة العديد من �أ�سماك
القر� ��ش امليت ��ة داخل خي ��ط ال�صيد .وق ��د �أو�ص ��ت اللجنة التي
�صورة ( )39-7احدى عمليات
قام ��ت مبعاينة �أ�سماك القر� ��ش العالقة بال�ش ��راك و�إزالتها من
ال�صيد غري القانونى للقرو�ش
املاء وجتمي ��ع �أدوات ال�صيد امل�ستخدمة ل�صيد القرو�ش و�أو�صت
ب�ض ��رورة تكثي ��ف الدوريات البحرية بتلك املناط ��ق البعيدة والتى كانت قد �إنعدم ��ت الدوريات بها فى
الأونة الأخرية.
�1212ضبط خمالفة ل�صيد الغزال مبحمية وادي اجلمال — حماطة
خالل �شهر �أغ�سط�س وبناء على بالغ �أحد حرا�س البيئة التابع ملحمية وادى اجلمال الواقعة بجنوب
مدينة مر�سي علم يفيد وجود جمموعة من العرب اخلليجيني مبنطقة بئر اال�سيلى بوادي النابع دبر
يقومون ب�صيد الغزالن واحليوانات الربية وبحوزتهم �سالح ناري ي�ستخدمونه فى ال�صيد و�سيارتان
�إحداهم ني�سان باترول واالخري تويوتا .مت على الفور �إبالغ مكتب خمابرات حر�س حدود مر�سي علم
باملخالفة للتن�سيق وعمل خطة ل�ضبط املخالفني.
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�1313إطالق للتم�ساح والورل النيلي ببحرية نا�صر
فى �إطار التعاون امل�ستمر بني حمميات اجلنوب وحمميات البحر
الأحمر مت �إعادة عدد من التما�سيح النيلية والورل النيلى اىل
بيئتها الطبيعية فى بحرية نا�صر ،والتي كان قد مت �ضبطها مع
�سائح رو�سى اجلن�سية مبطار الغردقة وبحوزته �أعداد كبرية من
ال�سالحف والثعابني ومت حترير املح�ضر رقم  13476ل�سنة 2010
جنح �أول الغردقة و�إتخاذ االجراءات القانونية حيال املخالف
�صورة ( )40-7اطالق جمموعة
بالغردقة وم�صادرة جميع امل�ضبوطات ومبعرفة حمميات البحر
من التما�سيح فى بحرية نا�صر
الأحمر ا�أيد كل منها اىل بيئته الطبيعية ،وبالن�سبة للتما�سيح
والورل مت ت�سلمهم للمخت�صني بالتما�سيح مبحميات �أ�سوان وعددهم  5مت�ساح نيلى و 3ورل نيلى وقام
امل�شرف على حممية وادى العالقى ب�إعادة امل�ضبوطات امل�شار �إليها �إىل بحرية نا�صر ب�أ�سوان.
1414القب�ض على متا�سيح الأق�صر
بناء على الإ�شارة التليفونية من ادارة �شرطة البيئة وامل�سطحات
مبحافظة الأق�صر ومفادها ان احد �سائقى اللن�شات اخلا�صة �شاهد
مت�ساح يبلغ طوله � 60سم على ال�شاطىء املواجه لفندق هيلتون
الأق�صر فى املجرى الرئي�سى لنهر النيل بال�شاطىء الغربى.
مت على الفور تكليف فريق العمل املخت�ص بالتما�سيح باملحمية.
�صورة (� )41-7ضبط �أعداد من
قام فريق العمل مب�صاحبة �شرطة البيئة وامل�سطحات بتم�شيط
التما�سيح مبدينة الأق�صر
املنطقة التى �شوهد التم�ساح بها وبالفعل مت العثور عليه بعد
ثالث �ساعات من البحث ،وعلى جانب �آخر منا اىل علم اللجنة وجود �أعداد من التما�سيح بحوزة عدد
من االهاىل مو�ضوعه ب�أقفا�ص حديدية بجزيرة املوز وجزيرة �أخرى جماورة لها ومت تكليف اللجنة
ب�إتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه املخالفات مبعاونة �شرطة م�سطحات الأق�صر .وقد �أ�سفرت
املداهمات عن �ضبط عدد  2مت�ساح حى بحوزة �أحد املواطنني بجزير املوز ب�أطوال � 170سم و 100
�سم ومت م�صادرتهم و�إح�ضارهم �إىل �أ�سوان لإعادتهم �إىل بيئتهم.
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بناء القدرات ورفع الكفاءة
1 .1م�شاركة حمميات اجلنوب يف ور�ش عمل تدريبية
يف �إطار م�شروع التو�أمة بني وزارة املوارد املائية والري والإحتاد الأوروبي  -املكون الثالث  -ب�ش�أن �إدارة
جودة املياه فى بحرية نا�صر ،مت تنظيم دورات تدريبية وور�ش عمل لكل املعنيني و�أ�صحاب امل�صالح
ببحرية نا�صر حيث مت تنظيم:
 .أور�شة العمل التدريبية بعنوان "التخطيط ملواجهة الكوارث والأزمات يف حالة وقوع حادثة تلوث
كيميائية ببحرية نا�صر".
 .بتقرير ح�ضور ور�شة العمل التدريبية بعنوان "�أن�شطة تفعيل املعامل الإقليمية".
2 .2ت�سليم الزي املوحد ملحميات الطبيعية
مت ت�سليم زي موحد للباحثني باملحميات منا�سب ًا لظروف وطبيعة عملهم ال�شاقة والظروف اجلوية
املتغرية ،وتدعيم ًا من القطاع للباحثني الذين �أخذوا على عاتقهم �صون املحميات الطبيعية والتنوع
البيولوجي بها.
3 .3زيارة معهد بحوث الدرا�سات الإن�سانية والطبيعية الياباين لدرا�سة املاجنروف
طبق ًا لإتفاقية التنوع البيولوجي التي تهدف �إىل تقا�سم املنافع للموارد البيولوجية مت تعاون قطاع حماية
الطبيعة مع معهد بحوث الدرا�سات االن�سانية والطبيعية باليابان فى درا�سة بيئة ونباتات املاجنروف
على �سواحل البحر الأحمر فى م�صر خالل الفرتة من عام  2010حتى عام  2013بهدف درا�سة التنوع
اجلينى لتلك النباتات وكذلك درا�سة الأهمية الإقت�صادية والإجتماعية لأ�شجار املاجنروف بالن�سبة
لل�سكان املحليني واجلزرال�شمالية� ،سفاجا ،الق�صري ،وادي اجلمال  -حماطة) حيث قام عدد  8باحثني
من العاملني بحماية الطبيعة باليابان بزيارة حمميات البحر الأحمر خالل الفرتة من  20يوليو حتى 10
�أغ�سط�س  2010ومبرافقة باحثي قطاع حماية الطبيعة وحممية وادي اجلمال  -حماطة ،حيث مت خالل
الفرتة ا�ستكمال درا�سة ماجنروف مع القيام بالدرا�سات الإجتماعية حيث مت دا�سه مناطق ماجنروف
"حممية وادى اجلمال ،ال�شجرة مبر�سى علم� ،شرم القبلي و�شرم البحري بالق�صري ،والكيلو  17و 40
طريق �سفاجا ،ماجنروف اجلونة بالغردقة".
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الف�صل الثامن
الت�شجري والأ�شجار والأحزمة اخل�ضراء
مقدمة

تعد الأ�شجار �أحد �أهم عنا�صر البيئة الطبيعية التي متنح اخلري واحلماية والظل ،ومتثل الغابات
والأ�شجار املزروعة �أحد عنا�صر املوارد الطبيعية املتجددة املهمة التي تقوم بحفظ التوازن
البيئي �إىل جانب �أنها تلعب دور ًا مهم ًا يف البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها ،فهي تتفاعل مع
خمتلف �أ�شكال العنا�صر البيئية املناخية والأر�ضية واملائية واحليوية وتعمل على حماية البيئة بكل
عنا�صرها ،وبدون الأ�شجار ف�إن احلياة الب�شرية �ست�صبح غري قابلة لال�ستدامة ،وخري دليل على
ذلك ما نادى به العديد من الإتفاقيات وامل�ؤمترات ،فلنحافظ على الغابات ونزرع الأ�شجار من
�أجل كوكبنا.
من هذا املنطلق ،ولت�أمني حق الأجيال القادمة لتجني ثمار التنمية والعمل على ا�ستدامتها لكي
تقابل االحتياجات الأ�سا�سية للجيل احلايل دون �أن يكون ذلك على ح�ساب الت�ضحية مبقدرات
الأجيال امل�ستقبلية ،ومع احلقيقة العلمية �أن الأ�شجار تعد �أحد �أهم عنا�صر البيئة الطبيعية
التي متنح اخلري واحلماية والظل ل�سكان الأر�ض ،حيث متثل الأ�شجار اخل�ضراء بعنا�صرها
املختلفة من ال�شجريات واملت�سلقات ونباتات التن�سيق الداخلي والزهور ،وكذلك امل�سطحات
اخل�ضراء� ،أحد عنا�صر املوارد الطبيعية املتجددة املهمة التي تقوم بحفظ التوازن البيئي وتلعب
دور ًا مهم ًا يف البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها حيث تتفاعل مع خمتلف �أ�شكال العنا�صر البيئية
واملناخية والأر�ضية واملائية واحليوية وتعمل على حماية البيئة بكل عنا�صرها ،فقد و�ضعت
الوزارة �إ�سرتاتيجيتها لتنفيذ العديد من الأن�شطة لتقليل الآثار ال�سلبية للتلوث وت�أثريها ال�سيئ
على البيئة.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام :2010
.1

1مت الإنتهاء من �إن�شاء حديقة ال�سالم ب�شرم ال�شيخ ،ومت افتتاحها يوم  9يونيو  .2010ونظر ًا
لأهمية املحافظة على الأ�صول الوراثية والتنوع البيولوجي الذي متتاز به �سيناء ،وكذلك لأهمية
احلدائق النباتية مت تنفيذ تلك احلديقة على م�ساحة  33فدان ت�ضم يف ربوعها متحف ال�سالم
والبيئة ومركز معلومات التنوع البيولوجي وديوراما �سيناء للتنوع البيولوجي "الذي ي�صور حمميات
�سيناء  7حمميات" ،وقد مت زراعة  45نوع نباتي باحلديقة ت�شمل النخيل و�أ�شباه النخيل والأ�شجار
وال�شجريات والأع�شاب واملت�سلقات واملحددات وامل�سطحات اخل�ضراء ،وكذلك  38نوع نباتي من
النباتات الطبية " 10فدان"والعطرية و  25نوع من ال�صبارات عالوة على �أ�شجار الزيتون التي تبلغ
� 3000شجرة ،كما يوجد بجوار احلديقة الغابة ال�شجرية والتي ت�شغل م�ساحة  25فدان.

�صورة ( )1-8منظر عام حلديقة ال�سالم ب�شرم ال�شيخ
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�صورة رقم ( )2-8مركز معلومات التنوع البيولوجي بحديقة ال�سالم ب�شرم ال�شيخ

.2

.3

2احتف ��ا ًال بي ��وم البيئ ��ة العامل ��ي� ،ساهمت ال ��وزارة بدعم جمي ��ع حمافظ ��ات اجلمهوري ��ة بالأ�شجار
وال�شج�ي�رات ،وق ��د بلغ ع ��دد الأ�شجار املقدم ��ة كدعم بيئي له ��ذا العام � 350أل ��ف �شجرة مبتو�سط
يبل ��غ ح ��وايل � 12ألف �شجرة لكل حمافظة م ��ن  22نوع نباتي .وقد مت اختيار �أن ��واع الأ�شجار بعناية
وخربة علمية متميزة لتتوافر فيها القيمة اجلمالية والإقت�صادية ،وكذلك مالئمتها للظروف البيئية
اخلا�صة بكل حمافظة من حمافظات اجلمهورية .
3مت الإنتهاء من ت�شجري وزراعة عدد  124مدر�سة بالأ�شجار وال�شجريات والأ�سوار واحلوليات ونباتات
الظل يف  4مناطق تعليمية هي  :ال�سالم  -النه�ضة  ،9ال�سالم  ،52الزيتون  36واملرج  27وفق ًا
للجدول الآتي:
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جدول ( )1-8ت�شجريعدد  124مدر�سة

عدد التالميذ
بنات

م�سطحات
خ�ضراء
( م) 2

متو�سط
ن�صيب
املدر�سة من
امل�سطحات
( م) 2

�أ�شجار
و�شجريات
و�أ�سوار
وحوليات
( عدد )

متو�سط
ن�صيب
املدر�سة من
الأ�شجار
وال�شجريات

4240

471

5665

629

312

25921

498

38678

1074
235
609

عدد
املدار�س

عدد
الف�صول

بنني

ال�سالم -
النه�ضة

9

238

6944

3692

ال�سالم

52

1616

29389

31564

16225

الزيتون

36

938

20353

18684

7350

204

املرج

27

732

29306

20325

3915

145

6339

الإجمايل

124

3524

85992

74265

31730

283

76603

املنطقة

160257

�شملت تلك املدار�س املراحل الدرا�سية املختلفة من ريا�ض الأطفال حتى الثانوي العام والتجاري وال�صناعي
واملهني ،وقد بلغ املتو�سط العام لن�صيب املدر�سة من امل�سطحات اخل�ضراء  255م ،2وكذلك  618من الأ�شجار
وال�شجريات واملت�سلقـات.

�صورة ( )3-8مدر�سة �صهيب الرومي للتعليم الأ�سا�سي
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�صورة ( )4-8مدر�سة عمر عبد العزيز الثانوية بنني

.4

�4إ�ستم ��رار العمل يف �إن�شاء وزراعة حديقة الأ�سرة مبدينة الرح ��اب على م�ساحة  70فدان بعد زيادة
م�ساح ��ة �ساح ��ات االنتظ ��ار ،وقد قامت ال ��وزارة خالل هذا الع ��ام ب�إ�ضافة العديد م ��ن التعديالت
والعنا�ص ��ر على الت�صميم الأ�سا�سي للحديقة لالرتقاء مب�ستوى احلديقة والنهو�ض بقيمتها النباتية
ب�ي�ن احلدائ ��ق العاملية كي ت�صبح مق�صد ًا ملختل ��ف الطبقات والثقافات بالإ�ضاف ��ة �إىل تنفيذ بع�ض
الأعمال الهند�سية داخل احلديقة بالإ�شرتاك مع وزارات وهيئات �أخرى وت�شمل الأعمال الآتية:
"ت�شطيبات املوقع العام � -إنارة املوقع العام � -إ�ضاءة منطقة الإنتظار با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية"
وذلك خلدمة الأ�سر امل�صرية يف املقام الأول.

�صورة (� )5-8إ�ضاءة منطقة الإنتظار با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية
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�صورة ( )6-8منظر عام لزراعات حديقة اال�سرة بالرحاب

.5

140

�5إ�ستمرار املتابعة لأعمال �صيانة �أ�شجار و�شبكات الري باملرحلة الأوىل (الأ�سبقية الأوىل) مب�شروع
احلزام الأخ�ضر حول القاهرة الكربى ،والتي انتهى العمل بها يف يونيو  .2006حيث مت زراعة � 65ألف
�شجرة يف هذه املرحلة ،كما مت خالل الن�صف الأول من عام � 2010إ�ضافة � 3000شجرة من الأكا�سيا
جلوكا ذات الأزهار ال�صفراء ،كذلك � 1700شتلة من اجلهنميات متعددة الألوان �إىل ال�صف الأول
من �أ�شجار احلزام ،كما مت الإنتهاء من تنفيذ البنية الأ�سا�سية من اخلزانات وخطوط الري الرئي�سية
متهيد ًا لبدء الزراعة باملرحلة الثانية والتي �سيتم من خاللها زراعة � 50ألف �شجرة كما �سيتم ريها
بنظام الري بالتنقيط م�ستخدم ًا مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة حفاظ ًا على عدم تلوث البيئة ،وقد
مت �ضخ مادة � EM1إىل �أ�شجار الكيلو الأول من امل�شروع خالل �شهر �أكتوبر .2010
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�صورة ( ) 7-8منو �أ�شجار ال�سرو باحلزام الأخ�ضر

�صورة ( )8-8تزهري �أ�شجار الأكا�سيا باملرحلة الأوىل مل�شروع احلزام الأخ�ضر
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6 .6مت تقدمي الدعم البيئي بالأ�شجار لقوافل التوعية البيئية لعدد  11حمافظة (�ألف �شجرة لكل
حمافظة) ،كذلك قافلة التوعية البيئية ل�شباب جامعة طنطا و�شمال �سيناء و�شرائح املجتمع
والأطفال مبحافظة مطروح (� 3آالف �شجرة).
7 .7متت امل�ساهمة يف ت�شجري وجتميل بع�ض اجلامعات والكليات من بينها كلية الفنون التطبيقية وكلية
التجارة و�إدارة الأعمال مبحافظة حلوان.
8 .8متت امل�ساهمة بت�شجري العديد من املدار�س احلكومية بلغ عددها  327مدر�سة ،وكذلك الزراعة حول امل�ساجد
والأديرة وامل�ست�شفيات العامة وحدائق مكتبة الطفل ووحدات الأمن املركزي وامليادين العامة واجلمعيات
الأهلية ،وقد مت تقدمي الدعم البيئي ب�أعداد بلغت � 12000شجرة ،وكذلك ت�شجري م�شخية الأزهر.
9 .9لت�شجيع التعليم الفني الثنائي بهدف توفري فئة من الفنيني املدربني عملي ًا وعلمي ًا على و�سائل الإنتاج
والتكنولوجيا ،ومبا يتما�شى مع احتياجات �سوق العمل ،مت افتتاح الف�صل الرابع �ضمن هذا النظام
وذلك يف غابة الأ�شجار اخل�شبية التي تروى مبياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة مبحافظة الأق�صر.
�1010شاركت الوزارة وفد من التليفزيون الأملاين ( القناة الأوىل ) خالل �شهر �أغ�سط�س  2010يف ت�صوير
فيلم ت�سجيلي ،ي�شرح فكرة م�شروع الغابات والعائد البيئي والإقت�صادي منه ويدعو املنظمات
الأملانية �إىل دعم امل�شروع ،وقد مت الت�صوير بغابات �سرابيوم بالإ�سماعيلية وال�سادات باملنوفية مع
بع�ض معامل القاهرة.
�1111إ�ستمرار تطوير امل�شتل املركزي وحديقة الطفل التابعيني للجهاز ،حيث ميثل هذا امل�شتل م�صدر
دائم لإنتاج الأ�شجار وال�شجريات ونباتات الظل للدعم البيئي للمدار�س ووحدات الأمن املركزي
وامل�ست�شفيات العامة وامل�ساجد والأديرة واجلمعيات الأهلية ،كما تعد حديقة الطفل املتنف�س ال�صحي
والبيئي ل�سكان مناطق القاهرة اجلديدة ،وقد مت الإنتهاء من �إقامة ال�سور حول امل�ساحة امل�ضافة
�إىل حديقة الطفل ،وكذلك �أعمال الت�سوية و�شبكات الري على الأ�سوار متهيد ًا لبدء الزراعة.

�صورة ( )9-8تطوير حديقة الأطفال جلهاز �شئون البيئة بالقطامية
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�صورة ( )10-8تطوير �صوب امل�شتل املركزي جلهاز �شئون البيئة

1212مت تقدمي الدعم البيئي بالأ�شجار بعدد � 22ألف �شجرة ملحافظات الأق�صر وبني �سويف و�سوهاج.
1313مت تركيب �شبكة للري بالر�ش وزراعة ملعب كرة القدم مبركز تدريب قطاع حماية الطبيعة ب�شرم
ال�شيخ على م�ساحة  900م.2
1414مت �إعداد م�شروع اال�ستخدام الآمن ملياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف زراعة املناطق ال�صحراوية،
والذي قدم �إىل �إدارة �شئون البيئة والتنمية امل�ستدامة لوزارة اخلارجية �ضمن الإعداد للقمة
الإقت�صادية والإجتماعية والتنموية العربية الثانية.
1515مت الإنتهاء من �إن�شاء حديقة عامة على م�ساحة  700م 2مبحافظة الأق�صر واحلديقة العامة مبدخل
مدينة طلخا – حمافظة الدقهلية ،وعدد  5حدائق عامة مبحافظة حلوان.

الفصل الثامن :التشجير واألشجار واألحزمة الخضراء

143

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2010

�صورة ( )11-8مدخل مدينة حلوان

1616مت مراجعة وثيقة الت�صنيف املبدئي للأهداف البيئية املتفق عليها من الدول ()UNEP/GEG/1/2

وذلك للأجزاء اخلا�صة بالغابات والرتبة وا�ستخدامات الأرا�ضي والإدارة البيئية.
1717مت الإنتهاء من الدعم البيئي لعدد � 5آالف �شتلة زيتون ملحافظة ال�شرقية وت�شجري طريق مطار
�سوهاج وعدد � 10آالف �شجرة �إىل حمافظة �أ�سوان ،وعدد � 3200شجرة �إىل حمافظة الأق�صر،
وعدد � 300شجرة �إىل جزيرة الوراق.
1818مت �إفادة املجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بخ�صو�ص مدينة ر�شيد و�إمكانية ا�ستخدامات
مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف �أوجه ا�ستخدامات مفيدة.
1919مت �إبداء الر�أى ب�ش�أن مقرتح امل�شروع القومي لزراعة الأ�شجار وزيادة امل�ساحات اخل�ضراء حول
بحرية نا�صر.
2020متت مراجعة وثيقة الربنامج العربي ملراقبة الت�صحر ومكافحته يف الدول العربية ،وكذلك م�سودة
تقرير الأهداف الإمنائية يف م�صر والذي تعده وزارة التنمية الإقت�صادية.
2121مت ح�ضور �إجتماعات اللجنة امل�شرتكة للبيئة والتنمية بالوطن العربي بجامعة الدول العربية خالل
�شهر �أكتوبر .2010
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2222مت دعم حملة عطاء ال�شباب حلماية البيئة والت�شجري والنظافة بالأ�شجار مبحافظات حلوان املنوفية،
ال�شرقية ،البحرية ،كفر ال�شيخ ،الغربية ،القاهرة و�6أكتوبر بعدد �ألف �شجرة لكل حمافظة.
2323مت التن�سيق بني جمموعة العمل من جامعة املنيا و�شركة �أجروفيل الربيطانية لإنتاج البيوديزل من
الطحالب وزراعة اجلوجوبا مع ال�شركة القاب�ضة ملياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي .
2424متت املوافقة على �إدراج املرحلة الثانية من م�شروع احلزام الأخ�ضر حول القاهرة الكربى ك�إحدى
م�شروعات �آلية التنمية النظيفة .CDM
2525مت الفح�ص والتعليق على اخلطة القومية اخلا�صة مبواجهة ظاهرة اجلفاف يف م�صر والرد على
مركز معلومات ودعم �إتخاذ القرار مبجل�س الوزراء يف هذا ال�ش�أن.

امل�ؤمترات والندوات :
.1
.2

.3
.4
.5
.6

1متت امل�شاركة يف امل�ؤمتر العلمي الثالث حتت عنوان "�إثراء وتنوع البيئة والثقافة بالبحر الأبي�ض
املتو�سط " والذي عقد مبكتبة الإ�سكندرية يف يونيو .2010
�2إدراك ًا من م�صر للأهمية الإ�سرتاتيجية للمحيط اجلغرايف ،وعالقات م�صر مع دول حو�ض النيل،
وحتمية التواجد امل�صري يف التجمعات الأفريقية خ�صو�ص ًا التجمعات الإقت�صادية ،جاء ان�ضمام
م�صر �إىل جمموعة دول الكوم�سا "�إتفاقية ال�سوق امل�شرتكة لدول ال�شرق واجلنوب الأفريقي"،
ومن هذا املنطلق مت ح�ضور الإجتماع الثالث للجنة الفنية للزراعة والبيئة واملوارد الطبيعية،
وكذلك الإجتماع الثالث لوزراء الزراعة والبيئة واملوارد الطبيعية بلو�ساكا  -زامبيا خالل �شهر
يوليو.2010
3متت امل�شاركة يف ور�شة العمل التي نظمها معهد بحوث الب�ساتني ومنظمة الأغذية والزراعة
خالل �شهر �سبتمرب  2010حتت عنوان " �إ�سرتاتيجية زراعة الغابات يف م�صر با�ستخدام
املوارد املتاحة".
4متت امل�شاركة يف الندوة التي نظمها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة
خالل �شهر �أكتوبر  2010احتفا ًال بيوم الأغذية والزراعة وذلك حتت عنوان(زيادة خ�ضرة املدن).
5مت ح�ضور امل�ؤمتر الدويل الأول للزراعات الع�ضوية والتي نظمتها اجلمعية امل�صرية للزراعة
الع�ضوية واملحافظة على البيئة بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة عني �شم�س وذلك خالل �شهر
�أكتوبر .2010
6مت �إلقاء حما�ضرة خالل ندوة الأ�سبوع البيئي لكلية العلوم (بنات) جامعة الأزهر خالل �شهر �أكتوبر
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 2010حتت عنوان "ا�ستخدامات مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة و�آثارها البيئية".
ً
احتفاال
7 .7مت ح�ضور الندوة التي نظمها املعهد اجلغرايف الوطني الفرن�سي ومركز البحوث الزراعية
بالعام امل�صري الفرن�سي للعلوم والتكنولوجيا خالل �شهر دي�سمرب  2010حتت عنوان "فوائد
املعلومات اجلغرافية باملجال الزراعي".

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى:
1 .1متت امل�شاركة يف فعاليات اللجنة العليا ملكافحة الت�صحر مبركز بحوث ال�صحراء .
2 .2متت امل�شاركة يف فعاليات جلنة �إن�شاء احلدائق العامة باملحافظات وامل�شكلة بقرار من ال�سيد اللواء
وزير التنمية املحلية.
3 .3مت �إعداد وتوقيع بروتوكول تعاون وتن�سيق بني جهاز �شئون البيئة ووزارة الزراعة وا�ست�صالح
الأرا�ضي ب�ش�أن التن�سيق فيما بينهما لتوزيع مادة  EM1وذلك يف �شهر �سبتمرب .2010

متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية :
مت ح�ضور جلنة ال�شئون ال�صحية والبيئة مبجل�س ال�شعب ،وتقدمي امل�ستندات للم�سئولني عن نية امل�سئولني
مبحافظة الإ�سماعيلية ،يف الإقدام على قطع و�إزالة الأ�شجار بغابة ال�شباب بالطريق الدائري مبدخل
الإ�سماعيلية ،ومت مرافقة اللجنة �إىل الإ�سماعيلية لإعداد تقرير �إىل ال�سيد الدكتور رئي�س املجل�س عن
هذا املو�ضوع .

بناء القدرات ورفع الكفاءة :
1 .1وفق جدول تنفيذ الدورات التدريبية مل�شروع مدار�س م�صر امل�ستقبل ،والتي مت تنفيذه يف 124
مدر�سة ،مت �إلقاء حما�ضرات لرفع الوعي البيئي وت�شجيع التالميذ على زراعة الأ�شجار وامل�سطحات
اخل�ضراء وذلك يف �إدارتي ال�سالم والنه�ضة التعليمية " 6حما�ضرات".
2 .2يف �إطار عقد الدورات التدريبية لل�سادة �ضباط �شرطة البيئة وامل�سطحات املائية ،مت �إلقاء حما�ضرات
عن تلوث الرتبة مبركز التدريب البحري باملعادي " 4حما�ضرات".
3 .3مت �إعداد مقرتح الربنامج الإقليمي املتكامل عن حماية و�إدارة البيئة لأع�ضاء دول الكومي�سا
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عن تقييم الآثار البيئية واملعامل املركزية املرجعية من خالل دورات تدريبية تقدمها م�صر
لهذا الربنامج.

امل�سابقات التي مت امل�شاركة فيها:
مت اال�شرتاك يف جلنة تقييم الأحياء املتقدمة �إىل م�سابقة اختيار �أف�ضل الأحياء بيئي ًا والتي تنظمها
الوزارة.
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اجلزء الثانى
الإدارة البيئية
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الف�صل التا�سع
تقييم الت�أثري البيئي
مقدمة

طبق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994ب�ش�أن حماية البيئة والئحته التنفيذية ،واملعدل بالقانون
رقم  9ل�سنة  2009ف�إنه يلتزم كل �شخ�ص طبيعى �أو �إعتبارى عام �أو خا�ص ،بتقدمي درا�سة تقييم
الت�أثري البيئى للمن�ش�أة �أو امل�شروع قبل البدء فى تنفيذ امل�شروع .
و الهدف الأ�سا�سي من مطالبة امل�شروعات اجلديدة بتقييم الت�أثري البيئي للم�شروع قبل البدء فى
التنفيذ هو تطوير برامج التنمية ولي�س منعها �أو �إعاقتها ،وذلك عن طريق التعرف 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.
وقد ت�ضمن القانون رقم  9ل�سنة  2009التعريف التاىل ،لتقومي الت�أثري البيئى "درا�سة وحتليل
اجلدوى البيئية للم�شروعات املقرتحة التى قد ت�ؤثر �إقامتها �أو ممار�ستها لن�شاطها على
�سالمة البيئة وذلك بهدف حمايتها".

ويحقق تقييم الت�أثري البيئي الأهداف التالية التي تعود بالنفع على املجتمع والبيئة وامل�ستثمرين
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1و�ضع ت�صميم �أكرث ا�ستدامة ً
بيئيا
2التزام �أف�ضل باملعايري
3التوفري يف ر�أ�س املال وتكاليف الت�شغيل
4جتنب التعديالت الالحقة
5خف�ض تكاليف الرعاية ال�صحية للعاملني
ً
ودوليا
6زيادة قبول امل�شروع حملي ًا
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الأن�شطة والأعمال التى مت تنفيذها خالل عام 2010
1.1مراجعة مناذج ودرا�سات تقييم الت�أثري البيئي
مت مراجعة وتقييم عدد ( 6218منوذج ودرا�سة لتقييم الت�أثري البيئي خالل عام  ،2010مع الإلتزام
بالتعديل الذي ورد بالقانون رقم ( )9ل�سنة  2009باملادة رقم ( )20والتي 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 الإدارة �إال �أنه
مت االلتزام بتطبيق هذه املادة اعتبار ًا من  1مار�س  2009بدون �أية جتاوزات ،ويو�ضح كل من جدول
( )1 -9وال�شكل ()1- 9عدد مناذج الت�صنيف البيئي ودرا�سات تقييم الت�أثري البيئي الواردة للجهاز
خالل عام  2010موزعة على القطاعات املختلفة.
جدول رقم ( )1-9عدد مناذج الت�صنيف البيئي ودرا�سات تقييم الت�أثري البيئي الواردة للإدارة املركزية لتقييم الت�أثري البيئي خالل عام
 2010موزعة على القطاعات املختلفة

154

القطاع

عدد النماذج والدرا�سات خالل عام 2010

ال�صناعة

4662

اخلدمات

308

الزراعة

224

ال�سياحة

325

الطاقة/الكهرباء

335

االت�صاالت

260

البنية الأ�سا�سية

87

ال�صحة

17

الإجمايل

6218
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ال�شكل ( ) 1-9عدد مناذج الت�صنيف البيئي ودرا�سات تقييم الت�أثري البيئي
الواردة �إيل للإدارة املركزية لتقييم الت�أثري البيئي خالل عام  2010موزعة على القطاعات املختلفة
جدول رقم ( )2-9موقف درا�سات تقييم الت�أثري البيئي من احل�صول على املوافقة البيئية منذ عام  2006وحتى عام 2010

املوقف

2006

2007

2008

2009

2010

موافقة

3258

3069

3624

4059

4389

ال يخ�ضع

27

20

20

22

22

خمالف وتنبيه بااللتزام البيئي

58

118

55

57

76

حتت الدرا�سة

-

-

-

-

292

ا�ستكمال بيانات

262

338

333

450

686

رف�ض

514

699

779

712

753

الإجمايل

4119

4244

4811

5300

6218
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�شكل (� )2-9إجمايل امل�شروعات الواردة للإدارة املركزية لتقييم الت�أثري البيئى خالل الأعوام من 2010-2006

2.2بع�ض جل�سات اال�ستماع التي مت عقدها خالل عام 2010
 .أ 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 والإجتماعية
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 :
ال�شركة امل�صرية الهندية لإنتاج البوىل �إ�سرت .
منطقة بوالري�س الدولية للمناطق ال�صناعية مبدينة � 6أكتوبر.
م�شروع كايرو ف�ستيفال �سيتى مبدينة القاهرة اجلديدة.
ميناء النوبارية النهرى مبحافظة الإ�سكندرية.
جممع برياميدز ال�صناعية ـ �أر�ض املطورين مبدينة العا�شر من رم�ضان.
حمطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح مبنطقة جبل الزيت.
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حمطة توليد الكهرباء �شمال اجليزة .
ميناء نهرى بكفر ال�شرفا.
�إنتاج وتكرير الزيوت النباتية والأعالف مبدينة ال�سادات .
حمطة توليد كهرباء بكفر ال�شيخ.
�شركة فينو�س لل�سرياميك بالعا�شر من رم�ضان .
خط �إنتاج �أ�سمنت بورتالندى .
 .باملوافقة البيئية لعدد  122من امل�شروعات الكربى القائمة ( ج ) وهذه �أمثلة لبع�ض
هذه امل�شروعات:
تطوير مبنى الركاب رقم  2مبطار القاهرة الدوىل.
منطقة بوالري�س الدولية للمناطق ال�صناعية مبدينة � 6أكتوبر.
م�شروع كايرو ف�ستيفال �سيتى مبدينة القاهرة اجلديدة.
ميناء النوبارية النهري مبحافظة الإ�سكندرية.
حمطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح مبنطقة جبل الزيت.
حمطة توليد الكهرباء �شمال اجليزة .
ميناء نهرى بكفر ال�شرفا.
ا�ست�صالح  7500فدان بالوادي اجلديد .
متحف الغردقة املائي الأعظم.
اخلط الرابع ملرتو الأنفاق بالقاهرة الكربى .
خط �إنتاج �أ�سمنت بورتالندى ل�شركة �سيمبور العامرية .
حمطة توليد كهرباء بكفر ال�شيخ.
جمموعة قناطر ديروط .
�إن�شاء اخلط الثانى لإنتاج الأ�سمنت لل�شركة العربية بالعني ال�سخنة .
حمطة توليد كهرباء بنها .
الفصل التاسع :تقييم التأثير البيئي
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املنطقة ال�صناعية بوالري�س الزامل بال�ساد�س من �أكتوبر .
عدد  5خميمات �سياحية بيئية مبحافظة الوادي اجلديد.
م�صنع البوىل �إ�سرت بالعني ال�سخنة .
خط غاز النوبارية ال�سادات .
م�صنع خليج ال�سوي�س مل�شتقات الغاز .
 .جرف�ض عدد  3م�شروعات من القائمة ( ج ) لت�أثريها ال�سلبى على البيئة البحرية وهى :ـ
�إحالل وجتديد ومد �سقالة لفندق بالبحر الأحمر.
�إن�شاء حائط �صد �أمواج لقرية بالبحر الأحمر .
�إن�شاء مم�شى بحرى تابع ملنتجع بالبحر الأحمر .

امل�ؤمترات والندوات
.1
.2
.3
.4

1مت عقد  3ور�ش عمل ل�شرح " نظام تقييم الت�أثري البيئي املعدل" للجهات الإدارية والأفرع
الإقليمية للجهاز وممثلي اجلامعات ب�أقاليم ال�سوي�س و�شرق وو�سط الدلتا.
2مت عقد ور�شة عمل بجامعة الزقازيق ل�شرح نظام تقييم الت�أثري البيئي للم�شروعات ال�سياحية.
3مت امل�شاركة فى ور�شتى عمل بجامعة عني �شم�س ل�شرح تعديالت نظام تقييم الت�أثري البيئى،
بامل�شاركة مع الإحتاد النوعى للجمعيات العاملة بالبيئة.
4مت عقد  3ور�ش عمل مبحافظة �شمال �سيناء وحمافظة البحرية وحمافظة قنا عن تقييم
الت�أثري البيئى.

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات املختلفة

مت عقد العديد من الإجتماعات 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.
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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.

متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية:
مت تقدمي مقرتح تعديل املواد  23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،13من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  9ل�سنة 2009
ملواكبة التعديالت التى وردت بالقانون وخا�صة نظام قيد واعتماد الإ�ست�شاريني واملكاتب الإ�ست�شارية العاملة
باملجاالت البيئية و�سيبد�أ عمل اللجنة امل�شكلة لذلك فور �صدور الالئحة التنفيذية.

بناء القدرات ورفع الكفاءة:
1 .1مت تفعيل ا�ستخدام قوائم الت�صنيف البيئى للم�شروعات والنماذج املحدثة ،وو�ضعها على املوقع
الإلكرتونى جلهاز �شئون البيئة ب�شبكة املعلومات الدولية.
 2 .2مت حتديث ومراجعة جمموعة من الأدلة الإر�شادية املتخ�ص�صة لقطاعات خمتلفة بالتعاون مع
م�شروع احلد من التلوث ال�صناعي متهيدا لإ�صدارها 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

تعتربال�صناعة�أحدالركائزالأ�سا�سية لعملية التنميةالإقت�صاديةوالإجتماعية�سواءيفالدولاملتقدمة
�أو النامية لدرجة �أنها �أ�صبحت م�ؤ�ش ًرا لقيا�س التقدم الإقت�صادي .ويحتل القطاع ال�صناعي درجة
عالية من الأهمية يف الإقت�صاد امل�صري ،تزداد ب�صفة خا�صة مع التطورات املحلية والدولية التي
�شهدها عقد الت�سعينيات من القرن الع�شرين وبداية القرن احلادي والع�شرين ،حيث تلعب ال�صناعة
دو ًرا كب ًريا يف توفري فر�ص العمل واحلد من م�شكالت البطالة ،هذا بالإ�ضافة �إىل دورها يف تنمية
الأن�شطة الإقت�صادية املختلفة ،وتقليل الإعتماد على الإ�سترياد ودعم القدرات الت�صديرية للبالد.
وقد حظيت ال�صناعة يف م�صر بالإهتمام والعناية من قبل احلكومة ،و�شكلت مكانة مهمة من
برامج وخطط التنمية يف البالد ،وذلك يف �إطار برنامج متكامل ي�ساهم فى رفع ال�صادرات
للإن�ضمام بفاعلية فى الإقت�صاد العاملى ،بالإ�ضافة �إىل توفري البيئة املالئمة للن�شاط ال�صناعي
والتجاري لت�شجيع القطاع اخلا�ص للإ�ضطالع بالدور الرئي�سى فى حتقيق التنمية الإقت�صادية
وميثل قطاع ال�صناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالن�سبة للإقت�صاد القومى امل�صري ،فهو
ي�أتى فى مقدمة القطاعات الإقت�صادية من حيث م�ساهمته فى الناجت املحلى.
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الأن�شطة واالعمال التى مت تنفيذها خالل :2010
 1.1م�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعى املرحلة الثانية:
يف املرحلة الثانية من م�شروع التحكم يف التلوث ال�صناعي ,مت 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.

