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امللخــص التنفيــذى
يعد التقرير السنوي لو ازرة الدولة لشئون البيئة أحد أهم التقارير الني تقووم الوو ازرة بداودارها .حيوت يسوتعرض

التقريوور األنشووطة واألالووات التووي تووم تنليووذها و ت اووام  1023فووي اللالووالب البيئيووة الل تملووة بشوولافية تالووة،

ااكس ووا ا ووورة وال ووحة لمالذ ووود اللبذول ووة ل وون الان ووة ال ووو ازرة واللي ووو فرواذ ووا ال ميلي ووة لمتا وودي لملش ووك ب
والتحوودياب البيئيووة .حيووت تيطووي هووذ األنشووطة واألالووات الليووو لالووالب البيئووة الل تملووة لوون نوايووة الذ ووا ،

واللولووا  ،وحلايووة طبقووة األوزون ،والتييوراب اللنا يووة ،ونوايووة الليووا ذالعذبووة-السوواحمية) ،وحلايووة الطبيعووة

والتشووالير .كلووا يسووتعرض التقريوور كيليووة تحقيوول ائدارة البيئيووة اللمتزلووة ،وتطبيوول لبووادي التنليووة اللسووتدالة،

والتوايووة البيئيووة وال وودلاب ائلكترونيووة ،وااووداد التقووارير واللتشوراب البيئيوة والوودام اللتسسووي .هووذا فلو اوون
إستعراض لايستالد في لالالي التشريو البيئي والتعاون والع اب الدولية.
تناول الفصل الخاص بنوعية الهواء لتابعوة الميواب تشوييت اودد ذ )78لحطوة هوي لاللووع لحطواب الراود
بالشبكة القولية لراد لموثاب الذوا لوزاة امى الليو اللناطل الل تملوة بالاللذوريوة ،بائلوافة إلوى تشوييت
وحوودة ائنووذار اللبكوور ال ااووة بأزلوواب تموووت الذووا والتووي تقوووم بأالووات التنبووت بنوايووة الذ ووا بالقوواهرة الكبوور

و ت الث ثووة أيوام القادلووة .و وود توم و ت اووام  1023زيوادة اوودد لودا ن اللنشوونب الاوونااية الكبور التووى تووم

ربطذووا بالشووبكة القوليووة لراوود ائنبعاثوواب الاوونااية لياووت إلووى  218لد نووة تابعووة ل ووعدد ذ )30شووركة امووى
لستو الاللذورية حتى نذاية العام .وفى إطار الحد لن تموت الذووا بعووادم اللركبواب ،فقود توم إنشوا

طووط

أتوبيس حديثة تعلت بالياز الطبيعوي يقووم بتشوييمذا القطواع ال واص لوربط اللودن الالديودة ذ 6أكتووبر – الشوي

ازيود) بوسوط اللدينوة وبوال ط الثواني للتورو األنلوال ،وذلو لت ليوح حودة ائ تنا واب اللروريوة وتقميوت إسوت دام

السيارة ال ااة امى لحور  16يوليو .وفي نلس الطار تم انشوا لسواراب لملشوا والودراالاب بلودينتي الليووم
وشووبين الكولموودام وتشوواليو وسووائت النقووت اووديقة البيئووة .كلووا تووم ااووادة اللحووص ألتوبيسوواب هيئووة النقووت العووام

وشووركة أتوووبيس القوواهرة الكبوور اللنلوولة لمذيئووة والبووالد اووددها ذ )3132أتوووبيس ،األتوبيسوواب اللعطمووة لنذووا

ذ )866أتوبيس و د تم اللحص لعدد ذ )1564أتوبيس ،إالتاز اللحص لنذا ذ )2184أتوبيس بينلا لم يالتواز
اللحص لنذا ذ )2107أتوبيس.
تضمن الفصل الخااص باالتريتاا المناخياة ل ارحوت تنليوذ لشوروع انشوا

ااودة بيانواب وطنيوة ااوة بيوازاب

الحتبوواس الح وراري وانشووطة تييوور اللنوواخ فووي لاوور ،هوودفذا تالليووو البيانوواب واللعمولوواب ذاب الاوومة بتييوور

اللنوواخ وذلو لمتسووذيت امووى لاوور لذلووة تقووديم تقاريرهووا الدوليووة باووورة لش ورف  .باللووافة الووى تنوواوت اللاووت

لشوروع بنوا القودراب الوطنيووة لتييور اللنواخ  ،حيووت الوب الوو ازرة بالتعوواون لوو شوركا التنليووة بالبود فوي تنليووذ
هذا اللشروع وذلو فوي إطوار لشوروع دولوي يلوم  14دولوة لون أبرزهوا الاوين ،واألرالنتوين ،واللكسوي  ،ولون
ال وودوت العربي ووة لبن ووان واللي وورة ولا وور ويس وواهم ف ووي دا ووم اللش ووروع ائتح وواد األوروب ووي والحكول ووة األللاني ووة،
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والحكولووة األسووترالية ،ويقوووم بددارت و امووى اللسووتو الوودولي برنووال األلووم اللتحوودة ائنلووائي بكووت دولووة .وذل و

بذودح زيووادة الووواي البيئووي وتحقيوول التنليووة اللسووتدالة والحوود لوون ايثووار السوومبية لمتييوراب اللنا يووة ،ولوون أالووت

تحسين الولو البيئي في لار.
تطتق الفصل الخاص بحماية طبقاة اوووون إلوى إاوداد التقريور السونو ال واص ببيانواب إسوتذ كاب لاور
لمل وواد اللس ووتنلدة لطبق ووة األوزون لع ووام  1022وكووذل ب وود تنلي ووذ اللرحم ووة األولووى ل وون ائس ووتراتيالية اللاوورية
لم ووت مص لووون اللو وواد الذيدروكموروفموروكربونيوووة ) (HPMPبذووودح ت ل وويض ائس ووتذ

الس وونو لووون الل و وواد

الذيدروكموروفموروكربونية ذ ( HCFC’sبنسبة  %20بحموت اام  .1024تعديت وحداب التبريد لعدد ذ)226
اربة سكة حديد لكيلة و د تم النتذا لن تعديت ذ )30اربة وذل بالتعاون لو لنظلة األلم اللتحدة لمتنلية

الاناايةذ.)UNIDO

وفى مجال الحماية من الضوضاء تم هذا العام إستكلات الراد وتحميوت البيانواب وااودار لتشوراب لسوتوياب
اللولا في أحيا لحافظاب القاهرة الكبر وذل لن

ت اودد ذ )30لحطوة راود ،كلوا توم التنسويل لوو

و ازرة الطيران اللدني لتطوير واسوتكلات شوبكة راود لولوا الطوائراب وذلو ئاوداد لتشوراب اون لسوتوياب

اللولوا الاوادرة اون حركوة الطوائراب باللطواراب ،باللوافة لتقوديم برنوال تودريبي لمعوالمين بوو ازرة الطيوران

اللدني ان لولا الطائراب والتشريعاب والقوانين البيئيوة ال ااوة بدنبعاثواب اللولوا فوي لالوات الطيوران
اللدني ،وأسالية لعالالتذا ل لض اللعدلب اللتالاوزة لمحدود اللسلوح بذا .باللافة الى تناول انشا اادة
بيانوواب ااووة بلسووتوياب اللولووا دا ووت اللنشوونب الل تملووة فووي لحافظوواب الاللذوريووة يووتم تحووديثذا شووذريا،

وذل ئاداد لتشر سنوي للستوياب اللولا في اللنشنب الل تملة ذانااية -تالارية-سياحية).

ويتضمن الفصال الخااص بالمياال الة باة تقريور اون االو ار اب تنليوذ برنوال الراود الودوري لل ارلوي الرطبوة
والذي يشلت ادد ذ )9بحيراب حيت توم و ت اوام  1023تنليوذ اودد ذ )50رحموة حقميوة بوا وو اربوو رحو ب

لكت بحيرة ،يو تم

لذوا اللوو اينواب الليوا والتربوة والذائلواب النباتيوة والحيوانيوة والحيوانواب القاايوة وتحميمذوا

لتحديت اادة البياناب ال ااة بذذا البرنال  ،واسوتنباط اللتشوراب الدالوة اموى الوودة الليوا  ،وولوو ال طوط

اللسوتقبمية لمحود لون لاوادر التمووت وفقوا لنتوائ الراود إسوتعدادا ئاوادة تأهيوت تمو البحيوراب .هوذا باإلووافة
الى اال ار العديد لون اللعاينواب الليدانيوة بذودح لراالعوة وتقيويم األولواع البيئيوة اموى الطبيعوة ،وات واذ كافوة

ائال ار اب التاحيحية حيات الل الح لنذا.

أما فى مجال المناطق الساحمية والبيئة البحتية فقد تم تنليذ ادد ذ )7رح ب لوسلية امى التداد البحورين
اللتوسط واألحلر و ميالي العقبة والسويس ،تم

لذا راد الشواهد الحقميوة وأ وذ العينواب واالو ار القياسواب

الحقمية ،وااداد تقوارير اون نتوائ الراود التوي توم ياسوذا ،والتلسوير العملوي لتمو النتوائ  .كلوا تطورل التقريور
الى تعاون الو ازرة لو الالذاب والو ازراب ال ر كتو يو بروتوكوت تعاون بين لعذدي اموم البحوار واللاوايد
8

ولعذد الدراساب العميا والبحوت الالعوة ائسوكندرية والذواز شوئون البيئوة ئالو ار برنوال دوري لتكالوت لراود
نواية الليا امي إلتداد السواحت اللارية لن الشلات لمالنوة ولن الشرل لميرة ،بيورض اللتابعوة الدوريوة

لنوايووة الليووا والرواسووة وتقيوويم لتشوراب التموووت وتحديوود لاووادر التموووت بدلتووداد السوواحت اللاورية .كلووا تووم

ائنتذا لن إاداد ائستراتيالية الوطنية لإلدارة الساحمية اللتكالمة تلذيدا ئادارها.

وفى إطات متاقبة التموث البحتى وشئون الموانى تلب اللراالعة الليدانية لتطبيل نظام ائدارة البيئية لعدد 7
لووانب بحريووة ل تملووة الت ااوواب ،باللووافة ئاووداد طوووط إرشووادية لتطبيوول نظووام ائدارة البيئيووة لسوواحاب

التشوين التي تقو ارج نطال اللوانب و وائال ار اب اللطموة إت اذها.