�صورة ( )1-10م�شروع التحكم يف التلوث ال�صناعي

تبلغ �إجماىل القرو�ض حواىل  160مليون دوالر ( 1مليار جنية م�صرى).
البنك الدويل لالن�شاء و التعمري
		
 20مليون دوالر
بنك اليابان للتعاون الدويل
ما يعادل 40مليون دوالر
بنك اال�ستثمار االوروبى
 40مليون يورو
الوكالة الفرن�سية للتنمية
		
 40مليون يورو
 .أ�آلية التمويل:
يقدم امل�شروع الدعم عن طريق قرو�ض مي�سرة للمن�شات ال�صناعية يتم اعادة اقرا�ضها من خالل البنك
االهلى 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 الـ %20من قيمة امل�شروع بعد
�سنة من الت�شغيل لل�شركة والت�أكد من حتقيق الفوائد البيئية للم�شروع.
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.باملكون التمويلي:
يهدف هذا املكون �إيل تقدمي حزمة متويلية مي�سرة للمن�ش�آت ال�صناعية لقطاعي العامة 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 %20
منحة ,و %80قر�ض جتارى بفرتة �سماح من �سنة �إىل �سنتني وفرتة ا�سرتداد حتى � 8سنوات.
.جاملوقف احلاىل مل�شروع التحكم يف التلوث ال�صناعي (املرحلة الثانية)
عدد امل�شروعات املدرجة حاليا بامل�شروع  51لعدد � 30شركة كربى و 200م�صنع للطوب الطفلى (مبنطقة
عرب �أبو �ساعد) بتكلفة تبلغ  209.146مليون دوالر مق�سمة على النحو التاىل:
جدول ( )1-10امل�شروعات املدرجة مب�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعى (املرحلة الثانية)

النوع

عدد امل�شروعات

التكلفة التقديرية
(مليون دوالر)

م�شروعات مت تنفيذها

7

8.24

م�شروعات يف مرحلة الرتكيب والتوريد

16

74.485

م�شروعات يف مرحلة التعاقد

3

3.821

م�شروعات يف مرحلة املناق�صة وتقييم العرو�ض

11

61.56

م�شروعات حتت الدرا�سة

14

61.04

االجماىل العام

51

209.146
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جدول ( )2-10ما مت تنفيذه من خالل م�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعى – املرحلة الثانية

م

ال�شركة

امل�شروع

القر�ض
(مليون
دوالر)

املوقف احلاىل

1

�شركة القومية
لال�سمنت

�شراء وحدة نظافة ووحدة
�شفط اتربة

0.448

مت التوريد فى مايو 2009

2

�شركة م�صر
للكيماويات

�إ�ستبدال الوقود

0.447

مت الت�شغيل فى فرباير 2009

3

امل�صرية للن�شا
واجللوكوز (طرة)

�إ�ستبدال الوقود

0.334

مت الت�شغيل فى �أبريل 2009

�إ�ستبدال الوقود

0.175

مت الت�شغيل فى يوليو 2009

�إ�ستبدال الوقود امل�ستخدم
ب�سخانات التند�ش والبو�ش

0.136

مت التنفيذ فى يوليو 2010

6

حلوان للأ�سمنت

�إ�ستبدال الوقود

2.5

مت الت�شغيل فى نوفمرب 2009

7

راكتا للورق

�إ�ستبدال الوقود

4.2

مت التنفيذ فى يونيه2010

4
5

�شركة الدلتا لل�صلب

8.24

الإجماىل

جدول ( )3-10م�شروعات فى مرحلة التوريد والرتكيب

م

ال�شركة

امل�شروع

القر�ض
(مليون
دوالر)

1

�أبو زعبل للأ�سمدة
( 10م�شروعات)

�إعادة ت�أهيل وحدات الـحم�ض
الف�سفوريك  .ووحدات ال�سماد
والطواحني امللحقة

14.991

جارى التنفيذ

2

عرب ابو�ساعد
(م�صانع الطوب)

�إ�ستبدال الوقود

25

جارى التنفيذ
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م

ال�شركة

امل�شروع

القر�ض
(مليون
دوالر)

املوقف احلاىل

3

ال�شركة امل�صرية للن�شا
واجللوكوز (م�سطرد)

تعديل فى خطوط االنتاج

11.035

جارى التنفيذ

4

الن�صر ل�صناعة الكوك

�إ�ستبدال ابواب االفران
للبطاريات

1.945

جارى التنفيذ

5

طرة لال�سمنت

تغيري فالتر

15

جاري التنفيذ

6

�شركة العامرية
لال�سمنت

تعديل فى خطوط االنتاج

6

جارى التنفيذ

7

�سيمو للورق

�إ�ستبدال الوقود امل�ستخدم

0.304

جاري التنفيذ

8

�شركة هارف�ست فود

�إن�شاء حمطة معاجلة مياه
ال�صرف ال�صناعى

0.21

جارى التنفيذ

74.485

الإجماىل

جدول ( )4-10م�شروعات فى مرحلة التعاقد

م

ال�شركة

امل�شروع

القر�ض
(مليون دوالر)

9

العامرية للأ�سمنت

�إ�ستبدال  13فلرت فى منطقة
التعبئة ونقل الكلنكر

1.26

10

امل�صرية االملانية
ل�صناعة البور�سلني

�إن�شاء حمطة معاجلة مياه
ال�صرف ال�صناعى

0.161

11

حلوان للأ�سمنت

تركيب فالتر لطواحني
اال�سمنت

2.4

الإجماىل

3.821
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جدول ( )5-10م�شروعات فى مرحلة املناق�صة وتقييم العرو�ض

م

ال�شركة

امل�شروع

القر�ض
(مليون
دوالر)

املوقف احلاىل

12

العامرية للأ�سمنت

�إ�ستبدال فلرت بخط رقم 2

7

مت طرح املناق�صة

13

�شركة الدلتا لل�صلب

رفع كفاءة نظام جتميع االتربة
مبنطقة افران ال�صهر

4.4

مت طرح املناق�صة

14

ال�شركة القومية
لال�سمنت

تركيب فالتر ن�سيجية خلط ،3
 4اجلاف

14.5

اعادة طرح املناق�صة

15

�شركة النيل
للم�شروبات (كرا�ش)

�إن�شاء حمطة معاجلة مياه
ال�صرف ال�صناعى

1.8

مرحلة املناق�صة وتقييم
العرو�ض

16

ا�سمنت �سمبور
العامرية

تغيري فلرت الكرتو�ستاتيكى بفلرت
ن�سيجى

7.8

مرحلة املناق�صة وتقييم
العرو�ض

17

�شركة فرج اللة
لل�صناعات الغذائية

�إن�شاء حمطة معاجلة مياه
ال�صرف ال�صناعى

1.5

جارى حت�ضري كرا�سة ال�شروط

18

الأ�سكندرية لكربونات
ال�صوديوم

وحدة �إزالة الأتربة

2.8

جارى حت�ضري كرا�سة ال�شروط

19

�شركة العامرية
لتكرير البرتول

�إ�ستبدال الفينول مبادة NMP

15

جارى حت�ضري كرا�سة ال�شروط

20

�شركة كريازى

�إن�شاء حمطة معاجلة مياه
ال�صرف ال�صناعى

4

جارى حت�ضري كرا�سة ال�شروط

21

�شركة باكني

وحدة غ�سيل وا�سرتجاع
املذيبات

0.36

جارى حت�ضري كرا�سة ال�شروط

22

�شركة راكتا للورق

�إن�شاء حمطة معاجلة مياه
ال�صرف ال�صناعى

2.4

جارى حت�ضري كرا�سة ال�شروط

الإجماىل
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جدول ( )6-10م�شروعات جارى درا�ستها فني ًا و�إعداد كرا�سة ال�شروط واملناق�صات

م

ال�شركة

امل�شروع

القر�ض
(مليون دوالر)

1

�شركة طرة لال�سمنت

تركيب فالتر لطواحني اال�سمنت
(م�صنع )2

1.5

2

�شركة الورق االهلية

ان�شاء حمطة معاجلة ال�صرف
ال�صناعى

8

3

�شركة ال�سوي�س لال�سمنت
(م�صنع القطامية)

�أ�ستخدام الوقود البديل
(املخلفات الزراعية ،احلم�أه)

4.2

4

العامرية للأ�سمنت

�أ�ستخدام الوقود البديل

1.64

5

حلوان للأ�سمنت

�أ�ستخدام الوقود البديل
(املخلفات الزراعية ،احلم�أه)

7

6

�شركة الدلتا لال�سمدة

توريد وحدة حام�ض نيرتيك جديدة

20

7

الفا لل�سرياميك

تركيب فالتر .حمطة معاجلة ال�صرف
ال�صناعي

2.3

8

ال�شركة القومية للتوزيع

�إ�ستبدال خط الطباعة القدمي ب�آخر
جديد يعمل بتكنولوجيا �أنظف

6

9

البرتوكيماويات امل�صرية

معاحلة ال�صرف الناجت من العمليات
ال�صناعية

2

10

جريت فودز

�إن�شاء حمطة معاجلة مياه ال�صرف
ال�صناعى

0.3

11

هاندي للورق

�إن�شاء حمطة معاجلة مياه ال�صرف
ال�صناعى

0.3

12

ال�شركة امل�صرية للأمالح
واملعادن (امي�سال)

�إن�شاء م�صنع كلوريد ال�صوديوم
با�ستخدام النفايات ال�سائلة

7.8

الإجماىل

61.04

الفصل العاشر :حماية وتحسين البيئة الصناعية

167

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2010

.دمكون الدعم الفني وامل�ؤ�س�سي
يقوم مكون الدعم الفني وامل�ؤ�س�سي بالآتي:
م�ساعدة وحدة تنفيذ امل�شروع فى �إدارة امل�شروع فى حتديد و�إختيار امل�شروعات املقدمة طبق ًا
ال�شرتاطات اال�ستفادة من امل�شروع.
ح�ساب �أحمال التلوث لكل من�ش�آة من خالل عمل قيا�سات للإنبعاثات قبل وبعد تنفيذ امل�شروعات
على م�ستوى ال�شركات لتقييم مدى ت�أثري امل�شروع على حت�سني نوعية الهواء بالقاهرة الكربى
واملياه باال�سكندرية.
تقدمي الدعم الفنى لإدارات ال�صناعة ،التفتي�ش البيئى ،تقييم الآثر البيئى و�أفرع اجلهاز
مبحافظات القاهرة الكربى والإ�سكندرية لو�ضع منظومة متكاملة لإدارة التحكم فى التلوث
ال�صناعى لل�صناعات الكربى و�إعداد قاعدة بيانات عن ال�صناعة.
و�ضع نظام متكامل �إلكرتونى جلمع خطط توفيق الأو�ضاع جلميع املن�ش�آت ال�صناعية على م�ستوى
اجلمهورية وكيفية مراجعتها و�إدارتها من خالل الأدارات املختلفة باجلهاز بالتعاون مع مكاتب
�شئون البيئة باملحافظات.
م�ساع ��دة ال�ش ��ركات امل�شاركة ف ��ى امل�شروع من خ�ل�ال تعيني �إ�ست�شاري�ي�ن حمليني و�أجانب
لإعداد الآتى:
Ó Óدرا�سه املراجعة البيئية للم�شاريع املقرتح متويلها �شاملة �إعداد قيا�سات الإنبعاثات قبل
وبعد تنفيذ امل�شروع حل�ساب �أحمال التلوث قبل وبعد تنفيذ امل�شاريع.
Ó Óدرا�سة التكنولوجيه اجلديدة لإيجاد بدائل حلل م�شاكل التلوث من املنبع (BAT) Best
.Available Techniques

Ó Óم�ساعدة ال�شركات فى �إعداد كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات �شاملة املوا�صفات الفنية
للم�شروعات.
Ó Óم�ساعدة ال�شركات فى طرح وتقييم املناق�صات طبق ًا لإ�شرتاطات اجلهات املمولة.
�Ó Óإعداد نظام للر�صد الذاتى بعد تنفيذ امل�شروع و متابعة امل�شروع ملدة عام بعد الت�شغيل
�إجراء درا�سات التقييم البيئى لل�شركات و امل�صانع امل�شرتكة بربنامج احلد من التلوث ال�صناعى
مت�ضمنا الزيارات امليدانية مع عقد لقاءات مع االدارة العليا و املتو�سطة ملناق�شة امل�شاريع مع جمع
املعلومات الالزمة لإجراء الدرا�سة .هذا و قد مت مراجعة  5درا�سات لل�شركات :كرا�ش– باكني–
كربونات ال�صوديوم – امل�صرية الأملانية ل�صناعة البور�سلني-هارف�ست.
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�إجراء درا�سات توفيق الأو�ضاع لل�شركات وامل�صانع امل�شاركة مع مراجعة اخلطط التى مت �إجراءها
من قبل الإ�ست�شاريني اخلارجيني �أو من قبل ال�شركات نف�سها .وقد مت �إعداد  8خطط لتوفيق
الأو�ضاع البيئية.
مت اال�ستعانة بالعديد من اال�ست�شاريني الدوليني فى العديد من املو�ضوعات اخلا�صة بالربنامج
مثل(�إ�ست�شارى الأ�سمدة الفو�سفاتية � -إ�ست�شارى متخ�ص�ص فى �صناعة اال�سمنت – �إ�ست�شارى
متخ�ص�ص ال�صناعات املعدنية – �إ�ست�شارى لدرا�سة �إمكانية ا�ستخدام الوقود البديل فى
م�صانع الأ�سمنت).
مت اال�ستعانة بالعديد من اال�ست�شاريني املتخ�ص�صني املحليني الجراء الدرا�سات وو�ضع املوا�صفات
للعديد من التجهيزات اخلا�صة بامل�شاريع مثل ( كريازى– راكتا– الأهلية للورق –كرا�ش–
امل�صرية الأملانية ل�صناعة البور�سلني-هارف�ست فودز -م�صنع البوادى).
مت الإنتهاء من املرحلة التجريبية لربنامج تقييم وت�صنيف املن�ش�آت ال�صناعية طبق ًا للتلوث الناجت
عنها( )PROPERلعدد  22م�صنع مبحافظة  6اكتوبر وعدد  6م�صانع مبحافظة حلوان.
مت حت�ض�ي�ر خط ��ة الإدارة البيئي ��ة للم�شروع ��ات البيئي ��ة ل�شركت ��ى العامرية للأ�سمن ��ت وحلوان
للأ�سمن ��ت وحتدي ��د نق ��اط عدم التواف ��ق البيئى بهما حي ��ث �أن ال�شركتني م�شارك�ي�ن فى م�شروع
التحكم فى التلوث ال�صناعى  -املرحلة الثانية.
مت �إجراء عدد  11ور�شة عمل لأع�ضاء وحدة تنفيذ امل�شروع بجهاز �شئون البيئة و مكاتب الفروع
االقليمية والوزارات و الإ�ست�شاريني وال�صناعة للآتى :الأدلة الإر�شادية لتقيم الآثر البيئى وكيفية
�إجراء درا�سات التقييم البيئى وكيفية �إعداد خطط توفيق الأو�ضاع البيئى وال�سجل البيئى
بالإ�ضافة �إىل �إ�شرتاطات التعريف بامل�شروع واملردود الإقت�صادى والبيئى لتطبيق �آلية الإنتاج
الأنظف بربنامج احلد من التلوث ال�صناعى.
Ó Óالبدء فى م�شروع الإدارة املتكاملة لبحرية مريوط.
Ó Óحت�ضري خم�س �أدلة �إر�شادية لتقييم الآثر البيئى خلم�س قطاعات �صناعية خمتلفة وت�شمل
(الأ�سمنت ،الن�سيج ,الأ�سمدة ,البرتوكيماويات ,املحطات احلرارية).
Ó Óحت�ضري الإ�صدار الثانى من �أ�س�س و�أجراءات تقيم الت�أثري البيئى بالإ�ضافة اىل حت�ضري
عدد  4ور�ش عمل بكل من (القاهرة ,ال�سوي�س ,املن�صورة ,طنطا).
Ó Óت�صميم قاعدة بيانات �إلكرتونية لت�سجيل البيانات اخلا�صة بامل�شروعات املمولة من
م�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعى.
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م�ساعدة وحدة تنفيذ امل�شروع فى �أن�شطة التوعية والت�سويق للم�شروع من خالل �إعداد ور�ش عمل
وطبع كتيبات �إ�سرت�شادية ت�شمل الآتى:
Ó Óو�صف �إجراءات املناق�صات والتوريدات اخلا�صة بامل�شرتيات طبق ًا لإجراءات اجلهات املمولة
Ó Óاحلزم التمويلية املتوفرة وال�شروط الإئتمانية اخلا�صة بها.
2.2م�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع االعمال العام ال�صناعي املمول من بنك
التعمري الأملاين (:)Kfw
يهدف امل�شروع �إيل متويل م�شروعات مكافحة التلوث ال�صناعي باملن�ش�آت الكبرية باال�ضافة
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف م�صر وبالرتكيز على حمافظات الدلتا والوجه القبلى.
مت توقيع الإتفاقية املالية للم�شروع خالل عام  2007لتمويل ا�ستثمارات بيئية تبلغ حواىل 260
مليون جنية م�صرى ,تقدم لل�شركات من خالل حزم مي�سرة ( % 30-20منحة لل�صناعات
ال�صغرية وال�صناعات الكربى) من �إجماىل الإ�ستثمارات

�صورة ( )2-10العائد البيئي مل�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع االعمال العام ال�صناعي علي م�ستوي اجلمهورية

 .أ�آلية التمويل:
يقدم امل�شروع قيمة املنحة �أثناء الرتكيب والتوريد بناء ًا 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 االعمال العام ال�صناعي
يقوم امل�شروع بتمويل م�شروعات مكافحة التلوث ال�صناعي باملن�ش�آت الكبرية باال�ضافة للمن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة يف م�صر وبالرتكيز على حمافظات الدلتا والوجه القبلى.
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تبلغ ا�ستثمارات امل�شروع  260مليون جنية م�صرى ( 31مليون يورو) ,تقدم لل�شركات من خالل
حزم مي�سرة ( %20منحة لل�صناعات الكربى و  %30منحة لل�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة) من
�إجماىل الإ�ستثمارات دون ا�شرتاط ح�صول ال�شركة على قر�ض.
م�شروعــات ال�شركات ال�صناعية التي متت املوافقـه عليها ويف الإجراءات التنفيذيــه بقيمه
 26.430مليون يورو �إ�ستثمارات.
 .جاملوقف التنفيذى:
عدد ال�شركات بامل�شروع هي � 28شركة ( 15كربى و � 13صغرية ومتو�سطة) ,منها عدد � 13شركة قطاع
�أعمال عام و  15قطاع خا�ص.
جدول ( )7-10م�شروعات فى مرحلة التوريد والرتكيب

م

ال�شركة

امل�شروع

التكلفة
(مليون يورو)

املوقف احلاىل

1

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

تغيري الوقود للغاز
الطبيعي

3.416

جارى التوريد والرتكيب

2

املن�صورة للراتنجات

حتويل الوقود من املازوت
للغاز الطبيعي

0.057

جارى توقيع العقد مع املورد

3

م�صر للزيوت وال�صابون م�صنع
�سندوب

حتويل الوقود من املازوت
للغاز الطبيعي

0.645

جارى التوريد والرتكيب

4

الدقهلية للغزل والن�سيج

حتويل الوقود من املازوت
للغاز الطبيعي

0.132

جارى التوريد والرتكيب

5

قنا للورق

منع ال�صرف على النيل
وحتويله اىل �شبكة خا�صة
لل�صرف ،واملعاجلة وري
غابة خ�شبية

4.085

مت التعاقد مع هيئة مياة
ال�شرب وال�صرف ال�صحي
للدرا�سات الهند�سية.

6

م�ضارب ال�شرقية

حتويل لغاز طبيعي

0.04

جارى الرتكيب
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م

ال�شركة

امل�شروع

التكلفة
(مليون يورو)

املوقف احلاىل

7

الن�صر للتعدين

�إ�ستبدال  3ك�سارات
قدميه بك�سارة جديدة
بالفالتر.

0.7

جاري ا�ستالم العرو�ض

8
عثمان لل�صباغة والتجهيز
9

حمطة معاجلة ال�صرف
ال�صناعي.
تعديل يف العمليات
االنتاجية (وحدة تبي�ض)

1.24

جارى الرتكيب

حمطة معاجلة لل�صرف
ال�صناعي وتعديل يف
العمليات االنتاجية.

0.079

جارى الرتكيب

11

الأهرام ل�صناعة البال�سيتك

وحدة طباعة جديدة

0.557

جارى الرتكيب

12

الكوثر للأعالف احليوانية

تركيب فالتر هواء وعدد
� 2صومعه يف منطقة
التغذية

0.739

جارى الرتكيب

10

�شركة �أ�س �أم �سي للأجهزة
الكهربائية

11.69

الإجماىل

جدول ( )8-10م�شروعات فى مرحلة �إعداد الدرا�سات الفنية

م

ال�شركة

امل�شروع

التكلفة
(مليون يورو)

املوقف احلاىل

1

�شركة ال�شوربجى للن�سيج

حمطة معاجلة مياة

0.012

جارى �إعداد الدرا�سات الفنية

2

�شركة املن�صورة بيو فيرب

معاجلة املخلفات
ال�صلبة

0.103

جارى �إعداد الدرا�سات الفنية

الإجماىل
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 3.3م�شروعات تطوير ال�صناعات احلرفية وامل�سبوكات بوزارة التعاون الدوىل:
مت دعم عدد  12حمافظة على م�ستوى اجلمهورية بتمويل �إجماىل يبلغ قدره  407مليون جنية مل�شروعات
تطوير ال�صناعات احلرفية وذلك بتمويل من وزارة التعاون الدوىل ب�صورة رئي�سية وم�ساهمة وزارة
البيئة والتنمية املحلية واال�سكان وكذلك م�شاركة املحافظات االتية:
 .أحمافظة القاهرة (م�شروع قرية الفخار)
ي�شمل امل�شروع تطوير منطقة بطن البقرة احلرفية عن طريق �إن�شاء 100ور�شة 52،اتيلية ومرا�سم
منوذجية مطورة بالإ�ضافه �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 (2000وحده) لإيواء العاملني .
.بحمافظة  6اكتوبر– قرية احلرفيني
يت�ضمن امل�شروع �إن�شاء قرية احلرفيني لنقل امل�سابك والور�ش احلرفية املوقع بطريق القاهرة /
الفيوم من الكيلو � 36.5إيل الكيلو  38.5مب�ساحة  122فدان منها  ،12.2مت تخ�صي�صها للم�سابك
( 49م�سبك) ،وحوايل  2534ور�شة –  73م�سطح �إ�ستثمارى مت�ضمنا الأعمال املدنية و املرافق.
 .جحمافظة القليوبية (منطقة ال�صفا ال�صناعية)
يت�ضمن امل�شروع تخ�صي�ص م�ساحة  142ف��دان لنقل م�سابك �شربا اخليمة �إيل منطقة ال�صفا
ال�صناعية �شاملة الإن�شاءات و �إدخال جميع املرافق
 .دحمافظة املنيا (مدينة احلرفيني)
يت�ضمن امل�شروع تخ�صي�ص م�ساحة  22فدان �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 (�أو ًال :قرية احلرفيني )
ي�شمل امل�شروع �إقامة  382ور�شة مبنطقة �أوالد عزاز مركز �سوهاج علي طريق الكوامل مب�ساحة 80
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�ألف مرت مربع على بعد حواىل  8كم من �سوهاج.
 .زحمافظة �سوهاج (ثانيا قرية الن�ساجني)
ي�شتمل امل�شروع علي �إن�شاء  300وحدة ن�سيج مب�ساحة  44مرت ومنزل ريفى مب�ساحة  88مرتمربع
وامل�ساحة الإجمالية  35ف��دان بحى الكوثر وتبلغ املرحلة الأوىل  122وح��دة بالإ�ضافة �إىل املياه
والكهرباء والر�صف
 .ححمافظة الإ�سكندرية (منطقة البرتوكيماويات)
ي�شمل امل�شروع �إن�شاء جممع امل�سابك اجلديد مبنطقة البرتوكيماويات على طريق النه�ضة مب�ساحة
حواىل  34فدان (مدة تنفيذ امل�شروع � 18شهر) �شامال  240م�سبك ( 180م�سبك منطى 60 ،م�سبك
كبري) �أعمال هند�سية لإعداد املواقع – مبانى للم�سابك – مرافق البنية الأ�سا�سية.
.طحمافظة املنوفية (�إن�شاء جممع للحرفيني فى كل من منوف – �أ�شمون – �شبني الكوم )
ي�شمل امل�شروع نقل الور�ش من داخل ال�شوارع الرئي�سية باملدن �إىل خارج الكتلة ال�سكنية والتى تت�ضمن
 108ور�شة فى منوف و 32ور�شة فى �أ�شمون  52,ور�شة فى �شبني الكوم.
.يحمافظة الوادى اجلديد
امل�شروع هو �إن�شاء جممع متور (املجمع  7خطوط) ي�ضم خط �إنتاج دب�س البلح ـ ال�سائل ال�سكري من
التمر.
.كحمافظة الإ�سماعيلية
نقل الور�ش خارج الكتلة ال�سكنية �إىل منطقة الور�ش ال�صناعية مبدينة امل�ستقبل على م�ساحة 25
فدان وان�شاء حواىل  70حمل و 520ور�شة مب�ساحات من  24م 380 – 2م2فى الأن�شطة التالية
(جن��ارة – بالط – ح��دادة – خراطة – دهانات – ور�ش متنوعة) بالإ�ضافة اىل االن�شطة
اخلدمية واملرافق.
 .لحمافظة �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 650 :مرحلة �أوىل270 ،
مرحلة ثانية
4.4م�شروع �إدارة املناطق ال�ساحلية بالإ�سكندرية:
 .أالتمويل املتاح:مبلغ  7.15مليون دوالر �أمريكى من مرفق البيئة العاملى من خالل البنك الدوىل
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.بجهة التنفيذ  :جهاز �شئون البيئة
 .جالفرتة الزمنية للم�شروع :خم�س �سنوات ()2015-2010
 .د�أهداف امل�شروع :
تقليل احمال التلوث على بحرية مريوط وخليج املك�س وبالتاىل على البحر املتو�سط من خالل
تنفيذ ا�ستثمارات لتمويل م�شروعات املعاجلة ملياة البحرية واعادة النظام احليوى لها و �إن�شاء
نظام للر�صد البيئى .
توفري �إطار عمل ا�سرتاتيجى من �أجل حماية البحرية من خالل رفع القدرات الب�شرية للجهات
امل�سئولة عن البحرية ( حمافظة الإ�سكندرية  ,جهاز �شئون البيئة  ,وزارة الزراعة و ا�ست�صالح
الأرا�ضى  ,ووزارة الرى واملوارد املائية ) ,و�إعداد خطة وطنية لإدارة املناطق ال�ساحلية.
 .همكونات امل�شروع:
مكون الدعم الفنى:
يهدف املكون اىل رفع القدرة امل�ؤ�س�سية ملختلف الهيئات املعنية لكى تدير املناطق ال�ساحلية
بالأ�سكندرية مت�ضمنة بحرية مريوط ب�شكل متكامل على ا�سا�س الإ�ستدامة وامل�شاركة و�ست�ضمن
خمرجات تلك املكون الآتى :
�Ó Óإعداد خطة ادارة املناطق ال�ساحلية باال�سكندرية باال�ستعانة باللجنة الوطنية الدارة
املناطق ال�ساحلية
�Ó Óإن�شاء �شبكة نظم معلوماتية مبا ت�شملة توفري �أجهزة كمبيوتر ,طابعات ,وحدة نظم
جغرافية GIS
�Ó Óإن�شاء نظام ر�صد متكامل للبحرية �شاملة توفري معدات ر�صد امللوثات
Ó Óح�ساب احمال التلوث بالبحرية ومدى ت�أثري امل�شروع على جودة املياه Modeling
Ó Óتدريب عدد �10أف��راد من اخلربات الفنية باجلهات املعنية بامل�شروع لتبادل اخلربات
ب�أحد دول حو�ض البحر املتو�سط .
املكون التمويلى:
يهدف اىل تقليل �أحمال التلوث من م�صرف القلعة الذى ي�صب على حو�ض ال�ستة الف بالبحرية
من خالل تنفيذ م�شروع جتريبى ملعاجلة خمرج م�صرف القلعة وجزء من البحرية (معاجلة %5
من التلوث بحو�ض ال�ستة الف) و�سوف يت�ضمن املكون تنفيذ االتى-:
�Ó Óإعداد درا�سة تف�صيلية عن البدائل املقرتحة للمعاجلة تت�ضمن �إعداد درا�سات جدوى
الفصل العاشر :حماية وتحسين البيئة الصناعية
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لأعمال معاجلة م�صرف القلعة وحو�ض ال�ستة الآف بالبحرية.
�Ó Óإع��داد املوا�صفات الفنية وكرا�سات ال�شروط واملوا�صفات طبقا ال�شرتاطات البنك
الدوىل
Ó Óتنفيذ امل�شروع التجريبى املقرتح بعد موافقة كل من اجلهات املعنية (وزارة البيئة ،وزارة
الرى ،وزارة الزراعة (هيئة الرثوة ال�سمكية) من خالل طرح مناق�صات عاملية وحملية
طبق ًا الج��راءات البنك ال��دوىل لتوريد وتركيب معدات املعاجلة �شاملة اال�شراف على
الت�شغيل وال�صيانة ملدة عاميني بعد الرتكيب (ت�سليم مفتاح).
وقد مت �إعداد بع�ض املقرتحات املبدئية للمعاجلة خالل فرتة �إعداد امل�شروع ومت مناق�شتها مع
اجلهات املعنية وت�شمل املقرتحات ان يتم تنفيذ هذا امل�شروعات التجريبية يف موقعني:
Ó Óاملوقع الأول :داخل م�صرف القلعة عند موقع حمطة طلمبات املك�س تكون التدخالت
احلقلية لتح�سني بيئة امل�صرف والبحرية كما يلي:
تركيب جمموعة من الأغ�شية احليوية داخ��ل م�صرف القلعة لتنقية امل�صرف من
امللوثات.
�ضخ الهواء داخل امل�صرف بوا�سطة م�ضخات هواء طافية على مياه امل�صرف.
Ó Óاملوقع الثانى :عند م�صب م�صرف القلعة يف احلو�ض الرئي�سي لبحرية مريوط وذلك
من خالل:
م�شروعات �إزال��ة احل�شائ�ش وتطهري م�ساحة من البحرية من نباتات الغاب املعيقة
حلركة املياه وعمليات ال�صيد.
تنفيذ م�شروع االرا�ضى الرطبة من خالل ان�شاء منطقة �أر�ض رطبة داخل احلو�ض
الرئي�سي لبحرية مريوط على م�ساحة  30فدان (من �أ�صل  4600فدان) وا�ستزراع نوع
من النباتات املائية الطافية ت�ستخدم يف تنقية مياه البحرية من امللوثات.
زيادة كمية ال�سمك امل�ستزرعة.
تنفيذ �شبكة لر�صد امللوثات.
مكون تقييم ور�صد و�إدارة امل�شروع:
يهدف هذا املكون �إىل تقدمي الدعم الفنى وامل�ؤ�س�سى لوحدة تنفيذ امل�شروع بجهاز �شئون البيئة
واجلهات املعنية الجناز مهامها من خالل اال�ستعانة بخرباء �أجانب وحمليني مل�ساعدة وحدة تنفيذ
امل�شروع بجهاز �شئون البيئة فى تنفيذ �أن�شطة املكون االول والثانى و التى ت�شمل على الآتى:
�Ó Óإعداد التقارير الربع �سنوية عن ان�شطة امل�شروع الفنية واملالية وتقدميها للبنك الدوىل.
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Ó
Ó
Ó
Ó

�Óإعداد تقارير ر�صد نوعية املياه بالبحرية قبل وبعد واثناء تنفيذ امل�شروع
Óالتقارير املالية الدورية للم�شروع والتى تقدم للبنك الدوىل وذلك طبقا لال�شرتاطات
و�إجراءات البنك الدوىل.
Óتنفيذ �أن�شطة الوعى البيئى للجهات امل�شاركة خا�صة ال�صياديني.
Óتنفيذ �أن�شطة االعالم للم�شروع �شاملة ور�ش العمل والدورات التدريبية و�إعداد الوثائق
والن�شرات الالزمة للم�شروع.

 .والرتتيبات امل�ؤ�س�سية للم�شروع:
تعد وزارة الدولة ل�شئون البيئة هى اجلهة املنفذة للم�شروع حيث تقوم ب�إدارة امل�شروع فني ًا ومالي ًا
بالتعاون مع كل من:
Ó Óوزارة الرى واملوارد املائية.
Ó Óوزارة الزراعة و�إ�ست�صالح االرا�ضى.
Ó Óحمافظة اال�سكندرية.
� إدارة امل�شروع ت�شمل على:
 Ó Óجلنة ت�سيري امل�شروع.
 Ó Óوحدة فرعية لإدارة امل�شروع بجهاز �شئون البيئة.
 Ó Óجمموعات العمل التى ت�ضم (جهاز �شئون البيئة ،وزارة الرى ،وزارة الزراعة ممثلة يف
(هيئة الرثوة ال�سمكية).
 .زالإجراءات التنفيذية للم�شروع:
مت �إعداد الدرا�سات التح�ضريية للم�شروع والتى ت�شمل تقرير عن الو�ضع احلاىل للبحرية ,وخطة
حت�سني البيئة لبحرية مريوط  ,ودرا�سات التقييم البيئى والإقت�صادى املبدئى مل�شروعات حت�سني
البيئة وتقليل �أحمال التلوث بوا�سطة �شركة ا�ست�شارية عاملية و مت تقدميها للبنك الدوىل و املوافقة
عليها .
مت �إعداد درا�سة تقييم الآثر البيئى الإ�سرتاتيجى للم�شروع من خالل الإطار العام للخطة الوطنية
لإدارة املناطق ال�ساحلية وا�سرتاتيجية التنمية بالأ�سكندرية عن طريق ا�ست�شارى حملى .
مت توقيع �إتفاقية املنحة فى يونيو � 2010شريطة �أن يقوم جهاز �شئون البيئة ب�إتخاذ الإجراءات
الآتية قبل البدء فى نفاذ التمويل (اتاحة التمويل):
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Ó
Ó
Ó
Ó
Ó

�Óإعداد دليل ت�شغيل امل�شروع وموافقة البنك عليه
�Óإن�شاء وحدة فرعية الدارة امل�شروع وتعيني العمالة الالزمة املتفق عليها
Óت�شكيل اللجنة التوجيهية للم�شروع وفريق العمل الفنى
�Óإبرام �إتفاقيات تعاون مع كل من وزارة الرى وهيئة الرثوة ال�سمكية
Óمت �إع��داد دليل الت�شغيل للم�شروع من خالل وح��دة تنفيذ م�شروع التحكم فى التلوث
ال�صناعى وار�ساله للبنك خ�لال �شهر يونيو  2010ومت موافقة البنك فى  27يوليو
2010علية ومت �إ�ست�صدار قرارات �إن�شاء الوحدة واللجان اخلا�صة بامل�شروع.

5.5م�شروعات جارى التح�ضري لها من خالل جهاز �شئون البيئة بالتعاون مع اجلهات املانحة:
م�شروع حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة فى القطاع ال�صناعى بتمويل يبلغ  3,9مليون دوالر املمول من
. GEF/UNIDO

الإتفاقيات الدولية واملحلية
جدول ( )9-10متابعة تنفيذ الإتفاقيات الدولية واملحلية

البيان

تاريخ التوقيع

�إ�صدار قرار وزارى رقم  132ل�سنة  2010ب�ش�أن ت�شكيل اللجنة التوجيهية مل�شروع �إدارة
املناطق ال�ساحلية بالإ�سكندرية

2010/6/6

�إ�صدار قرار رئي�س جهاز رقم  369ل�سنة  2010ب�ش�أن ت�شكيل جلان العمل مل�شروع �إدارة
املناطق ال�ساحلية بالإ�سكندرية

2010/6/6

قرار رئي�س جهاز ب�ش�أن �إن�شاء وحدة تنفيذ امل�شروع رقم  370ل�سنة  2010مل�شروع �إدارة
املناطق ال�ساحلية بالإ�سكندرية

2010/6/10

مت توقيع �إتفاقية املنحة اخلا�صة مب�شروع �إدارة املناطق ال�ساحلية بالإ�سكندرية

2010/6/10

الإجتماع االول للجنة التوجيهية اخلا�صة مب�شروع �إدارة املناطق ال�ساحلية بالإ�سكندرية
واملمول من مرفق البيئة العاملية من خالل البنك الدوىل.

2010/8/10

الإجتماع االول ملجموعة العمل اخلا�صة مب�شروع �إدارة املناطق ال�ساحلية بالإ�سكندرية و املمول
من مرفق البيئة العاملية من خالل البنك الدوىل.

2010/10/25

الإجتماع الثانى ملجموعة العمل اخلا�صة مب�شروع �إدارة املناطق ال�ساحلية بالإ�سكندرية و
املمول من مرفق البيئة العاملية من خالل البنك الدوىل.

2010/12/5
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امل�ؤمترات والندوات:
جدول ()10-10امل�ؤمترات والندوات التى مت امل�شاركة بها خالل عام 2010

امل�ؤمترات والندوات
م

�أ�سم ور�شة العمل

التاريخ

1

�إجتماع البنوك امل�شاركة والبنك الرائد

2010/1/6

2

ور�شة العمل اخلا�صة عن �صناعة الأ�سمنت و�أهم امللوثات الناجتة عنها وكيفية
الإ�ستفادة من تراب الأ�سمنت (تراب الباي با�ص) يف م�شروعات ذات عائد بيئي

2010/2/15

3

ور�شة العمل اخلا�صة بكيفية �إعداد خطة توفيق الأو�ضاع وال�سجل البيئى مل�شروع التحكم
فى التلوث ال�صناعى – املرحلة الثانية

2010/4/12-11

4

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

2010/4/14

5

ور�شة العمل اخلا�صة بالتعريف بربنامج تقييم وت�صنيف املن�ش�آت ال�صناعية وفق ًا للتلوث
الناجت عنها – بيت القاهرة

2010/6/2

6

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

2010/7/15

7

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

2010/8/1

8

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

2010/8/10

9

ور�شة العمل حول �أن�شطة ر�صد نوعية الهواء
والتعريف بربنامج تقييم وت�صنيف املن�ش�آت ال�صناعية وفق ًا للتلوث الناجت عنها باملركز
الثقافى التعليمى "بيت القاهرة"

2010/10/10

10

ور�شة عمل حول التعريف مب�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع الأعمال العام
املمول من بنك التعمري الأملاين – مبقر جمعية م�ستثمري العا�شر من رم�ضان

2010/10/17

11

ور�شة العمل اخلا�صة بالتعريف ب�إ�شرتاطات التمويل مل�شروع التحكم فى التلوث
ال�صناعى – املرحلة الثانية فندق رادي�سون "برج العرب"

2010/11/29

12

املردود الإقت�صادي والبيئي لتطبيق �آليات االنتاج االنظف بربنامج احلد من التلوث
ال�صناعى – بيت القاهرة

2010/12/12
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الف�صل احلادى ع�شر
الطاقة
مقدمة

الطاقة ركيزة �أ�سا�سية للتنمية الإقت�صادية والإجتماعية ،لذا تعترب تنمية موارد الطاقة الأولية
وح�سن �إدارتها وا�ستخدامها من �أهم �سيا�سات وا�سرتاتيجيات التنمية .وتعتمد م�صر يف حتقيق
ُ
التنمية الإقت�صادية والتكنولوجية علي عدة م�صادر من الطاقة املتاحة وهي الكهرباء ،والبرتول،
والغاز الطبيعي .ومن �أهم االجنازات التى متت خالل عام  2010تنفيذ برنامج كفاءة ا�ستخدام
الطاقة وتنفيذ برنامج الطاقة املتجددة وحماية البيئة.
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الأن�شطة واالعمال التى مت تنفيذها خالل :2010
1.1درا�سات تقييم الآثرالبيئي لقطاع البرتول والغاز والكهرباء:
 .أمت درا�سة ومراجعة وتقييم عدد  265منوذج ودرا�سة تقييم �آثر بيئي تت�ضمن عدد  233م�شروع
ت�صنيف (ب) ،وعدد  32م�شروع ت�صنيف (ج) يف جمال م�شروعات امل�سح ال�سيزمي و�أعمال احلفر
اال�ستك�شايف يف الرب والبحر وعمليات تنمية الآبار يف الرب والبحر وت�سهيالت الإنتاج وعمليات التكرير
وف�صل امل�شتقات بالإ�ضافة �إيل العمليات اخلا�صة ملد خطوط نقل البرتول والغاز بالرب والبحر.
 .بويف جمال حمطات توليد الكهرباء متت املوافقة البيئية علي  2حمطة توليد كهرباء بنظام الدورة
املركبة تعمل بالغاز الطبيعي وال�سوالر كوقود بديل ،وحمطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل
الزيت بالبحر الأحمر.
2.2م�شروع حمطة توليد الكهرباء با�ستخدام املخلفات ال�صلبة:
مت �إعداد كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات مل�شروع حمطة تدوير املخلفات ال�صلبة والزراعية و اال�ستفادة
منها يف توليد الكهرباء ،كما مت درا�سة �أف�ضل التكنولوجيات امل�ستخدمة للو�صول �إيل التكنولوجيا
املنا�سبة لتنفيذ امل�شروع واختيار �أن�سب املواقع لإن�شاء املحطة واملتوقع �أن ت�ستوعب  1000طن من
املخلفات ال�صلبة يف اليوم.
3.3م�شروع الإ�ستفادة من الطاقة ال�شم�سية يف ت�شغيل حمطة تربيد وجتميد ال�صناعات
الغذائية:
مت الإتفاق علي املقرتح النهائي مل�شروع اال�ستفادة من الطاقة ال�شم�سية يف ت�شغيل حمطة لتربيد وجتميد
منتجات �أحد امل�صانع الغذائية يف م�صر والذي �ستقوم وزارة البيئة الإيطالية بتمويله بالتعاون مع كلية
البوليتيكينك مبيالنو ومدة تنفيذ امل�شروع � 24شهر ًا وقد بد�أ التنفيذ يف نهاية عام .2010
4.4برنامج كفاءة ا�ستخدام الطاقة:
يهدف هذا الربنامج �إيل تقليل �إ�ستخدام الطاقة التقليدية لكل وحدة �إنتاجية بدون �أي ت�أثري �سلبي
علي جودة �أو كمية املنتج وكذلك �إيل احلد من الإنبعاثات امللوثة .وبيان �إمكانية الإ�ستفادة من الطاقة
ال�شم�سية ب�شكل مبا�شر ولكي يتم ذلك توفر وحدة الطاقة ك ًال من الدعم الفنى واملاىل للمن�ش�أت
ال�صناعية من خالل �إجراء املرجعات الأولية للطاقة لتحديد:
 .أ�إمكانية توفري الطاقة من خالل عدد من التطبيقات املقرتحة لتوفري الطاقة
 .باجلدوي الفنية واملالية املرتبطة بتطبيقات توفري الطاقة املقرتحة ،والتي تت�ضمن:
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كمية الطاقة التي ميكن خف�ضها والتوفري املايل امل�صاحب لذلك.
�إمكانية الإ�ستفادة من الطاقة املتجددة ب�صفة عامة والطاقة ال�شم�سية ب�صفة خا�صة.
�ضبط الإحرتاق للغاليات والأفران.
تقدير قيمة الإ�ستثمار املطلوب .
حتديد فرتة الإ�سرتداد املقدرة والعائد علي الإ�ستثمار.
الكمية املقدرة للإنخفا�ض يف التلوث املرتبطة بتوفري الطاقة.
�إجراء مراجعة تف�صيلية للطاقة.
 .جتوفري الدعم لتحديد وتن�شيط �إجراءات التمويل املالئم لتنفيذ تطبيقات توفريالطاقة املقرتحة
�سواء عن طريق وحدة الطاقة �أو و�سائل �أخري مثل �آلية التنمية النظيفة �أو غريها.
 .دامل�ساعدة يف حتديد �أن�شطة امل�شروعات امل�شرتكة املحتملة بني ال�صناعات الوطنية والدولية
لإنتاج �أجهزة ذات �إ�ستهالك �أقل للطاقة.
5.5برنامج الطاقة املتجددة وحماية البيئة:
تقوم الوزارة من خالل موقعها علي االنرتنت وحتديدا ال�صفحة اخلا�صة بوحدة الطاقة ومن خالل
الزيارات التي تتم �إيل مقر الوزارة من بع�ض امل�ستثمرين يف القطاع اخلا�ص بتقدمي البيانات واملعلومات
املطلوبة والتي يت�ضمنها الربنامج مل�ساعدتهم يف �إعداد درا�سات اجلدوي البيئية والفنية والإقت�صادية
للم�شروعات املخطط تنفيذها.
ويهدف هذا الربنامج� ،إيل ت�شجيع ال�صناعات التي تتعامل يف ت�صنيع الأجهزة املرتبطة ب�إنتاج الطاقة
املتجددة ،بالإ�ضافة �إيل امل�ساعدة يف تي�سري �إنتاج الطاقة من م�صادر الطاقة املتجددة و�إ�ستخدامها.
وذلك لتقليل الإعتماد علي �إ�ستخدام الوقود احلفري كم�صدر رئي�سي للطاقة وكذلك للحد من انبعاثات
التلوث ،ولتحقيق ذلك تقوم الوزارة من خالل وحدة الطاقة بتوفري ك ًال من الدعم التقني و املايل
للمن�ش�آت ال�صناعية من خالل:
ً
حاليا
 .أتوفري معلومات عن �أنواع الطاقة املتجددة فيما يتعلق بوفرتها و�إ�ستخدامها يف م�صر
والتقديرات امل�ستقبلية لها.
 .بتوفري احل�صول علي البيانات املتاحة يف وحدة الطاقة املرتبطة بجدوي �إنتاج الطاقة من م�صادر
الطاقة املتجددة.
 .ج�إجراء درا�سات جدوي مرتبطة بامل�صادر املختلفة للطاقة املتجددة والتي تت�ضمن :
الإمكانيات التقنية ( التكنولوجيا احلديثة ،املوارد الب�شرية امل�ؤهلة ،املواقع  /املكان).
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تخفي�ض التلوث املتوقع املرتبط بتطبيقات الطاقة املتجددة مقارنة بتوفري الطاقة من
م�صادر الوقود احلفري.
�إحتياجات الإ�ستثمار وعمليات الت�شغيل وال�صيانة لتطبيقات الطاقة املتجددة.
التوفري املايل املرتبط بتطبيقات الطاقة املتجددة.
حتفيز امل�شاركة يف املناق�شات املرتبطة بالإجراءات واملخططات القائمة واملقرتحة والتي تهدف �إيل
�إنتاج الطاقة من م�صادر متجددة.
 .دتوفري امل�ساعدة التقنية ملنتجي الطاقة من م�صادر الطاقة املتجددة من �أجل احل�صول علي
الرتاخي�ص الالزمة للعمل وفق ًا لقواعد �سوق الكهرباء يف م�صر.
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الف�صل الثانى ع�شر
املخلفات ال�صلبة
مقدمه

يعترب االهتمام بالبيئة �ش�أن عاملي ي�شرتك فيه اجلميع ،وال يقت�صر على دولة �أو جمتمع �أو �إدارة
حكومية وال على فرد دون �آخر ،فامل�شاكل البيئة ال تعرتف باحلدود ال�سيا�سية للدول ،وهي ت�ؤثر
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على �إقت�صاد الدول.
هناك م�شكلة وا�ضحة  -ول�سنا وحدنا يف ذلك فالعامل �أجمع يتعر�ض لها بدرجات متفاوتة -وهي
�أن بقايا املهمالت وتراكمات املخلفات وو�سائل و�أ�ساليب التعامل معها تبدو فى كثري من الأحيان
قا�صرة و�سيئة املظهر .وال�سبب يف ذلك هو تزايد ال�ضغوط ال�سكانية وارتفاع �أمناط اال�ستهالك
وعدم قدرة الأجهزة القائمة على اال�ستجابة الالزمة ملجابهتها ،و�أ�صبح ال منا�ص من حلها جذريا
فى �إطار التحديث ال�شامل املن�شود للدولة الع�صرية.
ولتعميق املفاهيم البيئية اخلا�صة ب�إدارة املخلفات ،وربط �إقت�صاديات ذلك بالنواحي الإجتماعية
والبيئية ،فقد �أ�صبحت اليوم عملية �إدارة املخلفات يف معظم دول العامل من الأمور احليوية
للمحافظة على ال�صحة وال�سالمة العامة .ومن ثم ف�إن منظومة �إدارة هذه املخلفات تعترب
منظومة متكاملة ومرتابطة ،تعتمد كل خطوة منها على �سابقتها ،ومتثل يف نف�س الوقت الأ�سا�س
الذي يقوم عليه ما بعدها ،حيث تبد�أ بعمليات الف�صل من املنبع واجلمع والنقل وعمليات التدوير
وا�سرتجاع املواد التي ميكن اال�ستفادة منها و�أخري ًا التخل�ص ال�صحي والآمن للمرفو�ضات يف
املدافن ال�صحية ويف كافة الأحوال ،ومن ال�ضروري يف كل مرحلة ا�ستخدام و�سائل منا�سبة
ومالئمة للظروف ال�سائدة ،واملوارد املتاحة واملحددات القائمة.
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الأن�شطة والأعمال التى مت تنفيذها عام 2010
1.1خطة تطوير �إدارة منظومة املخلفات ب�إقليم القاهرة الكربى
فى �إطار اجلهود املبذولة حالي ًا لتطوير منظومة �إدارة املخلفات ال�صلبة ،مت �إعتبار �إقليم القاهرة
الكربى �أ�سبقية �أوىل وذلك من خالل درا�سة الو�ضع الراهن وم�شكالته مع و�ضع خطط تنفيذية تت�ضمن
تعديل عقود ال�شركات العاملة فى جمال �إدارة منظومة املخلفات وتطوير عمليات اجلمع والنقل وزيادة
معدالت التدوير ،وكذلك �إختيار جممعات جديدة للفرز والتدوير والتخل�ص النهائى من املخلفات على
م�ساحات كافية وفى مواقع بعيدة من املناطق ال�سكنية .
وفى �سبيل تطوير منظومة املخلفات ب�إقليم القاهرة الكربى مت التن�سيق مع كافة اجلهات املعنية بتطوير
منظومة �إدارة املخلفات حيث مت:
 .أ�إختيار خم�س مواقع جديدة كمجمعات للفرز والتدوير والتخل�ص النهائى من املخلفات فى الظهري
ال�صحراوى لإقليم القاهرة الكربى ومت املوافقة عليها و�صدر ب�ش�أنها القرار اجلمهورى رقم 86
فى  2010لت�ستفيد منها حمافظات �إقليم القاهرة الكربى ( القاهرة – اجليزة – القليوبية –
حلوان – � 6أكتوبر).
.
.
.
.
.
.
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بمت �إعداد خمططات لتطوير نظم املخلفات ملحافظتى اجليزة والقاهرة وحلوان طبقا ملا مت
�إعداده من كرا�سات �إر�شادية لعمليات جمع ونقل وكن�س ال�شوارع واملعاجلة والتدوير والتخل�ص
النهائى من املخلفات.
جمت حتديد الإحتياجات من حمطات املناولة اجلديدة وتطوير املحطات القائمة.
دتطوير �أداء عمل املتعهدين وجامعى القمامة من خالل تنظيم العالقة التعاقدية مع ال�شركات
ونقل �أن�شطة الفرز احلالية �إىل مواقع حمطات الفرز الآىل اجلديدة بالقطامية وال�سالم.
هتطوير نظام املراقبة والر�صد لأداء ال�شركات وكافة اجلهات العاملة فى املجال وذلك من خالل
�إن�شاء وحدات ر�صد بكل حى وتدريب فرق فنية وتزويدها باملعدات والأدوات الالزمة.
ودرا�سة تنفيذ م�شروعات لتوليد طاقة من املخلفات وذلك من خالل مناق�شة العرو�ض العاملية
املقدمة حيث مت �إختيار �أثنني منها ويجرى حاليا �إعداد درا�سات اجلدوى متهيد ًا لتوقيع �إتفاقيات
البدء فى التنفيذ .
زالتح�ضري حلملة قومية للتوعية البيئية مبخاطر ال�سلوكيات ال�سلبية للتعامل مع املخلفات وكذلك
الإعالن عن خطط التطوير اجلارى تنفيذها مع حتفيز املواطنني للم�شاركة فى حتقيق الأهداف
املرجوة من جهود التطوير.
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2.2خطة ال�سيطرة على املقالب العمومية �أثناء ظاهرة تلوث الهواء احلادة (ال�سحابة
ال�سوداء) خالل عام 2010
 .أ�إعداد خطة لل�سيطرة على املقالب املحكومة داخل �إقليم القاهرة الكربى مبواقع (الوفاء والأمل
– �شربامنت – الروبيكى – ال�سالم – � 6أكتوبر)
 .بالتن�سيق مع جهاز التعمري للبدء فى العمل مبواقع املقالب املحكومة داخل �إقليم القاهرة الكربى
وذلك على النحو التاىل:
موقع الوفاء والأمل:
 يوجد باملوقع ب�صفة دائمة �أثناء فرتة ال�سحابة ال�سوداء عدد  2لودر وعدد � 2سيارة
قالب لنقل الأتربة
 يتم يوميا �أعمال التغطية والت�سوية لالجزاء التى مل يتم تغطيتها واملعر�ضه لال�شتعال
فى �أى وقت
 تغطية وت�سوية ب�ؤر احلريق املتعمدة
موقع الروبيكى:
 يوجد باملوقع ب�صفة دائمة �أثناء فرتة ال�سحابة ال�سوداء عدد  2لودر وعدد � 2سيارة
قالب لنقل الأتربة
 يتم تغطية وت�سوية ب�ؤر احلريق املتعمدة
موقع �شربامنت:
 يوجد باملوقع ب�صفة دائمة �أثناء فرتة ال�سحابة ال�سوداء عدد  1لودر وعدد � 1سيارة
قالب لنقل الأتربة
 يتم يوميا �أعمال التغطية والت�سوية لالجزاء التى مل يتم تغطيتها واملعر�ضه لال�شتعال
فى �أى وقت
 تغطية وت�سوية ب�ؤر احلريق املتعمدة
موقع ال�سالم:
 يوجد باملوقع ب�صفة دائمة �أثناء فرتة ال�سحابة ال�سوداء عدد  1لودر وعدد � 1سيارة
قالب لنقل الأتربة
 يتم يوميا �أعمال التغطية والت�سوية لالجزاء التى مل يتم تغطيتها واملعر�ضه لال�شتعال
فى �أى وقت
 تغطية وت�سوية ب�ؤر احلريق املتعمدة
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موقع � 6أكتوبر:
  يوجد باملوقع ب�صفة دائمة �أثناء فرتة ال�سحابة ال�سوداء عدد  1لودر وعدد � 1سيارة
قالب لنقل الأتربة.
 يتم يوميا �أعمال التغطية والت�سوية لالجزاء التى مل يتم تغطيتها واملعر�ضه لال�شتعال
فى �أى وقت.
 تغطية وت�سوية ب�ؤر احلريق املتعمدة.
3.3رفع الرتاكمات التاريخية من �إقليم القاهرة الكربى
قام جهاز �شئون البيئة بالتعاقد مع جهاز التعمري لرفع � 68ألف مرت مكعب من الرتاكمات التاريخية
مبواقع داخل حمافظات القاهرة الكربى وفقا للجدول التاىل:
جدول ( )1-12الرتاكمات التى مت رفعها من حمافظات القاهرة الكربى

املحافظة

املوقع

اجليزة و� 6أكتوبر

حى العمرانية – نفق م�صنع املكرونة
حى العمرانية – �أر�ض ف�ضاء ب�شارع الدكتور حممد ف�ؤاد
حى العمرانية – �شارع �أبو زارع �أمام �شارع عبد العاطى
حى الهرم � -شارع الرتابيع �أ�سفل الدائرى
حى بوالق الدكرور – �أ�سف كوبرى �صفط
حى بوالق الدكرور – نفق كفرطهرم�س الطريق الدائرى
حى بوالق الدكرور – �شارع ال�سكة الو�سطانية � -صفط
اللنب
حى بوالق الدكرور – �صفط اللنب اجلديدة �شارع املطبعة
حى بوالق الدكرور – �صفط اللنب ال�شبكة
حى بوالق الدكرور – �شارع م�سجد التوحيد
حى بوالق الدكرور – �أمام حمطة الكهرباء
حى بوالق الدكرور – �أر�ض اللواء بجوار الدائرى
حى العجوزة عزبة الزبالني ميدان لبنان
حى �شمال بجوار �أر�ض املطار – �إمبابة  -الدائرى
حى الوراق – ب�شتيل �أ�سفل الطريق الدائرى – منطقة لعبة
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كمية
الرتاكمات
(م)3
500
4500
1000
1000
1000
2000

موقع التخل�ص النهائى

1500
2000
3000
2000
70000
2500
2000
500
4000

مقلب �شربامنت
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حى الوراق – ب�شتيل �أخر �شارع امل�سابك – ا�سفل الدائرى
حى الوراق – عزبة املفتى – �أ�سفل الدائرى
حى الوراق – �شارع  10وكوبر اخلاليفة – �أ�سف الدائرى
حى الوراق – نقطة جتميع املخلفات �أ�سفل الدائرى
حى الب�ساتني – ال�سور الأثرى
حى الب�ساتني – عزبة عبد اخلالق الطحاوى �أعلى الدائرى
مركز القناطر اخلريية مطلع الطريق الدائرى  -با�سو�س
قليوب – ميت منا – منطى بجوار الدائرى

كمية
الرتاكمات
(م)3
1500
3000
2500
10000
500
500
2000
500

اخل�صو�ص – عزبة النور – البقو�ش �أمام جممع املدار�س

10000

اخلانكة – �سرياقو�س – طريق ترعة الإ�سماعيلية
عزبة الزبالني بوادى اجلبل

1000
2000

املحافظة

القاهرة

القليوبية

املوقع

حلوان

الإجماىل

موقع التخل�ص النهائى

مقلب الوفاء والأمل

مقلب �أبو زعبل

املدفن ال�صحى  15مايو
68000

امل�ؤمترات والندوات

مت ح�ضور عدد  15ور�شة عمل خمتلفة فى جماالت تطوير منظومة املخلفات و�آلية التنمية النظيفة
وم�شروع التو�أمة امل�ؤ�س�سية

بناء القدرات ورفع الكفاءات

1 .1مت ح�ضور عدد من الباحثني لدورة تدريبية فى جمال �إدارة املخلفات بدولة كوريا اجلنوبية وملدة
 15يوما حيث مت اال�ستفادة والتعرف على �أحدث التكنولوجيات املطبقة فى كوريا اجلنوبية على
عمليات ف�صل املخلفات من املنبع وعلى عمليات التدوير واملعاجلة الطبيعية واحلرارية للمخلفات
بالإ�ضافة �إىل الو�سائل احلديثة فى التخل�ص الآمن وال�سليم من املخلفات وزيارة �أكرب مدفن �صحى
�أمن للتخل�ص من املخلفات على م�ستوى العامل.
2 .2مت ح�ضور دورة تدريبة ملجموعة �أخرى من الباحثني فى دولة �أملانيا الإحتادية حيث ت�ضمنت هذه
الدورة التدريب على �أحدث عمليات املعاجلة والتخل�ص الآمن من املخلفات وزيارة عدة مواقع
ملعاجلة املخلفات والتخل�ص الآمن من هذه املخلفات
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برنامج دعم منظومة العمل البيئى فى م�شروع دعم القرى الأكرث �إحتياج ًا
امل�شاركة فى �إعداد املنظومة املتكاملة لإدارة املخلفات يف القرى الأكرث �إحتياج ًا لعدد 151
قرية فى �ست حمافظات وذلك على عدة مراحل:
 .أاملرحلة التمهيدية:
مت �إختيار قريتني من قرى م�صر �أحدهما مبحافظة ال�شرقية وهى (الع�صايد مركز ديرب جنم)
والثانية مبحافظة بنى �سويف (ننا مركز �إهنا�سيا) ،حيث مت دعم كل قرية مبعدات خا�صة
بالنظافة لرفع الرتاكمات التاريخية من املخلفات ال�صلبة ،وتوزيع �آالف الأ�شجار بالإ�ضافة �إىل
�إن�شاء حمطة فرز و�سيطة للمخلفات ال�صلبة وتدريب العمالة وقد بلغت قيمة دعم كل قرية حواىل
(  1.5مليون جنيه).
 .باملرحلة الأوىل:
�إ�ستهدفت املرحلة الأوىل من هذه اخلطة دعم  151قرية على م�ستوى �ست حمافظات هى
(ال�شرقية – البحرية – املنيا – �أ�سيوط – �سوهاج – قنا) ،حيث مت عمل الدرا�سات امليدانية
للم�شاكل والإحتياجات للقرى لرفع م�ستواها البيئى والذى كان من �أهم نتائجه هو م�شكلة
التخل�ص من املخلفات البلدية لل�سكان وعدم وجود معدات لنقلها اىل خارج الكتلة ال�سكنية .وقد
بلغت تكلفة تنفيذ املرحلة الأويل حوايل  70مليون جنيه.

�صورة ( )1-12معدات القري الأكرث �أحتياجاً

وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة امليدانية �أهمية دعم البنية الأ�سا�سية لهذة القرى والذى مت
حتديده فى املحاور التالية:
1 .1فى جمال جمع ونقل والتخل�ص الأمن من املخلفات البلدية :
 .أمرحلة جمع املخلفات :وقد مت تخ�صي�ص عدد � 40صندوق قمامة معدنى لكل قرية �سعة  180لرت
190
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 .بنقل القمامة :وقد مت تخ�صي�ص جرارات زراعية وكذا مقطورات لنقل القمامة من �أماكن جتميعها
بالقرى اىل �أماكن التخل�ص وذلك �إذا كانت امل�سافة فى حدود  10كم – �أما �إذا زادت امل�سافة عن
ذلك فقد مت دعم القرية ب�سيارات نقل حمولة  5طن وذلك حتى ميكن �إ�ستكمال عدد دورات نقل
خملفات �أكرث فى حالة طلب ذلك حيث مت ت�سليم ( 135جرار 232 +مقطورة قالب � 63 +سيارة
جمع قمامة �سعة  5طن 11 +لودرماركة كاتربيلر كبري) .حيث مت دعم املحافظات ال�ست املذكورة
باملعدات ال�سابقة وبقيمة �إجمالية  50.5مليون جنيه .
 .جالتخل�ص من املخلفات :وقد مت مراعاة �أ�سلوب التخل�ص من املخلفات ،ومراعاة نوعية املخلفات
البلدية الناجتة عن هذة القرى والتى �أت�ضح �أنها فقرية من كافة الأوجه �سواء املادة الع�ضوية �أو
املفروزات التى ميكن تدويرها مثل البال�ستيك �أو الأخ�شاب �أو املعادن ،ومعظمها خملفات الت�صلح
للتدوير مع الو�ضع فى الإعتبار �إختالف نوعية املخلفات الن�سبى طبق ًا للواقع.
وفى هذا املجال فقد مت تخ�صي�ص عدد ( 8مدافن حمكومة  7 +حمطة جتميع للمخلفات
ال�صلبة) يتم بها نقل املخلفات اىل �أقرب مدفن نظر ًا لبعد امل�سافة بني القرية واملدفن
وذلك ل�ضمان التخل�ص الآمن من املخلفات ال�صلبة و�ضمان ت�شغيل املنظومة ب�صورة
منتظمة ( جمع – نقل – تخل�ص �آمن ).
واجلدير بالإ�شارة �أن وزارة الدولة ل�شئون البيئة ،قد دعمت املحافظات املعنية مببلغ حواىل
 2مليون جنية لتوفري م�ستلزمات ت�شغيل املعدات  -وتوفري العمالة مت �صرفها ملرة واحدة
على �أن تقوم املحافظات بتدبري هذه املتطلبات من ميزانياتها فى الأعوام التالية.
2.2فى جمال التوعية البيئية بالوحدات املحلية واملواطنني:
مت تنفيذ العديد من حمالت وندوات التوعية البيئية وتدريب متخ�ص�ص للعاملني باملدافن وحمطات
التجميع بحيث غطت كافة امل�ستفيدين من امل�شروع �سواء من العاملني بالوحدات املحلية او العاملني
باملدافن وحمطات التجميع او من الأهاىل بهذه القرى .
�3.3أعمال الت�شجري:
مت توفري حواىل � 40ألف �شجرة مت توزيعها على القرى املعنية بهذه اخلطة وقد مت زراعتها وقد روعى
عند �إختيار الأ�شجار �أن تكون �أ�شجار مثمرة مثل �أ�شجار التوت والليمون والنبق وقد مت التوزيع مبا
يتنا�سب مع طبيعة كل منطقة ومدى توافـر امليـاه من عدمه كما مت توفري ( 25جرار  25 +مقطورة
جمهزة بفنطا�س) لرى هذة الأ�شجار.
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�صورة ( )2-12اللودر كاتربيلر  H 938الذى مت توزيعها على املحافظات

�صورة ( )3-12مقطورة جمهزة بتنك وموتور للإ�ستخدام فى عمليات رى الأ�شجار
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�صورة ( )4-12املعدات بعد و�صولها �إىل املحافظات املختلفة

�صورة ( )5-12لإحدى حمطات جتمبع و�سيطة للمخلفات التى مت تنفيذها

الفصل الثانى عشر :المخلفات الصلبة

193

التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2010

�صورة ( )6-12لإحدى حمطات الفرز التى مت تنفيذها

�صورة ( )7-12مدفن حمكوم مت تنفيذه ب�إحدى القرى
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�صورة( )8-12عمليةزراعةالأ�شجاراملثمرةالتىمتتوزيعهاعلىالقرى

 .جاملرحلة الثانية:
و�إ�ستكما ًال للخطة فقد مت حتديد عدد  373قرية كمرحلة ثانية لتنفيذ هذه اخلطة فى حمافظات
ال�شرقية – املنيا – �أ�سيوط – �سوهاج – قنا – الأق�صر ،وقد مت و�ضع خطة للإرتقاء بامل�ستوى
البيئى لهذه القرى بتكلفة تقديرية تبلغ  124مليون جنيه .و كانت بداية تنفيذ هذه اخلطة فى
قرى حمافظات (املنيا – �أ�سيوط – الأق�صر)حيث مت �إختيار عدد  114قرية باملنيا  +عدد 47
قرية ب�أ�سيوط  +عدد  31قرية بالأق�صر.
كما مت تخ�صي�ص عدد  3مدافن حمكومة بكل حمافظة من املحافظات التى ا�صدرت قرارات
تخ�صي�ص للأرا�ضى ( املنيا� -أ�سيوط –االق�صر ) ب�إجماىل  9مدافن حمكومة وذلك ل�ضمان
التخل�ص الآمن من املخلفات ال�صلبة و�ضمان ت�شغيل املنظومة ب�صورة منتظمة ( جمع – نقل
– تخل�ص �آمن ) بتكلفة حواىل  20مليون جنيه ويتم حالي ًا و�ضع الر�سومات الهند�سية للبدء فى
التنفيذ لهذه املدافن ومن املقرر الإنتهاء من هذه املدافن خالل �شهر �سبتمرب  ،2011واجلدير
بالإ�شارة �أنه مت توزيع (� 103سيارة �سعة  5طن  16 +جرار جمهز لودر  12 +مقطورة قالب) على
املحافظات الثالثة املذكورة والتى �أ�صدرت قرارات التخ�صي�ص للمدافن ب�إجماىل قيمة 22.4
مليون جنيه.

الفصل الثانى عشر :المخلفات الصلبة

195

وزارة الدولة لشئون البيئة

الف�صل الثالث ع�شر
اجنازات الإدارة العامة للمواد والنفايات اخلطرة
مقدمة

تعنى �إدارة املواد اخلطرة بجهاز �شئون البيئية بر�سم ال�سيا�سات العامة واخلا�صة وحتديد
الأهداف املرجوة من خالل �إعداد اخلطط الالزمة للإدارة ال�سليمة للمواد اخلطرة بهدف
احلفاظ على املوارد الب�شرية والبيئية وتنميتها بالتن�سيق مع كافة اجلهات املعنية والتي تر�سم
ب�شكل وا�ضح العالقات املنظمة لهذه اخلطط ،وت�سهم امل�شروعات التجريبية التي تنفذها الإدارة
بالتعاون مع اجلهات املانحة الدولية والإقليمية يف حتقيق �سيا�سة الإدارة.
يت�ضح �أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة من منظور التزايد املطرد للإنتاج واال�ستخدام العاملي
للكيماويات ب�شكل كبري وزيادة امل�شاكل البيئية لأن معظم الكيماويات لها �صفات تراكمية وتقاوم
التحلل ولهذا كان لزاما علينا �أن نركز جمهوداتنا على :
.1
.2
.3
.4
.5

 1حماية البيئة و�صحة الإن�سان من �أخطار املواد اخلطرة برت�شيد ا�ستخدامها و�إحاللها مبواد
�أقل خطورة.
2و�ضع �آليات لالت�صال والتن�سيق بني الوزارات املعنية واجلهات ذات ال�صلة.
3و�ضع �إ�سرتاتيجية قومية للإدارة ال�سليمة واملتكاملة للمواد اخلطرة.
 4تبنى منهج الإنتاج الأنظف وتقييم و�إدارة املخاطر.
 5تغطية دوره حياه املادة من �إنتاج وتخزين ونقل وا�ستخدام وتخل�ص �آمن.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها عام 2010
1 .1مت الإنتهاء من عدد � 539إفراج جمركي للمواد اخلطرة ( الكيماويات – املبيدات – املنتجات تامة
ال�صنع ) امل�ستوردة من اخلارج عن طريق املنافذ اجلمركية املختلفة.
2 .2مت �إن�شاء قاعدة بيانات حل�صر الإفراجات اجلمركية التي ترد �إىل الإدارة ب�صفة يومية ومنها يتم
ح�صر �أنواع املواد الكيماوية وكمياتها .
3 .3مت الإنتهاء من �إعداد الإ�شرتاطات البيئية للتخل�ص الآمن من مادة ( �سيانيد ال�صوديوم –
�سلكيا جل).
4 .4مت جرد وح�صر كميات ونوعيات الفو�سفات املتواجدة فى املياه ال�سطحية بالتعاون مع مركز تكنولوجيا
االنتاج االنظف وامل�شروع ال�سوي�سرى .
5.5مت الإنتهاء من �إعداد وثيقة "نحو بيئة عمل �صحية و�آمنة" بالتعاون مع وزارة القوى العاملة واجلهات
ذات ال�صلة وم�شروع التو�أمة امل�ؤ�س�سية بالوزارة.

يف جمال امل�شروعات:
م�شروع امللوثات الع�ضوية الثابتة ( POPsالبنك الدوىل)
1 .1مت الإنتهاء من (  ) TORوالأن�شطة التنفيذية للم�شروع مب�شاركة البنك الدويل ومت مراجعتها وعر�ض
املالحظات الهامة و مناق�شة �إن�شاء وحدة ملتابعة امل�شروع تتكون من متخ�ص�صني فنيني (املواد –
املخلفات) ومتخ�ص�ص ماىل وم�شرتيات وقواعد بيانات .
2 .2مت الإنتهاء من التن�سيق مع البنك الدويل ووزارة الكهرباء ومت الإتفاق على  CO – Financeوالت�أكيد
على عدم خلط الزيوت �أو بيعها باملزاد العلني و �أهمية توفري ) )Kitsالختبار الزيوت قبل جتميعها
ونقلها من املوقع.
3 .3مت التن�سيق مع �شركة برتو تريد وهى ال�شركة امل�سئولة عن جتميع الزيوت امل�ستخدمة للتعرف على
منظومة التجميع ومت ح�صر نقاط ال�ضعف و�أوجه التعاون والدعم الفني .
4 .4مت الإنتهاء من حتديد املناطق الهامة للجرد امل�ستقبلي للمحوالت واملكثفات الكهربية القدمية على
م�ستوى م�صر من خالل التفتي�ش البيئى بالأفرع الإقليمية للجهاز .
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5 .5مت الإنتهاء من جرد كميات الزيوت امل�ستهلكة مبخزن اجلهاز التنفيذى للم�شروعات التابع لوزارة
ال�صناعة حيث مت حتليلها باملوقع للتعرف علي تركيزاته وتبني انها تركيزات عالية من .PCBs
م�شروع جرد وح�صر مواد ثنائى فينيل متعدد الكلور مع :MEDPOL
1 .1مت الإنتهاء من حتديد منطقة الدرا�سة للم�شروع وهي حمافظة الإ�سكندرية كنموذج �إ�سرت�شادي
للمناطق ال�ساحلية .
2 .2مت الإنتهاء من الإجتماع الت�شاوري وعر�ض ورقة عمل عن الو�ضع الراهن ملواد ثنائي فنيل متعدد الكلور
 PCBsمب�صر مل�شروع ( ) W.B - JICAوالتو�صيات والنقاط الهامة التي يجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار
يف ا�ستكمال عمليات اجلرد بالتعاون مع الوزارات املعنية واجلهات املختلفة ومت حتديد دور كل وزارة .
3 .3مت الإنتهاء من و�ضع خطة العمل امل�ستقبلية والأن�شطة التنفيذية خالل الفرتة من (.) 2013 –2010
 4 .4مت الإنتهاء من جرد وح�صر املحوالت واملكثفات والزيوت امللوثة مبواد (  ) PCBsيف الفرتة من
( )1986-1950مبوقع حمطة حموالت (م�صطفى كامل � -سموحه  -و�سط املدينة) وخمزن رافع
للزيوت املرجتعة .

�صورة ( )1-13تو�ضح عمليات حتليل لعينات الزيوت التي يقوم بها فريق العمل

5 .5مت الإنتهاء من �إعداد خطة التدريب لفريق العمل واالفرع االقليمية والوزارات املعنية واجلهات ذات
ال�صلة.
الفصل الثالث عشر :انجازات اإلدارة العامة للمواد والنفايات الخطرة
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6 .6مت حتديد �أهم النقاط مع مركز بازل التي يجب الرتكيز عليها يف امل�شروع و�إعداد حما�ضرة عن نتائج
اجلرد وح�صر للملوثات الع�ضوية الثابتة على م�ستوى اجلمهورية حتى الآن0
م�شروع الإدارة املتكاملة ملخلفات الزئبق (:)KOICA
1 .1مت الإنتهاء من ح�صر وتقييم نتائج اال�ستبيانات لل�شركة القاب�ضة للغازات الطبيعية اخلا�صة للمبات
الفلوري�سنت من حيث �أنواع اللمبات وكمية التالف منها و �إعداد الر�سوم البيانية التو�ضيحية لإعداد
التقرير .
2 .2مت الإنتهاء من ح�صر وجتميع نتائج اال�ستبيانات اخلا�صة ب�شركة ماك للموكيت من ملبات
الفلوري�سنت.
3 .3مت الإنتهاء من تدريب فريق العمل بكوريا على "الإدارة املتكاملة ملخلفات الزئبق" حيث مت التدريب
على وحدة �إعادة تدوير ملبات الفلوري�سنت والتعرف على املدافن ال�صحية الآمنة هناك.
م�شروع التو�أمة امل�ؤ�س�سية:
1 .1مت الإنتهاء من التدريب على النظام املوحد لت�صنيف وتكويد الكيماويات للإدارات املختلفة باجلهاز،
الأفرع الإقليمية ،الوزارات املعنية ،املركز القومي للبحوث ،اجلامعة وامل�صانع مبختلف قطاعاتها .
2 .2مت و�ضع مقرتح لتطوير ورفع كفاءة الهيكل التنظيمي والإداري لإدارة املواد واملخلفات اخلطرة مبا
ي�ؤدي �إيل رفع كفاءة عمليات �إدارة والتعامل مع املخلفات اخلطرة .
3 .3مت الإنتهاء من الربنامج التدريبي اخلا�ص "الإنتاج الأنظف" يف بع�ض ال�صناعات مثل الن�سيج واجللود
وطالء املعادن والإدارة املتكاملة للمخلفات ال�سائلة الناجتة عن ال�صناعة للحد منها بالتعاون مع
مركز تكنولوجيا االنتاج االنظف ومت ح�ضور القطاعات ال�صناعية املختلفة والوزارات املعنية واجلهات
ذات ال�صلة .
4 .4مت تنفيذ بع�ض الزيارات امليدانية بالتعاون مع م�شروع التو�أمة امل�ؤ�س�سية ومركز تكنولوجيا الإنتاج
الأنظف واخلرباء يف هذا املجال مل�ساعدة بع�ض امل�صانع على احل�صول على �شهادة  RoHsاخلا�صة
باملنتجات الكهربية وااللكرتونية .
5 .5مت الإنتهاء من التدريب اخلا�ص بتطوير نظام التفتي�ش البيئي و كذلك للتعرف علي القوانني والت�شريعات
البيئية بالأحتاد الأوروبي و تبادل اخلربات فى جمال التفتي�ش والقوانني والت�شريعات البيئية املحلية.
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�صورة ( )2 -13تو�ضح التدريب اخلا�ص بتطوير نظام التفتي�ش البيئى

6 .6مت التعرف على منظومة تداول املخلفات اخلطرة ب�أملانيا وطرق التخل�ص الآمن( املواين – امل�صانع).
7 .7مت تنفيذ زيارات ميدانية لبع�ض املن�ش�آت ال�صناعية والبرتولية للتدريب من خالل العمل علي الإدارة
املتكاملة للمواد واملخلفات اخلطرة وال�صلبة.
8 .8مت ربط قواعد البيانات اخلا�صة باملواد واملخلفات اخلطرة بقواعد البيانات باالحتاد الأوروبي وتدريب
الأفرع الإقليمية عليها وذلك ل�سهولة احل�صول علي املعلومات والبيانات .
9 .9مت التن�سيق مع الإدارة املركزية للتغريات املناخية ملناق�شة �أوجه التعاون يف جماالت "الإدارة املتكاملة
للمخلفات ال�صلبة" وعالقتها ب�آلية التنمية النظيفة  CDMوالتعرف علي االحتياجات التدريبية لهم.

1010مت تنفيذ زيارة ميدانية ملدفن  15مايو للمخلفات ال�صلبة للتعرف علي منظومة التجمع والتخل�ص
الآمن.
1111مت التعرف على منظومة الف�صل والتخل�ص الآمن للمخلفات ال�صلبة عن طريق تنفيذ بع�ض الزيارات
امليدانية لبع�ض ال�شركات الرائدة يف هذا املجال ولتقدمي الدعم الفني لهم.
1212مت اختيار ثالث جمعيات �أهلية ناجحة يف املجاالت املحددة "جمال املخلفات الكهربية وااللكرتونية"
وجمال "الكيماويات والإدارة ال�سليمة" لها وكذلك "جمال امللوثات الع�ضوية الثابتة POPs

"وتاثرياتها ال�صحية والبيئية لدعمهم و�إعداد بع�ض �أدوات التوعية البيئية مثل ( 2مطوية ـ كتاب
وترجمته)

1313مت دعم الأفرع الإقليمية باجلهاز والإدارات املعنية يف جمال قواعد البيانات واملدافن ال�صحية الآمنة
الفصل الثالث عشر :انجازات اإلدارة العامة للمواد والنفايات الخطرة
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ومت اال�ستعانة باخلرباء الدوليني يف هذا املجال ومت عقد تدريب مكثف.
1414مت �إعداد منوذج تفتي�ش للمدافن ال�صحية من خالل زيارة ملدفن النا�صرية بالإ�سكندرية والتدريب
بالتعاون مع الإدارة املركزية للتفتي�ش وااللتزام البيئي وفرع الإ�سكندرية.
1515مت تنفيذ م�شروع جتريبي للدعم امل�ؤ�س�سي يف جمال املواد واملخلفات اخلطرة وال�صلبة وادارتها وتقييم
قواعد البيانات التي لديهم وقد مت تنفيذ امل�شروع على فرع ا�سيوط متهيد ًا لتعميم التجربة علي باقي
الفروع الإقليمية.
1616يف �إطار ال�سعي لتطبيق الت�شريع الأوروبي اخلا�ص بالأجهزة الكهربية وااللكرتونية مت عمل زيارات
ميدانية لبع�ض امل�صانع يف مدينة العا�شر من رم�ضان مع اخلبري الآملانى ،ومت �إعداد تقرير مل�ساعدة
امل�صانع يف احل�صول على ال�شهادة اخلا�صة . Rohs
1717الإنتهاء من �إعداد ا�ستبيان خا�ص لتقييم م�شاريع التو�أمة امل�ؤ�س�سية مب�صر وحتديد �أهم التو�صيات
للأخذ يف االعتبار والتعرف على مميزات هذه امل�شاريع وعيوبها لتح�سني الأداء .
م�شروع تعزيز اال�سرتاتيجيات للحد من الإنبعاث غري املق�صود للملوثات الع�ضوية الثابتة يف
منطقة البحر الأحمر وخليج عدن (:)PERSGA
1 .1مت الإنتهاء من املرحلة الأويل للم�شروع والتي ت�ضمنت �إجراء جرد وح�صر مل�صادر الديوك�سينات
والفيورنات علي م�ستوي بع�ض املحافظات وقد �أظهرت نتائج هذه املرحلة �أن �أهم م�صادر الديوك�سينات
والفيورنات قد تركزت فى -:
 .أاحلرق املك�شوف للمخلفات ال�صلبة.
 .باالنبعاثات الناجتة من �شركات تكرير البرتول.
2 .2جاري تنفيذ املرحلة الثانية من امل�شروع مبدينة الغردقة والتي ت�سعي �إيل التعرف علي الو�ضع الراهن
للمقلب املحكوم بالغردقة لتطويره وحت�سني �أداءه.
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�صورة ( ) 3 -13تو�ضح الو�ضع الراهن ملقلب املحكوم مبدينة الغردقة

3 .3مت اختيار �شركة ال�سوي�س لتكرير البرتول لتطبيق م�شروع جتريبي عن تطبيق �أف�ضل التقنيات املتاحة
و�أف�ضل املمار�سات البيئية (  )BEP&BATللحد من االنبعاثات الناجتة عن تكرير البرتول .

امل�ؤمترات والندوات
1 .1امل�شاركة يف امل�ؤمتر ال�سابع "الإنتاج الأنظف وتر�شيد �إ�ستهالك املوارد الطبيعية" بالتعاون مع مركز
الإنتاج االنظف .
2 .2مت تقدمي ورقة عمل مع مركز ال�سموم عن "امللوثات البيئية والبيولوجية وانواع املعاجلة" و امل�شاركة
فى ندوة بعنوان "التغريات املناخية و�أثرها على البيئة" بجمعية �أ�صدقاء اجلايكا بالتعاون مع هيئة
التعاون الدويل اليابانية .
3 .3مت ح�ضور مناق�شة وثيقة �إعالن القاهرة بخ�صو�ص "املبادرة امل�صرية نحو بيئة عمل �صحية و�آمنة"

ومت �إبداء بع�ض املالحظات واملقرتحات على م�شروع االعالن .

4 .4امل�شاركة يف ور�شة عمل "تقدمي الإ�صدار الثاين لدليل �إ�س�س و�إجراءات تقييم الت�أثري البيئي
للم�شروعات".

5 .5امل�شاركة يف ور�شة عمل " توفيق الأو�ضاع للم�صانع املخالفة " ومت عر�ض ال�سجل البيئي ودرا�سات
تقييم الآثر البيئي .
الفصل الثالث عشر :انجازات اإلدارة العامة للمواد والنفايات الخطرة
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6 .6مت عقد برنامج تدريبي "الإدارة املتكاملة للمواد اخلطرة واملخلفات اخلطرة باملن�ش�آت ال�سياحية"

ومت تقدمي ورقتي عمل .

7 .7مت تقدمي ورقة عمل عن "املخاطر الكيميائية باملعامل" مع املركز االقليمى للنظائر امل�شعة .
8 .8مت ح�ضور ور�شة عمل حتت رعاية وزارة ال�صناعة مب�شاركة نخبة من اخلرباء الدوليني وممثلي كربى
ال�شركات العاملية يف جمال تطبيق احدث تكنولوجيات الوقود البديل ل�صناعة اال�سمنت يف العامل حتت
عنوان "وقود �إقت�صادي لإنتاج م�ستدام يف �صناعة اال�سمنت".

متابعة تنفيذ القانون

مت ت�شكيل جلنة فنية ملعاينة النفايات الطبية اخلا�صة مب�ست�شفي الأورام ومت التحفظ علي ال�سيارة
الناقلة بدون تراخي�ص ومت معاينتها والت�أكد من ال�شحنة وكتابة تقرير املعاينة.

بناء القدرات ورفع الكفاءة
1 .1مت امل�شاركة بورقة عمل عن امللوثات الكيميائية والبيولوجية وال�سالمة وال�صحة املهنية يف ور�شة "عمل
التطبيقات الكيميائية للنظائر امل�شعة وطرق التخل�ص من النفايات امل�شعة والكيميائية" باملركز

الإقليمي للنظائر امل�شعة.

.2

2الإنتهاء من �إعداد ر�سائل توعية لزيادة الوعي البيئي مبواد ثنائي فينيل متعدد الكلورPCBs

ال�صحية والبيئية والأخطاء ال�شائعة يف التداول املحلي.

وت�أثرياته

3 .3مت عقد برنامج تدريبي عن "الإدارة املتكاملة للمواد اخلطرة"" ،ال�سموم املنزلية"" ،الإدارة
املتكاملة للمخلفات اخلطرة"" ،الزئبق وت�أثرياته البيئية وال�صحية"" ،الإنتاج الأنظف يف �صناعة
اال�سمنت" يف الفرتة من  24-23فرباير 2010للأفرع الإقليمية باجلهات والوزارات املعنية .

4 .4مت تقدمي ورقة عمل عن "الإدارة املتكاملة للمواد اخلطرة"" ،ال�سالمة وال�صحة املهنية" مبركز
بحوث الرثوة احليوانية لتبادل اخلربات ورفع الكفاءات.
5 .5مت ترجمة مطوية عن املواد اخلطرة باملنزل و�أنواعها وكيفية تر�شيد ا�ستخدامها.
6 .6مت الإنتهاء من �إعداد املادة العلمية ملطوية الكروم.
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7 .7مت الإنتهاء من �إعداد املادة العلمية لكتيب عن "البدائل الآمنة للمبيدات احل�شرية" لزيادة الوعي
البيئي جلميع فئات املجتمع.
8 .8مت تقدمي برنامج تدريبي للجمعيات الأهلية واملجتمع املحلى عن "املخلفات الكهربية وااللكرتونية".
لرفع الوعي البيئي بخطورة هذه النوعية من املخلفات وت�أثرياتها ال�صحية والبيئية.
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الف�صل الرابع ع�شر
الإدارة العامة للتنمية البيئية
مقدمة

ن�صت املادة  5من القانون رقم  4ل�سنة  1994ب�إحداث التنمية فى كافة القطاعات ،ومن هذا
املنطلق ف�إن الإدارة العامة للتنمية البيئية ب�إداراتها املختلفة ،قامت ب�إجراء التن�سيقات والتعاون
مع الوزارات واجلهات الأخرى فيما يخ�ص التنمية البيئية على حماور التنمية ال�صناعية وال�سكنية
وال�سياحية حيث يتم اعتماد الكردون للحيز العمراين ،للمدن والقرى من خالل التن�سيق امل�شرتك
مع هيئة التخطيط العمرانى ،وكذلك املعاينات الدائمة للمواين التخ�ص�صية ،ومنح تراخي�ص
الإغراق وفى �إطار حت�سني الأداء البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية فقد مت �إ�صدار الأدلة الإر�شادية
مل�شروعات الرثوة احليوانية والإدارة البيئية للموانئ مب�شاركة الإدارات املختلفة واجلهات املعنية
ك�إ�ضافة للأدلة ال�سابق �إ�صدارها ،ومتابعة التقنيات احلديثة من خالل امل�شاركة فى امل�ؤمترات
والندوات اخلا�صة بالتنمية البيئية ،والتغريات املناخية ،والتنمية امل�ستدامة.
وفى �إطار تنفيذ قانون البيئة والئحته التنفيذية فقد مت امل�شاركة فى املعاينات امليدانية اخلا�صة
باملدن ال�صناعية وال�سكنية وما يلزم ذلك من بناء القدرات ورفع كفاءة العاملني فى الإدارة
وذلك من خالل امل�شاركة فى الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية.
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امل�ؤمترات والندوات
.1
.2

1مت امل�شاركة فى ور�شة عمل "حول العالقات املتبادلة بني تغري املناخ والهجرة الب�شرية الداخلية
واخلارجية" فى نوفمرب . 2010
2مت امل�شاركة فى م�ؤمتر عن "التنمية امل�ستدامة وم�ستقبل املدن املتو�سطة" باجلامعة الربيطانية

مبدينة ال�شروق فى نوفمرب . 2010
3 .3متت امل�شاركة فى �إجتماع لدرا�سة "التغريات الإجتماعية والإقت�صادية لتغري املناخ" حتت
رعاية الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة يف دي�سمرب .2010

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى
.1
.2
.3
.4
.5

1متت امل�شاركة فى جلان الهيئة العامة للموا�صفات واجلودة ب�ش�أن ا�صدار موا�صفات قيا�سية فى
جمال القيا�سات الإ�شعاعية.
2متت امل�شاركة فى جلان اعتماد الكردون واحليز العمراين للمدن والقرى وذلك بالتعاون مع
الوزارات املختلفة واجلهات املعنية بالهيئة العامة للتخطيط العمراين.
3متت امل�شاركة فى اللجان الدائمة للموانئ التخ�ص�صية وجلان منح تراخي�ص الإغراق بقطاع النقل
البحري.
4مت متثيل وزارة الدولة ل�شئون البيئة مبجل�س �أمناء املدن اجلديدة ( مدينة ال�صاحلية اجلديدة).
5متت امل�شاركة فى ا�صدارات الوزارة من الأدلة البيئية والإ�شرتاطات فى جمال الرثوة احليوانية:
 .أ دليل الإ�شرتاطات البيئية مل�شروعات م�صانع الأعالف وم�صانع مركزات الأعالف.
 .بدليل اال�شرتاطات البيئية مل�شروعات جمازر الدواجن.

�صورة ( ) 1 - 14دليل الإ�شرتاطات البيئية
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متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية
.1
.2
.3
.4

1متت درا�سة تقرير اجلهاز املركزي للمحا�سبات عن نتائج الرقابة املالية وتقومي �أداء الأن�شطة
البيئية عن عام . 2009/2008
2مت تقييم نتائج الدرا�سة التحليلية لإ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية فى املن�ش�آت الإقت�صادية
باجلمهورية .
3متت درا�سة التقرير اخلا�ص باملفو�ضية الإفريقية حتت عنوان "النمو والتوظيف  :ر�ؤى حمل
التنفيذ" ال�صادر فى يوليو  2010ومت عر�ض �أوجه اال�ستفادة من التقرير فى جمال الطاقة
والتنمية اخل�ضراء.
4متت معاينة موقع م�ست�شفى ع�سكري مبنطقة حى �شرق �شبني الكوم – حمافظة املنوفية.

بناء القدرات ورفع الكفاءة

1 .1مت تر�شيح عدد من املتدربني حل�ضور دورة تدريبية فى جمال التحليل الإح�صائي من خالل برنامج
�إح�صاء وحتليل البيانات (.)SPSS
2 .2مت تر�شيح عدد من املتدربني حل�ضور دورة تدريبية ب�أملانيا االحتادية فى جمال �إدارة املخلفات
اخلطرة من خالل م�شروع التو�أمة حتت رعاية احلكومة الأملانية.
3 .3مت ح�ضور دورة تدريبية لإعداد املدربني لإدارة املخلفات اخلطرة فى النظام الدويل وذلك من
خالل برنامج التو�أمة امل�ؤ�س�سية دي�سمرب.2010
جدول ( ) 1 - 14يو�ضح قيم وبيانات م�ؤ�شرات الأداء العام للإدارة العامة للتنمية البيئية لعام 2010

املجال البيئي

دمج الأبعاد البيئية باملناطق
ال�صناعية وال�سكنية

اال�شرتاطات البيئية اخلا�صة
بامل�شروعات التنموية التي مت
ا�صدارها

امل�ؤ�شر

البيان

عدد القرى واملدن التى مت دمج الأبعاد البيئية لها فى مرحلة التخطيط
طبقا للكردون واحليز العمراين

 713قرية
 55مدينة

عدد املواقع التى مت حتديدها طبقا لال�شرتاطات البيئية بالن�سبة �إىل
امل�شروعات التنموية

1موقع

اال�شرتاطات البيئية اخلا�صة بامل�شروعات التنموية التى مت ا�صدارها

2
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�صحة البيئة
�صحة البيئة هي العالقة بني البيئة مبكوناتها املختلفة و�صحة الإن�سان ،وهى عالقة فيها �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 والأعمال التى مت تنفيذها خالل عام 2010
1 .1الربنامج القومي لإ�سرتاتيجيات ال�سكان
مت تفعيل �إ�سرتاتيجية حماية البيئة املت�ضمنة بالربنامج القومي ال�سرتاتيجيات ال�سكان لعام  ،2017من
خالل امل�شاركة فى ور�ش العمل ،وامل�شاركة يف الإجتماعات اخلا�صة بالق�ضية ال�سكانية .حيث يتم �إ�ستعرا�ض
اخلطط ال�سكانية والتوزيعات العمرية لل�سكان ،وخطط عمل بع�ض اجلهات ،ملواجهة الزيادة املتوقعة ،وكيفية
و�ضع برامج ال�ستيعاب هذه الزيادة ،من خالل �إبراز مهام الوزارة فى هذا املجال ،وذلك �ضمن التقارير
املقدمة من باقي الوزارات املعنية ،لإدراجها يف �إطار تنفيذ اخلطة القومية لل�سكان ،كما يتم �إ�ستعرا�ض
بع�ض برامج تنظيم الأ�سرة.
�2 .2إعداد تقارير فنية ودرا�سات
 .أمت �إعداد تقرير عن "دور وزارة البيئة يف املحافظة على �سالمة الغذاء" حيث �أو�ضحنا �أن
�سالمة الغذاء املنتج تعتمد على �سالمة البيئة املحيطة من ماء وهواء وتربة وا�ستخدام مبيدات ومت
ا�ستعرا�ض اجلهود التي تبذلها الوزارة يف احلفاظ على هذه املكونات من التلوث وكذلك اجلهات
املعنية املختلفة التي تتعاون معها الوزارة بخ�صو�ص هذا ال�ش�أن.
 .بمت �إعداد "جمموعة من الإر�شادات والتحذيرات البيئية لتوعية املواطنني" مبا يجب فعله �أثناء
نوبات تلوث الهواء وكيفية تقليل التلوث داخل املنزل وكيفية التعامل مع املبيدات احل�شرية املختلفة،
وذلك لعر�ضها على �شا�شة العر�ض التابعة لوزارة البيئة واملوجودة مبيدان التحرير.
 .جمت �إعداد تقرير جممع عن "مر�ض التهاب ملتحمة العني الفريو�سي" ا�شتمل هذا التقرير على
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الأ�سباب التي �أدت �إىل ظهور هذا املر�ض وطرق العالج وكيفية الوقاية منه كما مت فيه ح�صر
اجماىل الإ�صابات بهذا املر�ض من خالل التقارير اليومية الواردة من حمافظة الدقهلية.
.