وقا عااتا الفصاال الخاااص بالراباااا والتشااجييت الذووود الووو ازراب اللعنيو و ووة ذو ازرة الدولووة لشووئون البيئووة ،و ازرة
الز ارا ووة واستاو و ح األ ارل ووي وو ازرة الل ارف وول) ف ووي تنلي ووذ البرن ووال الق ووولي لإلس ووت دام ايل وون للي ووا الا وورح
الاحي اللعالالة في زرااة الياباب الشالرية وتنليذ لا الا بالكود اللاري ئست دام ليا الارح الاحي

اللعالالة في الزرااة والاادر اام  ،1004حيت توم حتوى اين ز اراوة  28ألوح فودان لون اليابواب الشوالرية
لوزاة امى  35غابة فى  28لحافظة.
وفي إطات جهو الوواتل لمحفاظ عمي التنوع البيولوجي وحماية الطبيةة تم إاداد ريطة حديثة لمبيئاب
اللارية بنا امى اللعمولاب اللتوفرة لن اور األ لار الانااية لثت إست دالاب األرالى ،لساحة
الليا  ،الزراااب ،الواحاب ،البحيراب ،وأيلا ال ريطة الاليولوالية ذأنواع الا ور ،الكثبان الرلمية ،الوديان،

الالبات) ،بائلافة إلى تحديت وااد البياناب ال ااة بالتنوع البيولوالى ،كلا تم
تقييم تتبعى للاامية إدارة اللحلياب امى ادد ذ )8لحلياب ذواد

ت اام  1023إال ار

دالمة – سانب كاترين – نبل – رأس

لحلد – الزر البحر األحلر الشلالية – واد الاللات – الاح ار البيلا ) ،ليات إاللالى ادد اللحلياب

التى تم إال ار تقييم فاامية ائدارة لذا إلى ذ )22لحلية لنذ اام  1008وحتى األن بنسبة  %39لن إاللالى
ادد اللحلياب الحالية .وتم تنليذ ادد لن حل ب النظافة باللحلياب ،هذا بائلافة إلى دام وانشا

الاللعياب األهمية فى الكثير لن اللحلياب تشاليعا لمسكان اللحميين فى أالات الحلاية وتحقيل التنلية

اللستدالة

كما يستةتا الفصل الخاص با تقييم التأثيت البيئي رتية الوو ازرة لون و ار لطالبوة اللشوروااب الالديودة بتقيويم

التووأثير البيئووي لملشووروع بووت البوود فووى التنليووذ ،والتووي تذوودح الووى ولووو تاووليم أكثوور إسووتدالة بيئيووا بلووا يحووافظ
امى اللوارد الطبيعية ،وائلتزام بالقانون واللحدداب واللعايير اللنظلة ،وزيادة بوت اللشروع لحميا ودوليا للا
يعود بالنلو امى اللالتلو والبيئة واللستثلرين.
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وفااااى إطااااات حمايااااة وتحسااااين البيئااااة الصااااناعية تس ووعى الحكول ووة اللاو ورية لتحقي وول ائس ووتقرار ائ تا وواد
وائالتلووااي كأحوود أهووم أولوياتذووا .ولوون هووذا اللنطموول سووتكون توالذوواب و ازرة الدولووة لشووئون البيئووة و ت اللت ورة

القادلة دام اللو ح البيئى لمانااة اللارية ،ورفو كلوا ة العوالمين بذوا ،وارسوا لبودأ ائنتواج األنظوح والوذ

يعد أهم السبت لتحقيل التنلية اللستدالة و لض اللموثاب الناتالة لن القطاع الانااى وذل لون و ت تنليوذ

العديد لن البرال الحالية واللسوتقبمية لودام الاونااة وتحقيول ائلتوزام البيئوى واسوتحدات سياسواب الديودة ل مول
كوادر فنية لتليزة .ويظذر الميا إهتلام الو ازرة البالد ب لض ائنبعااثواب وتقميوت النلايواب الناتالوة اون اللاوانو

وتحسين بيئة العلت وزيادة الواى البيئى ،حيت يتناوت اللات ال اص بذل أهوم البورال واللشوروااب الالوار
تنليذها ويأتى فى لقدلتذا اللرحمة الثانية لن لشروع التحكم فى التموت الانااى.

ويعد اإلقتصا اوخضات أحود لليواب تحقيول التنليوة اللسوتدالة ،حيوت ينطووي اموى فورص لتنواوة ،لثوت تشواليو
ائبتكووار ،وانشووا أس ووال الديوودة ،وايالوواد فوورص الووت ،وائسووذام فووي القلووا امووى اللقوور .كلووا يشووكت فراووة
لت طي لراحت إنلائية وتطبيل تكنولوالياب لتقدلوة ،لون أالوت تحقيول األلون اليوذائي ،وكلالوة حاووت اللنواطل

الريلية امى الطا ة ،وتوفير إلداداب الليا النظيلة واللساكن ولرافل الارح الاحي والنقت العام .وهي ألور

يلكوون أن تجوالوود فوورص الووت وتسووذم فووي القلووا امووى اللقوور .وفووي هووذا الطووار تووم إاووداد ائلووة باللشووروااب
البيئية التى يلكن طرحذا لملستثلرين اللاريين واألالانة لتنشيط ائستثلار فى اللشروااب البيئية ،باللافة

الى إاداد لقترحاب بشأن تنلية التعاون القطااى فى لالات اللنتالاب الاديقة لمبيئة لو ائتحاد األوروبى.
يةتا الفصل الخاص بالمخمفاا الصمبة اال ار اب تنليوذ طوة السويطرة اموى اللقالوة العلوليوة أثنوا ظواهرة
نوباب تموت الذوا الحادة حيت تم ائنتذا لن السيطرة امى اللقالة العلولية بد ميم القواهرة الكبور  .وكوان
الذدح الرئيسى لن هذ ال طة السيطرة امى اللقالة العلولية ،والتعالت لوو الح ارئول حيوت أن هوذ اللقالوة
العلولية والعشوائية لقالة غير لحكولة ويتم فيذوا أالوات فورز اشووائي وأالوات لماوناااب الاوييرة وحورل

لمكوواوتش باوولة لسووتديلة ئسووت راج اللعووادن ويووتم التعالووت لمسوويطرة ام وى هووذ الح ارئوول اوون طريوول تسوووية

الل ملاب وتشوين الرلات واألتربة والتيطية اللباشرة لمحرائل لن
تم البتر.

ت توفير لعداب بكت لو و لمسيطرة امى

تناول الفصل الخاص بالموا والنفاياا الخطتل اللشاريو التى تسواهم فيذوا الوو ازرة والتوي تذودح الوى السويطرة
امووى النلايوواب ال ط ورة والحوود لوون أل ورارها امووى البيئووة والاووحة العالووة  :لشووروع الوورد وحاوور ل وواد ثنووائي
اللينيووت لتعوودد الكمووور بلحافظووة ائسووكندرية والووذ يووتم تنليووذ بالتعوواون لووو برنووال

سيتم لن

 ، MEDPOOLوالووذي

ل الت مص ايلن لن كلية  100طن لن اللعداب والزيووب اللموثوة بلوواد ثنوائي اللينيوت لتعودد

الكمووور ذ ،)PCB'Sولشووروع ائدارة اللسووتدالة لملموثوواب العلوووية الثابتووة بالتعوواون لووو لرفوول البيئووة العالليووة
ذ )GEFوالبن و الوودولي ،ولشووروع حلايووة الاووحة البش ورية و البيئووة لوون ائنبعاثوواب الييوور لقاووودة لملموثوواب
العلوية الثابتة الناتالة لن الحرل اللكشوح لل ملاب الرااية الاحية والل ملاب ائلكترونية.
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وفى مجال التنمية البيئية ولزيادة الواي البيئوي بالتنليوة اللسوتدالة وأهليتذوا وا تذوا بوأهم القلوايا البيئيوة،
تم إنشا لو و اص بائدارة لتات بلو و الو ازرة لمتعرح امى األنشطة الل تملة التى توتم لون و ت ائدارة

ولإلطو و ع ام ووى ك ووت ورش العل ووت والل ووتتل ارب والس وويليناراب .ه ووذا وف ووي اط ووار تنلي ووة اللن وواطل الا وونااية ت ووم
التنسيل لو لركز ائنتاج األنظح لملشاركة فى لشروع " بوتصة المخمفاا" بالتعاون لو هيئة األلم اللتحدة

وتووم ائتلووال امووى إاووداد لقتوورح لووذكرة تلوواهم بووين اللركووز وو ازرة البيئووة .وفووى إطووار تنليووة اللنوواطل السوواحمية

وألهلية تنشيط السياحة فقد تم رفو اللعايير البيئية فى اللنادل وكذل البيئة اللحيطة ذ نواية هوا – ليوا –

لولا ) حيت تم التنسيل لو برنال الناللة ال ل ار اللنلذ بالتعاون لو ذ ،)GIZوااداد لوذكرة تلواهم بوين
الذوواز شووئون البيئووة والبرنووال لتكورار تطبيوول هووذا البرنووال امووى لوودينتي شوورم الشووي واليرد ووة بعوود نالاحو فووى

لدينة الالونة والبد فى إ تيار اللنادل التى ستشار فى تطبيل هذا البرنال .

وفى إطات الحفاظ عمى صحة البيئة ،تم اللشاركة في إاوداد طوة و ازرة الاوحة والسوكان للكافحوة األلوراض
الوبائية

ت فات الايح وكيلية الر ابوة اموى األغذيوة .بائلوافة الوى اللشواركة فوى ولوو أطور للكافحوة

األلراض التى تنتقت ابر الحدود وكيلية لواالذة النوا ت القادلة لن ل تمح الالذاب و ااة الوب د األفريقيوة
والتى تنتقت ان طريل ائتاات ائيكولوالى لدوت حوض النيت لثت لار والسودان .كلا تم تنليذ العديد لن

الدوراب التدريبية والقا العديد لن اللحالراب لمتواية بالل اطر الاحية النااللة ان التموت البيئي.

يستعرض اللات ال اص بددارة الكواتث واووماا البيئية لا الب بو و ازرة الدولوة لشوئون البيئوة لون إالو ار اب

للواالذووة الكاواتث البيئيااة باللذوريووة لاوور العربيووة وتأاوويت التوالذوواب اللكريووة والعمليووة التووي تتكوود حقيقووة أن
إدارة الكوارت البيئية ل تعني فقط لالابذة الكوارت ،بت تعني وبذاب القدر لن األهليوة ائالو ار اب التوي تت وذ

بلعرفووة كافووة الالذوواب اللعنيووة بوواللالتلو لمحوود لوون ل وواطر الكووارت سووا أكانووب لوون لاووادر طبيعيووة أو لوون
ا وونو ائنس ووان ،بل ووا يحق وول لتطمب وواب التنلي ووة اللس ووتدالة ،ل ووو إس ووتق ار ائحتل ووالب واللتشو وراب الدال ووة ام ووى

إحتلالية حدوت الكوارت البيئية وات اذ التدابير ال زلة للنو حدوثذا أو الت ليح لن لثارها اند حدوثذا .وفى

هذا الادد فقد تم إاداد وتنليوذ وادارة ال طوة الوطنيوة للواالذوة نوبواب تمووت الذووا الحواد ذالسوحابة السووادا )

لعام .1023
من خالل الفاتوع اإلقميمياة لمجهااو ،توم إيقواح الاورح الاونااي اموي لالوري نذور النيوت لعودد ذ )2لنشوأة،
وبذل يكون اودد اللنشنب التي أو لب الارح امى نذر النيتذ )83لنشووأة اونااية وذلو بتحويوت الاورح

امى شبكة الارح الاحي لملدينة أو تحويت الارح امى لالر لائي ل يارح اموى ليوا اذبوة ،كوذل

تم ائنتذا لن تالذيز اودد ذ )1فورع لالذواز شوئون البيئوة بلحوافظتي األ اور و نوا ،كلوا توم إسوت م اودد ذ)3
لبووانى ئنشووا أفوورع إ ميليووة لمالذوواز بلحافظوواب ذاللنيووا ،سوووهاج ،البحي ورة) ،وذل و لوولن طووة الووو ازرة لوودام

القلايا البيئية وزيادة الواي البيئي وتسذيت ائال ار اب ال ااة بالنواحي البيئية لملستثلرين واللواطنين .كلا
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يقوم الذاز شئون البيئة كت اام بالتنسيل لو اللوروع ائ ميليوة اللعنيوة بلحافظواب ذ القواهرة الكبور  ،اليربيوة،

الد ذميووة ،الشوور ية) ئاووداد ال ط وط والب ورال اللقتوورح تنليووذها للواالذووة نوبوواب تموووت الذ ووا الحووادة ذالسووحابة
الس ووودا ) و و ت اللتو ورة ل وون أوت س ووبتلبر إل ووى نذاي ووة ش ووذر ن وووفلبر ل وون ك ووت ا ووام ،حي ووت ت ووم تو ي ووو ا وودد ذ)1

بروتوكوت تعاون لو و ازرة الزرااة واستا ح األرالى .بيذدح تدوير وتحويت ش األرز إلى سلاد الو

وأا ح لمحيواناب للساادة اللزارع الاويير ,حيوت بميوب كليوة وش األرز التوي توم اللعذوا ذ )82ألوح طون,
والتي تم تحويمذا الى سلاد الوي ذ )94ألح طن ،كلا بميب كلية ش األرز التى تم تحويمذا إلى أاو ح

ذ )4للح طن.

فااى مجااال التفتاايت واإللت اوام البيئااى بموود لاللوووع القطااوواب ائ تاووادية التووي تووم التلتوويش اميذووا و ت اووام

 1023اووددذ )295كلووا تووم تحريوور اوودد  295لحلوور لملنشووأب تووم حلووظ اوودد ذ )33وسووالت اووددذ)262

ل اللة  .هذا بائلافة الى لتابعة طة توفيل األولاع البيئية لعدد ذ )244لنشأة انااية .