دمتت درا�سة التقرير الذي �أعده اجلهاز املركزي للمحا�سبات عن "متابعة وتقومي �أداء دور الإدارة
العامة للحجر ال�صحي" بوزارة ال�صحة فى احلد من ت�سرب الأمرا�ض الوبائية عن العام املايل

 2009/2008فيما يخ�ص وزارة البيئة حيث مت �إعداد ملخ�ص ملا ورد بالتقرير مو�ضحا به اجلزء
الذي يخ�ص وزارة البيئة واخلا�ص بالتخل�ص الآمن من املخلفات اخلا�صة بالطائرات وال�سفن.

3 .3الربامج اخلا�صة بالتوعية البيئية ال�صحية
مت �إعداد وتقدمي العديد من املحا�ضرات وامل�شاركة فى العديد من الدورات التدريبية للتوعية بالآثار
ال�صحية للملوثات البيئية بكافة �أنواعها ملختلف اجلهات والفئات من خالل-:
.

أ�إعداد و�إلقاء حما�ضرتني لعمال م�صنع الألومنيوم بنجع حمادي عن "�أثر التلوث البيئي على �صحة
الإن�سان فى الهواء واملاء" �ضمن الدورة التدريبية التي ينظمها اجلهاز للعاملني بامل�صنع.

 .بامل�شاركة فى دورة تدريبية للعاملني مب�ست�شفى احل�سني التعليمي عن ال�صحة املهنية والتعر�ضات
البيئية فى املن�ش�آت ال�صحية وكيفية التعامل مع خملفات امل�ست�شفيات وكيفية الت�صرف فى حالة
حدوث كوارث بيئية.
 .جامل�شاركة فى الدورة التدريبية التي ينظمها اجلهاز بالتعاون مع املجل�س القومي للمر�أة فى جمال
"حماية البيئة" مبحافظة املنيا حيث مت �إلقاء حما�ضرة عن تلوث املياه و�أثرها على ال�صحة يف
مقر املجل�س باملحافظة.
.

د�إعداد و�إلقاء حما�ضرة بور�شة العمل التي ينظمها مركز ال�سموم – جامعة القاهرة عن "تطبيق
نظم ال�سالمة املهنية باملن�ش�آت ال�صحية" وذلك للعاملني باملركز وبع�ض امل�ست�شفيات اخلا�صة ،وقد

تناولت املحا�ضرة التعر�ضات البيئية للعاملني ومعامل اخلطورة  Riskوكيفية التعامل ال�سليم داخل
املن�ش�أة لتجنب هذه التعر�ضات والتي ت�شمل تعر�ضات فيزيقية وكيميائية وبيولوجية ونف�سية.

 .ه�إعداد و�إلقاء حما�ضرة عن "الأثر ال�صحي للتلوث بالزئبق" للباحثني بكلية الزراعة جامعة القاهرة
وذلك باال�شرتاك مع الإدارة العامة للمخلفات اخلطرة.
 .و�إعداد و�إلقاء حما�ضرة مبركز التدريب بوزارة ال�صحة عن "تلوث الهواء و�أثره ال�صحي" على
مر�ضى ال�صدر والقلب ون�سبة الزيادة يف �أمرا�ض القلب وال�صدر �أثناء �أزمات تلوث الهواء (ال�سحابة
ال�سوداء) وتقييم الأثر البيئي للم�ست�شفيات وا�شرتاطات �إن�شاءها.
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 .ز�إعداد و�إلقاء حما�ضرة عن "الآثار ال�صحية لتلوث املياه" لل�سادة �ضباط �شرطة البيئة وامل�سطحات
حيث تناولت املحا�ضرة الآثار ال�صحية لتلوث مياه ال�شرب وكيفية التعامل معها واثر امللوثات على
مياه نهر النيل بالن�سبة للإن�سان والنبات واحليوان.
 .ح�إعداد و�إلقاء حما�ضرة باملركز التدريبي اخلا�ص بوزارة ال�صحة عن "مكافحة العدوى" داخل �أق�سام
الأ�سنان وكيفية منع �إنتقال العدوى بالوحدات املختلفة لأق�سام الأ�سنان وكيفية التعقيم ملختلف الآالت
بق�سم الأ�سنان.

امل�ؤمترات والندوات
1 .1امل�شاركة يف امل�ؤمتر العلمي "�سالمة الغذاء وحماية امل�ستهلك" والذي يقوم بتنظيمه املركز االعالمى
لل�شرق الأو�سط بالتعاون مع جريدة الغذاء والتغذية والذي يتناول ال�صور املختلفة للف�ساد والتلوث
الغذائي والآثار ال�صحية املرتتبة عليهم� ،إي�ضاح دور كل من امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية فى
�سالمة الغذاء وحماية امل�ستهلك والتعرف على الت�شريعات والقوانني والقرارات التي تنظم العالقة
بني املنتج وامل�ستهلك.
2 .2متت امل�شاركة فى امل�ؤمتر الذي ينظمه جهاز حماية امل�ستهلك حتت عنوان "ال�سلع املزيفة هل �أنت
م�ستعد ل�شرائها واملجازفة ب�سالمتك" والذي �أقيم بفندق برياميزا الدقي.

3 .3متت امل�شاركة فى "م�ؤمتر املناعة و�أمرا�ض ال�صدر" الذي تنظمه اجلمعية امل�صرية للأمرا�ض
ال�صدرية حيث تناول امل�ؤمتر ن�سب الأمرا�ض املناعية التي ت�ؤثر على ال�صدر وتلوث البيئة و�أثره على
ارتفاع ن�سب الأمرا�ض ال�صدرية وح�سا�سية ال�صدر و�أي�ضا بالن�سبة للأطفال والكبار والتدخني و�آثره
على ارتفاع ن�سب الأمرا�ض ال�صدرية واحلديث يف عالج �أمرا�ض ال�صدر.
4 .4متت امل�شاركة يف "م�ؤمتر عن �أمرا�ض الكبد و�أنواعها" حيث متت مناق�شة كيفية عمل م�سح
�شامل لكافة �أنواع التهابات الكبد يف م�صر و�آثارها والفئات العمرية امل�صابة بها و�أحدث و�سائل
الت�شخي�ص والعالج لهذه االلتهابات كما مت ا�ستعرا�ض و�سائل التعامل مع احلاالت احلرجة لأمرا�ض
ف�شل الكبد وقدمت �أبحاث عن �أحدث ما مت يف هذا املجال.
5 .5متت امل�شاركة يف امل�ؤمتر الذي تنظمه جامعة الأزهر عن "�صحة املر�أة والطفل" حيث مت ا�ستعرا�ض
ال�صحة الإجنابية للمر�أة والرجل والتدهور يف خ�صوبة الرجال الناجت عن التلوث البيئي والعادات
ال�سيئة و�أثر التلوث البيئي على النمو العقلي للأطفال.
6 .6متت امل�شاركة يف عدة �إجتماعات بالإدارة العامة لل�صحة املهنية بوزارة ال�صحة لعمل تن�سيق بني
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اجلهات املختلفة لو�ضع "نظام لتداول املواد الكيميائية اخلطرة" ( �إنتاج  -ا�سترياد – ت�صدير)
ور�صد الكميات املنتجة حمليا وامل�ستوردة وامل�صدرة للخارج وكيفية تنفيذ نظام �صارم ملنع دخول
املواد الغري م�صرح بها للبالد وكذلك بتفعيل التوعية اخلا�صة بال�سالمة وال�صحة املهنية للور�ش
وامل�صانع ال�صغرية والتعاون فى عمل دورات توعية لأ�صحاب هذه الور�ش والعاملني بها.
7 .7متت امل�شاركة يف �إجتماع بهيئة امل�ست�شفيات خا�ص "بكيفية التعامل مع املخلفات اخلطرة" من
خالل منظومة التخل�ص من النفايات اخلطرة وو�سائل جمع وف�صل ونقل املخلفات اخلطرة داخل
امل�ست�شفيات اخلا�صة بالهيئة.
8 .8متت امل�شاركة يف �إجتماع خا�ص "ب�إن�شاء م�صنع جديد مبدينة � 6أكتوبر لت�صنيع اللقاحات
والتطعيمات" حيث مت ا�ستعرا�ض كيفية ت�صنيع الأم�صال واللقاحات والإجراءات املتخذة ملنع ت�سرب

العدوى وكذلك الطرق املتبعة للتخل�ص من بقايا نفايات املزارع اخلا�صة بالفريو�سات.

9 .9مت الإجتماع باللجنة املوفدة من هيئة الت�أمني ال�صحي للتعرف على "برامج التخل�ص الآمن من
النفايات اخلطرة وطرق التعامل معها" حيث مت ا�ستعرا�ض الأ�ساليب املختلفة ملنظومة التعامل مع

املخلفات اخلطرة بد ًء من من�ش�أ هذه املخلفات ومرور ًا باجلمع والتخزين والتخل�ص النهائي وكيفية
احلد من املخاطر التي يتعر�ض لها العاملون بامل�ست�شفى نتيجة تعاملهم مع املخلفات اخلطرة ،كما
مت الإتفاق على عمل دورات تدريبية للعاملني مب�ست�شفيات الت�أمني ال�صحي عن كيفية التعامل ال�سليم
مع املخلفات اخلطرة.

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى
 1 .1مع وزارة ال�صحة
 .أامل�شاركة فى جلنة ال�صحة املهنية حيث تقوم هذه اللجنة مبناق�شة �إجراءات �إدخال املواد
الكيميائية يف م�صر وطرق التحكم فيها وكيفية منع دخول املواد املحظورة �إىل م�صر والعمل على
تتبع املواد الكيميائية اخلطرة بال�صناعة و�إحكام الرقابة عليها وكذلك مناق�شة كيفية التقليل
من الأمرا�ض املهنية وتوعية العاملني باملر�ض املهني و�أ�سبابه وطرق احلماية منه.
 .بامل�شاركة فى جلنة مكافحة العدوى حيث تقوم هذه اللجنة مبناق�شة العديد من املو�ضوعات
اخلا�صة بكيفية منع �إنتقال العدوى يف �أق�سام �أمرا�ض الدم ومر�ضى نق�ص املناعة الناجت
عن �سرطانات النخاع العظمي ،وكذلك منع �إنتقال العدوى للمر�ضى ذوات املناعة املنخف�ضة
واملر�ضى يف املراحل املت�أخرة من املر�ض وكيفية الوقاية من الأمرا�ض املعدية فى �أق�سام
امل�ست�شفيات املختلفة.
الفصل الرابع عشر :اإلدارة العامة للتنمية البيئية
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2مع منظمة ال�صحة العاملية

.2

 .أمتت امل�شاركة يف �إجتماعات اللجنة اال�ست�شارية للتبغ حيث يتم من خاللها مناق�شة الإجراءات
املتخذة ملنع تالعب امل�صانع املختلفة للتبغ بعمل حمالت �إعالمية بطرق غري مبا�شرة وكذلك
�إقت�صاديات �إنتاج التبغ ب�أ�شكاله املختلفة وال�ضرائب املفرو�ضة على منتجات التبغ والعالقة بني
ارتفاع �أ�سعار التبغ بكمية اال�ستهالك.
 .بمتت امل�شاركة يف امل�ؤمتر الذي عقد مبنظمة ال�صحة العاملية حتت عنوان "حياة بال تدخني"حيث
�ضم امل�ؤمتر ممثلني عن وزارتي ال�صحة والبيئة واجلمعيات الأهلية وقد ناق�ش امل�ؤمتر كيفية
الو�صول �إىل ال�شباب وزرع الثقافة املقاومة للتدخني بداخلهم وذلك بعد ا�ستعرا�ض �أحدث
الإح�صائيات التي تثبت �أن هناك زيادة يف عدد املدخنني متثل من  % 6 : 1على الرغم من
اجلهود املبذولة يف املكافحة.
 .جمتت امل�شاركة فى �أعمال ور�شة العمل التي تنظمها منظمة ال�صحة العاملية والتي مت فيها مناق�شة
املنظور القومي فى مكافحة التدخني وكيفية العمل على تفعيل القانون رقم  157ل�سنة  2007التي
�أ�صدرته وزارة ال�صحة
 .دمتت امل�شاركة فى �إجتماع مبنظمة ال�صحة العاملية حيث مت ا�ستعرا�ض الأمرا�ض الوبائية وعمل
مراجعة على خطة منظمة ال�صحة العاملية للأمرا�ض الوبائية كما دارت مناق�شة �أي�ضا عن
�أنفلونزا اخلنازير وكيفية التعامل امل�ستقبلي معها.

بناء القدرات ورفع الكفاءة
.1

1متت امل�شاركة يف ور�شة عمل باحتاد ال�صناعات عن و�ضع نظام تعريفي وت�سجيلي للكيماويات GHS

يعمل على توحيد التعريف للمواد اخلطرة و�آثارها وكيفية التعامل معها ونظام تخزينها والإتفاقيات
الدولية اخلا�صة بتداول هذه املواد اخلطرة.

2 .2متت امل�شاركة يف ور�شة عمل باملركز القومي الطبوغرايف باملقطم حيث مت مناق�شة زيادة ن�سب النمو
ال�سكاين يف م�صر يف العامني الأخريين ،وم�شاكل ال�شباب يف مراحل النمو املختلفة.
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الف�صل اخلام�س ع�شر
الكوارث والأزمات البيئية
مقدمة

�أوكل قانون حماية البيئة رقم  4ل�سنه � 94إىل وزارة الدولة ل�شئون البيئة م�سئولية �إعداد خطة
طوارئ وطنية ملواجهة الكوارث البيئية بجمهورية م�صر العربية و�إن�شاء غرفة عمليات مركزية
لتلقى البالغات و�إدارة احلوادث امل�ؤثرة على عنا�صر البيئية من خالل جمموعة عمل متخ�ص�صة
من العاملني بجهاز �شئون البيئة وبامل�شاركة مع اخلرباء واملتخ�ص�صني باجلامعات واملعاهد
البحثية املتخ�ص�صة وكذلك مع اجلهات احلكومية املعنية.

الفصل الخامس عشر :الكوارث واألزمات البيئية
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها عام 2010
1.1خطة الطوارئ الوطنية ملواجهة الكوارث البيئية:
مت �إعداد الدالئل الإر�شادية حلماية البيئة النهرية من التلوث الناجم عن �أعمال النقل النهري باملواد
البرتولية بنهر النيل وا�شرتاطات العائمات النهرية ال�سياحية ونقل الب�ضائع.
2.2خطة الطوارئ الوطنية ملواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت:
أمت حتديث قاعدة البيانات اخلا�صة باخلطة والتي ت�شمل كافة املعدات باملراكز الرئي�سية والفرعية
ملكافحة التلوث البحري بالزيت التابعة لقطاع البرتول عالوة على املعدات املوجودة باملوانئ
البحرية ومركز املكافحة التابع للجهاز مبدينة �شرم ال�شيخ ،وكذلك كافة نقاط االت�صال.

.

 .ب متت مراجعة وحتديث الواجبات وامل�سئوليات الواردة باخلطة.
 .جمتت مراجعة خطط الطوارئ لإدارة حوادث التلوث البحري بالزيت ل�شركات البرتول العاملة يف
البحر والوقوف على مدى االلتزام بخطة الطوارئ الوطنية لإدارة حوادث التلوث البحري بالزيت.
3.3امل�شروعات الإقليمية امل�شرتكة بالبحرين املتو�سط والأحمر:
 .أت�شارك م�صر دول �إقليم البحر املتو�سط يف اال�ستفادة من م�شروع  Safe med 2وذلك يف �إطار
"الإ�سرتاتيجية الإقليمية للمركز الإقليمي ملواجهة املخاطر البحرية -2005( "REMPEC
 )2015ب�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.
 .بم�شاركة م�صرية يف دعم مركز امل�ساعدات املتبادلة بالغردقة التابع للهيئة الإقليمية للحفاظ على
بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ،مع امل�شاركة يف كافة �أن�شطة الهيئة واملركز يف جماالت التدريب
لإعداد الكوادر امل�ؤهلة لإدارة الأزمات والكوارث.
4.4امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل :
.
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طوارئ التلوث بالبحر املتو�سط واملعروف با�سم  REMPECومت �أثناء الإجتماع مناق�شة ومراجعة
الإ�سرتاتيجية الإقليمية لإدارة مياه ال�صابوره بالبحر املتو�سط واحلد من الأنواع الغازية وخطة العمل
عن الأعوام من  ،2015/2010وعقب املراجعة مت �إعداد امل�سودة النهائية للإ�سرتاتيجية لطرحها
للموافقة يف �إجتماع نقاط االت�صال للمركز الإقليمي املقرر عقده يف دولة مالطا خالل �شهر مايو
 ،2011على �أن يتم التوقيع عليها �أثناء م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة يف بر�شلونة خالل نوفمرب . 2011
بامل�شاركة يف �إجتماع اللجنة القيادية للإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية والبحرية ،حيث مت مناق�شة
الإ�سرتاتيجية امل�صرية لإدارة املناطق ال�ساحلية والبحرية ،ومناق�شة التعديالت الواردة بربوتوكول
منع التلوث بالبحر املتو�سط نتيجة الأن�شطة الربية ومن م�صادر برية.
جامل�شاركة يف �أعمال امل�ؤمتر اخلتامي للمرحلة الأوىل من م�شروع مكافحة التلوث يف غابات املنجروف
باملحميات الطبيعية ب�ساحل البحر الأحمر ،والذي تنفذه املنظمة الإ�سالمية الأمريكية الدولية
�إحدى املنظمات الأهلية غري احلكومية -بالتعاون مع برنامج املنح ال�صغرية وبرنامج الأمم املتحدةالإمنائي ووزارة البيئة .
دامل�شاركة يف الوفد امل�صري امل�سافر �إىل بلجيكا لزيارة مقر حلف �شمال الأطلنطي بهدف التعرف
على �أن�شطة احللف العلمية من خالل برنامج "العلم من �أجل ال�سالم والأمن" بحث �أوجه اال�ستفادة
من الربنامج.
هامل�شاركة يف فعاليات �إجتماعات �آلية التن�سيق بني الأجهزة العربية املعنية ب�إدارة الأزمات والكوارث،
والتي تعقد مرة كل � 6أ�شهر مبقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وامل�شاركة يف الإجتماع الأول للمجل�س احلاكم للمركز الإقليمي للتدريب والبحوث يف جمال احلد
من املخاطر والذي مت �إن�شا�ؤه بالتعاون بني الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
والإ�سرتاتيجية الدولية للحد من خماطر الكوارث حيث مت خالل الإجتماع انتخاب الأمري تركي بن
نا�صر  -رئي�س ًا للمجل�س احلاكم ،كما مت انتخاب املهند�س /ماجد جورج – نائب ًا للرئي�س ،وتعيني
الدكتور  /حممد الراعي – مدير تنفيذي للمركز عن العام احلايل.
زامل�شاركة يف �إجتماع �إقليمي بجامعة الدول العربية ح�ضره وفود من م�صر و�سوريا والأردن وفل�سطني،
حيث متت مناق�شة ورقة عمل مقرتحة من م�ساعد الأمني العام للجامعة ل�شئون الأمن ،ب�ش�أن الزالزل
املحتملة باملنطقة العربية وت�أثريها على مفاعل دميونة الإ�سرائيلي مما يهدد بحدوث كارثة ت�سرب
نووي من املفاعل على غرار حادثة مفاعل ت�شرينوبل ،هذا وقد مت الإتفاق على ت�شكيل ثالثة جلان
جتتمع دوري ًا لإعداد خطط مواجهة الحتماالت الت�سرب النووي من مفاعل دميونة و�إعداد درا�سات
عن الزالزل املحتملة ،مع �أهمية تبادل املعلومات وقواعد البيانات بني الدول العربية املتاخمة
للحدود الإ�سرائيلية.
الفصل الخامس عشر :الكوارث واألزمات البيئية
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حامل�شاركة يف �إجتماع اللجنة القومية لالت�صاالت باجلهاز القومي لتنظيم االت�صاالت بالقرية الذكية،
حيث متت مناق�شة دور �شركات املحمول �أثناء �إدارة الكوارث.
طامل�شاركة يف الإجتماع املنعقد بالفرع الإقليمي بال�سوي�س لأجل مناق�شة "تلوث خليج ال�سوي�س من
امل�صادر والأن�شطة الربية" والذي �شاركت فيه جميع اجلهات املعنية ( وزارة البرتول – هيئة قناة
ال�سوي�س – هيئة موانئ البحر الأحمر – هيئة التعمري – هيئة اال�ستثمار واملناطق احلرة – مكاتب
البيئة باملحافظات ال�ساحلية – �شركات البرتول العاملة بخليج ال�سوي�س) ,حيث مت عر�ض م�صادر
التلوث املختلفة من امل�صادر الأر�ضية وحتديد �أولويات احلماية وخطة العمل للحد من تلوث اخلليج
من الأن�شطة الأر�ضية ال�ساحلية.
يامل�شاركة يف اللجنة الدائمة حلماية البيئة بقطاع النقل البحري بالإ�سكندرية ،حيث متت مناق�شة
مو�ضوعات تلوث الهواء داخل املوانئ البحرية والناجم عن تفريغ ال�شحنات ال�صب ال�سائب .وكذا
مناق�شة موقف املوانئ من الإتفاقية الدولية لإدارة مياه ال�صابورة.
كامل�شاركة فى ور�شة عمل عن "�إدارة الكوارث الطبيعية" بدولة ال�صني.
لامل�شاركة يف ور�شة العمل الإقليمية عن "تفعيل امللحق رقم  6من �إتفاقية مار بول – "78/73
باليونان.
مامل�شاركة يف ور�شة العمل الإقليمية يف "�إعداد الدليل الإر�شادي لإعداد خطط الطوارئ" واملنعقدة
مبركز امل�ساعدات املتبادلة بالغردقة برعاية الهيئة الإقليمية للحفاظ على البيئة البحرية بالبحر
الأحمر وخليج عدن "." PERSGA
نامل�شاركة يف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث واحلد من �أخطارها –مبجل�س الوزراء
برئا�سة رئي�س مركز املعلومات ودعم �إتخاذ القرار مبجل�س الوزراء وع�ضوية ممثلي جميع الوزارات
واملحافظات
# #امل�شاركة يف فعاليات اللجنة التي تعقد ب�صفة دورية مرة كل �شهر ملناق�شة �أهم الق�ضايا
املتعلقة بالكوارث و�أثارها.
# #امل�شاركة يف �إعداد اخلطط وال�سيناريوهات اخلا�صة بالكوارث البيئية .
# #امل�شاركة يف تدريبات عملية لإدارة بع�ض الكوارث البيئية ومناق�شة كافة احلوادث التي حتدث
وحتليلها واخلروج بالدرو�س امل�ستفادة منها.
سامل�شاركة يف تدريب الدار�سني بالدورة التدريبية املنعقدة باملعهد القومي للبحوث اجلنائية والإجتماعية
التابع لوزارة الت�ضامن الإجتماعي ،وذلك بعر�ض حما�ضرة يف "دور وزارة الدولة ل�شئون البيئة يف
جمال �إدارة الأزمات والكوارث البيئية".
عامل�شاركة يف فعاليات اللجنة الدائمة حلماية البيئة البحرية بقطاع النقل البحري.
الفصل الخامس عشر :الكوارث واألزمات البيئية
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التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى
1 .1مت تنظيم وعقد �إجتماع اللجنة الفنية املخت�صة ب�إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية لإدارة مياه
ال�صابورة ،حيث �أ�شرفت الإدارة على الإجتماع و�شارك فيه ممثلي قطاع النقل البحري وهيئة
ال�سالمة البحرية وهيئة موانئ البحر الأحمر.
2 .2متت امل�شاركة يف الإجتماع التن�سيقي املنعقد يف �شعبة العمليات البحرية بالإ�سكندرية لبحث �سبل
�إعداد خطة طوارئ حملية مليناء �أبوقري البحري .
3 .3مت���ت امل�شارك���ة يف فعاليات ور�ش���ة العمل الوطنية ع���ن "تقييم املخاط��ر املحتملة عن
الك��وارث الطبيعي��ة" والتي مت تنظيمه���ا مبعرفة مركز معلومات ودع���م �إتخاذ القرار
برئا�سة جمل�س الوزراء.
4 .4يف �إطار التعاون بني وزارة البيئة وهيئة الأر�صاد اجلوية والبيئة ال�سعودية مت ا�ستقبال �سمو الأمري
تركي بن نا�صر –رئي�س الرئا�سة العامة للأر�صاد اجلوية والبيئة باململكة العربية ال�سعودية وبرفقته
وفد �سعودي حيث مت ا�ستعرا�ض مهام غرفة العمليات املركزية باجلهاز ودور مركز �إدارة الأزمات
البيئية يف ال�سيطرة على احلوادث التي ت�ؤثر على نوعية البيئة لتبادل اخلربات يف هذا املجال.

�صورة ( )1-15زيارة الأمري تركي بن نا�صر –رئي�س الرئا�سة العامة للأر�صاد اجلوية
والبيئة باململكة العربية ال�سعودية لغرفة العمليات املركزية بالوزارة
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5 .5متت امل�شاركة يف الإجتماع التن�سيقي املنعقد مبركز �إدارة الأزمات التابع للقوات امل�سلحة ،وذلك
ملناق�شة امل�شاكل الناجمة عن �أن�شطة �شركات وحقول البرتول الربية والبحرية و�أ�ضرارها على
البيئة.
6 .6متت امل�شاركة يف �أن�شطة اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث واحلد من �أخطارها مبجل�س
الوزراء برئا�سة رئي�س مركز املعلومات ودعم �إتخاذ القرار مبجل�س الوزراء وع�ضوية ممثلي جميع
الوزارات واملحافظات ،منها -:
 .أامل�شاركة يف فعاليات اللجنة التي تعقد ب�صفة دورية مرة كل �شهر ملناق�شة �أهم الق�ضايا
املتعلقة بالكوارث و�أثارها.
 .بامل�شاركة يف �إعداد اخلطط وال�سيناريوهات اخلا�صة بالكوارث البيئية .
 .جامل�شاركة يف تدريبات عملية لإدارة بع�ض الكوارث البيئية
 .دمناق�شة كافة احلوادث التي حتدث وحتليلها واخلروج بالدرو�س امل�ستفادة منها.

بناء القدرات ورفع الكفاءة

1.1فى جمال التدريب:

 .أالتدريبات العملية على مواجهة الأحداث الطارئة :
امل�شاركة يف الإ�شراف على تنفيذ التجربة العملية الإ�سرتاتيجية (رع �آتوم  )7لإدارة كارثة تلوث
بحري بالزيت ,وذلك بالتعاون مع �شركة �أرامكو ال�سعودية� ،شركة �سوميد� ،شركة بي�سكو ،القوات
البحرية ،هيئة الطريان املدين وبع�ض اجلهات الإقليمية والعاملية ذات ال�صلة وذلك خالل الفرتة
من  3-1نوفمرب  2010باملنطقة �أمام ميناء �شركة �سوميد ب�سيدي كرير غرب الإ�سكندرية ,حيث
مت التدريب على �أعمال مواجهة حادث ج�سيم للتلوث البحري بالزيت ناجم عن ت�صادم �إحدى
ناقالت البرتول العمالقة مع �سفينة ناقلة حاويات و ذلك على م�شارف ميناء �سوميد حيث نتج
عن الت�صادم ت�سرب كمية من الزيت اخلام تقدر بحواىل ع�شرة �آالف طن من ناقلة البرتول,
ومن خالل تن�سيق التعاون بني العنا�صر امل�شاركة مت حتريك معدات املكافحة �إىل موقع البقعة
الزيتية املتكونة والتعامل معها و�إزالتها مع تنظيف ال�شواطئ املت�ضررة ,كما قامت عنا�صر �إنقاذ
من القوات البحرية بتنفيذ �أعمال الإنقاذ البحري لل�سفينتني وقطرهما �إىل ور�ش ال�صيانة
والإ�صالح مبيناء الإ�سكندرية البحري ,كما متت �أعمال �إدارة احلادث من خالل غرفة العمليات
املركزية باجلهاز وكذا غرفة العمليات املتقدمة بالإ�سكندرية وبالتن�سيق مع املركز الإقليمي
ملواجهة طوارئ التلوث البحري بالبحر املتو�سط واملعروف ب�إ�سم "  " REMPECللح�صول على
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دعم لوج�ستي مبعدات املكافحة والأطقم العاملة عليها من الدول املجاورة عند احلاجة �إليها,
حيث �أ�سفرت التجربة العملية عن الوقوف على نقاط القوة وال�ضعف يف منظومة �إدارة �أزمات
وكوارث التلوث البحري بالزيت �أمام ال�سواحل امل�صرية ومبا يتطلب تطوير الإمكانات والقدرات
امل�صرية لتتنا�سب مع حجم املخاطر املحتملة.

�صورة ( )2-15رع �أتوم 7

مت متابعة تنفيذ عدد  7تدريبات 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 والتدريبات العلمية املنفذة باملواين البحرية
بواقع مرة كل � 3شهور.
امل�شاركة يف تدريب دار�سي الدورة التدريبية "�إدارة �أزمات وتفاو�ض" املنعقدة مبقر كلية الدفاع
الوطني ب�أكادميية نا�صر الع�سكرية العليا ،حيث مت تدريب ال�سادة ال�ضباط على "�إدارة الأزمات
والكوارث البيئية".
امل�شاركة يف عقد دورة تدريبية "من�سق موقع مكافحة تلوث بحري" واملنعقدة مبقر جممع
املحاكيات املتكامل ب�أكادميية النقل البحري ب�أبي قري بالإ�سكندرية.
امل�شاركة يف دورة لتدريب العاملني ب�شركة العامرية للبرتول بالإ�سكندرية على "�سبل حماية
البيئة باملن�ش�آت البرتولية و ال�سالمة وال�صحة املهنية و�إدارة املخاطر البيئية".
امل�شاركة يف تنفيذ دورة لتدريب العاملني بوزارة التعليم العايل "م�سئويل الأمن وال�سالمة
باجلامعات واملعاهد العليا" حيث مت تدريبهم على �سبل تقييم املخاطر املحتملة باملن�ش�آت
الفصل الخامس عشر :الكوارث واألزمات البيئية
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التعليمية املختلفة و�إدارة اخلطر وتعليمات ال�سالمة والبيئة.
امل�شاركة يف تنفيذ دورة لتدريب العاملني ب�شركة الن�صر ل�صناعة املوا�سري ال�صلب ولوازمها
حيث مت تدريب امل�شاركني على �إدارة املخاطر البيئية داخل امل�صانع.
امل�شاركة يف تنفيذ دورة تدريبية مب�ست�شفى احل�سني اجلامعي عن "�إدارة املخاطر
بامل�ست�شفيات".

مت التن�سيق لعقد عدد  4دورات تدريبية يف جمال "مكافحة التلوث بالزيت" وذلك مبقر جممع
املحاكيات املتكامل بالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

�صورة رقم ( )3-15تدريب عملى على مكافحة التلوث بال�شواطئ

 .بتدريب اجلهات:
مت امل�شاركة يف تدريب �ضباط كلية الدفاع الوطني ب�أكادميية نا�صر العليا على �إدارة
الأزمات والكوارث
مت التن�سيق لعقد عدد  3دورات تدريبية يف جمال مكافحة التلوث بالزيت وذلك مبقر جممع
املحاكيات املتكامل بالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
2.2املتابعة امليدانية للمواقع ذات الأن�شطة التي تت�سم باخلطورة :
مت تنفيذ عدد  7زيارات متابعة ميدانية للمواقع التي تت�سم باخلطورة ومدى جهود هذه املواقع ملنع
احلوادث والإمكانيات املتوفرة ملواجهة املخاطر املحتملة.
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3.3متابعة �أعمال الإدارة والت�شغيل ملركز مكافحة التلوث البحري ب�شرم ال�شيخ:
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.
عالوة على متابعة التقارير ال�شهرية الواردة من ال�شركة وقطاع حمميات جنوب �سيناء عن مدى
االلتزام بتنفيذ خطة العمل.

�صورة (� )3-15سفينة مكافحة التلوث �إنفايرو�شرم مبركز
مكافحة التلوث ب�شرم ال�شيخ التابع للوزارة

م�ؤ�شرات الأداء
جدول ( � )1-15إح�صائيات بالغات احلوادث التي مت �إدارتها خالل عام 2010

املوقع

العدد

بالغات التلوث بنطاق قناة ال�سوي�س

2

بالغات التلوث باملواين البحرية

8

بالغات التلوث بالبحر الأحمر

29

بالغات تلوث بالبحر املتو�سط

3

بالغات تلوث بنهر النيل

10

بالغات �أخرى متنوعة

2

املجموع

54
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�شكل ( )1-15الت�صنيف اجلغرافى للحوادث
جدول ( � )2-15إح�صائيات بالغات احلوادث التي مت �إدارتها خالل عام 2010
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نوع التلوث

العدد

تلوث بالزيت اخلام

12

حريق

1

�شحط ب�شعاب مرجانية

2

غرق

2

كيماويات

1

م�شتقات برتولية

10

مياه �سناتني

0
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�شكل ()2-15الت�صنيف النوعي للحوادث
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الف�صل ال�ساد�س ع�شر
الفروع الإقليمية للجهاز
مقـدمــة

فى �إطار تفعيل القانون رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009ب�ش�أن حماية البيئة
من التلوث ،والقوانني املتعلقة بحماية نهر النيل واملجارى املائية واملوارد الطبيعية ،تقوم الفروع
الإقليمية جلهاز �شئون البيئة والبالغ عددها حتى الآن  11فرع بنطاق حمافظات جمهورية م�صر
العربية بتنفيذ ال�سيا�سات واخلطط التى ت�ضعها وزارة الدولة ل�شئون البيئة للحد من م�صادر
التلوث ورفع الوعي البيئي لدى املواطنني وتنفيذ برامج وم�شروعات بيئية بهدف احلفاظ على
نوعية البيئة �سواء مياه (نهر النيل ،جمارى مائية ،بحار) �أو هواء ( من�ش�آت �صناعية كربى �أو
متو�سطة �أو �صغرى) ،بهدف حتقيق التنمية امل�ستدامة للموارد الطبيعية ،وحتقيق عائد �إقت�صادي
و�إجتماعي للدولة.
كما تعترب الفروع الإقليمية جلهاز �شئون البيئة همزة الو�صل بني املجتمع احلكومي واملجتمع
املدين بكافة املحافظات ،وذلك فى �إطار �إ�سرتاتيجية احلفاظ على البيئة فى م�صر ،ولتنفيذ
خطط وبرامج الدولة املتمثلة فى جمال العمل البيئى ملكافحة الفقر والنهو�ض بالتنمية
احل�ضرية والريفية .
وتقوم الفروع الإقليمية جلهاز �شئون البيئة ب�إعداد خطط �سنوية ومهام فى جمال العمل البيئى،
تت�ضمن �أعمال التفتي�ش البيئى على املن�ش�آت ال�صناعية الكربى وال�صغرى باملناطق ال�صناعية،
�أو التجمعات ال�صناعية� ،أو التى تقوم بال�صرف على املجارى املائية وخا�صة نهر النيل .هذا
بالإ�ضافة �إىل �أعمال ر�صد نوعية املياه والهواء ،وحتليل البيانات الواردة للو�صول �إىل م�ؤ�شرات
التلوث البيئى ،وفح�ص �شكاوى املواطنني املتعلقة باملجال البيئى والعمل على �إزالتها ،وكذلك
مراجعة درا�سات تقييم الأثر البيئى للم�شروعات ال�صغرى.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام  2010اخلا�صة بقطاع �شئون الفروع
1.1برنامج حماية نهر النيل
 .أفى جمال ال�صرف ال�صناعى للمن�ش�آت ال�صناعية -:
# #فى �إطار خطة الفروع الإقليمية جلهاز �شئون البيئة ملتابعة خطط توفيق �أو�ضاع املن�ش�أت ال�صناعية
التى تقوم بال�صرف ال�صناعى على نهر النيل خالل عام  ,2010بلغ �إجماىل عدد املن�ش�آت التى
�أوقفت ال�صرف عدد (  ) 69من�شـ�أة �صناعية �أوقفت نهائي ًا ال�صرف ال�صناعى وحتويله �إما على
�شبكة ال�صرف ال�صحى �أو ب�إعادة تدويره ب�إجمالـى كميـة �صرف  451.14مليون م / 3عام،
بن�سبـة  %94.6من �إجماىل كمية ال�صرف على نهر النيل وفروعه  ،هذا بالإ�ضافة �إىل بع�ض
اجلهود التى تتم من خالل الفروع الإقليمية مع املن�ش�آت ال�صناعية الأخرى التى تقوم بال�صرف
على نهر النيل ولها خطط توفيق �أو�ضاع بيئية وهى كالتاىل -:
توفيق �أو�ضاع  9من�شـ�آت �صناعيـة ت�صرف �صرف مطابق بكمية �صرف  3.7مليون م/ 3

عام بن�سبة  %13من �إجماىل ال�صرف احلاىل ،منها من�ش�أة واحدة قامت مبطابقة ال�صرف
ال�صناعى اخلا�ص بها بعد تنفيذ خطة توفيق الأو�ضاع البيئية .
يوجد  21من�ش�أة تقوم بتنفيذ خطط لتوفيق �أو�ضاعها بكمية �صرف تبلغ  21.98مليون م/ 3

عام بن�سبة  %5.6من �إجماىل الكمية عن طريق تعديل العمليات ال�صناعية وتنفيذ حمطات
ملعاجلة ال�صرف ال�صناعى اخلا�ص بها �أو تنفيذ م�شروعات لربط �صرف املن�ش�أة على �شبكة
ال�صرف ال�صحى و�إيقافه نهائي ًا  ،وهذه اخلطط حمددة بجداول زمنية ويتم متابعتها ب�صفة
دورية عن طريق جهاز �شئون البيئة و�إدارات التفتي�ش بالفروع الإقليمية.
يوجد  2من�ش�أة متوقفة متام ًا عن العمل وكانت ت�صرف على م�صارف تـ�ؤدى لنهر النيل (غري

مبا�شر) بكمية تبلغ � 171.5ألف م/3عام.
يوجد من�ش�أة واحدة فقط جارى �إلزامها بتقدمي خطة لتوفيق �أو�ضاعها وت�صرف كمية تبلغ

� 183ألف م/3عام ويتم �إتخاذ كافة الإجراءات القانونية جتاهها.
 .بفى جمال العائمات النهرية-:
تقوم وزارة الدولة ل�شئون البيئة من خالل جلنة م�شرتكة مكونة من (جهاز �شئون البيئة وفروعه
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الإقليمية باملحافظات ،الإدارة العامة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات ،والإدارة العامة ل�شرطة
ال�سياحة والآثار ،و�إدارات �شئون البيئة مبحافظتى الأق�صر و�أ�سوان ) بالتفتي�ش الدورى على
العائمات النهرية ،وقد �أ�سفرت نتائج التفتي�ش خالل عام  2010عن الآتى :
 خالل عام  2010مت التفتي�ش على عدد  493عائمة �سياحية ووجد  366عائمة خمالفة ،وعدد
 70عائمة مطابقة ،وعدد  57متوقفة �أثناء التفتي�ش.
 وقد مت حترير حما�ضر خمالفات بيئية لكافة املن�ش�آت والعائمات املخالفة ويتم متابعتها
ب�شكل دوري لإلزام العائمات املخالفة بتطبيق املعايري الواردة بالقانون رقم  4ل�سنة 1994
واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة من التلوث ،والقانون رقم  48ل�سنة 1982
حلماية نهر النيل .
�صدور قـرار ال�سيد املهند�س وزير الدولة ل�شئون البيئة رقـم  101ل�سنة  2010بت�شكيل جلنة
فنية لدرا�سة �أو�ضاع العائمات النهرية فى م�صر من املتخ�ص�صني (وزارة الدولة ل�شئون البيئة
 وزارة ال�سياحة  -وزارة املوارد املائية والرى  -الهيئة العامة للنقل النهرى  -الإدارة العامةل�شرطة البيئة وامل�سطحات ،غرفة العائمات ال�سياحية) ،لكى تقوم هذه اجلهات ببحث وو�ضع
احللول الفنية املنا�سبة ملنع �صرف العائمات نهائي ًا على نهر النيل ،والو�صول بالإنبعاثات الناجتة
عن حمركات العائمات للحدود امل�سموح بها.
قامت اللجنة بطرح م�شروع يتلخ�ص فى زيادة �سعة خزانات ال�صرف ال�صحى للعائمات ونقل
�صرفها على املرا�سى ومنه �إىل �شبكة ال�صرف ال�صحى للمدينة ،بالإ�ضافة �إىل ح�صر �شامل
للعائمات العاملة بني حمافظتى الأق�صر و�أ�سوان ومت ت�سليم من�شور ملالكى هذه العائمات بوا�سطة
غرفة العائمات ال�سياحية ب�ضرورة درا�سة التعديالت لكل عائمة عن طريق اال�ست�شاريني
املتخ�ص�صني حيث ت�ستقبل غرفة املن�ش�آت ال�سياحية والإدارة املركزية لنوعية املياه بالوزارة
خطابات من هذه العائمات وخماطبة حمافظتى الأق�صر و�أ�سوان مبا مت ،كما مت �إجراء ح�صر
�شامل للمرا�سى النهرية متهيد ًا لدرا�سة تطويرها ومدى توافر و�سائل ا�ستقبال ال�صرف ال�صحى
ومياه �سناتني.
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2.2برنامج مواجهة نوبات تلوث الهواء احلادة
قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة من خالل قطاع �شئون الفروع بتنفيذ برامج ملواجهة نوبات تلوث
الهواء احلادة ( ال�سحابة ال�سوداء ) خالل الفرتة من � 1سبتمرب� 2010إىل  15نوفمرب ،2010حيث
مت �إجراء الأتى -:
 .أاملرور اليومي على الأرا�ضي الزراعية ملتابعة �أعمال جمع ق�ش الأرز من قبل الفالحني وكذلك
متابعة �أعمال احلرق املك�شوف لق�ش الأرز �أو حطب الذرة �أو خملفات زراعية حيث تقوم الفروع
يف حالة وجود �أي حرائق بالإت�صال بوحدة املطافئ لإخماد احلرائق مع �إتخاذ الإجراءات
القانونية حيال املزارع املخالف.
 .باملرور على املن�ش�آت ال�صناعية واملناطق ذات التجمع ال�صناعي (مكامري الفحم ،امل�سابك،
الطوب الطفلى ،من�ش�آت �صناعية) للوقوف على حالة هذه املن�ش�آت و�إتخاذ الإجراءات القانونية
حيال املن�ش�آت املخالفة �أو التنبيه ب�ضرورة تخفيف الأحمال ،بالإ�ضافة �إىل متابعة جمع ق�ش
الأرز وحطب الذرة من قبل ال�شركات املخت�صة ،كذلك متابعة م�شروع املزارع ال�صغري يف حتويل
ق�ش الأرز �إىل �سماد ع�ضوي �أو علف حيواين ،على النحو التايل:
# #كمية ق�ش الأرز التي مت جمعها خالل تلك الفرتة بلغت  283323طن.
# #كمية حطب الذرة التي مت جمعها خالل تلك الفرتة بلغت  129664طن.
# #كمية ال�سماد الع�ضوي التي مت حتويلها خالل تلك الفرتة بلغت  13739طن.
# #كمية الأعالف التي مت حتويلها خالل تلك الفرتة بلغت  2239طن.
# #بلغت عدد املحا�ضر التي مت حتريرها من قبل الفروع الإقليمية للحرق املك�شوف لق�ش الأرز
�أو حطب الذرة �أو املخلفات الزراعية �أو القمامة عدد  3196حم�ضر خمالفة.
3.3برنامج تطوير �أداء الفروع الإقليمية ورفع كفاء العاملني
 .أمت جتديد �شهادة نظام اجلودة ( الأيزو  ) 2008 / 9001جودة الإدارة لعدد  5فروع �إقليمية
(الإ�سكندرية ،ال�سوي�س ،طنطا ،املن�صورة� ،أ�سيوط ) خالل عام . 2010
 .بمت جتديد �شهادة اجلودة ( الأيزو  ) 2005 / 17025اعتماد املعامل لعدد  5معامل لفروع
(الإ�سكندرية ،طنطا ،املن�صورة ،ال�سوي�س� ،أ�سيوط ) خالل عام . 2010
 .جمت التنظيم واال�شرتاك يف عدد  82دورة تدريبية داخل وخارج م�صر للعاملني بالفروع الإقليمية يف
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جماالت العمل املختلفة بهدف رفع كفاءة العاملني بالفروع ،ورفع الوعي البيئي للم�ؤ�س�سات والأفراد
بكافة حمافظات م�صر.
 .دمت افتتاح عدد  3فروع جلهاز �شئون البيئة مبحافظات ال�شرقية ،الوادى اجلديد ،الفيوم �ضمن خطة
الوزارة لدعم الق�ضايا البيئية وزيادة الوعى البيئى وت�سهيل الإجراءات اخلا�صة بالنواحى البيئية
للم�ستثمرين واملواطنني .

وفيما يلي عر�ض لأهم الأن�شطة التي مت تنفيذها يف كل فرع على حدا:
1.1فرع القاهرة الكربي
 .أمت الإنتهاء من  % 70من البنية الأ�سا�سية ( كهرباء ،طرق ،مباين �إدارية ) مل�شروع نقل م�سابك �شربا
اخليمة �إىل منطقة ال�صفا ال�صناعية ب�أبو زعبل .
 .بمت تنفيذ برنامج لرفع تراكمات املخلفات ال�صلبة مبحافظـات ( القاهرة ،اجليزة� 6 ،أكتوبر،
القليوبية ،حلوان ) حيث بلغت الكميات  170800م 3بن�سبة  %100لعدد  32موقع .
 .جمت توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت التى تقوم ب�أعمال ال�صرف ال�صناعى على نهر النيل والبالغ
عددها  8من�ش�آت �صناعية تقوم ب�صرف �صناعى على نهر النيل بنطاق حمافظات الفرع ‘ حيث تتم
املتابعة الدورية لهما ،وفى حالة وجود �أى حيود عن احلدود امل�سموح بها لأحكام القانون رقم 48
ل�سنة  1982ب�ش�أن حمايـة نهر النيل واملجارى املائية ،تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .
 .دفيما يخ�ص نوعية املياه لنهر النيل واملجارى املائية :مت ر�صد عدد  21موقع داخل نطاق حمافظات
الفرع حيث �أو�ضحت نتائج التحاليل للعينات مطابقة عدد  3عينات ،وعدم مطابقة عدد  18عينة
لأحكام القانون .
 .هفيما يخ�ص نوعية الهواء :مت ر�صد عدد  8مواقع داخل نطاق حمافظات الفرع حيث جاءت نتائج
التحاليل للعينات لتعك�س مطابقة عدد  7عينات ،وعدم مطابقة عدد عينة واحدة لأحكام القانون
رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة من التلوث.
 .ووتتم �إجراءات التفتي�ش البيئي على املن�ش�آت ال�صناعية ووفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على املن�ش�آت
فقد مت �إدراج عدد  279من�ش�أة �صناعية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئى عليها وقد �أظهرت النتائج
مطابقة عدد  86من�ش�أة ،وعدم مطابقة عدد  188من�ش�أة ،وفق ًا لأحكام القانون ،وكذلك توقف عدد
 5من�ش�آت عن العمل �أثناء عمليات التفتي�ش .
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 .زمتت مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثري البيئى للمن�ش�آت ال�صناعية وقد بلغ عددها  1848درا�سة .حيث
متت املوافقة على عدد  1754درا�سة ،ورف�ض عدد  1درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد  33درا�سة،
وعدد  14درا�سة ال تخ�ضع للتقييم وحتويل عدد  14درا�سة لقطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون البيئة.
 .حيف جمال التوعية البيئية ،بلغ عدد النداوت واللقاءات وور�ش العمل مع اجلهات املختلفة  .531منهم
عدد  357ندوة وور�ش عمل عامة ،وعدد  58لقاء مع جمعيات �أهلية عاملة فى جمال البيئة ،وعدد 91
ندوة بدور العبادات املختلفة ،وعدد  25دورة تدريبية .
2.2فرع و�سط الدلتا بطنطا
 .أمت تنفيذ م�شروع �إقامة حمطة معاجلة مركزية لل�صرف ال�صناعي لل�شركات مبنطقة مبارك
ال�صناعية بقوي�سنا بطاقة ت�صميمية �60ألف م / 3يوم ،وقد بد�أ التنفيذ يف عام  2009ومن املتوقع
الإنتهاء منها بنهاية عام . 2011
 .بقيام �شركة بيل كلر لدباغة اجللود بتنفيذ وحدة معاجلة لإزالة الكروم من ال�صرف ال�صناعى لها
قبل �صرفه على حمطة املعاجلة املركزية اجلارى �إن�شا�ؤها مبنطقة مبارك ال�صناعية ،حيث مت تنفيذ
حواىل  %97من امل�شروع.
 .جمت توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت التي تقوم ب�أعمال �صرف �صناعي على نهر النيل حيث مت الإنتهاء
من توفيق �أو�ضاع عدد  3من�ش�آت ،وتتم املتابعة الدورية لعدد  10من�ش�آت �صناعية تقوم ب�صرف
�صناعي على نهر النيل بنطاق حمافظات الفرع .وفى حالة وجود �أي حيود عن احلدود امل�سموح بها
لأحكام القانون رقم  48ل�سنة  1982ب�ش�أن حمايـة نهر النيل واملجارى املائية ،تتخذ كافة الإجراءات
القانونية حيالها .

�صورة ( )1-16توفيق الأو�ضاع املن�ش�آت ال�صناعية تو�ضح �إزالة ما�سورة ال�صرف من علي ترعة الباجورية واخلا�صة ب�شركة فرتا لت�صنيع الورق بكفر الزيات
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�صورة ( )2-16عمليات مد خط ال�صرف اخلا�ص ب�شركة القاهرة لتكرير البرتول بطنطا

 .دفيما يخ�ص نوعية املياه لنهر النيل واملجارى املائية :مت ر�صد عدد 139موقع داخل نطاق حمافظات
الفرع حيث جاءت نتائج التحاليل للعينات لتو�ضح مطابقة عدد  9عينات ،وعدم مطابقة عدد 130
عينة لأحكام القانون رقم  48ل�سنة  1982ب�ش�أن حماية نهر النيل واملجارى املائية.
 .هفيما يخ�ص نوعية الهواء :مت ر�صد عدد  669موقع داخل نطاق حمافظات الفرع حيث جاءت نتائج
التحاليل للعينات لتبني مطابقة عدد 530عينة ،وعدم مطابقة عدد  139عينة لأحكام القانون رقم 4
ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة من التلوث.
 .والتفتي�ش البيئي على املن�ش�آت ال�صناعية وذلك وفق ًا للخطة ال�سنوية للتفتي�ش على املن�ش�آت ال�صناعية
لبيان مدى مطابقة املن�ش�آت لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة 2009
حلماية البيئة ،حيث مت �إدراج عدد  956من�ش�أة �صناعية كربى ومتو�سطة و�صغرى خالل عام ،2010
وبيانها كما يلي :
عدد  172من�ش�أة ،تبني مطابقة عدد 104من�ش�أة ،وعدم مطابقة عدد  54من�ش�أة ،وتوقف عدد
14من�ش�أة عن العمل �أثناء عمليات التفتي�ش ومت �إتخاذ الإجراءات القانونية حيال املخالفات .
عدد  40من�ش�أه يف جمال ال�صرف ال�صناعي تبني مطابقة عدد  25من�ش�أة وعدم مطابقة
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 15من�ش�أة مت �إتخاذ الإجراءات القانونية حيال املخالفات.
عدد 20م�سبك .
عدد 188مكمورة فحم ،وتبني خمالفة عدد  21مكمورة.
عدد  178فاخورة ،وخمالفة  38فاخورة.
عدد 140م�صنع طوب طفلي ،تبني خمالفة عدد 18م�صنع.
عدد  90معطنة كتان تبني عدم مطابقة عدد  60معطنة وتوقف عدد  30معطنة.
عدد  42مبخرة زبيب ،تبني عدم مطابقة عدد  41مبخرة وتوقف واحدة
 عدد 60ك�سارة بال�ستيك تبني مطابقة عدد  7ك�سارات وعدم مطابقة عدد  30ك�سارة وتوقف
عدد  23ك�سارة .
عدد  26م�صنع تفتيح �أقم�شة تبني عدم تطابقها.
ومت �إتخاذ الإجراءات القانونية حيال املخالفات.
 .ز�إجراء قيا�سات عوادم ال�سيارات لعدد � 652سيارة تعمل بالبنزين ،حيث تبني خمالفة عدد � 40سيارة
وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
 .حمراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثري البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية وقد بلغ عددها  3639درا�سة ،حيث مت
املوافقة على عدد  2186درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد  396درا�سة ،وحتويل عدد  27درا�سة
لقطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون البيئة.
 .طيف جمال التوعية البيئية بلغ عدد النداوت واللقاءات وور�ش العمل مع اجلهات املختلفة  315منهم
عدد  128ندوة وور�ش عمل عامة ،وعدد  2دورة تدريبية ،وعدد  185ن�شاط �آخر متعلق بالعمل البيئي
من �أحاديث تلفزيونية و�إذاعية وحلقات نقا�ش وم�سريات ومهرجانات.
3.3فرع و�سط ال�صعيد ب�أ�سيوط
 .أ�إجراء حملة مو�سعة مع �شرطة البيئة وامل�سطحات حيث مت �إزالة قي�سونات ال�صرف ال�صحي املخالفة
وقمائن الطوب ومكامري الفحم بنطاق حمافظتي �أ�سيوط و�سوهاج.
 .ب�إ�ستبدال الفالتر اخلا�صة بخط الإنتاج رقم  1بفالتر حقائبية مب�صنع ا�سمنت �أ�سيوط وفقً خلطة
توفيق او�ضاع امل�صنع .
 .ج�إدخال الغاز الطبيعي مل�صنع �سكر �أبو قرقا�ص والبدء يف الت�شغيل التجريبي بتمويل من بنك التعمري
االملانى . KFW
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 .ددعم مركز ومدينة القو�صية مبحافظة �أ�سيوط بعدد � 6000شجرة ،مع تنفيذ حمالت ملنع قطع
والتقليم اجلائر للأ�شجار.
 .هتوفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت التي تقوم ب�أعمال ال�صرف ال�صناعي على نهر النيل حيث مت الإنتهاء
من توفيق �أو�ضاع عدد  2من�ش�أة ،وتتم املتابعة الدورية لعدد  4من�ش�آت �صناعية تقوم ب�صرف �صناعي
على نهر النيل بنطاق حمافظات الفرع وفى حالة وجود �أي حيود عن احلدود امل�سموح بها لأحكام القانون
رقم  48ل�سنة  1982ب�ش�أن حمايـة نهر النيل واملجارى املائية تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .
 .وفيما يخ�ص نوعية املياه لنهر النيل واملجارى املائية :مت ر�صد عدد  49موقع داخل نطاق حمافظات
الفرع حيث جاءت نتائج التحاليل للعينات لتو�ضح مطابقة عدد  28عينة ،وعدم مطابقة عدد 21
عينة لأحكام القانون رقم  48ل�سنة  1982ب�ش�أن حماية نهر النيل واملجارى املائية.
 .زفيما يخ�ص نوعية الهواء :مت ر�صد عدد  879موقع داخل نطاق حمافظات الفرع حيث جاءت نتائج
التحاليل للعينات لتبني مطابقة عدد 585عينات ،وعدم مطابقة عدد  297عينة لأحكام القانون
رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة من التلوث.
 .حتتم �إجراءات التفتي�ش البيئي على املن�ش�آت ال�صناعية ووفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على املن�ش�آت
حيث مت �إدراج عدد 214من�ش�أة �صناعية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي عليها وقد جاءت النتائج
لتبني مطابقة عدد 17من�ش�أة ،وعدم مطابقة عدد  197من�ش�أة ،وفق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة
 1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة من التلوث .
 .طمراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثري البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية بلغ عددها  1195درا�سة حيث مت املوافقة
على عدد 1064درا�سة ،ورف�ض عدد  4درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد  50درا�سة ،وعدد 46
درا�سة ال تخ�ضع للتقييم وحتويل عدد  31درا�سة لقطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون البيئة.
 .ييف جمال التوعية البيئية بلغ عدد النداوت واللقاءات وور�ش العمل مع اجلهات املختلفة  531منهم
عدد  357ندوة وور�ش عمل عامة ،وعدد  58لقاء مع جمعيات �أهلية عاملة يف جمال البيئة ،وعدد 91
ندوة بدور العبادات املختلفة ،وعدد  25دورة تدريبية .
 .كيف جمال خدمة املواطنني مت تلقى عدد � 600شكوى ،ومت الإنتهاء من كافة الإجراءات الالزمة حلل
هذه ال�شكاوى
4.4فرع البحر الأحمر بالغردقة
 .أ�إزالة كافة �آثار البقع الزيتية امللوثة ل�ساحل مدينة الغردقة الناجتة عن ت�سرب نفطى من من�صات
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لإنتاج البرتول ،وذلك بالتن�سيق مع مركز مكافحة التلوث البحري ب�شرم ال�شيخ ،و�إدارات مكافحة
التلوث بالزيت ب�شركات البرتول التابعة للهيئة العامة للبرتول.
 .بمت التفتي�ش على مواين حمافظة البحر الأحمر وفق ًا ملا يلي:
ميناء �سفاجا اجلديد ( �أبو طرطور) :حيث تبني التزام �إدارة امليناء بتغطية ال�سيور الناقلة
وتغطية عنابر ال�سفينة �أثناء �شحنها بالفو�سفات.
ميناء احلمراوين  :تبني التزام �إدارة امليناء بتغطية �أماكن التقاء ال�سيور .
وميناء �سفاجا القدمي (�شركة م�صر للأملونيوم) :تبني التزام �إدارة امليناء بتغطية ال�سيور
الناقلة للفحم البرتويل الأخ�ضر.

�صور()3-16عمليات ال�شحن مبيناء �سفاجا ( �أبو طرطور )

�صور ( )4-16تو�ضح عمليات ال�شحن مبيناء احلمروين

�صور ( )5-16عمليات التفريغ مبيناء �سفاجا القدمي
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 .جمت توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت التي تقوم ب�صرف مياه ال�صرف ال�صناعي على البحر الأحمر
حيث مت الإنتهاء من توفيق الأو�ضاع البيئية لعدد  11من�ش�أة �صناعية وبرتولية ،كما تتم املتابعة
الدورية لعدد  7من�ش�آت �صناعية وبرتولية للإنتهاء من خطط توفيق الأو�ضاع اخلا�صة ،وعدد 3
من�ش�آت بالن�سبة للهواء وال�ضو�ضاء .
 .دفيما يخ�ص نوعية املياه :مت ر�صد عدد  12موقع �صرف �صناعي و�صحي وجاءت نتائج التحاليل
للعينات لتو�ضح مطابقة عدد 6عينات ،وعدم مطابقة عدد  6عينات ،ور�صد �صرف حمطات حتليه
املياه اخلا�صة بالقرى ال�سياحية يف  34موقع وجاءت نتائج التحاليل للعينات لتعك�س مطابقة عدد
18عينات ،وعدم مطابقة عدد  16عينة ،ور�صد ملوثات مياه ال�شرب لعدد  28موقع وجاءت نتائج
التحاليل للعينات مطابقة عدد  22عينات ،وعدم مطابقة عدد  6عينة .
 .هفيما يخ�ص نوعية الهواء :مت ر�صد عدد  123موقع داخل نطاق حمافظات الفرع و�أو�ضحت نتائج
التحاليل للعينات مطابقة عدد  99عينة ،وعدم مطابقة عدد  24عينة لأحكام القانون رقم  4ل�سنة
 1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة من التلوث.
 .ور�صد م�صادر التلوث على البحر الأحمر ،حيث مت ر�صد نوعية الهواء وال�ضو�ضاء مبدينة الق�صري يف
منطقة احلرفيني (املنطقة ال�صناعية) وكانت النتائج مطابقة.
 .ز�إجراء التفتي�ش البيئي على املن�ش�آت ال�صناعية ووفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على املن�ش�آت فقد مت
�إدراج عدد  279من�ش�أة �صناعية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي عليها وقد جاءت النتائج مطابقة
عدد  86من�ش�أة ،وعدم مطابقة عدد  188من�ش�أة ،وفق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994واملعدل
بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة من التلوث ،وكذلك توقف عدد  5من�ش�آت عن العمل �أثناء
عمليات التفتي�ش.
 .حمراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثري البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية بلغ عددها  87درا�سة حيث مت املوافقة
على عدد  65درا�سة ،ورف�ض عدد  1درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد  17درا�سة ،ودرا�سة واحدة
ال تخ�ضع للتقييم وحتويل عدد  4درا�سات لقطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون البيئة.
 .طيف جمال خدمة مواطنني مت تلقى عدد ( � ) 27شكاوى ،ومت �إتخاذ الإجراءات الالزمة لكافة ال�شكاوى.
 .ييف جمال التوعية البيئية بلغ عدد النداوت واللقاءات وور�ش العمل مع اجلهات املختلفة  135منهم
عدد  70ندوة ولقاءات وحلقات نقا�شية ،وعدد  4لقاءات مع جمعيات �أهلية عاملة يف جمال البيئة،
وعدد  10ندوة بدور العبادة املختلفة ،وعدد  13دورة تدريبية ،وعدد  37ن�شاط �آخر متعلق بالعمل
البيئي من ت�صميم ن�شرات �إعالمية توجيه ر�سائل �إعالمية وم�ؤمترات.
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5.5فرع �شرق الدلتا باملن�صورة
 .أ�إزالة �أثار حادث وجود بقعة زيتية الناجتة عن ماكينتني رفع مياه ري الآرا�ضى الزراعية الواقعتني على
نهر النيل �أمام منطقة قولنجيل مبدينة املن�صورة حيث مت ا�ستخدام باالت ق�ش الأرز فى امت�صا�ص
بقع الزيت بالتن�سيق مع �إدارة الأزمات والكوارث و�إدارة املناطق ال�ساحلية ،وحادث انقالب �سيارة
نقل حمملة ب�سائل اليوريا على طريق �شربني دمياط ال�سريع �أمام قرية بنيامني مبركز �شربني –
حمافظة الدقهلية .
 .بخالل عام  2010مت القيام بحملة مو�سعة ببحرية املنزلة مب�شاركة الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�سمكية
و�شرطة البيئة وامل�سطحات املائية والأمن العام ،ا�شتملت على �أربعة مناطق وهي (بحر البقر  /بحر
دا�شدي  /القرعة � /إبن �سالم ) مبحافظة الدقهلية حيث مت �إزالة حو�ش وج�سور فى م�ساحات ت�صل
اىل  2905فدان ،واقتالع  3500غريزة خ�شبية ،وتنمية  75فدان ب�إزالة وجمع ورد النيل والب�شنني
والبو�ص وحتويل املنطقة �إيل منطقة �صيد حر حيث يتم اال�ستعانة بعدد  17حفار ،كما مت تطوير
 290فدان ب�إزالة الهي�ش والبو�ص والب�شنني وحتويل املنطقة �إىل منطقة �صيد حر ،و�أي�ض ًا بنطاق
حمافظتى بور�سعيد ودمياط حيث مت �إزالة ج�سور و�أحوا�ش يف منطقتي املثلث والرحامنة (منطقة
ال�صيد احلر) وذلك فى م�ساحات ت�صل �إىل  3463فدان ،وعدد � 10إ�شغاالت مب�ساحة  7200م2
و هي عبارة عن ( مزرعة دواجن ،حمطة خلط �إ�سفلتية ،حظرية موا�شي� ،أك�شاك) يف منطقة 200
مرت يف حرم البحرية حيث مت اال�ستعانة بعدد  6حفارات و لودر .
 .جتنظيم حملة مع ال�شرطة وجمل�س مدينة ميت غمر على عدد  3حمطة غ�سيل ال�سيارات والتي ت�صرف
على ترعة املن�صورية ب�أبونبهان ميت غمر -دقهلية ومت �إزالتها جميع ًا .

�صورة ( )6-16الزيوت و�شحوم يف جمرى
اخل�شبية  -ترعة املن�صورية ناجت غ�سيل ال�سيارات
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�صورة ()7-16مواتري الغ�سيل على القواعد
ونظافة مياه بعد توقف الغ�سيل
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�صورة ()8-16ماكينة غ�سيل ال�سيارات واملقامة على
ج�سر ترعة املن�صورية قبل حملة الإزالة

�صورة ()9-16موقع ماكينة غ�سيل ال�سيارات واملقامة على
ترعة املن�صورية بعد �إزالة ماكينة الغ�سيل

�صورة ()10-16ردم حو�ض الغ�سيل باحلالة الثانية

�صورة ( )11-16حملة الإزالة بالتعاون مع ال�شرطة وجمل�س املدينة
با�ستخدام لودر جمل�س مدينة ميت غمر
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 .دمت دعم حمافظة الدقهلية بعدد � 12200شتلة ،بالإ�ضافة �إىل دعم حديقة مركز مدينة طلخا
مب�ساحة 3360م 2جنيلة وعدد � 1170شجرة لزراعة احلديقة ،وكذلك دعم حمافظة دمياط بعدد
� 12000شتلة� ،ضمن احتفاالت وزارة البيئة بيوم البيئة العاملى.
 .همت توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت التي تقوم ب�أعمال ال�صرف ال�صناعي على نهر النيل والبالغ
عددها  25من�ش�أة ،حيث قامت عدد  4من�ش�آت بالإنتهاء من توفيق �أو�ضاعها ،وتقوم  11من�ش�آة
�صناعية بتنفيذ خطط توفيق �أو�ضاعها البيئية ،وهناك عدد  10من�ش�آت �صناعية مت �إتخاذ الإجراءات
القانونية حيالها برفع دعاوى ق�ضائية .
 .ور�صد نوعية الهواء ،حيث بلغ عدد مواقع الر�صد  199موقع داخل نطاق حمافظات الفرع حيث جاءت
نتائج التحاليل للعينات مطابقة عدد  101عينة ،وعدم مطابقة عدد  98عينة لأحكام القانون رقم
 4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة من التلوث.
 .زمت �إجراء التفتي�ش البيئي على املن�ش�آت ال�صناعية وفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على املن�ش�آت وقد مت
�إدراج عدد  592من�ش�أة �صناعية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي عليها وقد جاءت النتائج مطابقة
عدد  387من�ش�أة ،وعدم مطابقة عدد  205من�ش�أة ،وفق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994واملعدل
بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة من التلوث ,ومت �إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
 .حمت مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثري البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية بلغ عددها  1539درا�سة حيث مت
املوافقة على عدد  1507درا�سة ،ورف�ض عدد  6درا�سات ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد  10درا�سات،
وحتويل عدد  16درا�سة لقطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون البيئة.
 .طيف جمال خدمة مواطنني مت تلقى عدد � 1048شكوى ،ومت �إتخاذ الإجراءات الالزمة حيال 633
�شكوى ،وجارى التن�سيق مع �إدارات البيئة باملحافظات لإتخاذ الإجراءات حيال باقي ال�شكاوى .
 .ييف جمال التوعية البيئية بلغ عدد النداوت  305ندوة بيئية ،وعدد  5رحالت بيئية ،وعدد  11حملة
ت�شجري ونظافة .
6.6فرع جنوب ال�صعيد (�أ�سوان)
 .أمت الإنتهاء من م�شروع �إعادة ت�أهيل اخلط الأول والثالث من �إنتاج حام�ض النيرتيك مب�صنع كيما،
وذلك للم�ساهمة يف خف�ض ن�سبة انبعاثات الأكا�سيد النيرتوجينية من مداخن ق�سم �إنتاج حام�ض
النيرتيك ،وكذلك الإنتهاء من م�شروع �إعادة ت�أهيل املراجل البخارية للعمل بالغاز الطبيعي للحد من
الأكا�سيد الكربونية والكربيتية ( بالغاليات واملراجل البخارية ).
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 .بقيام م�صنع الومنيوم جنع حمادي ب�إنهاء م�شروع �صهر القار �ضمن م�شروعات حماية البيئة املمولة
من بنك التعمري االملانى .
 .ج�إزالة �آثار الت�سرب النفطي الناجت عن ال�صندل النهري مبحافظة �أ�سوان باال�شرتاك مع حمافظة
الأق�صر باال�ستعانة ب�شركة متخ�ص�صة يف �إزالة البقع البرتولية من املياه.
 .دمت توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت التي تقوم ب�أعمال ال�صرف ال�صناعي على نهر النيل حيث مت
الإنتهاء من توفيق �أو�ضاع  2من�ش�آة �صناعية تقوم ب�صرف �صناعي على نهر النيل بنطاق حمافظات
الفرع حيث تتم املتابعة الدورية لهما ،وتتخذ كافة الإجراءات القانونية حيالها ،وهناك متابعة
الدورية خلطة توفيق الأو�ضاع مل�صنع كيما.
 .هفيما يخ�ص نوعية الهواء :مت ر�صد عدد  112موقع داخل نطاق حمافظات الفرع حيث جاءت نتائج
التحاليل للعينات مطابقة عدد  83عينات ،وعدم مطابقة عدد  29عينة لأحكام القانون رقم  4ل�سنة
 1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة من التلوث.
 .ومت �إجراء التفتي�ش البيئي على املن�ش�آت ال�صناعية ً
وفقا للخطة ال�سنوية للمرور على املن�ش�آت فقد
مت �إدراج عدد  274من�ش�أة �صناعية و�سياحية وخدمية بالأق�صر و�أ�سوان لإجراء �أعمال التفتي�ش
البيئي عليها وقد جاءت النتائج مطابقة عدد  87من�ش�أة ،وعدم مطابقة عدد  205من�ش�أة ،وعدد 21
م�ست�شفى منها عدد  9مطابق ،وعدد  12خمالف وفق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994واملعدل
بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة من التلوث.
 .زمتت مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثري البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية والتي بلغ عددها  97درا�سة حيث مت
املوافقة على عدد  89درا�سة ،ورف�ض درا�سة واحدة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد  7درا�سات ،وحتويل
درا�سة لقطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون البيئة.
 .حيف جمال خدمة املواطنني مت تلقى عدد � 79شكوى ،ومت �إتخاذ الإجراءات الالزمة حيال � 17شكوى،
وجارى التن�سيق مع �إدارات البيئة باملحافظات لإتخاذ الإجراءات حيال عدد �62شكوى.
 .طيف جمال التوعية البيئية بلغ عدد النداوت  35ندوة بيئية وور�شة عمل ،وعدد  7لقاءات مع جمعيات
�أهلية ،وعدد  17ما بني لقاء تلفزيوين ومع�سكرات بيئية وم�ؤمترات ،وزيارة عدد  20مدر�سة .
7.7فرع ال�شرقية
 .أفيما يخ�ص نوعية الهواء  :مت ر�صد عدد  172موقع داخل نطاق حمافظات الفرع حيث جاءت نتائج
التحاليل للعينات مطابقة عدد  34عينة ،وعدم مطابقة عدد 138عينة لأحكام القانون رقم  4ل�سنة
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 1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة من التلوث.
 .بتتم �إجراء التفتي�ش البيئي على املن�ش�آت ال�صناعية وفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على املن�ش�آت فقد
مت �إدراج عدد  107من�ش�أة �صناعية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي عليها وقد جاءت النتائج لتو�ضح
مطابقة عدد  40من�ش�أة ،وعدم مطابقة عدد  56من�ش�أة ،وتوقف  6من�ش�آت عن العمل ،وفق ًا لأحكام
القانون رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة من التلوث ،وكذلك
توقف عدد  5من�ش�آت عن العمل �أثناء عمليات التفتي�ش .
 .جمت مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثري البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية بلغ عددها  1200درا�سة حيث مت
املوافقة على عدد  947درا�سة ،ورف�ض عدد  8درا�سات ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد  130درا�سة،
وحتويل عدد  21درا�سة لقطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون البيئة.
 .ديف جمال خدمة مواطنني مت تلقى عدد � 584شكوى ،ومت �إتخاذ الإجراءات الالزمة حيال � 360شكوى،
وجارى التن�سيق مع �إدارات البيئة باملحافظات لإتخاذ الإجراءات حيال عدد � 124شكوى .
 .هيف جمال التوعية البيئية بلغ عدد النداوت واللقاءات وور�ش العمل مع اجلهات املختلفة عدد 130
منهم عدد  64ندوة ولقاءات وحلقات نقا�شية ،وعدد  7لقاءات مع جمعيات �أهلية عاملة فى جمال
البيئة ،وعدد  3ندوة بدور العبادة املختلفة ،وعدد  9دورة تدريبية ،وعدد  47ن�شاط �آخر متعلق
بالعمل البيئي من ت�صميم ن�شرات �إعالمية وتوجيه ر�سائل �إعالمية وم�ؤمترات.
8.8فرع القناة و�سيناء
 .أقامت �شركة ال�سوي�س للأ�سمنت بتوفيق �أو�ضاعها البيئية ،حيث مت تنفيذ  %95من خطة توفيق
االو�ضاع املقدمة لفرع جهاز �شئون البيئة بال�سوي�س ،ويتبقى حتديد موقع التخل�ص من تراب الباى
با�ص بعد املوافقة عليه من اجلهات املعنية وهى (القوات امل�سلحة – التخطيط العمراين مبحافظة
ال�سوي�س – �إدارة �شئون البيئة مبحافظة ال�سوي�س).
 .بمت توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت ال�صناعية امل�سببة لتلوث الهواء ،مت الإنتهاء من تنفيذ خطط
توفيق الأو�ضاع لعدد  108من�ش�أة من �إجمايل عدد  154من�ش�أة لها خطط توفيق �أو�ضاع.
 .جفيما يخ�ص نوعية الهواء :مت ر�صد عدد  36موقع داخل نطاق حمافظات الفرع حيث جاءت نتائج
التحاليل للعينات لتبني مطابقة عدد  24عينة ،وعدم مطابقة عدد  12عينة لأحكام القانون رقم 4
ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة من التلوث.
 .دمت مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثري البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية بلغ عددها  432درا�سة حيث مت
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املوافقة على عدد  271درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد  61درا�سة وعدد  74درا�سة قائم ويعمل
وال يخ�ضع للتقييم ،ومت رف�ض درا�ستان.
 .هيف جمال خدمة مواطنني مت تلقى عدد � 693شكوى ،ومت �إتخاذ الإجراءات الالزمة حيال � 583شكوى،
وجارى التن�سيق مع �إدارات البيئة باملحافظات لإتخاذ الإجراءات حيال عدد � 110شكوى .
 .ويف جمال التوعية البيئية بلغت عدد الأن�شطة التي مت القيام بها  357منهم عدد  97ندوة وور�ش
عمل عامة ،وعدد  12دورة تدريبية،وعدد  44لقاء مع جمعيات �أهلية ،وعدد  22ندوة بدور العبادة،
وعدد  182ن�شاط �آخر متعلق بالعمل البيئي من �أحاديث تلفزيونية و�إذاعية وحلقات نقا�ش وم�سريات
ومهرجانات.
9.9فرع غرب الدلتا بالأ�سكندرية
 .أمت �ضبط خملفات خطرة مبينائي اال�سكندرية والدخيلة عبارة عن �شا�شات كمبيوتر مر علي �صناعتها
فرتة خم�س �سنوات ،ومت تخزينها مبخازن املهمل والبيوع بامليناء متهيد ًا لإعادتها للجهة الواردة منها.
 .بمت حل م�شكلة طفح مياه ال�صرف ال�صحي ملنطقة الفلكي بال�سيوف وذلك بالتن�سيق مع �شركة
ال�صرف ال�صحي بالإ�سكندرية.
 .جمت توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت لتح�سني نوعية املياه و الهواء حيث مت الإنتهاء من توفيق �أو�ضاع
 17م�شروع ،وتتم املتابعة الدورية لعدد  28م�شروع.
 .دتتم �إجراءات للتفتي�ش البيئي على املن�ش�آت ال�صناعية ووفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على املن�ش�آت
فقد مت �إدراج عدد  592من�ش�أة �صناعية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي عليها وقد جاءت النتائج
مطابقة عدد  387من�ش�أة ،وعدم مطابقة عدد  205من�ش�أة.
 .همت مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثري البيئى للمن�ش�آت ال�صناعية والتي بلغ عددها  1850درا�سة حيث مت
املوافقة على عدد  1644درا�سة ،ورف�ض عدد  5درا�سات ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد  155درا�سات،
وحتويل عدد  46درا�سة لقطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون البيئة .
 .ويف جمال خدمة مواطنني مت تلقى عدد � 1602شكوى ،ومت �إتخاذ الإجراءات الالزمة حيال 874
�شكوى ،وجارى التن�سيق مع �إدارات البيئة باملحافظات لإتخاذ الإجراءات حيال عدد � 282شكوى .
 .زيف جمال التوعية البيئية بلغ عدد الأن�شطة التي مت القيام بها  240ن�شاط ،منهم عدد  104ندوة
وور�ش عمل عامة ،وعدد  18دورة تدريبية ،عدد  3لقاءات مع جمعيات �أهلية ،وعدد  115ن�شاط �آخر
متعلق بالعمل البيئي من �أحاديث تلفزيونية و�إذاعية وحلقات نقا�ش وم�سريات ومهرجانات.
الفصل السادس عشر :الفروع اإلقليمية للجهاز
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الف�صل ال�سابع ع�شر
مقدمة

التفتي�ش وخدمة املواطنني
يهدف التفتي�ش والإلتزام البيئي �إىل دعم وتعزيز كال 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 (�صناعية – �صحية – �سياحية –
خدمية) ت�ؤدى �إىل حماية البيئة وحماية العمال وحماية ال�صحة العامة.
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�أو ًال :التفتي�ش البيئي
الأن�شطة والأعمال التى مت تنفيذها خالل عام 2010
1.1القطاعات الإقت�صادية التي مت التفتي�ش عليها خالل عام 2010
جدول ( )1-17القطاعات الإقت�صادية التى مت التفتي�ش عليها

خدمي

�صحي

�صناعي

�سياحي

املجموع

50

17

706

240

1013

�شكل (�)1-17أعداد املن�ش�آت التي مت التفتي�ش عليها

2.2الإجراءات القانونية التي مت �إتخاذها حيال املن�شات التي مت التفتي�ش عليها
خالل عام 2010
جدول ( )2-17الإجراءات القانونية التي مت �إتخاذها حيال املن�شات التي مت التفتي�ش عليها

246

حفظ

خمالف

ت�صالح

الإجمايل

164

831

18

1013
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�شكل ()2-17الإجراءات القانونية املتخذة للمن�ش�آت التي مت التفتي�ش عليها

3.3التفتي�ش البيئي ومتابعة موقف ال�صرف ال�صناعي باملدن ال�صناعية (تفتي�ش نوعي):
 .أاملرور والتفتي�ش علي عدد  306من�ش�أه مب�شاركة اجلهات املعنية و�أخذ عينات من مياه ال�صرف ملعرفة
مدى مطابقتها للمعايري القانونية وجاري متابعة ور�صد املن�ش�آت ال�صناعية املخالفة للقانون باملدن
ال�صناعية .
 .بيتم �إلزام املن�ش�آت املخالفة ب�سرعة توفيق الو�ضع البيئي وت�صويب املخالفات مع التقدم بخطة عاجلة
(خطة توفيق الأو�ضاع البيئية).

�شكل ( )3-17موقف ال�صرف ال�صناعي باملدن ال�صناعية
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4.4التفتي�ش البيئي ومتابعة موقف العائمات ال�سياحية (تفتي�ش نوعي):
 .أالتفتي�ش على عدد  111عائمة �سياحية مبحافظة الأق�صر.
 .بمت �إتخاذ االجراءات القانونية حيال املخالفني.
5.5متابعة تنفيذ خطط توفيق الأو�ضاع البيئية لعدد  82من�شاة �صناعية بيانها كالتايل:
 .أعدد  36من�ش�أة كربى.
 .بعدد  46من�ش�أة متو�سطة و�صغرى
 .جوقد مت �إتخاذ االجراءات التاليه:
مت �إلزام املن�ش�آت املخالفة ب�سرعة توفيق الو�ضع البيئي وت�صويب املخالفات مع التقدم بخطة
عاجلة (خطة توفيق الأو�ضاع البيئية) ومتابعتها ليت�سنى �إتخاذ الإجراءات القانونية و�إخطار
اجلهة الإدارية ب�إجراءات املتابعة.
يتم �إدراج املن�ش�آت يف اخلطط ال�شهرية للتفتي�ش واملتابعة �أول ب�أول للت�أكد من التزامها بتنفيذ
خطط توفيق الأو�ضاع و�إزالة املخالفات لديها.

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخري
1 .1التفتي�ش املركزي بالتن�سيق مع وم�شاركة الإدارة العامة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات (ر�صد حاالت
احلرق املك�شوف مبحافظتي ال�شرقية والقليوبية):
جدول ( )3-17موقف احلرق املك�شوف يف نطاق حمافظة القليوبية خالل الفرتة من � 22سبتمرب  14 -نوفمرب .2010

القطاع

ق�ش الأرز

حطب الذرة

خملفات زراعية

الإجمايل

القناطر اخلريية

1

7

8

16

قها

1

1

1

3

قليوب

6

1

1

8

بنها

-

5

5

10

طوخ

7

1

2

10

الإجمايل

15

15

17

47
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�شكل ( )4-17موقف احلرق املك�شوف يف نطاق حمافظة القليوبية
جدول ( )4-17موقف احلرق املك�شوف يف نطاق حمافظة ال�شرقية خالل الفرتة من � 5أكتوبر  14 -نوفمرب 2010

القطاع
منيا القمح
م�شتول ال�سوق
الزقازيق
بلبي�س
�أبو حماد

خملفات زراعية
112
81
37
30
9

الإجمايل

269

�شكل ( )5-17يو�ضح حاالت احلرق املك�شوف مبحافظة ال�شرقية
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وقد مت حترير حما�ضر باملخالفات و�إحالتها �إيل النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
املخالفني.
2 .2التفتي�ش املركزي بالتن�سيق مع وم�شاركة �إدارة عوادم ال�سيارات:
مت فح�ص عدد � 14203سيارة بالتن�سيق مع املركز الفني لعوادم ال�سيارات والإدارة العامة ل�شرطة
البيئة وامل�سطحات وقد ا�ستهدفت هذه احلمالت حمافظات القاهرة الكربى ومت �إتخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة وبيانها كالتايل:

�صورة ( )1-17جهاز قيا�س عوادم ال�سيارات بوحدات املرور
جدول ( )5-17حمالت قيا�س عوادم ال�سيارات

بيان بحمالت قيا�س عوادم ال�سيارات
�سوالر

املحافظة
مطابق
القاهرة
اجليزة
القليوبية

250

بنزين

خمالف

مطابق

1238
1015

223

970

%18

1472

599

394

3104
%21

1740
%16

1414

840
241

خمالف
1866

1155
185

�إجمايل ما مت
فح�صه

326

2895
%26

1295
%29

996
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حلوان
� 6أكتوبر
الإجمايل

1445
1143

302

1682
%21

1382

1312
1018

294

4745

%18

1666
%22

1329

5990
1245

300

3127

337

2978
%20

8213
%21

6593

1620

14203
%20

�شكل (� )6-17أعداد ال�سيارات التي مت فح�صها بالقاهرة الكربى

3 .3مت فح�ص ومعاينة عدد � 130شكوى ومت �إتخاذ الإجراءات القانونية حيال املخالفني وكذلك
خماطبة اجلهات املخت�صة.
4 .4مت حترير عدد  96حم�ضر ل�شركات الأ�سمنت املخالفة ل�شبكة الر�صد ومت �إتخاذ الإجراءات
القانونية.

بناء القدرات ورفع الكفاءة
1 .1مت ح�ضور دورة تدريبية عن املدافن ال�صحية – �أملانيا
2 .2مت ح�ضور دورة تدريبية يف التفتي�ش علي املن�ش�آت ال�صناعية للمواد والنفايات اخلطرة.
3 .3مت ح�ضور دورة تدريبية يف كيفية �إجراء القيا�سات بالن�سبة لل�ضو�ضاء.
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امل�ؤمترات والندوات
.1
.2
.3
.4

1متت امل�شاركة يف جمل�س �أمناء مدينة العبور.
2متت امل�شاركة يف م�شروع التحكم يف التلوث ال�صناعي بالتعاون مع البنك الدويل وبنك الأ�ستثمار
الأوروبي وبنك اليابان للتعاون الدويل والوكالة الفرن�سية للتنمية عن دور التفتي�ش البيئي يف توفيق
الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت واحلد من التلوث – فندق رادي�سون – برج العرب – الإ�سكندرية.
3متت امل�شاركة يف بروتوكول التعاون بني وزارتي الإ�سكان وهيئة املجتمعات العمرانية وجهاز �شئون البيئة.
4متت امل�شاركة يف ور�شة العمل اخلا�صة “بفن الإدارة احلكيمة وخلق بيئة عمل �إبداعية” – املجل�س
القومي للمر�أة.