أما في مجال خ مة المواطنين فقد بمد ائاللوالي العوام ألاوداد الشوكاو الوواردة ل دلوة اللوواطنين و ت اوام
 1023اوودد ذ )6351شووكو  ،حيووت تووم إت وواذ ائال و ار اب ال زلووة حيووات إ ازلووة أسووباة اوودد ذ )6015شووكو
بنسبة .%94.14

يستةتا الفصل الخاص بال عم المؤسسي  -صن وق حماياة البيئاة دور الاوندول كونداة لتحقيول األهوداح
البيئيوة الوطنيووة حيووت يقوووم بتقووديم الوودام اللووالي لإلسوتثلاراب البيئيووة بذوودح تاووحي إنح ارفوواب السووول وت طووي
لرحمة التحوت ائ تاادي ،كلا يقووم بداوداد طوة للاومة لتنليوة اللووارد اللاليوة بذودح زيوادة لووارد الاوندول
وبالتو ووالي زيو ووادة الو وودام اللو ووالي ليشو وولت لشو ووروااب أكثو وور بائلو ووافة إلو ووى تحقيو وول إسو ووتل اررية الاو ووندول .ولو وون
اللشروااب التي ام الاندول بتلويمذا بالكالوت و ت اوام  1023داوم لحافظوة بورسوعيد فوى إطوار حلو ب

النظافووة بلبموود  100,000النيووة ،داووم لحافظووة األ اوور لتنليووذ لشووروع البووالبرز لمحاووان بلبموود 24,000

النية ،دام نقابة الاوحليين لالوائزة البيئوة بلبمود  20,000النيوة .كلوا توم تنليوذ اودد لون اللشوروااب بالتعواون
لو ووو لكتو ووة ائلت و وزام البيئو ووى فو ووى لالو ووالب الاو ووناااب اليذائيو ووة ،الطبااو ووة ،الدباغو ووة ،الاو ووناااب النسو وويالية،
الاناااب الذندسية واللعدنية ،الاناااب الكيلاوية.

كلا توم تنليوذ اودد  54حلموة توايوة بيئيوة لون و ت بتناام با تل لتنمياة الاوعى البيئاى للطلوات ،واللشواركة
بحلو و ب ون وودواب بيئي ووة ف ووى لحافظ ووة الق وواهرة الكب وور  .بالل ووافة ال ووى توزي ووو بع ووض الذ وودايا التذكاري ووة ام ووى

اللواطنين تلم ذ )400شتمة وحولياب لزهرة وذل

ت فعالياب الحتلات بيوم البيئة العاللي.

ألا فيلا ي ص الالز ال اص ب عم الجمةياا اوهمية فقد الب و ازرة البيئة و ت اوام  1023بتقوديم الودام
لملحافظوواب والاللعيوواب األهميووة فووى اووورة أشووالار ،ولعووداب ،وداووم لوواد  .باللووافة الووى تأسوويس وافتتوواح
وحووداب لماللعيوواب األهميووة بلووروع الالذوواز ولكاتووة البيئووة بلحافظوواب ذالقوواهرة ،اليربيووة ،الشوور ية ،ائسووكندرية)
بالتعاون لو لشروع دام الحقول البيئية.
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وعتا الجوء الخاص بوح ل المتأل وتكافؤ الفاتص تلولين النووع ائالتلوااي لولن تقريور اللتابعوة الودور
ورة س ووا كانووب توايووة أو ب ورال
لب ورال ولشووروااب ال طووة ائسووتثلارية فيلووا يتعموول باألنشووطة اللوالذووة لملو أ

تدريبية أو لشروااب تنليذية ,ولو لقترح للشروااب تالريبية للشاركة اللرأة فى العديد لون اللالوالب لنذوا

فات الل ملاب لن اللنبو.

يستةتا الفصل الخاص بنظم المةموماا البيئية التوسوو فوى تطبيول ال ودلاب ائلكترونيوة لون و ت لركوز
لعمولاب الو ازرة وذل بدنشا الحاب الديدة امى اللو و لملوارد الوراثية النباتية فى لار والحاب الديدة
لنشر فعالياب يوم البيئة العاللى  1023واللسابقة البيئية.

بالل ووافة ال ووى تح ووديت لوا ووو لحط وواب را وود اللول ووا ام ووى لس ووتو إ م وويم الق وواهرة الكب وور  ,وتو ي ووو

إحووداثياب اللو ووو الل ااوة لملوودافن الاووحية بلحوافظتى القوواهرة والقميوبيووة امووى ال ورائط الاليرافيووة كلووا
يالري التعاون لو القواب اللسمحة ئنشا لنظولة ال ريطة البيئية التلاامية بالو ازرة.
تنااااول الجاااوء الخااااص بالمؤشاااتاا والتقااااتيت البيئياااة إاووداد وااوودار تقريوور حالووة البيئووة فووى لاوور بالمي ووة
ائنالميزية لعام  1022ونشر امى اللو و ائلكترونى لمو ازرة اللشاركة فى إالتلاع األوت للريل العلت العربى
اللعنوى بشووبكة اللعمولواب العربيووة بالالعوة الوودوت العربيووة بذودح تشووكيت فريول الووت اربوى لعنووى باللعمولوواب
البيئية و لتشراب البيئة والتنلية اللستدالة ،كلا تناوت اللات تنظيم فعالياب ورشة العلوت ال ااوة بالتودرية

امووى إاووداد اللتش وراب البيئيووة اللتلوول اميذووا لوون و ت لشووروع ذ )ENPI-SEISوذل و بلشوواركة وفوود لوون
هيئة البيئة األوروبية ،و بير اللتشراب الدولية لن برنال ال طة الزر ا .

فى مجال الثقافة والتوعية البيئية تم تنليذ ادد ذ )47افمة بيئية امى لستو اللحافظواب واوددذ )26ورشوة
الووت فنيووة لملشوواركة فووى ل تمووح اللناسووباب البيئيووة ,وذ )20أسووابيو بيئيووة باللوودارس ،والالالعوواب ،واللعاهوود

العميا ،واللروع ائ ميلية لمالذواز هوذا بائلوافة إلوى إاوداد األ بوار والتقوارير الاوحلية والتيطيواب التميلزيونيوة
ألهم األحدات التى تقوم بذا الو ازرة وتحليمذا امى القناة التميلزيونية ال ااة امى لو و الو ازرة.

وفيما يتةمق بأنشاطة الاتكن اوخضات الوب وحودة الوركن األ لور بالعديود لون األنشوطة واللشوروااب و ت
اووام  1023أهلذووا :لشووروع اربيتنووا واربيتنووا هووو وحوودة الووركن األ لوور اللتنقمووة التووى تقوووم بالتوايووة فووى
لحافظاب الاللذورية ،وفى هذا ائطوار توم تنليوذ اودد ذ )60ورشوة الوت امليوة تشوتلت اموى تالوارة تلااميوة
تركز امى ظاهرة تيير اللناخ وائحتباس الحرار وأثرهم امى كوكة األرض ,واللشاركة فى ورشة الت لوو

الكشافة البحرية وو ازرة الر لإلتلوال اموى الوت لبوادرة ذمشاتوع مةاال لنهات نظيا ) كلوا شواركب وحودة الوركن

األ لوور فووى إاووداد وتنظوويم إحتلاليووة يوووم البيئووة العوواللى لوون و ت اوورض ألثمووة لإلسووتلادة لوون الل ملوواب و
تحويمذا إلى لنتالاب نافعة.
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ووهميااة بتنااام الت ا تي

الووب ائدارة بعقوود لاللواووة لوون الوودوراب التدريبيووة لعوودد لوون الالذوواب امووى نلقووتذم

ال اا ووة لث ووت ذو ازرة الس ووياحة ،ش ووركة بروكتي وور الالب ووت لا وور ،يونيلرس ووات لما ووناااب الكذربائي ووة ،روي ووات
لمسو وويرالي  ،لارينو ووا وادي دوم ،لركو ووز البحو وووت الزراايو ووة ،الواسو ووطانى ،شو ووركة العو ووالم العرب و وى ،و ازرة الطي و وران

اللوودني) ،ت وم إاوودادها وفوول أسووس ولعووايير لحووددة ،ي ارا وى فيذووا الللارسووة العلميووة الواايووة بلذووام وسياسوواب
وتواليذاب اللنظلاب بل تمح ت اااتذا.

وفى اإلطات التشتيةى فقد الب ائدارة العال لمشئون القانوني بلبط العديد لن الل اللاب البيئية حووادت
سوولن – ل اللوواب لنشووأب سووياحي – لنشوواب اووناايو – ل اللوواب أفوراد وذلو اوون اللتورة لوون ينوواير حتووى

ديسلبر  1023وتم تحايت لبمد و در 20304142النيذا ذاشرة ل يين وث ثلائة و لسة ألح و لائتان
وواحوود و لسووون النيذووا فقووط) بائلووافة إلووى لبموود ذ )528267دولر ذأربعلائ وة وسووبعة اشوور ألووح و لائ وة
لر فقط).
ثلانى وستون دو ا

وفيما يخص التةاون والةلقاا ال ولياة توم ولوو رتيوة و ازرة الدولوة لشوئون البيئوة لتوطيود الع واب التعميليوة
والتدريبيووة والعمليووة بووين لاوور والوودوت األفريقيووة ،وائنتذووا لوون لتابعووة الميووة تقيوويم لووا بعوود التنليووذ للشووروع
تحسين ائدارة البيئية ائ ميلية الذي تم تنليذ

ت اللترة لن ذ1004و و و ،)1020بالتعاون لو هيئة التعواون

الوودولي اليابانيووة ذ .)JICAكلووا تووم تو يووو إتلووال تنليووذ لووو الوكالووة األللانيووة لمتعوواون الوودولى ذ )GIZلوودام

البرنال القوولى لمل ملواب الاومبة بلاور .هوذا فلو اون ل تموح األنشوطة وائالتلااواب ولوذكراب التلواهم
والبروتوكولب امى لستو الدوت األوربية واألفريقية والعربية ودوت شرل اسيا.
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انفصم األول

نىعية اهلىاء
مقدمة
تعتبر البيئة اليوائية وحمايتيا من التموث من أكبر التحديات والصعوبات التي تواجييا معظم دول العالم

وعمى رأسيا جميورية مصر العربية .حيث أن مشكمة التموث اليوائي بمصر من أىم مشاكل التموث البيئي

المؤرقة لمحكومة المصرية ممثمة في وزارة الدولة لشئون البيئة وذلك بسبب تعدد وكثرة مصادر التموث

البيئي والتى ترتبط دائماً بالتنمية والطفرة الصناعية الكبرى التي تشيدىا البالد خالل ىذه الفترة.

تتعدد مصادر مموثات اليواء وتتمثل في المموثات الناجمة عن إنبعاثات المصادر الصناعية والمتحركة

باإلضافة لمحرق المكشوف لممخمفات الزراعية و البمدية عمى حد سواء وما ينتج عنيا من إنبعاثات

تتسبب في العديد من األضرار عمى المستويين الصحي و اإلقتصادي.

كما تقسم مموثا ت نوعية اليواء المؤثرة عمى حالة البيئة اليوائية بجميورية مصر العربية و بالتبعية عمى

الصحة العامة إلى جزئيين أساسيين ىما الجسيمات العالقة المستنشقة ،والغازات ،وأوضحت الدراسات التي

أجريت من قبل وكالة حماية البيئة األمريكية ( )EPAومنظمة الصحة العالمية ( )WHOأن ىذه المموثات
ليا تأثير كبير وممحوظ عمى الصحة العامة لإلنسان والبيئة المحيطة بو ويجب العمل عمى الحد والتقميل

منيا بكافة السبل الممكنة وىذه المموثات الست ىي الجسيمات الصدرية المستنشقة وغاز أول أكسيد

الكربون ،وثاني أكسيد النيتروجين ،وثاني أكسيد الكبريت ،والرصاص واألوزون.
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األنشطة واألعمال انىت مت تنفيذها فً عام 3102

 .1برنامج رصد مموثات اليواء المحيط

تيدف الشبكة القومية لرصد مموثات اليواء إلى تنفيذ برامج قومية لمرصد البيئي لنوعية اليواء من خالل
التعاقد مع عدد من الجيات البحثية المتخصصة في مصر ،و معمل مرجعي لمساعدة ىذه الجيات عمى
تطوير وتحديث الطرق واألجيزة المستخدمة في عممية الرصد وتحميل العينات وادخال األساليب الحديثة
لنظم ضبط وتأكيد الجودة  ،حيث ألزم قانون البيئة رقم  4لسنة  4994والمعدل بالقانون رقم  9لسنة

 9009جياز شئون بإنشاء شبكة لمرصد البيئي حيث تم إنشاء شبكة قومية لرصد مموثات اليواء موزعة
عمي جميع أنحاء الجميورية.

تنتشر مواقع الرصد في أماكن تتعدد بيا األنشطو مثل المواقع الصناعية و السكنية و العمرانية والمناطق
البعيدة عن العمران  ،حيث تتكون من(  ) 44محطة رصد أوتوماتيكية لمرصد المحظي متصمة معظميا

عن طريق خطوط التميفون المحمول و شبكة المعمومات( اإلنترنت) مباشرة بجياز شئون البيئة باإلضافة

إلى عدد  44محطة رصد نصف أوتوماتيكية ( محطات تعمل عن طريق أخذ العينات وتحميميا ) ،يوجد
بيا  90محطة لجمع عينات الرصاص بالقاىرة الكبرى وذلك بيدف الحد من تموث اليواء وتحديد مصادره

والسيطرة عمييا.

يتم رصد كافة مموثات اليواء الرئيسية من خالل الشبكة لتحديد نوعية اليواء مثل رصد تركيزات

الجسيمات الصدرية ذات القطر أصغر من  40ميكرومتر وغازات ثانى أكسيد الكبريت وثانى أكسيد

النيتروجين وأول أكسيد الكربون واألوزون األرضى وكذلك الدخان األسود والرصاص.

يخضع برنامج الرصد البيئى لقياس مموثات اليواء المحيط إلى إجراءات ضبط الجودة وتطبيق نظام

األيزو  42091الخاصة بمتطمبات الجودة بقياسات المعامل ،يتم تطبيق نظام األيزو العالمية من خالل
وضع إستراتيجية ألعمال الرصد وسحب العينات ووضع أسس لمتقييم والمتابعة الدورية من خالل زيارات

التقييم السنوية لمتابعة عممية تطبيق النظام المتبع بالرصد والمعتمد من خالل إدارة الشبكة بالجياز

لمتعرف عمى مواضع الحيود والتوافق مع النظام المطموب.

أ .تم الرفع النسبي لكفاءة محطات الشبكة والتي يبمغ عددىا  99محطة رصد موزعة عمى مستوى
الجميورية وخاصة بمناطق القاىرة الكبرى والدلتا حيث تم اآلتي:

 تحديث برنامج الرصد المستخدم لتحميل البيانات لمحصول عمي جميع التحاليل اإلحصائية لتقييم
نوعية اليواء.

 تحديث نظام نقل البيانات بمحطات الرصد المحظية بالقاىرة الكبرى والدلتا باستخدام نظام اإلتصال
اليوائى وتعميمو عمى كافة محطات الرصد اآللية.
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 تحديث الشبكة حيث تم تركيب عدد ( )2محطات لألرصاد الجوية بالشبكة ،وكذلك تم تركيب جياز
حماية من إنقطاع التيار الكيربائى بمعظم المحطات األوتوماتيكية لضمان إستم اررية إمداد البيانات.

 تركيب عدد ( )44مدخل لمعينات (متعدد المداخل) بمحطات الرصد اآللية كأحد عوامل التأمين.

ب .توفير معظم قطع الغيار الالزمة لتحديث وصيانة األجيزة بالمحطات.

ج .توفير عدد  9محطة متنقمة لمرصد المحظى إلستخداميا في أعمال الرصد والتفتيش عمي المحطات
الثابتة.

د .إعداد تقرير يومى عن نوعية اليواء المحيط (بمعدل 1تقارير أسبوعياً) ،ويتم توزيعو عمى اإلدارات
المعنية داخل الو ازرة بما فييا الفروع اإلقميمية.

ه .البدء في إصدار تقارير شيرية عن نوعية اليواء في جميورية مصر العربية ونشرىا إلكترونياً عمى
موقع الجياز عمى شبكة المعمومات الدولية.

خريطة ( )9-9مواقع محطات الشبكة القومية لرصد مموثات اليواء المحيط بجميورية مصر العربية
09

 .2إدارة اإلنذار المبكر

تعتبر إدارة اإلنذار المبكر اإلدارة الخاصة والمسئولة عن أزمات تموث اليواء والتى تقوم بأعمال التنبؤ
بنوعية اليواء بالقاىرة الكبرى خالل ثالثة أيام قادمة ،حيث تم إصدار  441تقرير يومى خالل عام

 9044ونشرىم إلكترونياً عمى موقع الجياز عمى شبكة المعمومات الدولية بالمغة العربية واإلنجميزية.
 .3برنامج رصد ال نبعاثات الصناعية

أىتمت و ازرة الدولة لشئون البيئة برصد اإلنبعاثات الصادرة عن المصادر الصناعية الكبرى كأحد أىم
الخطوات األولية لمسيطرة والحد من أخطار تمك المموثات وذلك من خالل ربط أنظمة الرصد الذاتي

الموجودة بالشركات الكترونياً بو ازرة الدولة لشئون البيئة حيث يتم متابعة إنبعاثات مداخن تمك الشركات

لحظياً عمى مدار  94ساعة ،وذلك لتحقيق السيطرة عمى تمك المداخن واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة

وتفعيالً لممادة رقم  90من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4لسنة  4994والمعدل بالقانون رقم 9

لسنة  9009والتي تنص عمى " إشراف جياز شئون البيئة عمى إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي".

أ .زيادة عدد مداخن المنشآت الصناعية الكبرى التي تم ربطيا بالشبكة القومية لرصد اإلنبعاثات
الصناعية ليصل إلى  492مدخنة تابعة لـعدد  40شركة عمى مستوى الجميورية.
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شكل (  )9-9عدد المنشآت الصناعية وعدد المداخن المرتبطة بالشبكة خالل الفترة من عام  0222وحتى 0292

00

ب .دعمت و ازرة الدولة لشئون البيئة المنشآت الصناعية الكبرى لمعمل عمى إعداد منظومة الرصد الذاتي

بيا واختيار األجيزة المناسبة لرصد اإلنبعاثات وكيفية ربطيا إلكترونياً بالشبكة القومية لرصد
اإلنبعاثات الصناعية وذلك عن طريق إصدار مجموعة من األدلة اإلرشادية وىى:

الدليل األول والخاص بعمميات الرصد الذاتي المستمر إلنبعاثات مداخن المنشآت الصناعية حيث
يتضمن الدليل أسس عمميات الرصد المستمر لإلنبعاثات بدءاً من مستوى التعريف بقواعد وأسس

عمميات الرصد مرو اًر بعمميات اختيار النموذج المناسب لممنشآة وصوالً لتنفيذ عمميات الرصد

بالمواصفات القياسية المعترف بيا دولياً وقد تم نشر ىذا الدليل عمي الموقع اإللكتروني لجياز شئون

البيئة حيث يمكن اإلسترشاد بو من قبل المصانع  ،حيث تم استخدامو من قبل عدد  491منشأه
صناعية بنياية عام .9044

الدليل الثاني :ييدف إلي التعريف بكيفية إجراء ربط عمميات الرصد الذاتي بالشبكة القومية لرصد
اإلنبعاثات الصناعية وتم نشره أيضا عمى الموقع اإللكتروني لمجياز وقد تم استخدامو من قبل عدد
 940منشأه صناعية بنياية عام .9044

ج .فى إطار تنفيذ المرحمة الثانية من تطوير الشبكة القومية لرصد اإلنبعاثات الصناعية والتي تشمل
اآلتى:

 ربط شركات األسمدة لمنظومة شبكة رصد اإلنبعاثات الصناعية  ،فقد تم ربط عدد من الوحدات
اإلنتاجية بعدد  6شركات إلنتاج األسمدة لممنظومة.

 ربط شركات البتروكيماويات لمنظومة شبكة رصد اإلنبعاثات الصناعية ،فقد تم ربط عدد من
الوحدات اإلنتاجية بعدد  0شركة لممنظومة.

 ربط محطات توليد القوى الكيربية لمنظومة شبكة رصد اإلنبعاثات الصناعية  ،فقد تم ربط عدد
( )4من الوحدات اإلنتاجية بعدد  9محطة لتوليد الطاقة الكيربية لممنظومة.

 البدء في رصد عدد من المموثات األخرى غير الجسيمات العالقة الكمية الصادرة عن شركات

األسمنت ومنيا أكاسيد الكبريت والنيتروجين والعوامل الفيزيائية بعدد  2شركات ( الفارج -العربية-

السويدى).

 إتخاذ اإلجراءات الالزمة لضم قطاعات صناعية أخرى كصناعة الحديد والصمب والسيراميك
واألسمدة وشركات الكيرباء وشركات البتروكيمياويات.
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خريطة (  )0-9الشركات المرتبطة بالشبكة القومية لرصد اإلنبعاثات الصناعية

 .4نوبات تموث اليواء الحاد
تعتبر نوبات تموث اليواء الحادة من المشاكل المزمنة عمى المستوى العالمي و التي تحدث خالل أوقات

مختمفة من العام ،والتي يرتبط حدوثيا في مصر خالل فصل الخريف وخاصة بعد إنتياء موسم حصاد

زراعات األرز بمناطق الدلتا ولجوء المزارعين لمتخمص من مخمفات قش األرز عن طريق الحرق

المكشوف ،مما يسيم في إرتفاع نسب التموث في الدلتا والذي ينتقل مع الرياح السائدة في ىذا التوقيت

من العام إلي مناطق القاىرة الكبرى محممةً بتمك المموثات.

وبدأت تمك الظاىرة والتي يطمق عمييا (السحابة السوداء) كظاىرة مزمنة بالقاىرة الكبرى منذ عام 4999

خالل فصل الخريف مما دفع جياز شئون البيئة والمراكز البيئية إلي دراسة ىذه الظاىرة ومعرفة أسبابيا

واعداد الحمول لمواجيتيا ،وقد أكدت جميع الدراسات لممراكز البحثية المختمفة والخبراء بجياز شئون

البيئة أن أسباب حدوث تمك الظاىرة يرجع إلى عدة عوامل أساسية ىي:
02

أ .العوامل الجوية وحاالت اإلنقالب الحراري
وتفسر ىذه العوامل بحدوث تقمص في الطبق ــة اليوائية الحــاممة لممموثـات إلي مسـتويات دنيا تصل إلي

أق ــل من  10متر فوق سـطح األرض ،بجانب إستقرار معامالت تقمب الرياح واتجاىاتيا من الجيات
الشمـالية والشمالية الشرقية إلى جنوبية والجنوبية الغربية ،وزيـادة نسب الرطـوبة لتصل إلي معدالت

مرتفعة جداً خالل بعض األوقات.
ب .الطبيعة الجغرافية

تساىم الطبيعة الجغرافية بشكل مباشر كعامل مساعد في اإلحساس بيذه النوبات بشكل واضح في

إقميم القاىرة الكبرى حيث تقع محافظات القاىرة والجيزة و القميوبية و حموان في منخفض مستطيل

عمى جانبي النيل يمتد من شــب ار شماالً إلى حموان جنوباً ،حيث يساعد ىذا الوضع الجغرافي في تأثير
المنخفض الجوي القائم في حينو كمصب لمرياح المحممة بالمموثات النـاتجة من األنشطة البشرية

المختمفة وتؤدي إلي زيادة اإلحساس بتمك النوبات خاصة عند إنخفاض إرتفاع طبقة الخمط.
 .5تأكيد جودة عمميات الرصد البيئى
أ .تنظيم إختبارات لمجودة بعدد  4إختبارات مقارنة ( إختبارين محميين و إختبار واحد دولى) ،حيث يتم
من خالل تمك اإلختبارات تحديد دقة كافة القياسات البيئية لمموثات اليواء من أكاسيد النيتروجين

وأكسيد الكبريت و الرصاص و الجسيمات الصدرية.