ثاني ًا :خدمة املواطنني
الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام 2010
1 .1مت ت�صنيف ال�شكاوى الواردة خلدمة املواطنني طبق ًا لطبيعة امللوثات كما هو مو�ضح يف اجلدول:
جدول ( )6-17ال�شكاوى الواردة خلدمة املواطنني طبق ًا لطبيعة امللوثات
تغطية م�صارف

الت�صنيف
عددال�شكاوى

62

الإجمايل

� 7030شكوى

تلوث مياه

111

تلوث هواء �شكاوى متنوعة

2071

2975

�صرف �صحى

513

�شكل ()7-17ال�شكاوى الواردة خلدمة املواطنني طبقاً لطبيعة امللوثات
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�ضو�ضاء

قمامة

505

667

مواد خطرة
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2 .2عدد ال�شكاوى التي مت �إزالة �أ�سبابها وعدد ال�شكاوى اجلاري فح�صها
جدول ( )7-17عدد ال�شكاوى التي مت ازالة ا�سبابها وعدد ال�شكاوى اجلاري فح�صها

ال�شكاوى اجلاري فح�صها

ال�شكاوى التي مت �إزالة �أ�سبابها

املجموع

132

6898

7030

�شكل ()8-17ال�شكاوى التي مت ازالة ا�سبابها و اجلاري فح�صها
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الباب اخلام�س
التنمية امل�ؤ�س�سية

الف�صل الثامن ع�شر:الدعم امل�ؤ�س�سى
الف�صل التا�سع ع�شر:نظم املعلومات البيئية
الف�صل الف�صل ع�شرون:الإعالم والتوعية البيئية
الف�صل احلادي والع�شرون :التدريب البيئى
الف�صل الثانى والع�شرون :الت�شريعات البيئية
الف�صل الثالث والع�شرين  :الإدارة املركزية للتعاون
الدولـــــى والدعم الفنى
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الف�صل الثامن ع�شر
الدعم امل�ؤ�س�سى
�صندوق حماية البيئة
مقدمة

بد�أ �صندوق حماية البيئة والذي ان�شئ وفقا للقانون رقم  4ل�سنة 1994ب�ش�أن حماية البيئة
والئحة التنفيذية ،واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009بتفعيل املادة رقم ( )15والذى �أ�ضفت
على ال�صندوق ال�شخ�صية االعتبارية القانونية التى متنحه ال�صالحيات الكاملة ملمار�سة مهامه
املنوط به ادا�ؤها فى خمتلف جماالت العمل البيئى ملزيد من تفعيل دور ال�صندوق اىل جانب
جهاز �شئون البيئة فى حماية البيئة واحلد من التلوث بكافة �صوره وا�شكاله ،وبعد �صدور قرار
ال�سيد  /رئي�س جمل�س الوزراء رقم  1706ل�سنة  2009بت�شكيل اول جمل�س ادارة ل�صندوق حماية
البيئة برئا�سة ال�سيد املهند�س  /ماجد جورج وزير الدولة ل�شئون البيئة وممثلني عن كل من
وزارة املالية ،التعاون الدويل ،الداخلية،رئي�س �إدارة الفتوى املخت�صة مبجل�س الدولة ،التنمية
الإقت�صادية ،اجلمعيات الأهلية ،وبالفعل مت عقد دورتني ملجل�س الإدارة خالل الن�صف الأول
من عام  2010وذلك تفعيال لدورية انعقاد املجل�س ومتابعة مهام ال�صندوق املنوط بها وجاري
الإعداد للإجتماع الثالث.
كما مت �إ�صدار القرار رقم  59ل�سنة  2010من وزارة املالية ب�إن�شاء الوحدة احل�سابية ل�صندوق
حماية البيئة.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام  2010يف جمال امل�شروعات
1.1م�شروعات قام ال�صندوق بتمويلها بالكامل
 .أفى جمال املواد والنفايات اخلطرة
�إجمايل
التكلفة

ا�سم امل�شروع

املحافظة

توريد عدد
 10حمارق
يف حمافظات
م�صر يتم
اختيارها طبقا
للأولويات

�شمال �سيناء
الإ�سكندرية ـ
قنا الأق�صر ـ
�أ�سوان

وحدة معاجلة
النفايات
املحتوية على
الزئبق

الإ�سكندرية

2.000.000

قيمة �شراء
عدد  4حمارق

جامعة ا�سيوط
ـ �سوهاج ـ
جامعة حلوان ـ
اال�سماعيلية

1.222.000

1.738.850

م�ساهمة
ال�صندوق

1.738.850

500.000

1.222.000

الإجمايل
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م�ساهمة
اجلهة
امل�ستفيدة
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املبلغ املن�صرف
(جنية م�صري)

1.738.850

1.500.000

املوقف احلايل

مت تركيب عدد
 10حمارق يف كل
من �شمال �سيناء ـ
الإ�سكندرية ـ قنا ـ
�أ�سوان  -الأق�صر

500.000

جاري �إن�شاء وحدة
املعاجلة

(561.000ن�سبة
 %40من �إجمايل
العقد وهذا املبلغ
ميثل الدفعة
املقدمة)

مت تركيب كل من
حمرقة حلوان
و�سوهاج وجاري
معاينة موقع كل
من جامعة ا�سيوط
واال�سماعيلية

2.799.850
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 .بيف جمال املخلفات ال�صلبة
ا�سم امل�شروع

هيكل التمويل
الإجمايل بالألف
جنية

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

1.100.000

املرحلة الثانية ملد
�شبكة �صرف �صحي
و�إن�شاء دورات مياه
بقرية �سفالق

83.750

م�ساهمة ال�صندوق

1.100.000

املبلغ املن�صرف
(جنية م�صري)

1.100.000

83.750

مت الإنتهاء من
امل�شروع منت�صف
�سبتمرب 2010

مت الإنتهاء من مد
ال�شبكة

83.750

الإجمايل

املوقف احلايل

1.183.750

2.2امل�شروعات اجلاري تنفيذها والتي مت الت�صديق عليها
ا�سم امل�شروع

اجلهة املتقدمة

تن�سيب امللوثات
مل�صادرها يف 3
مواقع

قطاع نوعية البيئة

مركز اال�ستزراع يف
باالت ق�ش االرز

قطاع �شئون الفروع

اجلهة
القائمة
بالدرا�سة

م�ساهمة ال�صندوق

قطاع نوعية
البيئة

� 55ألف دوالر

قطاع �شئون
الفروع و�صندوق � 100ألف جنيه م�صري
حماية البيئة

م�ساهمة
اجلهة

موقف التنفيذ

-

مت التن�سيق ل�سداد
املبلغ املخ�ص�ص مقابل
فاتورة باداء االعمال

-

مت تنفيذ امل�شروع
وجاري ت�سليم املوقع
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ا�سم امل�شروع

اجلهة املتقدمة

دعم تنمية حقوق
االن�سان

اجلمعيات االهلية

اجلهة
القائمة
بالدرا�سة
اجلمعيات
االهلية و�صندوق
حماية البيئة

م�ساهمة ال�صندوق

م�ساهمة
اجلهة

موقف التنفيذ

مليون جنيه م�صري

-

جاري حتويل املبلغ
حل�ساب امل�شروع

مليون ومائتان
وخم�سون �ألف جنيها
م�صريا بالإ�ضافة اىل
� 55ألف دوالر

الإجمايل

3.3م�شروعات جاري تنفيذها �ضمن م�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع الأعمال
العام ال�صناعى مب�ساهمة من �صندوق حماية البيئة مببلغ قدره � 670ألف يورو
ا�سم ال�شركة

ا�سم امل�شروع

التكلفة الإ�ستثمارية املبدئية
(مليون جنيه)

�شركة يا�سمني النتاج املكرونة

ان�شاء وحدة ملعاجلة ال�صرف ال�صناعي
وتركيب فالتر جديدة وحتويل وقود من �سوالر
للغاز

0.940

م�صنع الزعيم لالعالف

تركيب خط فالتر جديد وعدد � 4صوامع يف
منطقة التخزين مع تركيب ماكينة خلط ورفع
اتوماتيك

1.315

�شركة الفر�سان لل�صناعات الغذائية
واحللويات اجلافة

تركيب نظام تهوية مع �إ�ستبدال ع�شر ماكينات
طبخ ال�سكر مباكينات جديدة تعمل بال�سوالر
والغاز الطبيعي و�إ�ستبدال ماكينتي عجينة
ال�شكوالتة

0.830

م�صنع املختار للمواد الغذائية

تغيري نظام التعبئة اليدوي بنظام تعبئة
اتوماتيك

207.500

الإجماىل
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها يف جمال الثقافة والتوعية البيئية بال�صندوق
يت�سم دور �إدارة الثقافة والتوعية البيئية ل�صندوق حماية البيئة يف عدة حماور متالحقة تهدف للتعريف
بدور ال�صندوق وبخدماته املختلفة واملتمثلة يف برامج الدعم التي يقدمها ال�صندوق .وقد قام ال�صندوق
ب�إعداد وتنظيم ومتابعة الربامج الإعالمية والأن�شطة التدريبية الداخلية واخلارجية واخلا�صة ب�أهمية
اال�ستثمار يف امل�شروعات البيئية ،وعقد وتنظيم امل�ؤمترات وامللتقيات وور�ش العمل اخلا�صة بالتوعية
ب�أن�شطة ال�صندوق املختلفة .هذا باال�ضافة اىل اخلطة الإعالمية ال�سنوية للرتويج للم�شروعات التي
يدعمها ال�صندوق.
1.1قامت �إدارة التوعية والثقافة البيئية بدورها يف التعريف ب�صندوق حماية البيئة
من خالل:
 .أامل�شاركة يف املعار�ض التي ت�ستهدف رجال ال�صناعة والأعمال واملنا�سبات البيئية املختلفة مثل
م�شاركة �صندوق حماية البيئة يف املعر�ض اخلا�ص مب�ؤمتر "نحو �صناعة كيماوية �آمنة ونظيفة"
بالتعاون مع مكتب االلتزام البيئي باحتاد ال�صناعات.

�صورة رقم ( )1-18امل�شاركة مب�ؤمتر نحو �صناعة كيماوية �آمنة ونظيفة
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 .بطباعة بع�ض املواد الدعائية لتحمل �شعار �صندوق حماية البيئة لعام  2011 /2010وتوزيعها على
جميع اجلهات والهيئات املتخ�ص�صة واجلهات املعنية.

�صورة رقم ( )2-18بع�ض املواد الدعائية ل�صندوق حماية البيئة

 .جيتم طباعة الكتيب اخلا�ص بالتعريف ب�صندوق حماية البيئة بعنوان "اال�ستثمار الأخ�ضر يف م�صر"
باللغتني العربية والإجنليزية.

�صورة رقم ( )3-18اال�ستثمار الأخ�ضر يف م�صر
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 .دطباعة وتوزيع برو�شور تعريفي ب�صندوق حماية البيئة و�أن�شطته باللغة العربية .

�صورة ( )4-18برو�شور �صندوق حماية البيئة

 .هن�شر عدة مو�ضوعات تتناول دور �صندوق حماية البيئة يف تدعيم اال�ستثمار البيئي مثل "�صندوق
حماية البيئة يدعم اال�ستثمار البيئي " مبجلة ال�صناعة والبيئة بـواقع  3000ن�سخة .

 .ون�شر قرابة  30خرب و تقرير اعالمى حول �صندوق حماية البيئة يف � 80إ�صدار اعالمى .
 .زتنفيذ حملة اعالمية مو�سعة للتعريف ب�صندوق حماية البيئة .

�صورة رقم (� )5-18أحد املو�ضوعات التى تناولها �صندوق حماية البيئة
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 .حح�ضور الإجتماع الأول واخلا�ص باملباحثات الثنائية بني �صندوق حماية البيئة ووزارة التعاون الدويل
بقطاع التعاون الإقت�صادي مع الواليات املتحدة الأمريكية بوزارة التعاون الدويل.

�صورة رقم ( )6-18الإجتماع الأول واخلا�ص باملباحثات الثنائية بني �صندوق حماية البيئة
ووزارة التعاون الدويل مع الواليات املتحدة الأمريكية
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برنامج بذرة لتنمية الوعى البيئى
فى �إطار االهداف اال�سرتاتيجية لوزارة الدولة ل�شئون البيئة والتى ت�أتى على قائمة اولوياتها تنمية الوعى
البيئى املجتمعى ب�صفة عامة ،ولدى االطفال ب�صفة خا�صة .وذلك من خالل �إن�شاء منظومة بذره لتنمية
الوعي البيئي التابع ل�صندوق حماية البيئة .

الفئة امل�ستهدفة:
1 .1االطفال من � 6سنوات اىل � 12سنة.
2 .2املتعاملون مع الطفل (املدر�سون ،الأباء� ،أمناء املكتبات).
3 .3الأطفال ملا قبل �سن املدر�سة(من �سن � 6-4سنوات).

�أهداف الربنامج:
1 .1املعرفة والتوعية البيئية :تب�سيط املعلومات الأ�سا�سية عن البيئة ،مفاهيمها وم�شكالتها واكت�ساب
الوعى بكافة الو�سائل امل�شوقة للطفل.
2 .2تنمية املهارات واملواهب :اكت�ساب املهارات لتحديد امل�شكالت البيئية و�إيجاد احللول املنا�سبة لها.
3 .3امل�شاركة والتفكري الإبتكاري :م�شاركة كافة امل�ستويات فى حل امل�شكالت البيئية والتحفيز على
حت�سني وتطوير وحماية البيئة.

الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها يف برنامج بذرة
1.1ا�صدارات جملة عامل بذرة:
.
.
.
.
.
.

أمت �إ�صدار العدد الع�شرين من املجلة.
بجارى �إعادة ت�صميم و طباعة كتاب "ار�سم ولون" بواقع  2500ن�سخة.
ججارى اعادة طباعة  1500ن�سخة من ا�سطوانة برنامج بذرة.
دجارى طباعة  1200تي�شرت وكاب يحملون �شعار برنامج بذرة.
همت تنفيذ عدد  2ما�سك بذرة.
ومت �إ�ستالم �سيارة برنامج بذرة ال�ستخدامها يف حمالت التوعية.
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2.2الرعاة والتعاون اخلارجي:
الرعاة :متت م�شاركة �شركتني تتفق ر�ؤيتهما ور�ؤية الربنامج من تنمية الوعي البيئي للمجتمع وهم
كالتايل:
م

ا�سم ال�شركة

بيان امل�شاركة

املبلغ املدفوع باجلنيه

1

�شركة ترتاباك لل�صناعات
الورقية

�صفحتني يف � 4أعداد متتالية.

 25.000الف جنية م�صرى

2

�شركة موبينيل لالت�صاالت.

�صفحة

6.000ج

االجمايل

26000ج

3.3حمالت ومعار�ض بذرة للتوعية البيئية:
 .أالتعاون مع جميع املكتبات العامة وتزويدهم با�صادارات بذرة .
 .ب�إقامة  200ندوة �ضمن قوافل التوعية البيئية لربنامج بذرة يف مدار�س حمافظات (القاهرة
/ال�سوي�س /طنطا /حمافظات ال�صعيد ).
 .جالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم يف �إهداء عدد  3162جملة اىل مدار�س االبتدائية التابعة
ملديرية الرتبية والتعليم والعاملني بها.
 .دتوزيع عدد  1025ن�سخة  CD 41 +من �إ�صدارات جملة بذرة لعدد  41مدر�سة من املدار�س
املنت�سبة لليون�سكو والتابعة لالدارة العامة للعالقات الثقافية اخلارجية بوزارة الرتبية
والتعليم.
 .هتوزيع عدد  6000ا�صدار من ا�صدارات بذرة على بع�ض املدار�س للم�شاركة فى التوعية
البيئية.
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وحدة املر�أة وتكاف�ؤ الفر�ص
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 من اجل حتقيق �أهداف الوحدة بالنهو�ض بدور املر�أة
امل�صرية،يف حماية وحت�سني املوارد الطبيعية ،يف كافة املحافظات التابعة لكل فرع �إقليمي ،قد ومت �إعداد
�إ�سرتاتيجية لإدماج �أبعاد النوع الإجتماعي يف العمل البيئي ،ومفهوم النوع الإجتماعي ،وحتقيق تكاف�ؤ
الفر�ص بني املر�أة والرجل يف احلقوق والواجبات جتاه البيئة ،وهى �إحدى الق�ضايا الهامة التي تتبناها
الوزارة ،فطبق ًا للد�ستور امل�صري كل مواطن له احلق يف العي�ش يف بيئة �سليمة.

الأن�شطة التي مت تنفيذها خالل عام 2010
�1 .1إدماج البعد الإجتماعي يف خطط وبرامج الوزارة يف كافة الفروع االقليمية ومتكينهم من تنفيذها
باملحافظات التابعة لها بجانب دعم دور املر�أة بوحدة اجلمعيات الأهلية ،وذلك لتحقيق �أهداف وحدة
املر�أة بالنهو�ض بدور املر�أة امل�صرية يف حماية وحت�سني املوارد الطبيعية يف كافة املحافظات.
�2 .2إعداد �إ�سرتاتيجية لإدماج �أبعاد النوع الإجتماعي يف العمل البيئي ,ولتحقيق تكاف�ؤ الفر�ص بني املر�أة
والرجل يف احلقوق والواجبات جتاه البيئة  .تقوية الهيكل الإداري وامل�ؤ�س�سي لدمج النوع الإجتماعي
بجهاز �شئون البيئة من خالل-:
 .أزيادة اال�ستجابة للنوع الإجتماعي بخطط وبرامج وم�شروعات جهاز �شئون البيئة.
 .ب�إنتاج و�سائل تعليمية و�إعالمية وبرامج لإلقاء ال�ضوء علي ق�ضايا البيئة والنوع الإجتماعي.
 .جتعزيز �أن�شطة وقدرات الأطراف الرئي�سية ذات ال�صلة بهدف تنفيذ مبادرات للإدارة البيئية
تقوم علي االحتياجات املحلية امل�ستجيبة للنوع الإجتماعي.
�3 .3إقامة ندوات بجميع حمافظات اجلمهورية ب�ش�أن "برنامج التوعية البيئية للمر�أة بق�ضايا البيئة"
وتهدف الندوات اىل:
 .أتفعيل دور املر�أة امل�صرية يف حماية البيئة
 .باحلفاظ علي املوارد الطبيعية وحمايتها من التدهور
 .ج التوعية والت�أثريات ال�صحية الناجتة من تلوث البيئة.
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�صورة رقم ( )9-18جانب من الندوات التى مت تنظيمها ب�ش�أن برنامج التوعية البيئية للمر�أة بق�ضايا البيئة

4 .4متت امل�شاركة يف انعقاد م�ؤمتر "مراجعة �سيا�سات النوع الإجتماعي يف �إدارة املوارد املائية" مب�شاركة
وزارة املوارد املائية والري.
5 .5مت عقد ور�ش عمل بالتعاون مع فروع املجل�س القومى للمر�أة حول ما هى البيئة واملناطق الواجب حمايتها
والتنوع البيولوجى.
6 .6مت تدريب العديد من اجلمعيات الأهلية املهتمة بالبيئة عن �أهمية م�شاركة املر�أة يف تعديل ال�سلوكيات
جتاه البيئة بالإ�ضافة للعديد من الدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف تدوير املخلفات بالقاهرة.
7 .7مت تنفي ��ذ برنام ��ج من اجل تنمية مهارات امل ��ر�أة من خالل الربامج التدريبي ��ة الذي يقدمها مركز
تنمي ��ة مهارات املر�أة والعمل ب�صورة م�ستمرة علي ن�شر الوع ��ي والثقافة البيئية يف املجتمع امل�صري
ب�ص ��ورة عام ��ة .وحتقي ��ق النتائج االيجابي ��ة يف التوجه نحو املجتم ��ع والبيئة وكيفي ��ة احلفاظ عليها
وحتقيق اال�ستدامة.
8 .8مت عقد ندوات توعية للت�صدي لنوبات التلوث الهواء احلاد ومنع حرق ق�ش الأرز مبعظم املحافظات.
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م�ؤ�شرات الأداء لعام :2010
.1
.2
.3
.4

1مت تدريب  25فرد من خالل عقد ور�شتي عمل لرفع الوعي للعاملني باجلهاز وفروعه عن مفهوم النوع
الإجتماعي خالل الن�صف الثاين لعام .2010
2مت تدريب  10مدربني من حمافظات (ال�سوي�س – الإ�سكندرية – املن�صورة – �أ�سيوط) علي مفهوم
و�إدماج النوع الإجتماعي.
3مت تدريب عدد  16فرد من ممثلي اللجان الإقليمية بالفروع للعمل علي �إدماج البعد الإجتماعي يف
خطط وبرامج الوزارة.
4مت تدريب عدد � 5أفراد من الإدارة العامة للتخطيط واملتابعة لإدماج النوع الإجتماعي يف خطط
وبرامج اجلهاز خالل عام .2010

الر�سم البياين

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

يعتمد جناح وم�صداقية امل�ؤ�س�سات الوطنية علي دقة و�صحة وحداثة البيانات التي يتم جتميعها.
حيث يتم امداد متخذي القرار وامل�سئولني عن املجال البيئي بهذه البيانات من �أجل �إيجاد احللول
املنا�سبة للت�صدي للم�شكالت البيئية .ومن هذا املنطلق ت�سعي الوزارة �إيل التو�سع يف تطبيق
اخلدمات الإلكرتونية من خالل مركز املعلومات اخلا�ص بالوزارة حيث يتم �إن�شاء �صفحات
عديدة مبجاالت البيئة املتنوعة .وهذا يتطلب �أي�ضا توفري �آليات ونظم معلوماتية تتميز باجلودة
واملرونة العالية حتي ت�ستطيع مراقبة ومتابعة حالة املوارد البيئية والت�صدي لأي م�شكلة من
م�شكالت البيئة.
ويف هذا ال�صدد تقوم الوزارة ب�إ�صدار التقارير ال�سنوية وتقارير حالة البيئة ب�صفة دورية والتي
تعك�س االجنازات البيئية والو�ضع البيئي يف م�صر .كما حتر�ص الوزارة علي قيا�س وتقييم الأداء
البيئي يف م�صر من خالل درا�سة ومتابعة و�ضع م�صر يف دليل الأداء البيئي العاملي وحماولة
الت�صدي للم�شكالت البيئية لتحقيق تقدم يف ال�سنوات القادمة وبلوغ التنمية امل�ستدامة.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام 2010
1.1زيادة �أعداد امل�ستخدمني للموقع:
بلغ متو�سط عدد امل�ستخدمني ملوقع الوزارة واجلهاز خالل عام  2010حوايل  4720زائر مقابل 4712
خالل عام  2009كما هو مو�ضح بال�شكل:

�شكل ( )1-19متو�سط عدد الزيارات للموقع يف اليوم

�شكل (� )2-19إح�صائيات عن ت�صنيف ال�شكاوى البيئية على املوقع خالل 2010
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2.2اخلدمات على املوقع:
 أمت حتديث وتطوير خدمات احلكومة االلكرتونية كالتايل:تطوير خدمات تقييم الأثر البيئي وحتديث النماذج والأدلة الإر�شادية.
حتديث وتطوير خدمات التفتي�ش البيئي والربط مع الأدلة الإر�شادية للر�صد الذاتي
وقوائم املواد اخلطرة للوزارات.
ن�شر برامج الدعم املقدمة من �صندوق حماية البيئة.
 بمت حتديث اخلدمات املعلوماتية كالتايل:حتديث املعلومات على املوقع ،ون�شر الن�سخ االلكرتونية من التقارير والإ�صدارات البيئية.
�إن�شاء �صفحات جديدة على املوقع لن�شر فعاليات يوم البيئة العاملي  2010ون�شر الأن�شطة
واملعلومات اخلا�صة بامل�سابقة البيئية الكربى مع �إتاحة الت�سجيل من خالل املوقع .كما مت
�إن�شاء �صفحات لن�شر فعاليات االحتفال باليوم العاملي حلماية طبقة الأوزون .2010

�صورة ( )1-19ال�صفحات اجلديدة على املوقع
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�شبكة نقل البيانات بالوزارة والفروع الإقليمية بالوزارة جلهاز �شئون البيئة
.1
.2
.3
.4

1مت تطوير �شبكة معلومات فائقة ال�سرعة على �أحدث ما تو�صلت �إليه تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
حيث مت تو�صيل حوايل  1048حا�سب �آيل على ال�شبكة الداخلية للمعلومات لتبادل و�إر�سال البيانات
واملعلومات والتقارير فيما بينهم .
2مت تو�صيل حوايل  1200من 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
�إليه العلم من بحوث ودرا�سات يف �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 و�إر�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.

�صورة (� )2-19شبكة نقل البيانات بالوزارة والفروع الإقليمية بالوزارة جلهاز �شئون البيئة
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موقع الوزارة واجلهاز على �شبكة االنرتنت www.eeaa.gov.eg
مت بناء موقع الوزارة واجلهاز على �شبكة الإنرتنت لتحقيق الأهداف الآتية:
1 .1ن�شر الوعي والثقافة البيئية.
2 .2تقدمي خدمة معلوماتية للمتخ�ص�صني والباحثني وطالبي اخلدمة يف جمال العلوم البيئية (خدمات
جمانية).
3 .3ن�شر اخلدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنني وامل�ستثمرين على الإنرتنت ،وذلك ل�ضمان �سرعة
و�سهولة االت�صال مع املواطنني واجلهات املختلفة.

نظم وقواعد البيانات البيئية
ت�ضمنت خطة قواعد البيانات البيئية الآتي:
1 .1ربط الفروع الإقليمية الثمانية بقطاع �شئون الفروع باجلهاز من خالل قاعدة بيانات EREMIS
ويتم الآن متابعة النظام.
2 .2التن�سيق مع م�شروع التو�أمة امل�ؤ�س�سية لتطوير نظام معلومات �إدارة املخلفات اخلطرة.
3 .3تنفيذ تطوير نظام الإتفاقيات الدولية (التنوع البيولوجي ،التغريات املناخية ،الت�صحر) وجارى
العمل به وذلك بالتعاون مع م�شروع .GEF
�4 .4إعداد نظام ق�ش الأرز ال�ستخدامه يف �إدارة بيانات جمع ونقل ق�ش الأرز واال�ستفادة من التقارير
التف�صيلية والإح�صائية التي يوفرها النظام وذلك يف �صدد مواجهة نوبات تلوث الهواء.

نظم املعلومات اجلغرافية واال�ست�شعار عن بعد
تت�ضمن تكنولوجيا نظم املعلومات اجلغرافية العمليات املعتادة لقاعدة البيانات  Databaseمثل
اال�ستف�سار والتحليل الإح�صائي بالإ�ضافة �إيل الت�صور والتحليل اجلغرايف املميز الذي توفره اخلرائط,
مع �إمكانية امل�شاهدة والتحليل واملعاجلة الب�صرية لبيانات جغرافية من اخلرائط و�صور الأقمار
ال�صناعية وال�صور اجلوية ,وهي امليزة التي متيزها عن نظم املعلومات املعتادة وجتعلها متاحة لكثري
من التطبيقات العامة واخلا�صة لتف�سري الأحداث وح�ساب امل�ؤ�شرات وو�ضع اال�سرتاجتيات.
ومع ات�ساع قاعدة ا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية بني النا�س يف جميع دول العامل �أ�صبحت احلاجة
ملحة لوجود �أدوات تتيح �إمكانية ن�شر اخلرائط والبيانات ملا لها من ا�ستخدامات كبرية ميكن اال�ستفادة
منها يف �شتى املجاالت .لذلك فقد مت تنفيذ التايل-:
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�1 .1إعداد �أطل�س املعلومات اجلغرايف حلالة املياه علي ال�سواحل امل�صرية (البحر املتو�سط  -البحر
الأحمر – خليجي ال�سوي�س والعقبة) لعام  2009والتي تعتمد علي ربط مواقع ر�صد العينات
بالقيا�سات التي مت �أخذها ميداني ًا لعنا�صر (الكلوروفيل – النيرتوجني� ،أمالح الفو�سفات،
والأمونيا ،بالإ�ضافة لنتائج ر�صد بع�ض عينات البكترييا).

خريطة �أطل�س ( )1-19مواقع ر�صد عينات املياه ال�ساحلية (الكلوروفيل_�أ) على �ساحل البحر املتو�سط

2 .2حتديث �أطل�س املعلومات اجلغرافية للملوثات البيئية لإقليم القاهرة الكربى لعام  2009نتيجة
الختالف الأن�شطة التنموية على �إقليم القاهرة الكربى وعالقة هذه امللوثات ببع�ضها البع�ض مما
قد ُي�شكل تواجدها يف مكان واحد من م�شكلة كبرية قد تتفاقم يف ظل ظروف مناخية معينة وهي
متمثلة فيما يلي( :مواقع الأن�شطة ال�صناعية – مواقع مكامري الفحم وامل�سابك وقمائن الطوب –
م�صانع الأ�سمنت – �أماكن املقالب العمومية واملخلفات ال�صلبة – الرتاكمات).
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خريطة �أطل�س ( )2-19امللوثات البيئية لإقليم القاهرة الكربى

�3 .3إعداد نظام معلومات جغرايف لإدارة املخلفات ال�صلبة الزراعية (ق�ش الأرز) ملو�سم  2010والذي
ي�شمل ما يلي-:
 .أخرائط م�ساحات الأرا�ضي املنزرعة مبح�صول الأرز من عام  2006حتى عام  2010بالفدان.
 .بخرائط نطاق عمل ال�شركات العاملة مبنظومة ق�ش الأرز ملو�سم .2010
 .جخرائط �أماكن حرائق ق�ش الأرز علي م�ستوي املحافظات و مراكز الدلتا من �صور الأقمار
ال�صناعية .MODIS - Aqua & Terra
 .دم�ؤ�شرات معدالت احلرق لل�سنوات ال�سابقة من عام  2006حتى عام  2010علي م�ستوي
املحافظات ونزوال مل�ستوي املركز.
4 .4حتديث قاعدة البيانات اجلغرافية مل�صادر تلوث ال�صرف ال�صحي وال�صناعي على املجارى املائية
وربطها باخلرائط الرقمية لإ�صدار خرائط �أماكن املن�ش�آت ال�صناعية وال�صحية امللوثة للمجارى
املائية على م�ستوى حمافظات اجلمهورية.
الفصل التاسع عشر :نظم المعلومات البيئية
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املكتبة البيئية
.1
.2
.3
.4

1املكتبة املركزية بجهاز �شئون البيئة هي املكتبة املتخ�ص�صة يف العلوم البيئية بجمهورية م�صر
العربية وينبثق منها مكتبة املركز التعليمي الثقايف البيئي (بيت القاهرة).
2تفعيل دور املكتبة البيئية الإلكرتونية التي يتم حتميلها من خالل �شبكة الإنرتنت.
3زيادة دور االت�صال من خالل التن�سيق الدائم مع جهات البحث العلمي املعنى باملجاالت البيئية.
4يعتمد العمل باملكتبة املركزية على نظام �إلكرتوين  ALISمدعم من مركز معلومات جمل�س الوزراء.
جدول ( )1-19ح�صر بعدد امل�ستفيدين من املكتبة البيئية خالل العامني 2010-2009

�إجمايل
العامني

اطالع

ا�ستعارة

انرتنت

الباحثون من داخل اجلهاز

1350

1400

 2750باحث

√

√

√

الباحثون من خارج اجلهاز

2450

2500

 4950باحث

√

√

√

زيارات مدر�سية وجمعيات �أهلية

70

80

 150زيارة

√

√

√

البيان

عام
2009

عام
2010

التدريب وبناء القدرات
يف جمال بناء القدرات ورفع الكفاءات خالل الفرتة من  1يناير� 2010إىل  31دي�سمرب:2010
1 .1مت تدريب عدد  3من العاملني على دورة نظم املعلومات الإدارية.
2 .2مت تدريب عدد  1من العاملني على دورة نظم التحليل الإح�صائي للبيانات.
3 .3مت تدريب عدد  1من العاملني على دورة التخطيط والإدارة البيئية.
4 .4مت تدريب عدد  1من العاملني على دورة الإح�صاء العام.
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وحدة امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية
يف �إطار التوجهات العاملية نحو الإهتمام باملوا�ضيع البيئية ،والتي ت�صب يف جميع املجاالت
احلياتية ،و�أهمية تقييم وقيا�س الآداء البيئي لأي دولة ،والذي يعك�س جودة احلياة على خمتلف
الأ�صعدة ،وما متثله هذه البيانات من �أهمية ق�صوى كونها املرجع الأ�سا�سي ملتخذي القرار يف
و�ضع الإ�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية ،و�إميان ًا ب�إلتزامات م�صر يف الإتفاقيات واملعاهدات
الدولية ،و�إعماال ملبد�أ ال�شفافية وحق اجلميع يف املعرفة جاء قرار وزارة الدولة ل�شئون البيئة رقم
 223ل�سنة  2007ب�إن�شاء وحدة امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية والتي اوكل لها املهام التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1ت�صميم و�إعداد مناذج التقارير املختلفة.
2جتميع البيانات واملعلومات وتدقيقها بالتن�سيق مع الإدارات والقطاعات املعنية.
3حتليل البيانات واملعلومات وو�ضع امل�ؤ�شرات.
�4إعداد وكتابة وطباعة التقارير املختلفة (تقرير حالة البيئة يف م�صر– دليل البيانات
وامل�ؤ�شرات البيئية – التقرير ال�سنوي لإجنازات الوزارة�... -إلخ).
5مراجعة الكتيبات واملطبوعات اخلا�صة بالتق�سيمات التنظيمية املختلفة بالوزارة واجلهاز،
بالإ�ضافة �إىل مراجعة املطبوعات ال�صادرة عن جهات حملية و�أجنبية يف جمال البيئة.
6االطالع على احدث �أ�ساليب �إعداد التقارير البيئية مبختلف دول العامل ووكاالت حماية
البيئة مثل  ...EPA,EEAالخ.

الفصل التاسع عشر :وحدة المؤشرات والتقارير البيئية
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام 2010
.1
.2
.3
.4

1مت �إعداد و�إ�صدار تقرير حالة البيئة يف م�صر لعام  2009باللغتني العربية واالجنليزية.
2مت �إعداد التقرير ال�سنوي لإجنازات الوزارة لعام .2009
3مت �إعداد تقرير ملخ�ص �أداء الوزارة خالل � 6سنوات (.)2010-2004
4مت �إعداد دليل البيانات وامل�ؤ�شرات البيئية ال�سنوي لعام .2009
جمهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البيئة
وزارة الدولة لشئون البيئة

جمهورية مصر العربية

التقرير السنوى

وزارة الدولة لشئون البيئة

2009

 30طريق مصر حلوان الزراعي خلف فندق سوفتيل
مجهورية مصر العربية  -القاهرة  -املعادي
الرقم الربيدي11728 :
ت +202 25256452:ف+202 25256490 :
www.eeaa.gov.eg
eeaa@eeaa.gov.eg

لوزارة الدولة لشئون البيئة

ر

التقرير السنوى
لوزارة الدولة لشئون البيئة
2009

مبادرة ساعة األرض

التوعية البيئية

اإ�صدار مار�س 2010

�صورة (� )3-19إ�صدارات التقارير وامل�ؤ�شرات البيئية

5 .5متت درا�سة تقرير دليل الأداء البيئي ال�صادر عن جامعتي ييل وكولومبيا يف عام  ,2010و�سعي ًا
لتح�سني و�ضع وترتيب م�صر يف دليل الأداء البيئي يف ال�سنوات القادمة ،فقد مت ت�شكيل جلنة من
الوزارات املعنية لدرا�سة كيفية حت�سني ترتيب م�صر بدليل الأداء البيئي ،وذلك بناء ًا على التكليف
ال�صادر من رئا�سة جمل�س الوزراء يف هذا اخل�صو�ص وو�ضع خطة عمل للجنة.
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6 .6مت �إعداد تقرير باللغتني العربية والإجنليزية ب�ش�أن "تقييم امل�شروعات التي مت تنفيذها يف اطار
التعاون مع الربنامج االمنائي للأمم املتحدة ( ")UNDPخالل الفرتة من  2010-2004ومقرتحات

التعاون امل�ستقبلي.

7 .7مت �إعداد تقرير بالتعديالت املقرتحة على "الهدف ال�سابع من الأهداف الإمنائية للألفية" �إ�ضافة
�إيل حتديث و�إ�ستكمال بيانات امل�ؤ�شرات املحدثة واخلا�صة مبتابعة وحتقيق الأهداف الإمنائية للألفية
( )MDGsو�إر�سالها �إىل وزارة الدولة للتنمية الإقت�صادية.
8 .8متت درا�سة "تقرير التنمية الب�شرية" لعام  2009وعام  2010ال�صادر من الربنامج الإمنائى للأمم
املتحدة ( .)UNDPوقد �أظهرت الدرا�سة �أن ترتيب م�صر يف دليل التنمية الب�شرية قد تقدم من
املركز  103عام � 2009إىل املركز 101عام .2010

�شكل ( )3-19مقارنة ما بني ترتيب م�صر يف دليل التنمية الب�شرية 2010 - 2009

9 .9مت �إعداد تقرير يت�ضمن "امل�شروعات والأن�شطة امل�ستقبلية" للوزارة خالل الفرتة من �أول �أغ�سط�س
 2010حتي نهاية يونيو  2011و�إر�ساله �إيل وزارة الإعالم.
1010مت �إعداد "خطة العمل البيئي" لعام  2011بالتن�سيق مع القطاعات /الإدارات املخت�صة.
1111مت �إعداد تقرير عن �أن�شطة اخلطة الزرقاء ( )Blue Planيت�ضمن ما مت تنفيذه خالل الفرتات ال�سابقة
وبيان بااليجابيات وال�سلبيات.
1212مت �إعداد "تقرير �سنوى عن البيئة للعام املاىل"  2010/2009بالتعاون والتن�سيق مع اجلهاز
املركزى للمحا�سبات.
الفصل التاسع عشر :وحدة المؤشرات والتقارير البيئية
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درا�سة ومراجعة التقارير واملطبوعات البيئية مع اجلهات املعنية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1متت درا�سة تقرير وتو�صيات الإجتماع االول لفريق العمل العربى املعنى
بـ "املعلومات البيئية وامل�ؤ�شرات البيئية والتنمية امل�ستدامة".
2متت درا�سة التقرير الوارد من برنامج الغذاء العاملي ( )WFPيف م�صر
ال�صادر يف  2009ب�ش�أن "برامج الدعم الغذائي يف م�صر".
3متت درا�سة تقرير "م�ؤ�شرات فاعلية منظمات املجتمع املدنى العربى"
ال�صادر عن ال�شبكة العربية للمنظمات الأهلية.
4متت درا�سة تقرير "�إجنازات مركز املعلومات ودعم �إتخاذ القرار"
خالل عام .2009
5متت درا�سة الأعداد املختلفة لـ"جملة العلوم البيئية" ال�صادرة عن قطاع �شئون خدمة املجتمع وتنمية
البيئة بجامعة املن�صورة خالل عام .2010
6متت درا�سة تو�صيات "ملتقى �أبو ظبي الإقت�صادي ."2010
7متت درا�سة الكتاب ال�سنوى لربنامج االمم املتحدة للبيئة ()UNEP
لعام  " 2010علوم وتطويرات حديثة فى بيئتنا املتغرية".
8متت درا�سة تقرير برنامج االمم املتحدة للبيئة ( )UNEPعن

"اال�سرتاتيجية الوطنية جلمهورية كوريا نحو التوجه اىل
الإقت�صاد االخ�ضر".
9 .9متت درا�سة تو�صيات "ور�شة العمل �شبه االقليمية للجنة الوطنية
امل�صرية لليون�سكو".
1010متت درا�سة التقرير الوارد من ال�سفارة ال�سويدية حتت عنوان "�سد
الفجوات".

1111متت مراجعة وتدقيق البيانات الواردة يف درا�سة جامعة قناة ال�سوي�س ب�ش�أن "�إ�ستغالل التنوع
البيولوجى والرتاكيب املح�صولية والثقافية البدوية فى رفع م�ستوى معي�شة البدو فى منطقة
املغارة ب�شمال �سيناء" و�إعداد تقرير موجز عنها.
1212متت درا�سة "التقرير ال�سنوى للمعهد الدوىل للتطبيقات حتليل النظم  2009وجملة
."OPTION
1313متت درا�سة تقرير "امل�شروعات البحثية التطبيقية املنتهية خالل عام  "2009ال�صادر عن

جامعة الإ�سكندرية.
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1414متت درا�سة "الن�شرة الدورية ال�صادرة عن قطاع الهجرة بوزارة القوى العاملة والهجرة" .
1515متت درا�سة العدد ال�سابع وال�سبعون من "جريدة م�صر العلوم" التي ت�صدر عن املجل�س الأعلى
ملراكز ومعاهد البحوث بوزارة الدولة للبحث العلمي.
1616متت درا�سة العدد الرابع من "ن�شرة بيئتنا العربية" التى ت�صدرها الأمانة الفنية ملجل�س الوزراء
العرب امل�سئولني عن البيئة.
1717متت درا�سة "ورقة العمل اخلا�صة بو�ضع م�صر يف امل�ؤ�شرات الدولية ( 2004ـ  ")2010والتي
تت�ضمن �أبرز مالمح ال�صورة التي ر�سمها العامل مل�صر يف ال�سنوات الأخرية.
1818متت درا�سة التقرير الوارد من وزارة القوى العاملة والهجرة ب�ش�أن "درا�سة حتليلية لإ�صابات العمل
والأمرا�ض املهنية يف املن�ش�آت الإقت�صادية باجلمهورية" خالل الفرتة من  1يناير  2009حتى 30
يونيو.2009
1919متت درا�سة مقرتح ب�ش�أن "�إن�شاء حمكمة بيئية دولية تتبع الأمم املتحدة ملراقبة الأ�ضرار البيئية".
2020متت درا�سة و�إعداد ملخ�ص لـ "التقرير ال�سنوي جلمعية الرعاية املتكاملة لعام ."2009
2121متت درا�سة تقرير اجلهاز املركزي للمحا�سبات عن"نتائج الرقابة املالية وتقومي اداء االن�شطة
البيئية عن عام ."2009/2008
2222متت مراجعة تقارير "اخلطوط الإر�شادية لتطبيق نظم الإدارة البيئية للموانئ واحلد من
التلوث من ال�سفن" وذلك يف �إطار القانون  1994/4واملعدل بالقانون  2009/9والإتفاقيات الدولية
ومت �إعداد تقرير باملالحظات.
2323مت التن�سيق مع القطاعات واالدارات املخت�صة ملراجعة ودرا�سة الأخبار املن�شورة بال�صحف واخلا�صة
باملو�ضوعات البيئية واعداد الردود املنا�سبة عليها مثال:
 .أ�إعداد تقرير عن اخلرب املن�شور بجريدة امل�ساء بتاريخ � 16أبريل 2010بخ�صو�ص
"تقرير منظمة ال�صحة العاملية واملت�ضمن ت�صنيف املدن الأكرث تلوث ًا يف العامل".
 .باعداد الرد الفني واالعالمي ب�ش�أن اخلرب املن�شور بجريدة الوفد بتاريخ  14مايو 2010حتت
عنوان "يف تقرير حكومي  57مليون مواطن حمرومني من ال�صرف ال�صحي يف  3660قرية
و 120من�ش�أة �صناعية ت�صرف  4.3مليار/م 3من خملفاتها على نهر النيل �سنويا" وخماطبة
اجلريدة به.
 .جمت اعداد رد بخ�صو�ص اخلرب املن�شور بجريدة الوفد بتاريخ  4يونيو 2010حتت عنوان
"جهاز الإح�صاء يحذر من تزايد التلوث فى اليوم العاملي للبيئة".
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الإجتماعات والندوات وور�ش العمل
.1

.2
.3
.4
.5
.6

1متت امل�شاركة يف "�إجتماع ال�سكرتارية الفنية للجنة التنمية امل�ستدامة" وتقدمي عر�ض حول
امل�شاركة يف الدورة الثامنة ع�شر للجنة التنمية امل�ستدامة والتي عقدت بنيويورك خالل الفرتة من
 14-3مايو  2010وت�ضمن العر�ض مناق�شة خم�سة مو�ضوعات هي :النقل امل�ستدام ،والتعدين ،و�أمناط
الإنتاج واال�ستهالك امل�ستدام ،واملخلفات ال�صلبة والنفايات اخلطرة.
2متت امل�شاركة فى الإجتماع اخلا�ص مبجموعة العمل اخلا�صة "بال�سيا�سة املتكاملة لل�سواحل فى
البحر املتو�سط" واملنعقد مبقر الإحتاد الأوروبى بربوك�سيل – بلجيكا يف  7يونيه  2010وتقدمي ورقة
م�صر حول الإ�سرتاتيجية الوطنية لإدارة املناطق ال�ساحلية .
3متت امل�شاركة يف �إجتماع "م�شروع نظام املعلومات البيئية" املقدم من برنامج ال�شراكة الأوروبية لدول
اجلوار خالل الفرتة من  12-11نوفمرب  2010يف بروك�سيل ـ بلجيكا.
4متت امل�شاركة فى ور�شة العمل التدريبية الإقليمية حول "م�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة فى البيئات
ال�ساحلية والبحرية" مبدينة جدة  /ال�سعودية خالل الفرتة من  4- 3اكتوبر.2010
5متت امل�شاركة فى حفل "�إطالق تقرير توقعات البيئة للمنطقة العربية بالأمانة العامة جلامعة
الدول العربية" يف  15مار�س.2010
6متت امل�شاركة فى "الإجتماع الأول لفريق العمل العربى املعنى باملعلومات البيئية وم�ؤ�شرات البيئة
مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية" يف 16مار�س . 2010

�صورة (� )4-19إجتماع املعلومات البيئية وم�ؤ�شرات البيئة بجامعة الدول العربية

7 .7متت امل�شاركة فى "اعمال الدورة الثانية ع�شر للجنة امل�شرتكة للبيئة والتنمية فى الوطن العربى"

والتى عقدت بالأمانة العامة جلامعة الدول العربية خالل الفرتة من � 19-16أكتوبر2010
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�صورة (� )5-19إجتماع اللجنة امل�شرتكة للبيئة والتنمية ف الوطن العربي
بجامعة الدول العربية

8 .8متت مت امل�شاركة يف ور�شة العمل الت�شاورية ملناق�شة نتائج "الدرا�سة اخلا�صة بتقييم �آليات التمويل
احلالية يف م�صر لتنفيذ �إتفاقيات ريو ( )RIOالثالث من خالل م�صادر وطنية ودولية مت�ضمنة
الإطار التنظيمي والتخطيطي اخلا�ص ب�آلية �إ�صدار التقارير" خالل �شهر يناير .2010
9 .9متت امل�شاركة يف منتدى �سيا�سات العقد الإجتماعى اجلديد "نحو تكامل ال�سيا�سات الإقت�صادية
والإجتماعية" والذي قام بتنظيمه مركز املعلومات ودعم �إتخاذ القرار مبجل�س الوزراء وت�ضمن

برنامج القرى الأكرث �إحتياج ًا ( م�شروع الألف قرية ) خالل يناير .2010
1010متت امل�شاركة يف الإجتماع التن�سيقى مع "برنامج التطوير امل�ؤ�س�سي بوزارة الدولة للتنمية الإدارية
لدرا�سة �إمكانيات و�أ�سلوب تقدمي الدعم الإداري والتطوير امل�ؤ�س�سي" للعاملني بالوزارة  /اجلهاز
وذلك يف فرباير .2010
1111متت امل�شاركة يف الإجتماع التن�سيقى مع رئي�س اجلهاز املركزى للتعبئة العامة والإح�صاء لإمتام "�أعمال
التن�سيق بني اجلهاز ووزارة الدولة ل�شئون البيئة للو�صول �إىل �أف�ضل النتائج" وكذلك مامت �إجنازه
خالل الفرتة ال�سابقة بالتن�سيق مع اجلهاز ومت �إعداد تقرير ملخ�ص عن التعاون بني وزارة الدولة
ل�شئون البيئة واجلهاز املركزى للتعبئة العامة والإح�صاء خالل �شهر مار�س .2010
1212متت امل�شاركة يف الإجتماع املنعقد باجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء ب�ش�أن "احل�سابات القومية
البيئية يف جمال �إ�ستخدام املياه" وتقدمي عر�ض عن البيانات اخلا�صة مبوارد و�إ�ستخدامات املياه
يف م�صر خالل �شهر �أبريل .2010
1313متت امل�شاركة يف ور�شة العمل املنعقدة مبقر مركز املعلومات ب�ش�أن "�إجراء م�سح ميداين لقيا�س
�أن�شطة البحث والتطوير يف م�صر" بالتعاون مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وبرنامج
ميدابتكار التابع للإحتاد الأوروبي خالل �شهر �أبريل .2010
1414متت امل�شاركة فى �إجتماع "تقييم نتائج الدورة التدريبية ومناق�شة الآليات واملعوقات اخلا�صة
الفصل التاسع عشر :وحدة المؤشرات والتقارير البيئية
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بتطوير نظم املتابعة" باجلهاز املركزي خالل �شهر �أبريل .2010
1515امل�شاركة يف �إجتماع "متابعة وتقييم الإتفاقيات البيئية الدولية" لعر�ض ن�سخة جتريبية من
الذاكرة امل�ؤ�س�سية للجهاز املركزي.
1616متت امل�شاركة يف احتفالية الفائزين فى م�سابقة "�أف�ضل جهة حكومية فى ا�ستخدام وتطبيق نظام
 " DEV- INFOفى بناء قواعد بيانات امل�ؤ�شرات مبجل�س الوزراء امل�صرى وح�صول الوزارة علي
املركز التا�سع من بني  64جهة م�شاركة خالل �شهر مايو .2010
1717امل�شاركة يف �إجتماعات "اللجنة الوطنية للح�سابات القومية للمياة" املنعقدة باجلهاز املركزى
للتعبئة العامة واالح�صاء يومي  2-1يونيه  2010مب�شاركة خبري منظمة اال�سكوا وتقدمي عر�ض عن
ان�شطة وزارة الدولة ل�شئون البيئة واالعمال التى مت تنفيذها فى اطار هذه اللجنة.
1818متت امل�شاركة فى درا�سة العمل اخلا�صة "بو�ضع وتطبيق اال�سرتاتيجية الوطنية وخطة
العمل اخلا�صة بالتخل�ص التدريجى ملركب الهيدروكلورفلور وكربون طبقا لربتوكول مونرتيال
وتعديالته" والتي عقدت يف  24يونيه .2010
1919امل�شاركة فى الإجتماع التن�سيقى مبقر اجلهاز املركزى للتعبئة واالح�صاء ب�شان "ما مت اجنازه خالل
الفرتة ال�سابقة ومدى �إرتباطه بالإح�صاءات والن�شرات التى ي�صدرها اجلهاز" ويعقد هذا الإجتماع

ب�صفة دورية كل ثالث ا�شهر بح�ضور ممثلني عن الوزارات املعنية.
2020امل�شاركة فى الإجتماع اخلا�ص بـ "دعم امل�سئولية البيئية والإجتماعية ملنظمات الأعمال لتحقيق
التنمية امل�ستدامة" واملنعقد يف يونيه  2010مبركز اعداد القادة الدارة االعمال التابع لوزارة
اال�ستثمار وتقدمي عر�ض حول القوانني البيئية.
2121امل�شاركة فى الإجتماع اخلا�ص ب�ش�أن "تقييم نتائج التنمية" وذلك لو�ضع م�سودة التقرير وجعله
متاحا للحكومة لإبداء املالحظات وذلك يف � 26سبتمرب .2010
2222امل�شاركة فى الإجتماع اخلا�ص بـ "تقرير الأهداف الإمنائية للألفية" يف � 29سبتمرب 2010بفندق
�سوفيتيل اجلزيرة.
2323امل�شاركة فى ور�شة العمل اخلا�صة بـ "حتديات �أولويات �إ�سرتاتيجية �إطار عمل الأمم املتحدة
للم�ساعدات التنموية" وذلك مبنظمة ال�صحة العاملية خالل الفرتة من � 12-10أكتوبر.2010
2424الإعداد وامل�شاركة فى الإجتماع الأول لـ "جلنة كيفية حت�سني وحتقيق التقدم فى ترتيب م�صر
بدليل الإداء البيئى العاملى ( ")EPIخالل �شهر �أكتوبر  2010بح�ضور ال�سيد الوزير وال�سيدة رئي�س
اجلهاز وم�شاركني من وزارات �أخرى.
2525امل�شاركة فى "فعاليات الإحتفال باليوم العاملى للإح�صاء" مبقر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة
والإح�صاء وذلك يف � 20أكتوبر.2010
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2626امل�شاركة فى ور�شة العمل اخلام�سة اخلا�صة بـ "البيئة والتغريات املناخية  "ICTوذلك يف الفرتة
من  3-2نوفمرب 2010بالقرية الذكية .
2727امل�شاركة فى الإجتماع اخلا�ص مب�شروعات " GEFمرفق البيئة العاملى"والذي عقد ب�سوفيتيل
القاهرة يف  4نوفمرب. 2010
2828امل�شاركة فى الإجتماع الثالث اخلا�ص بـ  UNDFيف  8نوفمرب 2010مبقر .UNEDO
2929امل�شاركة فى �إجتماع "نقاط االت�صال الوطنية لربنامج اخلطة الزرقاء" بني م�سئول �إت�صال
الوزارة وم�سئول ات�صال اجلهاز املركزى للتعبئة العامة والإح�صاء بح�ضور م�سئول الإت�صال
فى الفرتة ال�سابقة لإ�ستعرا�ض ما مت فى جمال "تنفيذ الدرا�سات الوطنية اخلا�صة بتدفق
املواد واملخلفات".
3030امل�شاركة فى م�ؤمتر وندوة "تنمية وتنفيذ م�شروعات طاقة الرياح" يومي 13و  14دي�سمرب 2010
والتى ت�ضمنت مو�ضوعات "منو م�شروعات طاقة الرياح ب�أفريقيا والت�شريعات البيئية اخلا�صة
بكفاءة الطاقات اجلديدة واملتجددة والنواحى الفنية املتعلقة بها وكيفية جذب م�صادر التمويل
الدولية لتفيذ امل�شروعات" .
3131تنظيم فعاليات ور�شة العمل اخلا�صة بدرا�سة "و�ضع م�صر بدليل الأداء البيئى العاملى" بح�ضور

خبريين من جامعة كولومبيا بالواليات املتحدة الأمريكية من امل�شاركني فى �إعداد الدليل والتعاون مع
الربنامج االمنائى لالمم املتحدة  UNDP / GEFوحتت رعاية معاىل وزير الدولة ل�شئون البيئة
خالل الفرتة من  16-14دي�سمرب  2010باملركز الثقايف البيئي ببيت القاهرة.

�صورة ( )6-19ور�شة عمل حت�سني و�ضع م�صر يف دليل الآداء البيئي العاملي

وبناء ًا علية فقد مت �إبداء بع�ض التو�صيات يف الور�شة عن كيفية حت�سني و�ضع م�صر يف دليل الآداء
البيئي العاملي م�ستقب ًال من خالل الأخد يف الإعتبار املعايري الطبيعية والو�ضوع اجلغرايف للدول .وقد
�أقرتح �أي�ض ًا �أن يتم تعديل بع�ض امل�ؤ�شرات املدرجة بالدليل و�إ�ضافة جزء خا�ص بق�ص�ص النجاح يف
الفصل التاسع عشر :وحدة المؤشرات والتقارير البيئية
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الدول املختلفة مما يدعم الآداء وي�ساعد على تبادل اخلربات يف املجاالت ذات ال�صلة.
3232ح�ضور "القمة الدولية للإ�ستثمار وور�شة العمل اخلا�صة مبو�ضوع ال�شراكة بني قطاع الأعمال
العام والقطاع اخلا�ص" لتنفيذ امل�شروعات القومية فى جماالت التعليم والرعاية ال�صحية واملرافق
وتوليد الطاقة من �إعادة تدوير املخلفات وغريها وتقييم الفر�ص املتاحة للإ�ستثمار فى هذه املجاالت
وذلك يف نهاية عام .2010

بناء القدرات ورفع الكفاءة:
1 .1التن�سيق مع اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء حل�ضور اخلطة التدريبية للجهاز.2011/2010
2 .2التدريب وبناء القدرات للعاملني بالوحدة يف املجاالت التخ�ص�صية املتعلقة باالعمال املنوط تنفيذها
(التقارير -امل�ؤ�شرات – قواعد البيانات...الخ ).
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الف�صل الع�شرون
مقدمة

الإعالم والتوعية البيئية
ميثل الوعي البيئي �أحد �أهم عنا�صر منظومة الإ�صحاح البيئي ،وهو الأمر الذي ُحدى بالوزارة �أن
تبذل جهود ًا مكثفة من �أجل توعية املجتمع ب�أهمية احلفاظ على البيئة ومواردها الطبيعيـة .لـذا
فقـد قامـت الـوزارة ب�إعـداد برامـج توعيـة متخ�ص�صـة ل�شرائـح املجتمـع املختلفة بدء ًا بالأطفال
ومرور ًا بال�شباب واملر�أة وغريهم من ال�شرائح ,من �أجل تغيري املفاهيم والقيم وال�سلوكيات البيئية
ال�سلبية لدى بع�ض املواطنني� ،إىل مفاهيم وقيم و�سلوكيات بيئية �إيجابية ت�ساهم يف منظومة
الإ�صحاح البيئي.

الفصل عشرون :اإلعالم والتوعية البيئية
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الأن�شطة والأعمال التى مت تنفيذها خالل عام :2010
1.1التوعية البيئية :
.أالندوات البيئية :
مت تنفيذ عدد 592ندوة بيئية بالتعـــاون مع املــدار�س واجلامعـات ومراكـز ال�شبـاب واجلمعيـات
البيئيـة ومركـز الوعـى البيئى بعزبة الوالدة� ،إ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة للتعريف باملفاهيم
والق�ضايا البيئية املختلفة وكيفية مواجهتها فى القاهرة واملحافظات.

�صورة ( )1-20مناذج من الندوات البيئية باملواقع املختلفة

.بتنفيذ قوافل بيئية:
مت تنفيـذ  201قـافلـة بيئيـة ب�إ�ستـخدام وحـدات التـوعية البيئيـة املتنقـلة ،بالتعـاون مع الأنديـة
الريا�ضية واجلمعيات الأهلية والفروع الإقليمية كذلك الت�صدى لظاهرة ال�سحابة ال�سوداء حيث
تت�ضمن القوافل ندوات وم�سابقات وجوائز وعر�ض �أفالم ت�سجيلية.
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�صورة رقم ( )2-20قافلة بيئية لطلبة وطالبات املدار�س

.جاملطبوعات :
مت طباعة  55مطبوعة متنوعة �شملت كتب وكتيبات ومل�صقات :
 مطبوعات الكتب :

�صورة ( )4-20دليل الأن�شطة البيئية

الفصل عشرون :اإلعالم والتوعية البيئية
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�صورة ( )5-20كتاب املخلفات نعمة ولي�ست نقمة

�صورة ()7-20كتاب اخلطوط الإر�شادية
لإدارة املوانى واملرا�سى

�صورة ()6-20كتاب املحميات الطبيعية فى م�صر

�صورة ()8-20كتاب تدوير املخلفات الزراعية

مطبوعات املطويات :

�صورة ( )9-20مطوية تدوير املخلفات الزراعية
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مطبوعات البو�سرتات :

�صورة ( )11-20بو�سرت�ألتزم ب�إلقاء القمامة فى
الأماكن املخ�ص�صة

�صورة ( )12-20بو�سرت التخل�ص من املخلفات
فى املياة

�صورة ()13-20بو�سرت حرق القمامة خطر يهدد
�صحتنا وحياتنا

�صورة ()14-20بو�سرت زراعة عي�ش الغراب على
ق�ش الأرز

الفصل عشرون :اإلعالم والتوعية البيئية
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مطبوعات ا�ستيكرات وبانرز :

�صورة رقم ( )15-20بانر يوم البيئة العاملى 2010

.دور�ش العمل :
مت تنفيذ  197ور�شة عمل فنية خالل هذه الفرتة عن كيفية الإ�ستفادة من تدوير املخلفات لتنمية
مواهب وقدرات طالب املدار�س واطالق امللكات الإبداعية لديهم .

�صورة ( )16-20مناذج من ور�ش العمل التعليمية باملدار�س
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.هوحدات تدوير املخلفات باملدار�س :
مت �إن�شاء  8وحدات لإعادة تدوير الورق يف املدار�س وذلك للإ�ستفادة من املخلفات الورقية و�إعادة
�إ�ستخدامها يف �إنتاج بع�ض الأعمال الفنية و�إ�ستخدامها كوحدة منتجة.

�صورة ( )17-20مناذج لوحدة تدوير املخلفات ب�أحد املدار�س

.والرحالت التعليمية :
مت تنفيذ  16رحلة تعليمية بيئية لطالب املدار�س �إىل حديقة احليوان وحممية وادى دجلة ،مت خاللها
تنفيذ ور�ش عمل فنية متنوعة وندوات توعوية لهم.

�صورة ( )18-20منادج للرحالت التعليمية البيئية

الفصل عشرون :اإلعالم والتوعية البيئية
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.ز حمالت التوعية من خالل ر�سائل املحمول:
مت تنفيذ  3حمالت توعية من خالل خدمة الر�سائل الق�صرية بالتعاون مع �شركات املحمول خالل
الإحتفال ب�ساعة الأر�ض ،يوم البيئة العاملى ،جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء احلادة.
 .حالأ�سابيع البيئية:
مت تنفيذ � 63أ�سبوع بيئي يف املدار�س واجلامعات واملعاهد العليا بالتعاون مع وزارات الرتبية والتعليم
والتعليم العايل حيث ت�ضمنت حما�ضرات للتوعية وور�ش عمل وم�سابقات فورية وتوزيع جوائز على
الطالب ،كذا تنفيذ �أعمال نظافة وت�شجري.

�صورة ( )19-20مناذج لأ�سابيع بيئية باملدار�س

 .طاملعار�ض وامل�ؤمترات :
متت امل�شـاركـة فى  64م�ؤمتـر ومعر�ض بيئـى باجلامعـات واملدار�س واجلمعيات الأهليـة و�أ�سابيع
التوعية البيئية.
2.2الإعالم والإنتاج الفني :
 .أ�إنتاج � 4أقرا�ص مدجمة ( )CDتت�ضمن مناذج من جهود الوزارة

296

الفصل عشرون :اإلعالم والتوعية البيئية

وزارة الدولة لشئون البيئة

�صورة ( )20-20قر�ص مدمج عن حديقة الرحاب

�صورة ( )21-20قر�ص مدمج عن جهود الوزارة فى مواجهة نوبات تلوث الهواء احلادة

 .ب�إعداد وتنظيم مكتبة فيلمية للوزارة:
مت �إعداد وجتهيز مكتبة فيلمية خا�صة بالإدارة املركزية للإعالم والتوعية حتتوي علي �إجنازات
وجمهودات الوزارة فى مواجهة امل�شكالت البيئية املختلفة ورفع الوعي البيئي فى كافة املجاالت
وت�شمل (�شرائط خمتلفة  +Mini DVD +بيتا كام .)CD+VHS +
 .ج�إعداد و�إنتاج مواد فيلمية خمتلفة للبث من خالل القنوات التليفزيونية.
�إعداد الأخبـار والتقـارير ال�صحفيـة والتغطيات التليفزيونية والتقـارير امل�صورة لأن�شطـة الوزارة،
�إ�ضافة اىل تنظيم  32برنامج وم�سابقة �إذاعية .

الفصل عشرون :اإلعالم والتوعية البيئية
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م�ؤ�شر الأداء لعام 2009
جدول ( )1-20ملخ�ص �أن�شطة الإعالم والتوعية البيئية خالل عام 2010

عام
2010/2009

عام
2011/2010

1

ندوات بيئية

560

592

2

القوافل البيئية

130

201

3

اال�صدارات البيئية

54

55

4

ور�ش عمل

160

197

5

ت�أ�سي�س وحدات لتدوير املخلفات

-

8

6

الرحالت البيئية التعليمية

58

16

7

حمالت توعية من خالل ر�سائل املحمول

-

3

8

الأ�سابيع البيئية

60

63

9

املعار�ض وامل�ؤمترات

122

64

10

افالم ت�سجيلية

-

1

11

اقرا�ص مدجمة CD

-

4

12

مكتبة فيلمية

-

1

13

احلمالت الإذاعية

-

19

14

�إنتاج دليل للأن�شطة البيئية وور�شة

-

1

15

الأخبار ال�صحفية

-

200

16

التقارير ال�صحفية

-

43

17

التغطيات التليفزيونية

-

94

18

برامج وم�سابقات �إذاعية

-

32

19

تقارير تليفزيونية م�صورة لربامج التوك �شو

-

10

م
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�أن�شطة وحدة الركن الأخ�ضر التي مت تنفيذها
خالل عام 2010
تعد الرتبية البيئية الو�سيلة امل�ستخدمة يف �أعداد الأجيال للتعامل ال�سوي وال�سليم مع البيئة.
فالرتبية البيئة 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.
يعد م�شروع الركن الأخ�ضر من �أهم الربامج املتخ�ص�صة لزيادة الوعي البيئي لدي املواطنني يف
جمهورية م�صر العربية وبخا�صة الأطفال والطالئع وقد بادرت وزارة الدولة ل�شئون البيئة وجهاز
�شئون البيئة ب�إقامة م�شروع الركن الأخ�ضر يف عام  2001وتولت مهمة ن�شر الركن الأخ�ضر يف
جميع حمافظات اجلمهورية .وقد و�صل عدد املواقع يف عام � 2011إىل  70موقع طبق ًا للخطة
العامة للوزارة.

الفصل عشرون :اإلعالم والتوعية البيئية
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اخلطط والربامج وامل�شروعات :
1.1م�شروع تطوير ال  124مدر�سة :
 .أ�إقامة موقع ركن اخ�ضر وهو عبارة عن توزيع جمموعات كتب الركن الأخ�ضرو التى و�صل عددها
حوايل � 6000ستة �أالف كتاب ومو�سوعة اخلا�صة بدعم مكتبات ال 124مدر�سة على الإدارات
التعليمية ( املرج  -ال�سالم  -النه�ضة – الزيتون).
 .بعر�ض م�سرحية رحلة ورد يف اربعة مدار�س تابعة للإدارات التعليمية ( املرج  -ال�سالم  -النه�ضة
– الزيتون).
 .ج�إقامة  24ور�شة عمل الركن الأخ�ضر الفنبة و العلمية باملدار�س التابعة مل�شروع تطوير املدار�س.

�صورة ( )21-20ور�ش عمل الركن الأخ�ضر �ضمن م�شروع تطوير ال 124مدر�سة
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2.2االنتاج الفنى:
 .أ�إعداد وت�صميم مطبوعات الركن الأخ�ضر اخلا�صة باحتفالية يوم البيئة:
"##ن�شرة ميما"والتي تتناول مو�ضوعات مب�سطة للأطفال و�صور عن التنوع البيولوجي يف م�صر.

�صورة ( " )22-20ن�شرة ميما " عن التنوع البيولوجي

الفصل عشرون :اإلعالم والتوعية البيئية
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##بو�سرت الأطفال عن (التنوع البيولوجي).

�صورة ( )23-20بو�سرت الأطفال عن (التنوع البيولوجي)
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امل�ؤمترات واالحتفاليات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1متت امل�شاركة يف ملتقى املبدعني ال�صغار مبتحف الفن احلديث ب�أر�ض الأوبرا .
2متت امل�شاركة يف فعاليات احتفالية يوم املياه العاملي بالتعاون مع مركز الك�شافة البحرية
باجليزة.
3متت امل�شاركة يف احتفالية يوم اليتيم مبحافظة املنيا بالتعاون مع جمعية الأ�سر امل�سلمة.
4متت امل�شاركة يف احتفالية يوم اليتيم بكلية الفنون اجلميلة بالزمالك.
5متت امل�شاركة يف املع�سكر البيئي باملنيا بالتعاون مع جمعية �شباب م�صر للتنمية والبيئة.
6متت امل�شاركة فى احتفالية ختام م�شروع تطوير ال  124مدر�سة.
7مت �إعداد وجتهيز اجلزء اخلا�ص بالركن الأخ�ضر يف معر�ض يوم البيئة ببيت القاهرة وهو
كالتايل:
 .أامل�شاركة بعدد من الأطفال ذوى االحتياجات اخلا�صة .حيث قاموا بعر�ض بع�ض �أعمالهم
الفنية و �إ�ستعرا�ض بع�ض املعلومات عن التنوع البيولوجي لل�سادة ال�ضيوف.
 .بعر�ض لوحات وجم�سمات ورقية لعدد من الكائنات احلية من حيوانات وطيور و�أ�سماك تعي�ش
داخل املحميات الطبيعية يف م�صر وذلك متا�شيا مع املو�ضوع الرئي�سي للإحتفالية "التنوع
البيولوجي ".

�صورة ( )24-20بانوراما �صحراوية مبعر�ض بهدف التوعية ب�أهمية التنوع البيولوجي
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�صورة ( )25-20بانوراما بحرية

8 .8متت م�شاركة وحدة الركن الأخ�ضر يف �إحتفاالت يوم البيئة بحديقة الأزهر بالتن�سيق مع مركز
وادي للعلوم البيئية ( )wescوذلك من خالل االتى :
 .أتواجد برنامج عربيتنا بجوار خيمة االحتفال الرئي�سية مع عر�ض الأن�شطة وعر�ض بع�ض
حمتويات ومناذج برنامج عربيتنا.
 .بتواجد �شخ�صية نقطة املياه "ميما" وذلك مل�شاركة الأطفال يف ري بع�ض النباتات والبذور.
 .جتوزيع مطبوعات الركن الأخ�ضر و هي كالتايل:
"ن�شرة ميما" والتي تتناول مو�ضوعات مب�سطة للأطفال و�صور عن التنوع البيولوجي
يف م�صر.
بو�سرت الأطفال عن "التنوع البيولوجي".
 Cdالركن الأخ�ضر و الذي يحمل عنوان "الع�صفورة قالتلى".

 9 .9عر�ض م�سرحيتني لأطفال املرج و الذين مت تدريبهم خالل م�شروع تطوير  124مدر�سة وهما:
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 .أم�سرحية "قمامة �آخر مو�ضة"

�صورة ( )26-20م�سرحية قمامة �آخر مو�ضة

 .بم�سرحية "ال للتلوث"

�صورة ( )27-20م�سرحية ال للتلوث
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بناء القدرات ورفع الكفاءة
ور�ش عمل التوعية البيئية للأطفال:
1 .1متت اقامة 24ور�شة وذلك خالل م�شروع تطوير ال  124مدر�سة.
2 .2متت �إقامة  60ور�شة عمل (علمية وفنية ) للأطفال مع وذلك خالل فعاليات احلملة القومية للقراءة
للجميع.
3 .3متت �إقامة  12ور�ش عمل للأطفال ذوى االحتياجات اخلا�صة وذلك بالتعاون مع كل من:
 .أ جمعية احلق يف احلياة.
 .باجلمعية الدولية للتنمية والبيئة ب�شربا اخليمة.
 .ججمعية �أباء و�أبناء لرعاية ذوى االحتياجات اخلا�صة.
 .داملدر�سة التجريبية للرتبية الفكرية بالوايلى.
 .ه�إقامة عدد من �أن�شطة الركن الأخ�ضر ملدر�سة الرتبية الفكرية مبدينة ن�صر.

�صورة ( )28-20ور�شة عمل التوعية البيئية للأطفال

306

الفصل عشرون :اإلعالم والتوعية البيئية

وزارة الدولة لشئون البيئة

التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى
تدعم وحدة الركن الأخ�ضر جميع اجلهات واجلمعيات �سالفة الذكر من وزارت وجمعيات �أهلية
وذلك من خالل :
 .أتدريب القائمني على ثقافة الطفل على �أن�شطة وحدة الركن الأخ�ضر.
 .بتزويد هذه اجلهات باملعلومات البيئية املنا�سبة يف جمال الطفل.
 .جاملعاونة ب�أي ا�ست�شارة فنية يف جمال البيئة .
التعاون مع الوازرات واجلمعيات االهلية :
1 .1قطاع حماية الطبيعة بالوزارة .
2 .2م�ست�شفى  57357لعالج �سرطان الأطفال.
3 .3وزارة الثقافة.
4 .4وزارة الرتبية والتعليم.
5 .5هيئة النظافة وجتميل القاهرة.
6 .6جمعية الهالل الأحمر امل�صري ( مدينة ن�صر – زينهم).
7 .7جمعية �أباء و�أبناء لرعاية ذوى االحتياجات اخلا�صة.
8 .8جمعية احلق يف احلياة لذوى االحتياجات اخلا�صة.
9 .9اجلمعية الدولية للتنمية والبيئة ب�شربا اخليمة.
1010املدر�سة التجريبية للرتبية الفكرية بالوايلى.
1111جمعية الك�شافة ا لبحرية باجليزة.
1212جمعية الرعاية املتكاملة.
1313املركز القومي لثقافة الطفل (احلديقة الثقافية بحي ال�سيدة زينب).
1414مركز الوعي البيئي بعزبة الوالدة بحلوان.
1515مركز الوعي البيئي باملع�صرة.
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1616مدر�سة وادي دجلة للغات باملعادى.
1717مكتبة املعادى العامة.
1818مكتبات م�صر العامة  /والإقليمية.
1919مركز �إبداع الطفل ببيت العيني.
2020حديقة الأزهر بالدرا�سة.
دعم اجلمعيات الأهلية العاملة فى جمال البيئة
1 .1مت دعم جمعية الرعاية املتكاملة بعدد  250كتاب من مطبوعات الركن الأخ�ضر "كتاب بيئي "2-1
واخلا�ص بالتوعية البيئية لذوى الإحتياجات اخلا�صة.
2 .2دعم جمعية احلق يف احلياة لذوى الإحتياجات اخلا�صة بعدد  400كتاب من مطبوعات الركن الأخ�ضر
"كتاب بيئي  "2-1واخلا�ص بالتوعية البيئية لذوى االحتياجات اخلا�صة.
3 .3دعم جمعية الور�شة بكلية الفنون اجلميلة بعدد  100تى �شريت عربيتنا فى �إحتفالية الأيتام.
4 .4دعم اجلمعية الدولية للتنمية والبيئة مبطبوعات بعدد " 100كتاب بيئتي  "2-1اخلا�ص بتوعية
الأطفال ذوى الإحتياجات اخلا�صة .
5 .5مت دعم جمعية الأ�سر امل�سلمة بعدد  100تى �شريت عربيتنا خالل �إحتفالية الأيتام.
6 .6مت دعم مدر�سة ال�سيدة نفي�سة بالوايلى بعدد " 50كتاب ميما" و CD 50الركن اخل�ضر.
7 .7مت دعم معهد الكمال الأزهري بعدد " 60كتاب ميما" و CD 60الركن اخل�ضر.
امل�سابقات التي مت امل�شاركة فيها واجلوائز التي مت احل�صول عليها:
1 .1درع املنظمة الك�شفية العربية مبنا�سبة امل�شاركة يف فعاليات الإحتفال 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 الإحتفال ال�سنوي بالك�شافة.
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الف�صل احلادي والع�شرون
مقدمة

التدريب البيئى
تهتم وزارة الدولة ل�شئون البيئة وجهازها التنفيذي ب�إعداد كوادر متميزة يف املجاالت
والتخ�ص�صات البيئية عن طريق التدريب الداخلي بالإ�ستعانة بخرباء اجلهاز واجلهات اخلارجية
و�أ�ساتذة اجلامعات ومراكز البحوث� ،أو التدريب اخلارجي ب�إيفاد املتدربني �إيل الدول الأجنبية.
كما تخت�ص �أي�ض ًا برفع الوعي البيئي لدي �أفراد املجتمع املدين وتوطيد مبد�أ امل�شاركة املجتمعية
لتفعيل قانون البيئة وذلك بالتدريب التخ�ص�صي �أو التدريب التثقيفي وفق ًا للفئة امل�ستهدفة
والغر�ض من التدريب.
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الأن�شطة والأعمال التي مت تنفيذها خالل عام :2010
1.1تدريب العاملني باجلهاز والفروع الإقليمية:
 .أالدورات التدريبية داخل جمهورية م�صر العربية:
مت تنفيذ عدد  75دورة تدريبية لعدد  700متدرب فى املجاالت البيئية والإدارية املختلفة وذلك لتنمية
وبناء قدراتهم و�إك�سابهم خربات ومهارات جديدة.

�صورة ( )1-21املتدربون خالل الدورات التدريبية

 .ب الدورات التدريبية خارج جمهورية م�صر العربية :
مت �إيفاد عدد من العاملني بالوزارة واجلهاز للتدريب باليابان وكوريا وال�صني و ماليزيا و�أملانيا
و�سنغافورا ،وغريهم للتعرف على �أحدث التكنولوجيات فى جمال البيئة وتنمية قدراتهم فيها.
2.2تدريب العاملني باجلهات احلكومية والعامة واخلا�صة:
 .أالدورات التدريبية للجهات احلكومية:
تنفيذ عدد  64دورة تدريبية لعدد  3147متدرب من اجلهات املختلفة حكومية �أو خا�صة مثل
ال�شركات وامل�صانع لرفع قدراتهم وتفعيل قانون البيئة وحتقيق الإلتزام البيئي لهذه املن�شـ�آت.
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�صورة ( )2-21املتدربون خالل الدورات التدريبية

تنفيذ عدد  30دورة تدريبية لعدد  2500متدرب يف جمال "اال�ستخدام الآمن للمخلفات
الزراعية" (مهند�سني الزراعيني  -مزارعني – �شباب خريجني) باملحافظات املختلفة بهدف

التخل�ص الآم��ن من هذه املخلفات وع��دم حرقها مثل (ال�شرقية – الغربية – الدقهلية –
القليوبية – البحرية).

�صورة ( )3-21املتدربون خالل الدورات التدريبية

 .ب اللقاءات الفكرية التدريبية :
تنفيذ عدد  3لقاءات فكرية تدريبية لعدد  150متدرب
من مديري املدار�س بهدف الإهتمام بالن�شاط البيئي
باملدار�س.
�صورة ( )4-21املتدربون خالل اللقاءات الفكرية التدريبية
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3.3تدريب العاملني باجلهات غري احلكومية واملنظمات ال�شعبية:
تنفيذ عدد  2دورة تدريبية لعدد  60متدرب لأع�ضاء اجلمعيات الأهلية مبحافظة ال�شرقية يف جمال
الإ�ستفادة الإقت�صادية من املخلفات الزراعية وكيفية �إدارة م�شروعات التدوير.

�صورة ( )5-21منوذج لإحدى الدورات التدريبية لأع�ضاء اجلمعيات الأهلية

 4.4امل�سابقة البيئية الكربى للكبار واالطفال:
يف �إطار الإحتفال بيوم البيئة العاملي يونيو  ،2010قامت الإدارة العامة للتدريب بتنظيم امل�سابقة
البيئية الكربى للكبار – الأطفال ،وقد �شارك يف فعاليات امل�سابقة البيئية الكربى عام  2010عدد
 650418م�شارك من جميع �أنحاء اجلمهورية بزيادة  % 86عن العام ال�سابق .2009

�صورة ( )6-21ال�سيد املهند�س الوزير خالل عملية �سحب �أ�سماء الفائزين
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جدول ( )1-21مقارنة بني �أن�شطة التدريب خالل عامى 2010 ،2009

م

الن�شاط

1
2
3

دورات تدريبية للعاملني فى اجلهاز والفروع االقليمية
تدريب العاملني باجلهاز والفروع خارج جمهورية م�صر العربية
دورات تدريبية للجهات احلكومية
دورات تدريبية ل�شباب اخلريجني والفالحني واملر�شدين
الزراعيني
الدورات التدريبية للجهات الطالبة
الدورات التدريبية البيئية التى تعقد فى اطار الربنامج االنتخابى
لل�سيد رئي�س اجلمهورية
الندوات البيئية التى تعقد لل�شباب خالل املع�سكرات ال�صيفية
تدريب اجلهات غري احلكومية وامل�شاركة ال�شعبية
امل�سابقة البيئية الكربي للكبار والأطفال

4
5
6
7
8
9

عام 2009
عدد
املتدربني
657
57
2000

عام 2010
عدد
املتدربني
700
60
3174

% 16 +
% 5+
% 59 +

1150

2500

% 117 +

1480

1500

%1+

850

---

% 100 -

2250
120
350285

--60
650418

 % 100 % 33% 86 +

ن�سبة الزيادة
والنق�ص *

�شكل ( )1-21مقارنة بني �أن�شطة التدريب خالل عامى 2010 ،2009
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ومن خالل اجلدول (  )1-21ميكن ا�ستقراء بع�ض النتائج على النحو التاىل:

 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 البيئة �إىل جانب حفزها على الإبداع فى كافة
املجاالت هو �أحد �أهم اولويات الوزارة .
�2 .2إ�ستمرار �إهتمام 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 .3إهتمام وزارة الدولة ل�شئون البيئة على تدريب �شباب اخلريجني والفالحني واملر�شدين الزراعيني
على عمليات تدوير املخلفات الزراعية وخا�صة ق�ش االرز.
4 .4توىل وزارة الدولة ل�شئون البيئة �إهتمام ًا ب�إعداد الكوادر الب�شرية بيئي ًا للجهات الطالبة ومعظمها
من�ش�آت �صناعية ،وذلك من �أجل حتقيق الإلزام والإلتزام البيئي.
5 .5حدوث تو�سع فى ن�شر امل�سابقة البيئية بحيث ت�شمل خمتلف �شرائح املجتمع ،وهو ما �إنعك�س من خالل
عدد امل�شاركني فى امل�سابقة البيئية.
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الف�صل الثاين والع�شرين
مقدمة

الت�شريعات البيئية
يف �إطار تفعيل �أحكام قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  .2009وفى
�إطار توجهات الوزارة بالت�صدي بحزم �ضد مرتكبي املخالفات البيئية لتحقيق املزيد من احلماية
للبيئة ومواجهة ما طر�أ من ظواهر التلوث البيئي ،وملواكبة التطورات والإتفاقيات الدولية التي
�إن�ضمت �إليها م�صر يف جماالت حماية البيئة ،تبذل الوزارة ممثلة يف الإدارة العامة لل�شئون
القانونية جهود ًا م�ضنية للت�صدي للمخالفات والنهو�ض مبنظومة العمل البيئي.

الفصل الثاني والعشرون  :التشريعات البيئية
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اخلطط والربامج وامل�شروعات:
1 .1مت �إعداد القواعد والإجراءات املنظمة لال�ستخدام الأمثل للموارد الطبيعية داخل املحميات
الطبيعية وو�ضع تنظيم كامل لكيفية تقدير قيمة حق االنتفاع جلميع امل�شروعات املزمع �إقامتها
(�سياحية-خدمية – ترفيهية – �صناعية – مناجم وحماجر ).
 2 .2مت �إعداد ودرا�سة م�شروع القانون اخلا�ص بتنظيم النفاذ واحل�صول على املوارد الإحيائية واملعارف
الرتاثية ذات ال�صلة واقت�سام املنافع النا�شئة عن ا�ستخدامها .
3 .3مت �إعداد درا�سة قانونية حول كيفية و�ضع وتنفيذ �أ�سلوب للرقابة على نهر النيل للعر�ض على املجل�س
الأعلى حلماية نهر النيل مو�ضحا بها الدور الذي تقوم به وزارة الدولة ل�شئون البيئة حيال حماية
نهر النيل واملجارى املائية.

متابعة تنفيذ القانون:
.1
.2
.3
.4
.5

316

1مت تعديل قانون البيئة رقم 4ل�سنة 1994بالقانون رقم 9ل�سنة  2009ومراجعته مبجل�س الدولة.
 2مت الإنتهاء من �إعداد الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 9ل�سنة .2009
 3مت �إن�شاء الدوائر البيئية باملحاكم املختلفة على م�ستوى اجلمهورية.
 4مت الإنتهاء من و�ضع التنظيم الالئحي املنظم لكيفية تقدير قيمة التعوي�ض البيئي عن الأ�ضرار
التي حتدق بالبيئة الهوائية الناجم عن ن�شاط املن�شات ال�صناعية املختلفة.
5ق��ام��ت الإدارة ال�ع��ام��ة لل�شئون القانونية ب�ضبط ال�ع��دي��د م��ن امل�خ��ال�ف��ات البيئية "حوادث
� �س �ف��ن – خم��ال��ف��ات م �ن �� �ش��ات � �س �ي��اح �ي��ة – م �ن �� �ش��ات � �ص �ن��اع �ي��ة – خم��ال��ف��ات �أفراد"
وذل���ك ع��ن ال �ف�ترة م��ن  1ي��ن��اي��ر 2010ح�ت��ى  30ي��ون��ي��و 2010ومت حت�صيل م�ب�ل��غ و ق��دره
" 10.000.513ع�شرة م �ل �ي��ون وخ�م���س�م��ائ��ة وث�ل�اث��ة ع���ش��ر ج�ن�ي�ه� ًا ف �ق��ط الغري" وب�ل��غ
�إجمايل املبالغ املح�صلة بالدوالر الأمريكي مبلغ وقدره  4.847.016دوالر "�أربعة ماليني وثمامنائة
�سبعة و�أربعون و�ستة ع�شر دوالر فقط ال غري".
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الإتفاقيات املحلية والدولية:
قامت ال�شئون القانونية بتنفيذ الإلتزامات الواردة يف الإتفاقيات الدولية املتعلقة بحماية البيئة بوجه
عام والبيئة البحرية بوجه خا�ص حيث مت التعامل مع حوادث التلوث البحري بالزيت وفق ًا لأحكام
وقواعد الإتفاقية الدولية ملنع التلوث البحري من ال�سفن لعام .1978/73

بناء القدرات ورفع الكفاءة:
1 .1مت تدريب عدد  35حمامى من �أع�ضاء الإدارة القانونية باجلهاز والفروع واملحميات فى �شتى
جماالت القانون.
2 .2مت عقد ور�شتني عمل جتمع بني ق�ضاة املحاكم البيئية وخرباء البيئة وذلك لتفهم عمل كال اجلانبني
مبا يحقق �سرعة الف�صل يف الق�ضايا البيئية.

امل�ؤمترات والندوات:
1 .1متت امل�شاركة يف فعاليات التدريب على �إدارة النفايات واملخلفات اخلطرة بالتن�سيق مع م�شروع
التو�أمة الأملاين.
2 .2مت ح�ضور الدورة التدريبية "لإدارة الأزمات و�إدارة احلوادث البحرية" بالإ�سكندرية بالتعاون مع
�شركة بي�سكو ونوادي احلماية والتعوي�ض الدولية والتي �شارك فيها وفود من جميع الدول العربية.

الفصل الثاني والعشرون  :التشريعات البيئية

317

وزارة الدولة لشئون البيئة

الف�صل الثالث والع�شرين
الإدارة املركزية للتعاون الدوىل والدعم الفنى
مقدمة

يف �إطار �سعي وزارة الدولة ل�شئون البيئة نحو تعزيز العالقات و�أوجه التعاون مع الهيئات
وامل�ؤ�س�سات املحلية والإقليمية والدولية ،تقوم الإدارة املركزية للتعاون الدويل والدعم الفني،
ب�إعتبارها املتحدث الر�سمي با�سم الوزارة يف هذا ال�ش�أن ،ببناء منظومة من العالقات والروابط
مع الدول ال�شقيقة واملنظمات الدولية بهدف تبادل اخلربات من خالل �إبرام الإتفاقيات وعقد
ال�شراكات وتبني امل�شروعات .وت�سعي الوزارة �إيل الوفاء بالتزاماتها الدولية وحت�سني الو�ضع
البيئي يف م�صر من �أجل حتقيق الهدف الأ�سمى وهو الإ�ستدامة البيئية.
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الأن�شطة والربامج وامل�شروعات:
1 .1البدء يف املرحلة الثانية من "برنامج التعاون امل�صري – الإيطايل" مبنحة تقدر بـ  3مليون يورو
يتم توجيهها لدعم املحميات الطبيعية .
2 .2احل�صول علي منحة �إيطالية تقدر بـ 3مليون يورو لربنامج الإ�سترياد ال�سلعي بالتعاون مع وزارة
التعاون الدويل ويتم من خاللها �إمداد الوزارة بعدد من املعدات �إيطالية (معمل متنقل لقيا�س
نوعية الهواء -عربات كن�س وم�سح ال�شوارع – معدات كب�س ق�ش الأرز وجرارات زراعية متطورة –
حمطة توليد كهرباء با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية).
"3 .3برنامج املخلفات ال�صلبة" املمول بال�شراكة بني ك ًال من الإحتاد الأوروبي وبنك التعمري الأملاين
ب�إجمايل مبلغ  15مليون يورو و الذي يتم من خالله عمل برنامج متكامل لإدارة املخلفات ال�صلبة
علي امل�ستوي القومي بالإ�ضافة �إيل تنفيذ م�شروعات رائدة يف ذات املجال يف عدد من املحافظات
املختارة.
4 .4توقيع العقد اخلا�ص مب�شروع "دعم املجتمع املدين" من خالل �إدارة اجلمعيات الأهلية بتمويل من
الإحتاد الأوروبي مببلغ � 500ألف يورو.
5 .5الإنتهاء من "م�شروع التو�أمة امل�ؤ�س�سية" والذي يهدف �إىل رفع كفاءة العاملني يف جماالت املواد
واملخلفات ال�صلبة واخلطرة من عقد الدورات التدريبية وور�ش العمل وا�ستح�ضار اخلرباء
املخت�صني فى املجاالت املذكورة �أنف ًا وكذا �إيفاد م�أمورتني درا�سيتني ،بالإ�ضافة �إىل �إنعقاد جمل�س
�إدارة ت�سيري امل�شروع يف موعدها كل ثالثة �أ�شهر وتوقيع التعديل للإتفاقية وتقدمي تقرير مبا مت
تنفيذه واملتبقي حتى �إنتهاء فرتة امل�شروع .
6 .6موافقة اجلانب امل�صري على الربنامج التنفيذي الثالث يف جمال حماية البيئة بني م�صر و�سوريا.
7 .7املوافقة على مقرتحات الربنامج التنفيذي الأول يف جمال حماية البيئة بني م�صر والكويت ،م�صر
والإمارات ،م�صر و ليبيا ،وم�صر والأردن.
8 .8موافقة اجلانب امل�صري للتوقيع على الربنامج الأ�سا�سى ملرفق البيئة العربي.
9 .9املوافقة على الإطار القانوين للإ�ستثمار يف م�شاريع البيئة.
�1010إعداد ملف مبجاالت التعاون مع كل من �إيطاليا و �أرمينيا.
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الإتفاقيات الدولية واملحلية:
1 .1متت �إتفاقية امل�شاركة الأوروبية "التو�أمة امل�ؤ�س�سية" مببلغ  1.6مليون يورو بهدف تطوير وحتديث
الهياكل الإدارية وبناء القدرات وتبادل اخلربات .
2 .2مت البدء يف �إعداد �إ�سرتاتيجية ال�شراكة بني م�صر والبنك الدويل Country Partnership
.Strategy
3 .3مت توقيع ما يقرب من ع�شر مذكرات تفاهم مع خمتلف احلكومات والقطاع اخلا�ص يف خمتلف
دول العامل �أبرزها :
 .أمت توقيع مذكرة تفاهم مع رو�سيا االحتادية �أثناء زيارة الرئي�س الرو�سي مل�صر.
 .بمت توقيع مذكرة تفاهم مع اجلانب الت�شيكي ومت مبوجبها �إن�شاء خط �إنتاج م�شرتك �إنتاج
القوالب احلرارية من ق�ش الأرز با�ستثمارات ت�شيكية – م�صرية م�شرتكة.
 .جمت توقيع مذكرة تفاهم مع الإحتاد الأوروبي ب�ش�أن متويل �إتفاقية تنمية املجتمع املدين ودعم
حقوق الإن�سان.
 .دمت التوقيع على مذكرة التفاهم امل�شرتكة خالل �أعمال اللجنة امل�صرية الهندية خالل �إجتماعات
اجلولة ال�ساد�سة للجنة الوزارية امل�شرتكة بني جمهورية م�صر العربية وجمهورية الهند على
م�ستوى وزيري اخلارجية يف القاهرة .
 .همتت املوافقة على م�سودة التفاهم فى جمال البيئة بني م�صر والعراق وتقدمي مقرتح للربنامج
التنفيذي الأول فى جمال حماية البيئة بني البلدين .
 .ومت توقيع مذكرة تفاهم بني م�صر وبوركينا فا�سو وذلك على هام�ش �إجتماعات اجلل�سة الثالثة
ع�شر ملجل�س وزراء البيئة الأفارقة فى باماكو /ماىل خالل الفرتة من  25-20يوليو  2010ومت
الرتكيز على جماالت الآتية" :التنوع البيولوجي وتغري املناخ".
 .زمت توقيع مذكرة تفاهم بني م�صر وجنوب �أفريقيا على هام�ش زيارة رئي�س جمهورية جنوب
�أفريقيا مل�صر خالل الفرتة من � 20-18أكتوبر  2010يف املجاالت الآتية "التنوع البيولوجي
والت�صحر وتغري املناخ و�إدارة النفايات".
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�صورة ( )1-22توقيع مذكرة التفاهم بني م�صر وجنوب �أفريقيا

 .ح مت توقيع مذكرة تفاهم بني م�صر و�إثيوبيا مبدينة �أدي�س �أبابا ومت الرتكيز على جماالت التنوع
البيولوجي � -إدارة نوعية املياه والرتبة  -التلوث ال�صناعي  -تغري املناخ.