ب .تنفيذ أعمال برنامج المعايرات الداخمية الدورية والخاصة بأجيزة الرصد حيث تم إجراء معايرات لعدد
 40جياز لرصد المموثات وعدد  44أسطوانة لمغازات.

ج .إجراء عمميات التفتيش عمي أعمال تشغيل محطات الرصد بأنحاء الجميورية ،حيث تم تنظيم برنامج
لزيارة المحطات وتقييم طريقة التشغيل و القياسات التي تم رصدىا لعدد  99محطة رصد وذلك

لمختمف قياسات مموثات اليواء .

د .تنفيذ برامج المعايرة الخارجية ألجيزة معايرة الشبكة وذلك بالمعيد القومي لممعايرة السويسري EMPA
المتخصص في ىذا النوع من أجيزة القياس لرصد مموثات اليواء و المعتمد من ىيئة المواصفات و

القياس األمريكية .NIST
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 .6الحد من تموث اليواء بعادم المركبات
أ .مشروع النقل المستدام

 البدء في تنفيذ ىذا المشروع منذ عام  9009بالتعاون مع كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
( )UNDPومرفق البيئة العالمي ( ،)GEFبيدف إعادة تخطيط منظومة النقل في مصر لخفض

اإلنبعاثات المموثة لميواء من ىذا القطاع ورفع كفاءة إستيالك الوقود بو ،باإلضافة إلى تشجيع
إستخدام وسائل النقل الجماعي ورفع كفاءتيا و يتضمن تنفيذ المشروع المكونات األتية:

 )4إنشــاء خطــوط أتــوبيس حديثــة مرتفعــة المســتوى وتعمــل بالغــاز الطبيعــي يقــوم بتشــغيميا القطــاع
الخــاص ل ـربط المــدن الجديــدة ( 4أكتــوبر – الشــيز ازيــد) بــالخط الثــاني لمتــرو األنفــاق  ،وذلــك
لتخفيف حدة اإلختناقات المرورية وتقميل إستخدام السيارة الخاصة.

 )9اإلنتيــاء مــن إعــداد جميــع التصــميمات الخاصــة بخطــوط األتوبيســات الجديــدة وكــذلك الج ارجــات
والمواقــف النيائي ــة ومحط ــات األتوبيس ــات فــي م ــدن  4أكت ــوبر والش ــيز ازيــد ،م ــن خ ــالل إجــراء

زيارات ميدانية في تمك المدن لعمل الرفع المساحي لممواقع المقترحة.

 )4اإلنتيــاء مــن إعــداد متطمبــات التشــغيل والمتطمبــات الفنيــة لألتوبيســات الجديــدة واعــداد المســارات
النيائية لخطوط األتوبيسات.

 )4توقيــع بروتوكــول تعــاون بــين األربــع جيــات المعنيــة بتنفيــذ المشــروع وى ـي جيــاز شــئون البيئــة،
ومحافظة الجيزة وىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بو ازرة اإلسكان والم ارفـق والتنميـة العمرانيـة،
والشركة المصرية إلدارة وتشغيل مترو األنفاق بو ازرة النقل.

 )1يتم إجراء مفاوضات مع المستثمرين المحتممين لتمويل وتشغيل خطوط األتوبيس.
 إنشاء مسارات لممشاة والدراجات بمدينتي الفيوم وشبين الكوم بمحافظتي الفيوم والمنوفية لتشجيع
ىذه الوسيمة الصديقة لمبيئة وتشجيع صناعة تجميع وبيع واصالح الدراجات بتمك المناطق.

 )4التنس ــيق م ــع السـ ـادة المح ــافظين والس ــادة المس ــئولين فـ ـي المحافظ ــات لتنفي ــذ المش ــروع ،كم ــا ت ــم
اإلنتياء من إعداد ك ارسـة الشـروط والمواصـفات الفنيـة الخاصـة بتنفيـذ أعمـال التطـوير واإلرتقـاء

العمراني لمسارات المشاة والدراجات بيذه المحافظات.
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 )9اإلتفاق بين إدارة المشـروع وبرنـامج المـنح الصـغيرة عمـى تمويـل البرنـامج لعـدد مـن المشـروعات
الص ــغيرة المقدم ــة م ــن الجمعي ــات النش ــطة بتم ــك المحافظ ــات ،والتـ ـي تتض ــمن تنفي ــذ ع ــدد م ــن
األنشطة المرتبطة بالمشروع إلنشاء شبكة مسارات أمنة لممشاة والدراجات.

 )4التنسيق مع الجمعيـات األىميـة وبرنـامج المـنح الصـغيرة لبحـث سـبل التعـاون المشـترك فـي تنفيـذ
حممة لنشر ثقافة إستخدام الدراجات بدالً من الموتوسيكالت والتوك توك ووسائل النقل األخرى.
 إعادة تنظيم خدمات إنتظار السيارات بوسط المدينة بالقاىرة مع ربط الجراجات بشبكة متطورة

لإلدارة والتشغيل ،وذلك لتقميل عدد السيارات الموجودة بالشوارع والميادين وتشجيع اإلنتظار في
جراجات فوق وتحت سطح األرض خارج وسط المدينة ،مع توفير خدمة نقل مجانية بواسطة

الميكروباصات تقوم بنقل األفراد من ىذه الجراجات إلى وسط المدينة أو أقرب محطة لمترو
األنفاق.

 )4التنسـيق بــين إدارة المشـروع والمــدير التنفيـذي لمكتــب ىندسـة وتخطــيط المـرور بمحافظــة القــاىرة
لتنفيــذ مش ــروع لتص ــميم وتوري ــد وتركي ــب وصــيانة إش ــارات إلكتروني ــة متغيــرة الرس ــائل ()VMS
إلعطــاء معمومــات عــن ت ـوافر أمــاكن اإلنتظــار فــي الج ارجــات بمنطقــة وســط المدينــة بمحافظــة

القاىرة ،حيث تم تسميم المحافظة كراسة الشروط المرجعية والمواصفات الخاصة بالمشروع.

 )9قامت محافظة القاىرة بطرح مناقصة دولية لتنفيذ المشروع وجاري التعاقد مع الشركة الفائزة فـي
المناقصة.

 )4يــتم حالي ـاً توقيــع برتوكــول تعــاون بــين محافظــة القــاىرة وو ازرة الدولــة لشــئون البيئــة لتنفيــذ ىــذا
المشـروع حيــث يتضــمن البرتوكـول بيــان بأنشــطة المشــروع والفوائـد المتوقعــة ووتحديــد مســئوليات
كل جية.

 تحسين كفاءة إستيالك الوقود بقطاع النقل ،وادارة وتشغيل شاحنات البضائع عمى الطرق الرئيسية
من خالل تشجيع إنشاء محطات تبادلية لمبضائع عمى أطراف المدن ،يتم فييا تفريغ حموالت
الشاحنات الكبيرة ونقميا إلى داخل المدن من خالل سيارات نقل صغيرة لمحد من سير الموريات

الكبيرة داخل المدن.

 )4إعداد تقرير عن النتائج والتوصيات التي تم الوصول إلييا في الدراسات السابقة خالل الفترة من
عام  9000إلى  9049لتطوير عممية نقل البضائع عمى المستوى القومى عمى الطرق والسكة

الحديد والنقل النيري.

 )9إعداد دراسة إحصائية عن مركبات النقل بأنواعيا في مصر بالتعاون مع اإلدارة العامة لممـرور

بــو ازرة الداخميــة ،حيــث تضــمنت الد ارســة البيانــات الخاصــة بعــدد وتصــنيف ســيارات النقــل طبق ـاً
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لمحجم وسنة الصنع ونوع الوقود في كل محافظة من محافظات مصر والمسجمة باإلدارة العامة

لممرور ،وىي بيانات ىامة لحساب كمية إنبعـاث المموثـات واسـتيالك الوقـود لسـيارات النقـل فـي
مصر.

 )4يــتم إعــداد تق ـارير عــن صــناعة النقــل والق ـوانين المنظمــة لنقــل البضــائع بالشــاحنات فــي مصــر،
وكذلك الخبرة الدولية في تطبيق تكنولوجيا المعمومات في إدارة نقل البضائع عمى الطرق.
 إجراء دراسة ميدانية لتقدير حجم اإلنبعاثات المموثة لميواء الناتجة من المركبات الصغيرة المالكي
والتاكسي في القاىرة الكبرى.

 )4إع ــداد التقري ــر الني ــائي ع ــن تحمي ــل البيان ــات ونت ــائج قي ــاس اإلنبعاث ــات الص ــادرة م ــن المركب ــات
الصغيرة (مالكي وأجرة) في القاىرة الكبرى.

 )9إعداد مسودة تقرير عن حساب معـامالت اإلنبعـاث لممركبـات الصـغيرة التـي تعمـل بـالبنزين فـي
القاىرة الكبرى لكل كيمومتر سير.

 )4يتم اإلعداد لعمـل برنـامج تـدريبي عـن قيـاس معامـل اإلنبعـاث لممركبـات الصـغيرة وطـرق تحميـل
ومعالجة القياسات المسجمة لممتخصصين بجياز شئون البيئة.

 )4يتم حساب وعمل نمـوذج لـدورة القيـادة  ،Drive Cycleوكـذلك تحميـل مسـارات القيـادة لمختمـف
المسارات المغمقة.
ب .مشروع دعم نظام نقل حضري متطور في القاىرة
 تم البدء في تنفيذ ىذا المشروع منذ عام  9040بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لمتنمية (،)AFD
بيدف تطوير شبكة مواصالت عامة تتميز بالكفاءة والتكامل والتنوع والتنظيم وتكون صديقة لمبيئة،

باإلضافة إلى خفض معدالت إستيالك الطاقة وانبعاث غازات اإلحتباس الحراري من قطاع النقل

في مصر يتضمن تنفيذ المشروع المكونات اآلتية والتي تتكامل مع مكونات مشروع إستدامة النقل

في مصر:

 )4دعم إعداد وادارة التعاقدات مع القطاع الخاص لتقديم خدمات نقل الركاب بالحافالت في
القاىرة الكبرى.

 )9دعم تسويق وتحديث خدمات نقل الركاب التي تديرىا ىيئة النقل العام بالقاىرة .تم إعداد خطة

عمل تنفيذية تفصيمية لتنمية وتطوير أعمال اإلدارة والتشغيل والصيانة بجراج النصر التابع

لييئة النقل العام ليكون جراج نموذجي وصديق لمبيئة (جراج أخضر).

 )4دعم قياس وعمل نماذج لتحديد معامالت اإلنبعاث لثاني أكسيد الكربون ومموثات اليواء
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األخرى الصادرة من وسائل النقل العامة (أتوبيس – ميني باص – ميكروباص).

 قام المشروع بتحميل النتائج وتحديد المشاكل والدروس المستفادة من الدراسة الميدانية المماثمة التي
نفذىا جياز شئون البيئة من خالل مشروع إستدامة النقل في مصر لقياس اإلنبعاثات الصادرة من

المركبات الصغيرة قبل البدء في قياس اإلنبعاثات الصادرة من وسائل النقل العامة من خالل ىذا
المكون.

 التعاقد مع شركة (سيتس المبنانية) إلجراء الدراسة الميدانية إلستنتاج معامل إنبعاث لمركبات
السوالر حيث قامت الشركة بإعداد تقرير عن مراحل تنفيذ الدراسة وىي:

 )4إجراء أعمال حصر مروري لمركبات النقل العام لمركاب عمى أرض الواقع ،وذلك بالتنسيق بين

كل من إدارة المشروع واإلدارة العامة لممرور بو ازرة الداخمية وىيئة النقل العام بالقاىرة الكبرى،
لمحصول عمى البيانات الخاصة بوسائل النقل العام المسجمة بإدارات المرور في القاىرة الكبرى

والبيانات الخاصة بالحافالت المسجمة بييئة النقل العام بالقاىرة الكبرى وخطوط سيرىا.

 )9جمع البيانات التفصيمية الخاصة بوسائل النقل العام من األجيزة الحكومية المختمفة.
 )4قياس إستيالك الوقود وقياس إنبعاث المموثات من ىذه المركبات أثناء سيرىا.

 )4عمل نماذج عممية لمحصول عمى تقييم سنوي إلنبعاثات مموثات اليواء من وسائل النقل العام.
وتم توريد الجياز الذي سيستخدم في إجراء الدراسة الميدانية لحساب معامل اإلنبعاث لمركبات

السوالر إلى إدارة المشروع.

 )1تحديد منيجيات مبسطة لتقييم إمكانية تطبيق آليات التنمية النظيفة ( )CDMلمبادرات النقل
في القاىرة .و تم إعداد دراسة عن قطاع النقل الحضري في القاىرة لتسييل تحديد أنشطة
مشروعات تساعد عمى تقميل إنبعاثات غازات اإلحتباس الحراري.

ج .برنامج فحص عادم المركبات عمى الطرق
 يتم من خالل ىذا البرنامج تنفيذ حمالت مشتركة بالتنسيق مع كل من اإلدارة العامة لممرور
واإلدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بو ازرة الداخمية ،لفحص عادم المركبات عمى

الطرق بإقميم القاىرة الكبرى وايقاف السيارات المخالفة وسحب تراخيصيا وتحرير محاضر لتجاوزىا
الحدود الواردة بقانون البيئة ،حيث يتم منح صاحب السيارة ميمة شير إلصالح المحرك واعادة
الفحص مرة أخرى بالمركز الفني لعادم المركبات التابع لمو ازرة ،لمتأكد من مطابقة إنبعاثاتو مع

الحدود الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة قبل السماح لو بإعادة تسيير السيارة مرة أخرى.

 إستئناف تنفيذ البرنامج بعد تذبذب ما بين التفعيل والتوقف دام ما يقرب من عامين نتيجة الظروف
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األمنية التي مرت بيا البالد بعد أحداث ثورة  91يناير ،وقد تم فحص عدد ( )2014مركبة ديزل

وبنزين إجتاز الفحص منيا عدد ( )1491مركبة ديزل وبنزين بينما لم يجتاز الفحص عدد

( )4119مركبة ديزل وبنزين.
د .برنامج فحص أتوبيسات ىيئة النقل العام
 يتم سنوياً منذ عام  9002وحتى اآلن تنفيذ برنامج لفحص جميع األتوبيسات التابعة لييئة النقل
العام ،وذلك في إطار خطة و ازرة الدولة لشئون البيئة لمحد من تموث اليواء بعادم المركبات.

 )4تنفيذ برنامج إلعادة فحص األتوبيسات التي لم تجتاز الفحص خالل عام  9049وعددىا
( )4904أتوبيس  ،األتوبيسات المعطمة منيا ( )499أتوبيس وقد تم الفحص لعدد ()4929
أتوبيس ،إجتاز الفحص منيا ( )144أتوبيس بينما لم يجتاز الفحص ( )402أتوبيس.

 )9تنفيذ البرنامج السنوي لفحص جميع األتوبيسات التابعة لييئة النقل العام والبالغ عددىا
( )4944أتوبيس  ،األتوبيسات المعطمة منيا ( )244أتوبيس وقد تم الفحص لعدد ()9441
أتوبيس ،إجتاز الفحص منيا ( )4921أتوبيس بينما لم يجتاز الفحص منيا ( )4909أتوبيس.
البرنامج السنوي لفحص جميع األتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام
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شكل(  )9-4يوضح البرنامج السنوي لفحص جميع األتوبيسات التابعة لييئة النقل العام خالل عام 9044

 )4تم تنفيذ برنامج إلعادة فحص األتوبيسات التي لم تجتاز الفحص بعد اإلنتياء من إجراءات
اإلصالح والصيانة ليذه األتوبيسات بمعرفة ىيئة النقل العام ،عمى أن يقوم جياز شئون البيئة
بتنفيذ برنامج اإلعادة خالل العام القادم .9044
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ه .إنشاء قاعدة بيانات لبرامج فحص عادم المركبات
تسجيل جميع المركبات التي تم فحصيا عمى الطريق طبقاً لالئحة التنفيذية المعدلة بالقانون  9لسنة

 ، 9009وقد بمغ عددىا ( )4240مركبة.

املؤمتزات وانندوات وورش انعمم

 .1المشاركة فى جمسات مجمس الشورى والمجان العممية الخاصة بدراسة استخدام الفحم والمخمفات كوقود في
مصانع األسمنت.

 .2المشاركة فى مؤتمر آثار التموث البيئي إقتصادياً وتأثيرىا لرفع مستوى السالمة والصحة المينية بقاعة
المؤتمرات بجامعة القاىرة.

 .3المشاركة فى مؤتمر التنمية المستدامة.
 .4المشاركة فى مؤتمر إرشادات وضوابط منظومة المخمفات الصناعية واجراءات المتابعة لممخالفات البيئية.

 .5المشاركة فى مؤتمر الصناعة والبيئة عن الشبكة القومية لرصد اإلنبعاثات الصناعية واستخدام الوقود
البديل بمصانع االسمنت.

 .6المشاركة فى جمسات األمانة الفنية لمجنة العميا لمتعويضات البيئية.
 .7المشاركة فى لجنة الكود المصري لعمميات الرصد.

 .8المشاركة فى المؤتمر الدولى الخامس عشر لعموم وتكنولوجيا الطيران والفضاء ،الكمية الفنية العسكرية.
 .9المشاركة فى سيمينار عن دور الشباب فى التكامل الدولى ،جميورية التشيك.

 .11المشاركة فى الممتقى السنوى الثانى واألربعون لقضايا السكان والتنمية ،التحديات المستقبمية -المركز
الديموجرافى ،و ازرة التخطيط .

 .11المشاركة والتدريب عن كيفية تشغيل أجيزة رصد مموثات اليواء ومحطات الرصد المتنقمة الممنوحة من
الجانب األيطالى وذلك بدولة إيطاليا.

 .12المشاركة والتدريب عمى محطات رصد العوامل الجوية وتركيبيا بمحطات نوعية اليواء.
 .13حضور تدريب فى مجال نظم نقل البيانات من خالل شبكات المحمول بأثينا.
 .14حضور تدريب فى مجال ميارات اإلدارة اإلشرافية بمركز إعداد القادة.

 .15حضور دورة تدريبية عمى تشغيل المعممين المتنقمين المذان تم توريدىما ضمن برنامج اإلستيراد السمعي
اإليطالي .

 .16حضور تدريب فى إدارة األزمات والتفاوض ،كمية الدفاع الوطنى-أكاديمية ناصر العسكرية.
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 .17حضور مؤتمر عن البنية األساسية لمنظومة النقل في مصر بفندق راديسون بالقاىرة.

 .18المشاركة في مؤتمر لشركة ( )Bionasالماليزية برعاية منظمة اليونيسكو بشأن عرض أحد منتجات
الوقود الحيوي المستخمص من نبات الجاتروفا بالمركز الثقافي البيئي التعميمي (بيت القاىرة).

 .19حضور مؤتمر عن إستدامة النقل والتنقل في المدن الحضرية بمدينة برايت سالفا – سموفاكيا خالل الفترة
من  94-90مارس .9044

 .21المشاركة في إلقاء محاضرات عن منظومة فحص عادم المركبات بالموقع البحري باإلدارة العامة لشرطة
البيئة والمسطحات المائية بو ازرة الداخمية.

 .21تنظيم برنامج إلختبار األجيزة والمعدات المقدمة من بعض الشركات والمؤسسات واألفراد كأفكار من
شأنيا خفض تموث اليواء الناتج من عوادم المركبات وذلك لبيان مدى صالحيتيا.

 .22المشاركة في المجان الفنية الخاصة بتخريد السيارات القديمة المكينة في إطار مشروع إستبدال التاكسيات
القديمة بو ازرة المالية.

 .23حضور فاعميات المؤتمر الخامس لمنانو تكنولوجي المنعقد بمقر المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء
بو ازرة اإلسكان والمجتمعات العمرانية والذي تضمن عرض أحد منتجات الوقود الحيوي المستخمص من
نبات الجاتروفا الخاص بشركة ( )Bionasالماليزية برعاية منظمة اليونيسكو.

 .24حضور إحتفال المعيد القومي لمقياس والمعايرة باليوم العالمي لممترولوجيا بالمعيد القومي لمقياس
والمعايرة بو ازرة البحث العممي.

انتنسيق وانتعاون مع انىسارات واجلهات األخزي

 .4التنسيق مع كل من اإلدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية واإلدارة العامة لممرور بو ازرة الداخمية
لتنفيذ برنامج فحص عادم المركبات عمى الطرق.

 .9التنسيق مع ىيئة النقل العام بمحافظة القاىرة لتنفيذ البرنامج السنوي لفحص جميع األتوبيسات التابعة
لييئة النقل العام.

 .4التنسيق مع ىيئة النقل العام بمحافظة القاىرة لضبط واصالح محركات األتوبيسات الغير متوافقة بيئياً
حتى يتسنى إعادة الفحص مرة أخرى.

 .4التنسيق مع الشركات الموردة ألجيزة فحص عادم مركبات البنزين والديزل إلعداد عقود الصيانة الخاصة
بأجيزة الفحص الموجودة بالمركز الفني.
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 .1التنسيق مع كل من اإلدارة العامة لممرور بو ازرة الداخمية وادارة مشروع إستدامة النقل في مصر لطرح
مناقصة دولية إلختيار أحد المكاتب اإلستشارية المتخصصة في وضع المواصفات الفنية واعداد
مستندات الطرح لمشروع إنشاء مراكز متكاممة لمفحص الفني والبيئي لممركبات.

 .4التنسيق مع كل من و ازرة البترول والييئة العامة لمخدمات الحكومية لتشكيل لجنة إلعادة تفعيل برنامج
تحويل المركبات التابعة لمجيات الحكومية لمعمل بالغاز الطبيعي.

 .2التنسيق مع ممثمين صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع بو ازرة المالية لمتابعة أعمال التخريد واعادة
التدوير األمن لمتاكسيات المستبدلة من خالل المشروع وذلك بالتعاون مع و ازرة الداخمية.

 .9التنسيق مع ممثمين صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع بو ازرة المالية لدراسة الوضع الحالي
لمشروع إستبدال التاكسيات القديمة بو ازرة المالية وايجاد ألية لتقييم وتحسين أداء المشروع.

 .9التنسيق مع إدارة مشروع إستدامة النقل في مصر لفتح المظاريف الخاصة بالشركات المتقدمة
بالعروض المالية لتوريد جياز معامل إنبعاثات مركبات السوالر.

 .40التنسيق مع قيادات الحكومة بما فييا من وزراء ومحافظين ومستشارييم ورؤساء األجيزة والييئات إلعادة
عرض مكونات كل من مشروعي النقل المستدام ودعم نظام نقل حضري متطور في القاىرة عمى

القيادات الجديدة في الحكومة لتجديد الموافقات والحصول عمى الدعم السياسي.

بناء انقدارات ورفع انكفاءة

 .4إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي عمى معايير الالئحة التنفيذية المعدلة بالقانون رقم ( )9لسنة  9009وكيفية
إستخدام األجيزة وطرق القياس بالمركز الفني لعادم المركبات ،وذلك لرفع كفاءة العاممين بمنظومة فحص

العادم عمى الطرق بكل من اإلدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية والفروع اإلقميمية التابعة

لجياز شئون البيئة.