امل�ؤمترات والندوات والإجتماعات:
1 .1متت امل�شاركة يف امل�ؤمتر ال�سنوي لدعم امل�شاركة امل�صرية الأوروبية.
2 .2متت امل�شاركة يف �إجتماعات الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ب�ش�أن �أولويات عمل الأمم املتحدة
مب�صر خالل اخلم�س �سنوات القادمة .
3 .3متت امل�شاركة فى الإجتماع الثاين ملجموعة العمل اخلا�صة بتنمية القدرات حتت رعاية مبادرة
�آفاق  2020والذي عقد فى بروك�سل  24يونيو .2010
4 .4متت امل�شاركة يف �أعمال اجلل�سة الثالثة ع�شر مل�ؤمتر وزراء البيئة الأفارقة  AMCENباماكو/
ماىل والذي عقد خالل الفرتة من  25-20يوليو .2010
5 .5مت ح�ضور �إجتماعات امل�ؤمتر اال�سالمى الرابع لوزراء البيئة باجلمهورية التون�سية يومي 6-5
�أكتوبر . 2010
6 .6متت امل�شاركة يف التح�ضري مل�ؤمتر الأطراف العا�شر "للإتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي"
الذي عقد باليابان يف �أكتوبر .2010
7 .7متت امل�شاركة يف م�ؤمتر �أفريقيا ملراكز الفكر خالل �شهر نوفمرب لعام  2010املنظم من قبل مركز
معلومات جمل�س الوزراء امل�صري.
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8 .8متت م�شاركة وزارة الدولة ل�شئون البيئة يف املنتدى الدويل اخلام�س لالت�صاالت والذي ا�ست�ضافته
م�صر خالل الفرتة من  3-2نوفمرب  2010حتت عنوان "تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات والبيئة
وتغري املناخ" حيث عقد املنتدى هذا العام حتت رعاية كل من ال�سيد املهند�س وزير الدولة ل�شئون
البيئة وال�سيد الدكتور وزير الإت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.

�صورة ( )2-22افتتاح املنتدى الدويل اخلام�س لالت�صاالت حول تكنولوجيا
املعلومات والبيئة وتغري املناخ

9 .9ح�ضور �إجتماع وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدويل اجلايكا اخلا�ص بعر�ض جهود الوزارة ملعاجلة
امل�صارف يف املناطق الريفية.
1010ح�ضور الإجتماع التن�سيقى مع �أع�ضاء ال�سفارة ال�صينية بالقاهرة للت�أكيد على تفعيل مذكرة
التفاهم املوقعة بني البلدين وخا�صة يف جمال �إعادة تدوير ق�ش الأرز.
1111عقد �إجتماع مع ممثلى وفد مبادرة �آفاق  – 2020مكون بناء القدرات  -وبني الإدارات الفنية
املعنية لتحديد �إحتياجات الوزارة فى جماالت بناء القدرات.
1212ح�ضور �إجتماع مع البنك الدويل بهدف الت�شاور يف �إ�سرتاتييجة البنك الدويل اجلديدة للبيئة على
امل�ستوى الإقليمي.
1313ح�ضور الإجتماعات التح�ضريية الرابعة للجنة للنقل والبيئة والطاقة التابع لإتفاقية امل�شاركة
امل�صرية الأوروبية بوزارة التعاون الدويل ا�ستعداد ًا للعر�ض على اجلانب الأوروبى فى بروك�سل.
1414متت امل�شاركة يف املنتدى ال�سابع للتعاون الكوري -ال�شرق �أو�سطي  1دي�سمرب.2010
1515ح�ضور �إجتماعات املكتب التنفيذي وجمل�س وزراء البيئـة العرب خالل الفرتة من 21 -19
دي�سمرب 2010باجلامعة العربية .
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التن�سيق والتعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى:
1.1التعاون مع الدول الأ�سيوية:
 .أمت �إعادة عر�ض م�شروع �إدارة املخلفات يف منطقة الدلتا على وزارة التعاون الدويل ليتم
درا�سة �إمكانية متويلها من احلكومة اليابانية من منح العام املايل .2012/2011
 .بمت التن�سيق مع وزارة التعاون الدويل لدرا�سة م�شروع املنحة املقدمة من احلكومة اليابانية
واخلا�صة بتقدمي الطاقة النظيفة ملدينة برج العرب واجلامعة اليابانية بالإ�سكندرية.
 .جمت �إعداد مقرتح م�شروع ملعاجلة مياه م�صرف الرهاوى للعر�ض على اجلانب الياباين،
ملناق�شة �إمكانية متويله من خالل برنامج �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف الزراعي.
 .دمت التن�سيق مع كل من �سفارة كوريا اجلنوبية بالقاهرة وهيئة التعاون الدويل الكوري لعقد
�إجتماع تفاو�ضي لإمكانية تقدمي منحة قدرها حوايل ع�شرة ماليني جنيه م�صري لإعادة
تدوير ق�ش الأرز.
 .همت التن�سيق مع ك ًال من ال�سفارة الهندية بالقاهرة ووزارة اخلارجية وال�سفارة امل�صرية
بالهند ب�ش�أن مراجعة مقرتح مذكرة تفاهم مع الهند مت �إعدادها من قبل الإدارة
ومراجعتها قانوني ًا متهيد ًا لتوقيعها.
 .ومت التعاون مع برنامج خطة عمل البحر املتو�سط لإعداد درا�سة تتناول جهود م�صر نحو
الت�أقلم مع تغري املناخ ومن املقرر متويل الدرا�سة بع�شرة �أالف يورو.
 .زمت التن�سيق مع وزارة اخلارجية ب�ش�أن �إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بني جهاز �شئون البيئة
واملعهد الهندى  The Energy and Resources Instituteوالذى يعترب مبثابة قاعدة
بحث هندية يف جماالت الطاقة والبيئة والتنمية امل�ستدامة.
 .حمت التن�سيق مع وزارة اخلارجية ب�ش�أن توقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع وزارة البيئة والغابات
الهندية �أثناء اجلولة ال�ساد�سة لأعمال اللجنة الوزارية امل�شرتكة بني م�صر والهند.
 .طمت التن�سيق مع وزارة اخلارجية ب�ش�أن الإ�ستفادة من منح وزارة اخلارجية اليابانية
للح�صول على جهاز حتلية املياه املاحلة با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية ال�ستخدامه يف توفري
مياه ال�شرب النقية يف املناطق النائية.
 .يمت التن�سيق مع املعهد القومي لتنمية املوارد الب�شرية البيئية  EHRDالتابع لوزارة البيئة
الكورية لبحث �إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز �شئون البيئة لبناء القدرات وت�أهيل
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الكوادر يف كافة املجاالت البيئية.
 .كمت التن�سيق مع معهد �سي�شوان البحثي بال�صني لت�صميم الآالت الزراعية لدعوة �أربع من اخلرباء
لدرا�سة �إمكانية التعاون لإن�شاء حمطات حتويل ق�ش الأرز �إىل طاقة بتمويل من .GEF
2.2التعاون مع االحتاد الأوروبي واملنظمات الدولية:
 .أالبدء فى عمل الدرا�سات اخلا�صة مب�شروع �إدارة املخلفات والنفايات اخلطرة مبدينة
الأ�سكندرية بوا�سطة مكتب �إ�ست�شارى "  "ATKINsبتكليف من بنك الإ�ستثمار االوروبي
" "EIBواملقدم من اجلانب امل�صرى فى اطار امل�شروعات املقبولة ب�صفة مبد�أية حتت
مظلة مبادرة �آفاق .2020
 .بمت احل�صول علي موافقة الإحتاد الأوروبي لتمويل املدفن ال�صحي بالإ�سكندرية.
 .جمت التن�سيق مع الإحتاد الأوروبى ودرا�سة �إ�شعار التقدم باملناق�صة للح�صول على منح تبلغ
 4.5مليون يورو .والتن�سيق مع عدة جهات للتو�صل �إىل جمموعة للإن�ضمام �إليها فى هذه
املناق�صة وفقا ل�شروط الإحتاد الأوروبى.
 .دمتت امل�شاركة يف �إجتماعات جمموعة البنك الدويل لإعداد الإ�سرتاتيجية البيئية للبنك
الدويل خالل الع�شر �سنوات القادمة.
 .همت التن�سيق مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة حل�ضور �إجتماع اجلهات احلكومية الدولية
ملراجعة م�سودة الإر�شادات اخلا�صة بتطوير القوانني البيئية الوطنية اخلا�صة بالدول
الأع�ضاء بربنامج الأمم املتحدة للبيئة.
 .ومت �إعداد ومتابعة مبادرة فالن�سيا عن ندوة املياه ومكافحة الت�صحر فى منظمة املتو�سط
وقد مت عقد �إجتماع مبقر منظمة الأمن والتعاون فى �أوروبا  OSCEفى فيينا مع ال�شركاء
املتو�سطيني ومنهم م�صر.
 .زمت ح�ضور الإجتماع التمهيدي للجنة الوطنية للفرانكفونية مب�صر ومقرها وزارة اخلارجية
مبنا�سبة الإحتفال العاملي بيوم الفرانكفونية يوم  20مار�س من كل عام.
 .حمت التن�سيق مع الإحتاد الأوروبى للتو�صل لل�شكل النهائي لتوقيع العقد اخلا�ص مب�شروع
احلقوق البيئية التابعة للجمعيات الأهلية امل�صرية والتابع للإحتاد االوروبى مبنحة قدرها
 500.000يورو (مرحلة �أوىل) مقدمة من الإحتاد الأوروبى ومليون جنيه م�صري من
�صندوق حماية البيئة امل�صري.
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 .طمت التن�سيق ب�ش�أن امل�شاركة يف امل�ؤمتر اجلغرايف الإقليمي املقرر عقده خالل الفرتة من
� 14إىل  18نوفمرب  2011يف �سنتياجو ب�شيلي.
 .يمتت خماطبة �سفارة فنلندا ملعرفة التكنولوجيا امل�ستخدمة يف حتويل املخلفات الزراعية
�إىل طاقة التي مت ا�ستخدامها يف امل�صنع الفنلندي املن�ش�أ يف ال�صني.
3.3التعاون مع الدول الأفريقية:
 .أمتت امل�شاركة فى الإجتماع الت�شاورى لإعداد �إطار عمل التغريات املناخية لدول �شمال
�أفريقيا حيث يهدف الإجتماع �إىل �إعداد وثيقة ر�سمية ت�شمل �إطار عمل التغريات املناخية
بالقارة الإفريقية خا�صة دول �شمال �أفريقيا.
 .بمتت متابعة �أعمال اللجان امل�شرتكة لكل من (�إثيوبيا -النيجر -ال�سودان) و�إعداد
م�شروعات ومذكرات تفاهم م�شرتكة مع هذه البلدان.
4.4التعاون مع الدول العربية:
 .أمت �إنتخاب م�صر رئي�سا ملجموعة العمل املعنية ونقل التكنولوجيا مبنظمة التجارة العاملية
لعام .2010
 .بمتت متابعة �أعمال اللجان امل�شرتكة لكل من (�إثيوبيا -ال�سعودية – ال�سودان) و�إعداد
م�شروعات مذكرات تفاهم م�شرتكة مع هذه البلدان.
5.5التعاون الثنائي:
 .أالتن�سيق مع �سفارة جمهورية م�صر العربية بالعا�صمة الرنويجية �أو�سلو لدرا�سة العر�ض
املقدم من املعهد الرنويجي لأبحاث الهواء  NILUللتعاون مع م�صر يف جمال تطوير
الأدوات التحليلية والنماذج امل�ستخدمة يف حتليل بيانات ر�صد ملوثات الهواء.
 .بخماطبة اجلانب الإيطايل لإر�سال املوا�صفات الفنية للمعدات املقدمة من اجلانب
الإيطايل وهى عبارة عن مكاب�س ق�ش الأرز وعربات لكن�س وم�سح ال�شوارع ومعامل
لر�صد نوعية الهواء.
6.6التعاون مع الوزارات واجلهات الأخرى:
 .أمت موافاة وزارة التعاون الدويل مبقرتحات م�شروعات ليتم متويلها من قبل البنك الدويل
وموافاتهم مبيزانية كل م�شروع (�إ�سرتاتيجية ال�شراكة بني م�صر والبنك الدويل).
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 .بمت التن�سيق مع وزارة التجارة وال�صناعة ب�ش�أن طلب موافاة قطاعي الإتفاقات التجارية
والتجارة اخلارجية بوزارة التجارة وال�صناعة مبعلومات متعلقة ب�إخت�صا�ص جهاز �شئون
البيئة وطبيعة عمله و�إخت�صا�ص الإدارات باجلهاز .
 .جمت التن�سيق مع وزارة التعاون الدويل ب�ش�أن م�شروع �أجندة القاهرة لرفع كفاءة
امل�ساعدات الإمنائية.
 .دمت التن�سيق مع �سكرتارية �إتفاقية التغريات املناخية ب�ش�أن م�ساهمة م�صر عن عام
.2011 / 2010

بناء القدرات ورفع الكفاءة:
.1
.2
.3
.4

1متت امل�شاركة يف الربنامج التدريبي املمول من مكون بناء القدرات مببادرة �آفاق  2020الذي عقد
مبقر اليون�سكو مبدينة ديلفت – هولندا خالل الفرتة من � 30-27سبتمرب.2010
2متت امل�شاركة يف ور�شة العمل الثانية لربنامج احلد من ت�أثري التغريات املناخية على الوطن العربي
بالتعاون مع �سيداري التي عقدت يف جدة خالل الفرتة من � 27-25أكتوبر .2010
3مت توثيق التعاون مع برنامج الأمم املتحدة (املكتب االقليمى لأفريقيا) لدعم الدول الأفريقية
وبناء قدرات الدول الأفريقية من خالل التدريب وبناء القدرات يف جماالت �آلية التنمية النظيفة-
ت�صميم م�شروعات و�إن�شاء اللجان الوطنية لآلية التنمية النظيفة.
4مت توثيق التعاون مع دول حو�ض النيل وذلك لأهمية وحر�ص م�صر على التواجد امل�صري لتنمية
دول حو�ض النيل وعر�ض وجهة النظر امل�صرية جتاه �أهم الق�ضايا البيئية املطروحة.انح�صرت
امل�شروعات املقدمة من الوزارة فيما يلى:

دورات تدريبية لدول حو�ض النيل يف جماالت
 .أور�ش عمل م�شرتكة وا�ستقدام خرباء �إىل م�صر يف جمال التغريات املناخية.
 .بدرا�سة التجربة امل�صرية يف تطهري البحريات.
 .جم�شروع �إن�شاء معمل ر�صد بيئي (نوعية املياه) لدول حو�ض النيل.
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الـمالحق

 ملخ�ص التقرير النهائي عن مواجهة نوبات
تلوث الهواء احلادة
 دليل االداء البيئي

وزارة الدولة لشئون البيئة

�أو ًال :ظاهرة نوبات تلوث الهواء احلادة
اخللفية العلمية

تت�سبب احلرارة املنبعثة من �سطح الأر�ض نتيجة ت�سخينها ب�أ�شعة ال�شم�س يف الظروف املناخية
العادية يف ارتفاع درجة حرارة الهواء قرب �سطح الأر�ض �أثناء النهار ،هذا الهواء ال�ساخن يرتفع
�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 في�صل ارتفاع طبقة الهواء التي يحدث بها ت�شتت للملوثات اىل
�أكرث من 2000م.
بتعر�ض منطقة معينة الرتفاع يف ال�ضغط اجلوي يبد�أ الهواء يف الدوران يف دوامات عك�سية،
ويتمثل ذلك يف هبوط 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 كتلة
الهواء الهابط من �أعلى والهواء ال�صاعد من �سطح الأر�ض تكون درجة الهواء ال�صاعد اقل من
درجة حرارة الهواء الهابط من �أعلى ،وبتقابل تلك الكتل الهوائية تتكون طبقة ت�سمي مبنطقة
االنعكا�س احلرارى �أو االنقالب احلراري .
يرتتب على هذا االنعكا�س احلراري عدم �إ�ستمرار ت�صاعد الهواء �إىل �أعلى فترتاكم 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 احلـادة ،كما �أن �سكون الهـواء  -قد ت�صل
�سرعة الرياح �أحيانا �إىل �صفر  /ثانية -يزيد من الإح�سا�س بحدة هذه النوبات.

ظاهرة الإحتبا�س احلراري يف م�صر:
1 .1يف ف�صل اخلريف تتقل�ص الطبقة احلاملة للملوثات نتيجة لظاهرة الإحتبا�س احلراري �إيل م�ستويات
دنيا ت�صل �إيل �أقل من  50مرت فوق �سطح الأر�ض نتيجة العوامل اجلوية املختلفة من �سكون الرياح
ثم �إ�ستمرار التقلب يف اجتاهات الرياح من اجلهات ال�شمالية وال�شمالية ال�شرقية �إىل جنوبية
واجلنوبية الغربية� ،إىل زيادة ن�سبة الرطـوبة التي قد ت�صل �إيل �أكرث من  %90يف بع�ض الأوقات.
2 .2كما تلعب الطبيعة اجلغرافية للقاهرة واجليزة دور يف تراكم هذه امللوثات وزيادة الإح�سا�س بها،
وذلك لأن القاهرة واجليزة تقعان يف منخف�ض م�ستطيل على جانبي النيل ميتد من �شـربا �شماال
�إىل حلوان جنوبا ,مما ي�شكل �شكل بوتقة ترتاكم بها امللوثات الناجتة من الأن�شطة الب�شرية �سواء
املحلية �أو بفعل العوامل الطبيعية.
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3 .3و يكون االهتمام الأكرب يف قيا�س درجة تلوث الهواء على تركيزات اجل�سيمات العالقة يف اجلو
( - )PM10الأتربة ال�صدرية العالقة باجلو -والتي تعترب �أهم امللوثات التي تـُزيد الإح�سا�س بتلك
النوبات عندما يتجاوز تركيزاتها  300ميكروجرام/م . 3وبالإ�ضافة �إيل �أن طبوغرافية املوقع تلعب
دورا كبريا يف �شدة الإح�سا�س بهذه النوبات ،ت�ساهم عديد من امل�صادر يف ارتفاع تركيز هذه
اجل�سيمات يف اجلو.

الأ�سباب وامل�صادر التي ت�ؤدي �إيل نوبات تلوث الهواء احلادة يف القاهرة الكربى:
1.1الأن�شطة الب�شرية:
 .أامل�صادر ال�صناعية :ترتكز ن�سبة  %52من امل�صانع على م�ستوى اجلمهورية يف منطقة القاهرة
الكربى وحدها ،حيث ت�ضم  524من�شاة كبرية و 13840من�شاة �صغرية ومتو�سطة ،وي�ساهم
هذا امل�صدر يف �إحداث تلوث للهواء بن�سبة  %32خالل العام و بن�سبة  % 23خالل فرتة نوبات
تلوث الهواء احلادة.
 .بع��وادم املركبات� :إجمايل عدد املركبات  5.9مليون مركبة يوجد منها  %50يف القاهرة
الكربى وهو ما عادل حوايل  2.9مليون مركبة ،وي�ساهم هذا امل�صدر يف �إحداث تلوث للهواء
بن�سبة  %26على مدار العام وبن�سبة  %23خـالل خالل نوبات تلوث الهواء احلادة.

ال�شكل ن�سب التلوث بالأتربة ال�صدرية العالقة من امل�صادر
الب�شرية املختلفة على مدار العام

ن�سب التلوث بالأتربة ال�صدرية العالقة من امل�صادر الب�شرية
خالل فرتة نوبات تلوث الهواء احلادة (ف�صل اخلريف)

 .جحرق املخلفات الزراعية :ي�ساهم هذا امل�صدر يف �إحداث تلوث للهواء بن�سبة  %6على مدار
العام ،ولكن ترتفع هذه الن�سبة ارتفاعا كبريا لت�صل �إىل  %42خالل نوبات تلوث الهواء
احلادة .وذلك لتزامن حدوث ظاهرة الإحتبا�س احلراري يف ف�صل اخلريف مع مو�سم ح�صاد
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الأرز وحرق املزارعني ملخلفات الزراعية الناجتة حرقا مك�شوفا ،حيث حتمل الرياح ال�شمالية
وال�شمالية ال�شرقية امللوثات الناجتة عن احلرق من الدلتا للقاهرة الكربى.
 .داحلرق املك�شوف للمخلفات البلدية :ي�ساهم هذا امل�صدر الذي يتمثل يف احلرق الع�شوائي
لرتاكمات القمامة �-سواء باال�شتعال الذاتي �أو املمار�سات غري امل�سئولة -يف تلوث الهواء
بن�سبة  %36على مدار ال�سنة ،وبن�سبة  %12خالل نوبات تلوث الهواء .
2.2العوامل اجلوية واجلغرافية
 .أالعوامل اجلوية :تعترب طبيعة م�صر ال�صحراوية وهبوب الرياح املحملة بالأتربة وندرة
الأمطار� ،أحد ال�ضغوط امل�ؤثرة على حدوث نوبات تلوث الهواء احلادة والتي ت�ؤدى �إىل ارتفاع
تركيزات الأتربة ال�صدرية العالقة.
 .بالطبيعة اجلغرافية للقاهرة الكربى :ت�سهم طبوغرافية مدينة القاهرة (واجليزة �أي�ضا)
بدرجة كبرية يف �شدة الإح�سا�س بهذه النوبات النخفا�ضهما على جانبي النيل مما ي�ؤدي �إىل
زيادة تراكم 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 ت�أثريا مبا�شرا على حدوث نوبات تلوث الهواء احلادة
يف نطاق القاهرة الكربى خالل ف�صل اخلريف خا�صة �شهر �أكتوبر.
مما يعنى �أن تلك العوامل جمتمعة ت�ؤثر ت�أثريا مبا�شرا على حدوث نوبات تلوث الهواء احلادة يف نطاق
القاهرة الكربى خالل ف�صل اخلريف خا�صة �شهر �أكتوبر.

ا�سرتاتيجية الوزارة يف التعامل مع امل�صادر الرئي�سية لتلوث الهواء
تهتم وزارة البيئة كل عام بو�ضع الربامج التنفيذية املوجهة للحد من ت�أثريات نوبات تلوث الهواء احلادة
خا�صة ،وحت�سني نوعية الهواء عامة ،هذه الربامج ت�شمل الآتي :
1.1الر�صد البيئي والإنذار املبكر وا�ستخدام �صور الأقمار ال�صناعية:
.أال�شبكة القومية لر�صد نوعية الهواء :
مت تطوير وتو�سيع النطاق اجلغرايف ملواقـع الر�صد لي�صل عددها �إىل  87حمطة ر�صد على
م�ستوى جميع املحافظات.
مت �إن�شاء املر�صد البيئي املتكامل بهيئة ميناء دمياط و ربط حمطة ر�صد ملوثات الهواء
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باحلا�سب الآيل الرئي�سي ب�شبكة الر�صد بجهاز �شئون البيئة.
.بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية:
مت �إن�شاء وتطوير �شبكة ر�صد الإنبعاثات ال�صناعية لربط جميع مداخن �شركات الأ�سمنت
ومراقبتها على مدار � 24ساعة ،لي�صل عدد مواقع الر�صد الذاتي �إىل  92موقع لعدد � 18شركة.
.جا�ستخدام �أحدث نظم الإنذار املبكر:
مت ا�ستخدام النماذج الريا�ضية و�أحدث نظم الإنذار املبكر للتوقع بت�أثري العوامل اجلوية على نوعية
الهواء ومقارنتها بنتائج حمطات الر�صد يف املواقع املختلفة حتى يف �ساعات اال�ستقرار ،بالإ�ضافة
�إيل حتديد �سمك طبقة االنقالب احلراري و�سرعة واجتاه الرياح وربطها برتكيزات امللوثات.

مواقع حمطات ر�صد نوعية الهواء مبحافظات الدلتا والقاهرة الكربى

2.2احلد من عوادم املركبات:
 .أفح�ص عوادم املركبات:
تطبيق فح�ص عوادم املركبات بوحدات املرور علي م�ستوي اجلمهورية يف ( )26حمافظة متثل %97
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من �إجمايل املركبات املرخ�صة باجلمهورية ،ب�إجمايل  15مليون جنيه منا�صفة بني وزارتى البيئة
والداخلية .بالإ�ضافة �إيل �إمداد �شرطة البيئة والفروع الإقليمية ب�أجهزة فح�ص عوادم املركبات.
 .بفح�ص عوادم املركبات على الطرق:
مت تنفيذ احلمالت املفاجئة بالتعاون مع �شرطة البيئة والإدارة العامة للمرور ل�ضبط ال�سيارات
املخالفة و�إعادة فح�صها باملركز الفني التـابع جلهاز �شئون البيئة.
 .جم�شروع �إ�ستبدال التاك�سيات القدمية :
مت تنفيذ امل�شروع التجريبي لإ�ستبدال  1100تاك�سي قدمي بالقاهرة الكربى كمرحلة �أويل مبيزانية
بلغت حوايل 11مليون جنيه .وبنجاح امل�شروع مت �إدراجه ك�آلية تنمية نظيفة بوزارة املالية مبيزانية
قدرها  530مليون جنيه حيث مت �إ�ستبدال � 35ألف تاك�سي قدمي وجاري ا�ستكمال امل�شروع.

 .دم�شروع �إحالل املوتو�سيكالت القدمية ثنائية الأ�شواط:
يف عام  2007تقرر حظر �إنتاج الدراجات البخارية ذات املحركات ثنائية الأ�شـواط بجميع �أ�شكالها
و�أنواعها و�أحجـامها يف م�صر ،مت وقف ا�ستريادها بجميع �أ�شكالها و�أنواعها و�أحجامها  2008م.
وجاري حالي ًا �ستكمال م�شروع �إحالل هذا النوع من املوتو�سيكالت يف القاهرة الكربى ب�أخرى رباعية
الأ�شواط عن طريق تقدمي حوافز �إقت�صادية لأ�صحاب هذه املوتو�سيكالت لت�شجيعهم للقيام بعملية
الإ�ستبدال ،مت البد�أ يف املرحلة الأويل والتي ت�ستهدف �إ�ستبدال � 10ألف موتو�سيكل ،ويتم درا�سة
�إمكانية اعتماد امل�شروع �ضمن م�شروعات �آلية التنمية النظيفة لتنفيذه على م�ستوى اجلمهورية .
 .هتطوير �أتوبي�سات هيئة النقل العام:
يف عام  2010م مت ت�شغيل عدد  229من �أتوبي�سات هيئة النقل العام العاملة بوقود الغـاز
ملخص التقرير النهائي عن مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة
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مت تنفيذ خطة �إحالل و�إ�ستبدال  1100من �أتوبي�سات هيئة النقل العام علي مدار �سنتني طبق ًا
ملوا�صفات املعايري الدوليــة يورو 3وقد مت توريد � 300أتوبي�س تعمــل بالفعــل وجاري ا�ستكمال
خطة الإحالل .كما يتم �ســنوي ًا تنفيذ برنـامج لفح�ص جميع اتوبي�سات هيئة النقل العام منذ
عام  2007حتى . 2010

اال�ستفادة الإقت�صادية من املخلفات الزراعية:
تويل وزارة الدولة ل�شئون البيئة اهتماما كبري ًا على مدار ال�ستة �سنوات الأخرية ملكافحة التلوث
الناجت عن احلرق املك�شوف للمخلفات الزراعية ،حيث ت�صل ن�سبة التلوث الناجت عن حرق املخلفات
الزراعية الذي يواكب مو�سم اخلريف (�سبتمرب – �أكتوبر – نوفمرب) �إىل  % 42بينما ي�ساهم هذا
امل�صدر بن�سبة  %6على مدار العام .ويف هذا ال�صدد قامت الوزارة بتنفيذ العديد من امل�شروعات
لال�ستفادة الإقت�صادية من ق�ش الأرز ملكافحة هذا امل�صدر الهام لتلوث الهواء ،بالإ�ضافة �إىل توعية
املزارعني ب�أهمية هذه املخلفات كرثوة مهدرة ميكن ا�ستغاللها بطرق خمتلفة.

الربامج التي تعاملت الوزارة من خاللها مع املخلفات الزراعية:
1 .1التعاقد مع بع�ض ال�شركات جلمع ق�ش الأرز وتدويره (جهاز اخلدمة الوطنية �/شركة كوين
�سريف�س):
تعمل �شركة كوين �سريف�س يف حمافظة ال�شرقية بطـاقة � 50ألف طن وتعمل ال�شركة ب�أ�سلوب مميز

336

ملخص التقرير النهائي عن مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

وزارة الدولة لشئون البيئة

يف منظومة ق�ش الأرز ،وذلك بنقل املعدات حلقول املزارعني حيث يتم الكب�س ثم النقل �إىل مراكز
التجميع بوا�سطة �إدارة النقل بالقوات امل�سلحة ،وت�شمل املعدات امل�ستخدمة بوا�سطة ال�شركة 675
معدة ،منها  301معدة مقدمة من وزارة الدفاع 374 ،معدة مقدمة من وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
وتقدر القوة الب�شرية التي تعمل بها ال�شركة بـ  1920فرد ( � 120ضابط و�ضابط م�ساعد بالإ�ضافة
�إىل  1800جندي) مت تدريبهم على �أعلى م�ستوى للعمل و�صيانة املعدات امل�ستخدمة يف املراحل
املختلفة.
�2 .2شركات القطاع اخلا�ص:
قامت الوزارة بالتعاقد مع �أربع �شركات من �شركات القطاع اخلا�ص ،والتي تقوم بجمع الق�ش من
احلقول ثم نقله دون كب�س �إىل مراكز التجميع للتعامل معه بعد ذلك �سواء بالكب�س �أو التدوير.
 .أ�شركة (�إيكارو) :تعمل ال�شركة يف جميع مراكز حمافظتي الغربية والقليوبية 4 ،مراكز من
حمافظة الدقهلية (بلقا�س -ميت غمر -طلخا� -أجا) ،وبع�ض مراكز حمافظة ال�شرقية
( �أبو كبري -الإبراهيمية -بلبي�س -م�شتول ال�سوق -منيا القمح -الزقازيق -القنايات)،
وذلك ب�إجمايل م�ساحة � 250ألف فدان متثل  96موقعا جلمع وكب�س حوايل � 365ألف طن،
ب�إجمايل معدات .1847
 .ب�شركة ( :)IESتعمل يف حمافظة الدقهلية (مراكز :ال�سنبالوين ومتي الأمديد) مب�ساحة
� 40ألف فدان متثل  12موقع بطاقة �إنتاجية قدرها � 61ألف طن وحجم معدات ،199
بالإ�ضافة �إيل حمافظة ال�شرقية (مراكز �أوالد �صقر ،كفر �صقر) مب�ساحة � 26ألف فدان
متثل  7مواقع ،وذلك بطاقة �إنتاجية قدرها � 48ألف طن وحجم معدات .211
 .ج�شركة ( :)MMGتعمل يف حمافظة املن�صورة على م�ساحة � 35ألف فدان متثل  9مواقع،
بطاقة �إنتاجية قدرها � 50ألف طن وحجم معدات .266
 .د�شركة (  :)Advanced Technologyتعمل يف مركز (ديرب جنم)  -مت تخفي�ض
امل�ساحة املنزرعة به من � 25ألف فدان �إيل حوايل � 5أالف فدان خالل عام  - 2010من
خالل  3مواقع بطاقة �إنتاجية � 10أالف طن.
وقد قامت الوزارة بالتعاون مع مديريات الزراعة بتحديد كبار املزارعني يف مناطق عمل ال�شركات
للتعاقد معهم لنقل الق�ش �إىل املراكز مقابل  40جنيها  /طن ،كما يتم دفع مبلغ  45جنيها فورا ل�صغار
املزارعني مقابل كل طن ق�ش يتم توريده مبركز التجميع يتم �سدادها مبعرفة تلك ال�شركات.
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3 .3برنامج املزارع ال�صغري:
مت من خالله تدوير � 50ألف طن من ق�ش الأرز لإنتاج ال�سماد الع�ضوي والأعالف غري التقليدية،
وذلك للمزارعني الذين تقل حيازتهم عن  50فدان.
4 .4برنامج التدوير:
تدعم الوزارة �سنوي ًا برامج تدوير املخلفات الزراعية ،ت�شمل هذه الربامج م�شروعات خمتلفة تنتج
على �سبيل املثال �أ�سمدة ع�ضوية �أو �أعالف غري تقليدية �أو غاز حراري وغريها ،التي تعترب ا�ستثمار
حقيقي للمخلفات الزراعة التي ي�سبب التخل�ص منها عن طريق احلرق �أزمة التلوث احلاد خالل
ف�صل اخلريف .ومن �أهم هذه امل�شروعات مايلي:
 .أم�صانع لإنتاج ال�سماد الع�ضوي :مت ان�شاء عدد  4م�صانع لإنتاج ال�سماد الع�ضوي موزعة
كالأتي :م�صنعني مبحافظة ال�شرقية (مبنطقتي اخلطارة والقرين) ،يداران بوا�سطة
الهيئة العربية للت�صنيع بطاقة � 300ألف طن ،وم�صنعني مبحافظة الدقهلية ( منطقة
قالب�شو ) �أن�ش�أتهما وزارة الإنتاج احلربي ويداران بوا�سطة �إحدى �شركات القطاع اخلا�ص
ويعمالن بطاقة � 300ألف طن.
 .بم�صنع لتحويل الق�ش �إيل بديل تربة زراعية :مت �إن�شاء وت�شغيل م�صنع مبدينة
ال�سادات -حمافظة املنوفية ،لتحويل ق�ش الأرز �إىل بديل للرتبة الزراعية ،طاقته � 50ألف
طن �سنوي ًا.
 .جوحدات �إنتاج الغاز احلراري� :أُن�ش�أت وحدتني منوذجيتني لإنتاج الغاز احلراري مبحافظتي
ال�شرقية والدقهلية بطاقة  500طن �سنوي ًا ،تغذي كل وحدة منهما  300منزل.
 .دم�صنع حتويل الق�ش �إىل قوالب وقود حراري :مت تنفيذ هذا امل�شروع مبحافظة ال�شرقية
بالتعاون مع جمهورية الت�شيك ،لإنتاج قوالب الوقود احلراري من ق�ش الأرز بطاقة 50
�ألف طن ُي�صدر �إنتاجها �إيل اخلارج.
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املخلفات الزراعية
املوقف

عام 2006
عام 2010

ر�صد نوعية الهواء

حجم املعدات

كمية الق�ش الذي
مت جتميعة

م�صانع التدوير

350
3198

 30طن
 600الف طن

2
9

عدد حمطات
الر�صد
63
87

متو�سط عدد
ال�ساعات التى
تعدت حد
 /ug 300م3
77
11

 5 .5برامج التدريب والتوعية:
 .أالدورات التدريبية:
ت�ضمن هذا العام تنفيذ  30دورة تدريبية للمزارعني ا�ستكماال لربامج التدريب يف ال�سنوات
ال�سابقة والتي مت من خاللها تدريب � 26ألف فرد ،وذلك بالتن�سيق مع �أمانة الفالحني باحلزب
الوطني وال�سادة �أمناء املراكز لتوعية املزارعني ب�أهمية االلتزام بامل�ساحات املقررة قانون ًا،
وحفاظ ًا على ال�صحة العامة والبيئة ،وعلي اال�ستغالل الأمثل للموارد املائية .وقد انعك�س ذلك
على انخفا�ض امل�ساحات املنزرعة من الأرز هذا العام وكذلك احلد من الآثار ال�سلبية للحرق
املك�شوف خا�صة يف املراكز اجلنوبية من حمافظة ال�شرقية (بلبي�س – م�شتول ال�سوق – منيا
القمح – الزقازيق – القنايات) ،حيث �أخف�ضت امل�ساحة املنزرعة من � 67676ألف فدان عام
 2009م �إيل  9126فدان عام  2010م� .أما حمافظة القليوبية انخف�ضت فيها امل�ساحة من 16
�ألف فدان عام  2009م �إيل حوايل  6500فدان عام  2010م وهو ما يعترب م�ؤ�شر جيد على
االلتزام بامل�ساحات املقررة قانون ًا.
 .باملطبوعات:
مت �إعادة طباعة ثالثة مطويات (مطوية �إنتاج �أعالف غري تقليدية ،مطوية �إنتاج ال�سماد
الع�ضوي ال�صناعي (الكمبو�ست) ,ومطوية زراعة عي�ش الغراب املحاري علي ق�ش الأرز) ،كما
مت طباعة  5000ن�سخة من كتاب دليل املخلفات الزراعية.

ملخص التقرير النهائي عن مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

339

وزارة الدولة لشئون البيئة

دليل االداء البيئي
و�ضع م�صر فى الأداء البيئى العاملى لعام :)EPI( 2010
1 .1يتم �إعداد و�إ�صدار دليل الأداء البيئى العاملي بوا�سطة مركز الت�شريعات وال�سيا�سات البيئية التابع
جلامعة (ييل) ومركز �شبكة معلومات علوم الأر�ض التابع جلامعة كولومبيا بالتعاون مع املنتدى
الإقت�صادى العاملي (دافو�س) مركز الأبحاث امل�شرتكة باملفو�ضية الأوربية .وتبلغ الدرجة النهائية
للدليل ( )100درجة موزعة طبق ًا للآتى :
 .أ %50خلف�ض ال�ضغوط والت�أثريات البيئية على �صحة الإن�سان.
 .ب %50لزيادة حيوية النظام الإيكولوجى والإدارة ال�سليمة للموارد الطبيعية .
2 .2تعك�س هذه الأهداف �أولويات ال�سيا�سات البيئية لدول العامل وتبني املجتمع الدويل للهدف ال�سابع من
الأهداف التنموية للألفية الثالثة واخلا�صة بتوكيد اال�ستدامة البيئية ويعتمد ح�ساب درجات الدول
بالدليل على عدد  25م�ؤ�شر �أداء تغطى عدد  10جماالت وهذه املجاالت هى (�صحة البيئة ،ونوعية
الهواء ،ونوعية املياه ،واملوارد املائية ،والتنوع البيولوجي ،واملوائل ،والغابات ،واملزارع ال�سمكية،
والزارعة ،والتغريات املناخية).
3 .3يعتمد دليل الأداء البيئي على البيانات واملعلومات الدقيقة ونتائج حتليلها والتي يتم احل�صول عليها
من خالل :
 .أاخلرباء املتخ�ص�صني يف املجاالت املعنية .
 .بالإح�صائيات ومتخذي القرار بجميع �أنحاء العامل .
 .جاملنظمات الدولية مثل (منظمة ال�صحـة العامليـة ،البنك الدوىل ،منظمة الأغذية والزراعة ،اليوني�سيف،
وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة والإحتاد الدويل حلماية الطبيعة والوكالة الدولية للطاقة).
4 .4بدرا�سة الدرجات التى ح�صلت عليها م�صر وترتيبها فى �أدلة الأداء البيئى منذ �إ�صدارها ,تالحظ
تقدم ترتيب م�صر على كافة امل�ستويات تباع ًا على النحو التاىل:
	 .أامل�ستوى الدوىل :تقدم ترتيب م�صر على مدار ال�سنوات  2010- 2006طبق ًا للأتي:
# #ح�صلت م�صر على املرتبة  85من �إجمايل  133دولة عام .2006
# #ح�صلت م�صر على املرتبة  71من �إجمايل  149دولة عام . 2008
# #ح�صلت م�صر على املرتبة  68من �إجمايل  163دولة عام . 2010
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تطور ترتيب م�صر بدليل الأداء البيئي على امل�ستوى الدويل

	 .بامل�ستوي الأقليمي( :جمموعة دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا):
تقدم ترتيب م�صر �إىل "املركز اخلام�س" يف جمموعة دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا عام
 2010من �إجمايل عدد  21دولة وذلك بد ًال من "املركز الثامن" عام  2008من �إجمايل عدد 19
دولة و"املركز الثالث ع�شر" عام  2006من �إجمايل عدد  15دولة.

ترتيب ودرجات ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا طبقاً لدليل الآداء البيئي
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تطور ترتيب م�صر بدليل الأداء البيئي على امل�ستوى الإقليمي

 .جم�ستوى دول �شرق �أوروبا وو�سط �آ�سيا:
تقدم ترتيب م�صر �إىل "املركز ال�ساد�س" عام  2010من اجماىل  17دولة وذلك بد ًال من
"املركز الثامن" عام  2008من اجماىل عدد  18دولة و"املركز التا�سع" عام  2006من اجماىل
عدد  14دولة مقارنة بدول �شرق �أوروبا وو�سط �أ�سيا.

تطور ترتيب م�صر بدليل الأداء البيئي على م�ستوى دول �شرق اوروبا وو�سط ا�سيا

	 .دالدول العربية:
�إحتلت م�صر مركز ًا متقدم ًا على م�ستوى الدول العربية بالدليل ،فقد ح�صلت على "املركز الرابع"
عام  2010من اجماىل عدد  17دولة كما ح�صلت على "املركز الرابع" عام  2008من اجماىل
عدد  14دولة فى حني ح�صلت على "املركز التا�سع" عام  2006من اجماىل عدد  13دولة.
ملخص التقرير النهائي عن دليل االداء البيئي
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تطور ترتيب م�صر بدليل الأداء البيئي على م�ستوى الدول العربية

وقد مت يف هذا ال�صدد القيام بت�شكيل جلنة وطنية من الوزارات املعنية تهدف �إىل تعريف املعنيني بـالـ 25
م�ؤ�شر التي يتناولها التقرير وطرق ح�ساب امل�ؤ�شرات والتن�سيق لتوفري البيانات للجهات الدولية امل�سئولة عن
�إمداد التقرير بالبيانات املطلوبة كما مت تنظيم ور�شة عمل خالل الفرتة من � 14إىل  16دي�سمرب بالتعاون
مع الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة  GEF,UNDPوال�سادة اخلرباء من جامعة كولومبيا املعنية ب�إعداد
الدليل لبحث كيفية حت�سني و�ضع م�صر يف دليل الأداء البيئي العاملي.
وعليه فقد مت تنظيم فعاليات ور�شة العمل اخلا�صة بدرا�سة "و�ضع م�صر بدليل االداء البيئي العاملي"بح�ضور
خبريين من جامعة كولومبيا بالواليات املتحدة الأمريكية من امل�شاركني فى �إعداد الدليل والتعاون مع
الربنامج االمنائي لالمم املتحدة  UNDP / GEFوحتت رعاية معاىل وزير الدولة ل�شئون البيئة خالل
الفرتة من  16-14دي�سمرب  2010باملركز الثقايف البيئي ببيت القاهرة.
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وقد �شارك يف احل�ضور ممثلني عن الوزارات املعنية حيث مت على مدار يومني مناق�شة ال 25م�ؤ�شر والتي
يت�ضمنها التقرير ،وكيفية ح�ساب تلك امل�ؤ�شرات باال�ضافة اىل �أهمية ووزن كل م�ؤ�شر بالن�سبة مل�صر ,ودارت
مناق�شات حول توافر البيانات التاريخية اخلا�صة بتلك امل�ؤ�شرات وكيفية تبادل تلك البيانات مع اجلهات
املعنية بكل م�ؤ�شر والتي ت�ستمد جامعة كولومبيا بيانات الدليل منها.

كما مت الإ�شارة خالل ور�شة العمل اىل بع�ض امل�ؤ�شرات البيئية الأخرى ذات الأهمية بالن�سبة ملوقع م�صر
اجلغرايف والن�شاطات التي تتم.وتلك امل�ؤ�شرات يتوفر لها بيانات تاريخية البد من �إدراجها �ضمن الدليل،
وكان هذا احد التو�صيات من جانب ال�سادة امل�شاركني.
كما مت اال�شارة – وذلك من جانب ال�سادة اخلرباء من جامعة كولومبيا -اىل امكانية �إ�ضافة جزء خا�ص
يف الدليل ي�شتمل على ق�ص�ص جناح بالدول امل�شاركة يف التقرير ،وذلك بناء ًا على اطالع اخلرباء على
املجهودات امل�صرية يف جمال البيئة ،من خالل اال�صدارات التي مت امدادهم بها مثل (دليل امل�ؤ�شرات
والبيانات البيئية ,تقرير حالة البيئة يف م�صر ,التقرير ال�سنوي لوزارة الدولة ل�شئون البيئة ,والتقرير
املخت�صر لأهم و�أبرز اجنازات وزارة الدولة ل�شئون البيئة خالل �ست �سنوات (.))2010-2004

اخلال�صة :
حت�سني ترتيب م�صر بالدليل تباع ًا ،وعلى مدار ال�سنوات التي �صدر فيها الدليل (،)2010,2008,2006
يعك�س اجلهود الإيجابية املبذولة حلماية البيئة ويدعو �إىل بذل املزيد من الإجراءات الفعالة
للإرتقاء بو�ضع م�صر فى الدليل.
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قائمة ببع�ض املخت�صرات امل�ستخدمة فى التقرير
EHRD
EIB
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Environmental Human Resources Development
Environmental Investment Bank

EPAP

Environment Pollution Abatement Program

GEF

Global Environment Facility

GIS

Geographical Information Systems

GHS

Globally Harmonized System of Classification & Labeling of Chemicals

HCFC

Hydro Chlorofluorocarbon

HPMP

Hydro Chlorofluorocarbon Phase out Management Plan

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

JICA

Japanese International Cooperation Agency

NPP

National Phase out Plan

OSEC

Organization of Safety & Cooperation in Europe

PCBs

Polychlorinated Biphenyls

UNDP

United Nations Development Program

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization

WESC

Wadi Environmental Science Center

قائمة ببعض المختصرات المستخدمة فى التقرير

وزارة الدولة لشئون البيئة

مت �إ�صدار هذا التقرير مبعرفة وحدة امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية
وزارة الدولة ل�شئون البيئة
تحت إشراف
كيميائية /جيهان محمد السقا
رئيس الوحدة
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تليفون 00202 25256452 :فاك�س00202 25256490 :
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