 .9عقد ندوة بعنوان "تخفيض عوادم وسائل النقل العام أحد متطمبات النقل الحضري" بمقر ىيئة النقل العام.
 .4المشاركة في برنامج تدريبي عن اإلسعافات األولية وطرق التعامل مع المصابين بالمركز القومي
لدراسات السالمة والصحة المينية وتأمين بيئة العمل خالل الفترة من .9044/44/94-42

 .4المشاركة في برنامج تدريبي عن السالمة والصحة المينية بالمركز القومي لدراسات السالمة والصحة
المينية وتأمين بيئة العمل خالل الفترة من  9044/44/99-42وكذلك الفترة من .9044/49/94-41

 .1المشاركة في برنامج تدريبي عن الوقاية من الحريق بالمركز القومي لدراسات السالمة والصحة المينية
وتأمين بيئة العمل خالل الفترة من .9044/49/49-9
22

 .4المشاركة في برنامج تدريبي عن المخاطر اليندسية (كيربائية – ميكانيكية) بالمركز القومي لدراسات
السالمة والصحة المينية وتأمين بيئة العمل خالل الفترة من  9044/ 49/99إلى .9044/4/9
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الفصل الثاني

التغريات املناخية
مقدمة
أف موقع مصر الريادي عمى المستوى اإلقميمي  -العربي واإلفريقي  -يجعمها ذات دور بارز في

التمثيؿ في المجموعات اإلقميمية طبقاً لتقسيـ األمـ المتحدة ،فمصر عضو في مجموعة الػ77
والصيف ،والمجموعة األفريقية ،ومجموعة الدوؿ العربية المصدرة لمبتروؿ (أوابؾ) ،وتتضمف خطة

التغيرات المناخية أهدافاً قومية لضرورة تبادؿ المعمومات لمتوصؿ لألبعاد الحقيقية لظاهرة التغيرات
المناخية وانعكاساتها البيئية ،كما أف أحد محاورها هو التعاوف مع المجتمع الدولى فى الحفاظ عمى
نوعية البيئة والحد مف مسببات التغيرات المناخية ،ومف أبرز األدوار التى قامت بها مصر مشاركتها

في المؤتمر التاسع عشر ألطراؼ اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ والذي عقد بوارسو –

بولندا خالؿ الفترة  22 – 11نوفمبر  ،2113والذي تـ التوصؿ مف خالله إلى إنشاء آلية لمجابهة

الخسائر واألضرار الناشئة عف التأثيرات السمبية لتغير المناخ في الدوؿ النامية ،وتعهد الدوؿ المتقدمة
بتقديـ الدعـ الفنى والمالى ،و إعتماد المبادئ التوجيهية العامة لعمميات القياس واإلبالغ والتحقؽ التي

محميا مف جانب البمداف النامية.
وطنيا والمدعومة
تتناوؿ إجراءات التخفيؼ المالئمة
ً
ً

كما تقوـ وزارة الدولة لشئوف البيئة بدور فعاؿ بالتنسيؽ والتعاوف مع العديد مف الجهات الوطنية
واألجنبية مف أجؿ متابعة تنفيذ العديد مف المشروعات التي تساعد في دعـ إجراءات التخفيؼ مف

والتكيؼ مع التغيرات المناخية المحتممة ونقؿ التكنولوجيا.
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األنشطة واالمعاا التي مت تنفيذها خال معام :2313
 .1مشروع إعداد تقرير اإلبالغ الوطني الثالث إلتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ:
يأتي تنفيذ المشركع تنفيذان لنص البند رقـ ( )21مف إتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ المكقعة

عمييا مصر سنة  2991كصدقت عمييا سنة  .2991يتضمف المشركع اعداد تقرير عف بيانات:
أ .الظركؼ الكطنية كالحالة المناخية.

ب .إنبعاثات مصر مف غازات اإلحتباس الحرارم مف سنة  1222كحتى  1222بالقطاعات المسببة
لإلنبعاثات.

ج .إج ارءات كسياسات خفض اإلنبعاثات.

د .تقييـ تيديدات تغير المناخ عمي القطاعات المختمفة بمصر كاجراءات التكيؼ مع ىذة التيديدات.
ق .معمكمات حكؿ المكضكعات المشتركة ذات الصمة بتغير المناخ كىي الكعي العاـ كالتعميـ كالتعمـ
كالبحكث كنظـ المراقبة كنقؿ التكنكلكجيا كبناء القدرات.

ومف أهـ األ نشطة واالنجازات التي تمت خالؿ عاـ  2113بالمشروع :
يتككف مشركع االبالغ الكطني الثالث مف عدة مككنات كبنكد ىامة كىي كالتالي:
 إعداد التقارير العممية:

 )2االنتياء مف التنظيـ االدارم لممكضكعات المشتركة ذات الصمة بتغير المناخ كىي "التعميـ
كالتعمـ ،الكعي العاـ ،البحكث كالمراقبة ،بناء القدرات ،نقؿ التكنكلكجيا" ككذلؾ في مكضكع

إجراءات كسياسات التخفيؼ مف إنبعاثات غازات االحتباس الحرارم.

 )1تسميـ ثالثة تقارير فنية بخصكص حصر اإلنبعاثات مف غازات اإلحتباس الحرارم مف القطاعات
التالية:





قطاع النقؿ (البرم الجكل ك البحرم).

قطاع المخمفات (المدافف الصحية ك المخمفات السائمة ك حرؽ المخمفات).

قطاع الطاقة (إستيالؾ الطاقة ،كتكليد الكيرباء).

 )3تسميـ خمس تقارير فنية مف قبؿ خبراء التيديدات كالتكيؼ بخصكص تقييـ التيديدات عمي
القطاعات المتضررة بمخاطر تغير المناخ كاجراءات التكيؼ مع ىذة األضرار فى قطاعات

الزراعة كالصحة كالتنكع البيكلكجى ( التأثيرات الناشئة عمي النباتات كالحيكانات في بيئاتيا البرية
أك المائية عمي حد سكاء) ،كالسياحة .كما تـ تسميـ تقرير حكؿ الظكاىر المناخية المتطرفة

(مكجات شديدة الح اررة ،كمكجات منخفضة الح اررة ،كالفيضانات كالسيكؿ) كمدل تأثيراتيا عمى
القطاعات الحيكية كاإلقتصادية.
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 إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بحصر غازات اإلحتباس الحراري:
يقكـ المشركع حاليان بإنشاء نظاـ كطني لحصر اإلنبعاثات (قاعدة بيانات كطنية خاصة بأنشطة تغير

المناخ) ىدفيا تجميع البيانات كالمعمكمات ذات الصمة بتغير المناخ بمصر ،كذلؾ إلعداد مصر إعداد

جيد لتقديـ تقاريرىا الدكلية بمكجب إتفاقية تغير المناخ بصكرة مشرفة كمف ضمف ىذة التقارير تقرير

اإلبالغ الكطني ،كتقرير التحديث كؿ سنتيف الذم يتضمف بصفة رئيسية حصر إلنبعاثات مصر مف
غازات اإلحتباس الحرارم .

تتككف مراحؿ إنشاء قاعدة البيانات مف مرحمتيف:

المرحمة األكلي:

تجميع بيانات الحصر مف قطاعات الطاقة كالصناعة كالزراعة كالنقؿ كالمخمفات كادخاليا بقاعدة البيانات

شكؿ ( )1-2تجميع بيانات الحصر مف قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والنقؿ والمخمفات وادخالها بقاعدة البيانات

المرحمة الثانية :تجميع الدراسات كاألبحاث الخاصة بمكضكع تغير المناخ.

شكؿ ( )2-2تجميع الدراسات واألبحاث الخاصة بموضوع تغير المناخ
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 تسيير أعماؿ المشروع:


اإلجتماع الثامف لمجنة بتاريخ  ،1223/1/2كعرض أىـ المستجدات بالمشركع كعرض نتائج



اإلجتماع التاسع لمجنة بتاريخ  ،1223/3/1كذلؾ بيدؼ عرض خطة المشركع لسنة 1223



اإلجتماع العاشر لمجنة تسيير المشركع بتاريخ  1223/21/12بيدؼ إستعراض خطة

مؤتمر األطراؼ الثامف عشر.

كاستعراض المكقؼ التنفيذم الخاص بفريؽ حصر اإلنبعاثات كفريؽ التيديدات كالتكيؼ.

المشركع لسنة  1221كأىـ االنجازات لسنة .1223

 .2مشروع بناء القدرات الوطنية لتغير المناخ:
في إطار اإلجراءات الكطنية التي تتخذىا ك ازرة البيئة لرفع الكعي البيئي كتحقيؽ التنمية المستدامة كالحد
مف اآلثار السمبية لمتغيرات المناخية ،مف أجؿ تحسيف الكضع البيئي في مصر ،فقد قامت ك ازرة البيئة
بالتعاكف مع شركاء التنمية بالبدء في تنفيذ مشركع تنمكم لبناء القدرات الكطنية في مجاالت خفض

اإلنبعاثات مف مصادرىا .كيتـ تنفيذ المشركع في إطار برنامج دكلي يشمؿ  12دكلة مف أبرزىا الصيف،
كاألرجنتيف ،كماليزيا ،كالمكسيؾ ،كالفمبيف ،كاندكنيسيا ،ك مف الدكؿ العربية المغرب ،كلبناف ،كمصر.

كيساىـ في دعـ البرنامج كؿ مف اإلتحاد األكركبي ،كالحككمة األلمانية ،كالحككمة االسترالية ،كيقكـ
بإدارتو عمى المستكل الدكلي برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بكؿ دكلة.

كييدؼ المشركع بشكؿ عاـ إلى بناء القدرات الكطنية في مكضكعات لـ تتطرؽ إلييا المشركعات أك
البرامج السابقة في مجاؿ تغير المناخ ،مثؿ بناء القدرات في مجاالت إعداد استراتيجيات تنمية نظيفة،

كحصر غازات االحتباس الحرارم ،كاجراءات الخفض المالئمة لمظركؼ الكطنية  ،NAMAsكاجراءات
القياس كاإلقرار كالتدقيؽ ُ ،MRVكيعنى المشركع خالؿ مرحمة التنفيذ بمشاركة كافة األطراؼ المعنية
سكاء عمى مستكل القطاع العاـ أك الخاص ،كتأىيؿ كتدريب الخبراء الكطنييف عمى صياغة إستراتيجيات

تنمكية أقؿ إعتمادا عمى الكربكف ،كاعداد إجراءات قياس كاقرار كتدقيؽ لجيكد خفض اإلنبعاثات لتسجيميا
دكليان لصالح مصر ،كالتركيج لفرص خفض اإلنبعاثات الكطنية في مختمؼ القطاعات لتكفير الدعـ الفني
كالمالي كالتقني الالزـ لتنفيذىا مف خالؿ الجيات المانحة كالدكؿ الصناعية في إطار إلتزاـ تمؾ الدكؿ

كيسيـ
بخفض اإلنبعاثات كمساعدة الدكؿ النامية في تأىيؿ كبناء قدراتيا لمتعامؿ مع خفض اإلنبعاثاتُ .
المشركع في تأىيؿ الجيات المعنية عمى مستكل األفراد كالمؤسسات ذات الصمة باألنشطة التي ينتج عنيا

إنبعاثات لغازات اإلحتباس الحرارم.
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التنسيق والتعاون مع الىسارات واجلهات األخزي

 .2التعاكف مع سفارة ألمانيا بالقاىرة بعقد ندكات تحت عنكاف "محادثات تغ ػػير المنػاخ ( Cairo Climate
 )Talksكالتي تنظميا ككالة التعاكف األلمانية ،كىي حمقات تعقد شيريان كتجمع صانعي القرار
كخبراء مف مصر كألمانيا كذلؾ في إطار الشراكة القكية في مجاؿ الطاقة كالبيئة" الطريؽ إلى

الدكحة ،الفرص المكاتية لمصر ،خفض اإلنبعاثات في مصر ،دكر آلية التنمية النظيفة ،ما بعد
مؤتمر الدكحة ،الحمكؿ المستدامة لمشكمة المياه في مصر ،دعـ الطاقة في مصر ،التكيؼ في

المجتمعات الحضرية ،تأىيؿ الككادر اإلعالمية في مجاؿ البيئة كالعمكـ في مصر ،الحفاظ عمى

الطاقة بخفض اإلنبعاثات كتعظيـ الكظائؼ".

 .1المشاركة بإحتفالية ك ازرة اإلسكاف كالمجتمعات العمرانية تحت عنكاف "مدينة الشيخ زايد مدينة خضراء"

كالقاء كممة حكؿ أىمية إدراج البعد البيئي ضمف العمؿ اإلقتصادم كاإلجتماعي في مصر ،كالتكسع

في تطبيؽ أفكار المدف الخضراء.

 .3التنسيؽ مع المجنة الفنية لبصمة المياه كالبصمة الكربكنية بالييئة العامة لممكاصفات كالجكدة،

لمناقشة الشركط كاإللتزامات الكاجبة عمى قطاعات الدكلة اإلقتصادية (الصناعة ،كالزراعة ،كالطاقة،
كغيرىا) لتقميؿ إنبعاثات الغازات الكربكنية كمتابعة سياسات الترشيد في إستيالؾ الطاقة.

 .1في مجاؿ آلية التنمية النظيفة:

أ .تـ تسجيؿ  1مشركعات آلية تنمية نظيفة خالؿ عاـ  1223في مجاالت تحكيؿ الكقكد كتحسيف
كفاءة الطاقة ليصؿ إجمالي المشركعات المسجمة دكليان إلي  11مشركع تحقؽ خفض سنكم

فعمي يقدر بنحك  1مميكف طف ثاني أكسيد الكربكف المكافيء كبإستثمارات تقدر بنحك 232

مميكف دكالر.

ب .إعداد حافظة مشركعات أكلية لمشركعات خفض اإلنبعاثات المالئمة كطنيان تمييدان إلرساليا إلى
سكرتارية إتفاقية األمـ المتحدة لنشرىا بالسجؿ الخاص بمصر لبحث تمكيميا دكليا.

ج .حصر التكنكلكجيات الحالية لمشركعات حافظة آلية التنمية النظيفة لمكقكؼ عمى التكنكلكجيات
المتكفرة في مصر لمحد مف اإلنبعاثات كمجابية ظاىرة تغير المناخ.
 .5في مجاؿ المخاطر والتكيؼ مع التغيرات المناخية :
أ .التعاكف مع مؤسسة فريدريش إيبرت األلمانية في إصدار أربع دراسات عف آثار السمبية لمتغيرات
المناخية كاجراءات التكيؼ معيا فى محافظات (اإلسكندرية – البحر األحمر – الدقيمية – المنيا)

كاصدار مطكيات خاصة برفع الكعى لممكاطنيف بمشكمة تغير المناخ كآثارىا كاجراءات الحد منيا

فى المحافظات المذككرة .
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ب .إصدار تقرير عف إمكانية تنمية الساحؿ الشمالى لمحافظة الدقيمية كاقامة مدينة المنصكرة الجديدة
لمتغيرت المناخية كالمخاطر المتكقعة إلرتفاع منسكب سطح البحر
ا
فى ظؿ التكقعات المستقبمية
كتػأثيره السمبى عمى إنشاء مدينة المنصكرة الجديدة.

ج .التعاكف مع الجيات الكطنية كاألجنبية مف أجؿ متابعة تنفيذ العديد مف المشركعات كالتي تساعد
في دعـ إجراءات التكيؼ مع التغيرات المناخية المحتممة كمف ىذه المشركعات كالبرامج ما يمى:

 التنسيؽ مع إدارة السكاحؿ كمتابعة المخرجات كالنتائج بشأف مشركع التكيؼ في دلتا النيؿ
لمتغيرات المناخ كارتفاع مستكل سطح البحر مف خالؿ المشاريع المتكاممة لممناطؽ الساحمية

Adaptation of the Nile Delta to climate change and sea level rise through
ICZM projects

 برنامج بناء مركنة نظـ األمف الغذائي كالذل يعكد بالفائدة عمى منطقة جنكب مصر فى عدد
خمس محافظات (أسيكط  ،سكىاج  ،قنا  ،األقصر  ،أسكاف)

Building Resilient Food Security Systems to Benefit the Southern Egypt
Region

 التنسيؽ مع مركز البيئة كالتنمية لإلقميـ العربي كأكركبا (سيدارم) بشأف مشركع تقييـ كتطكير
إستراتيجية التصدم ألثار ارتفاع منسكب البحر عمى الحركة البشرية في مصر:

Assessment and Strategy Development to respond to the impacts of sealevel rise on human mobility in Egypt

حيث تـ اختيار ثالث مجتمعات محمية كنمكذج يمكف تطبيقو مف محافظة اإلسكندرية (خميج

أبكقير – ميناء شرؽ – منطقة المكس) كالتي ستتأثر بارتفاع سطح البحر كالمتقاربة في عدد
السكاف كالمتشابية في الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كاعتمادىـ عمى الزراعة كالصيد.
 مشركع إدارة مخاطر التغيرات المناخية
Climate Change Risk Management Program CCRMP

حيث تـ اإلنتياء مف ىذا البرنامج فى إبريؿ  .1223إستيدؼ البرنامج تطبيؽ مبدأم التكيؼ
كالتخفيؼ مف آثار التغيرات المناخية  ،كمف مخرجات ىذا البرنامج ما يمى:


تقرير عف تأثير التغيرات المناخية عمى النكاحى اإلجتماعية كاإلقتصادية فى مصر.



مقترح اإلستراتيجية الخاصة بالتكيؼ مع التغيرات المناخية فى قطاع المكارد المائية كالرل.



مقترح اإلستراتيجية الخاصة بالتكيؼ مع التغيرات المناخية فى قطاع الزراعة.
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 .6في مجاؿ نقؿ التكنولوجيا وبحوث تغير المناخ :
تـ إعداد دراسة فنية كمنيجية عف حصر انبعاثات غازات اإلحتباس الحرارم Greenhouse Gases

) (GHGالناتجة مف قطاع التشييد في مصر ،كتقديـ كرقة عمؿ بحثية لحساب اإلنبعاثات الناتجة عف

مراحؿ اإلنشاء بالتعاكف مع مشركع البالغ الكطني الثالث كمعيد الدراسات كالبحكث البيئية بجامعة عيف

شمس.

املؤمتزات والندوات وورش العال

 .2المشاركة في المؤتمر التاسع عشر ألطراؼ إتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ كالمؤتمر
التاسع لألطراؼ العامؿ بكصفو إجتماع األطراؼ في بركتكككؿ كيكتك كاإلجتماعات التحضيرية

(المجمكعة األفريقية – مجمكعة الػ 44كالصيف) كالتي عقدت بكارسك – بكلندا خالؿ الفترة – 22
 11نكفمبر  ،1223كالتى أسفرت عف ما يمي:

أ .إنشاء آلية دكلية لمخسائر كالتعكيضات (.)Loss and Damage

ب .تعيد الدكؿ المتقدمة بتقديـ  222مميكف دكالر إلي صندكؽ التكيؼ في عاـ .1223
ج .إعتماد المبادئ التكجييية العامة لعمميات القياس كاإلبالغ كالتحقؽ التي تتناكؿ إجراءات التخفيؼ
المالئمة كطنيان كالمدعكمة محميان مف جانب البمداف النامية.

 .1المشاركة في إجتماعات المجمكعة التفاكضية العربية لمتحرؾ العربي في مفاكضات تغير المناخ بمقر
جامعة الدكؿ العربية.

 .3المشاركة في اإلجتماع الثامف كالثالثكف لمييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتكنكلكجية كاجتماعات فريؽ
العمؿ المعني بالنظر في تفعيؿ اإلجراءات (فريؽ عمؿ درباف).

بناء القدرات ورفع الكفاءة

 .2بناء القدرات عمى المستكل المحمي مف خالؿ المشاركة كتنظيـ كرش العمؿ كحمقات النقاش
كاإلجتماعات مع الجيات المعنية في المجاالت التالية :

أ .رفع الكفاءة كبناء القدرات لمباحثيف كالعامميف بالفركع فى مجاؿ التغيرات المناخية بالتعاكف مع
مركز بحكث التأقمـ مع التغيرات المناخية بجامعة األسكندرية .

ب .حمقات عمؿ تدريبية تـ عقدىا بالتعاكف مع شركة جكلد ستاندرد السكيسرية بشأف االستفادة مف
بناء القدرات في مجاؿ سكؽ الكربكف الطكعية عبر االنترنت لمباحثيف مف جياز شئكف البيئة
كك ازرات الكيرباء كالصناعة كالبتركؿ .
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ج .بناء قدرات خبراء كمتدربيف مف مشركع اإلبالغ الكطني الثالث حكؿ إستخداـ برنامج الحاسب
اآللي المعتمد مف سكرتارية إتفاقية األمـ المتحدة لمتغيرات المناخية في مجاؿ حصر إنبعاثات

غازات االحتباس الحرارم

د .المشاركة في الدكرة التدريبية الخاصة بنظـ المعمكمات الجغرافية عمى إرتفاع مستكل سطح البحر
عمى المدف الساحمية الميددة نتيجة ظاىرة التغيرات المناخية كالتي ينظميا مركز أبحاث التأقمـ

بجامعة االسكندرية.

ق .تأىيؿ مجمكعة عمؿ بشأف إجراءات خفض اإلنبعاثات المالئمة كطنيا  NAMAsبالتعاكف مع
الجانب االلماني .GIZ

 .1التدريب الدكلي كاعداد الككادر لمتمثيؿ الدكلي كاإلطالع عمى آخر المستجدات حكؿ المكضكعات
المختمفة لقضايا تغير المناخ ،حيث شاركت ك ازرة البيئة في اآلتي:

أ .المشاركة في برنامج تدريبي حكؿ خدمات معمكمات تغير المناخ بالصيف ،كالتي تيدؼ إلى تدقيؽ

كتفصيؿ نظاـ المعمكمات الخدمية لتغير المناخ كتطبيقاتو ،ككذا التعرؼ عمى الطرؽ المختمفة

لمتكقعات المناخية لزيادة العالقات المتبادلة مع الخبرة الصينية في تنمية البنية التحتية كاستثمار

المعمكمات.

ب .المشاركة في البرنامج التدريبي لبناء قدرات المفاكضيف في الدكؿ أعضاء المجمكعو المتشابة
الفكر بالصيف.

ج .المشاركة في التدريب الدكلي بككريا الجنكبية عف حصر إنبعاثات غازات اإلحتباس الحرارم
.GHG Inventory & Modeling Training
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الفصل الثالث

محاية طبقة األوسون
مقدمة
ِ
المخموقات
جميع
تقوم طبقة األوزون بدور المرشح الطبيعي والدرع الواقي الذي يحيط باألرض ليحمي
َ
ِمن الجزء الضار من األشعة فوق البنفسجية ) )Ultra Violet –Bالتى تيدد صحة اإلنسان وسالمتو.
وقد نجحت مصر في تحقيق اإللتزام ببروتوكول مونتريال نتيجة لوجود ضوابط وسياسات محمية فعالة،

فتم تخفيض نسب إستيالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون إلى المستويات التى حددىا بروتوكول
مونتريال ،حيث قامت وزارة البيئة بالتعاون مع الجيات المعنية باإلشراف عمى مشروعات البدائل لممواد

المستنفدة لطبقة األوزون ،وأنشطة نقل التكنولوجيا الحديثة ،واستبدال المعدات واألجيزة القديمة بأخرى
حديثة تعمل بمواد صديقة لألوزون في القطاعات المختمفة إلى جانب تنفيذ برامج التوعية بالبدائل

الصديقة لمبيئة وتوجيييا لكافة شرائح المجتمع التي تسعى إلييا السياسة البيئية المصرية لتسييل

اإلمتثال ألحكام بروتوكول مونتريال لحماية طبقة األوزون وذلك دون المساس باإلقتصاد المصري أو
البرامج التنموية أو التأثير عمى األولويات التي تضعيا الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وىذه اإلنجازات ال تعني أن مسيرة العمل قد بمغت منتياىا ،أو أن جميع اإللتزامات بأحكام بروتوكول

مونتريال قد تم تنفيذىا ،فما زالت الجيود تبذل لمتخمص الكامل من إستخدام المواد المستنفدة لألوزون

في جميع القطاعات إمتثاالً ألحكام بروتوكول مونتريال وتعديالتو المختمفة.
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األنشطة واألعمال التي مت تنفيذها خالل عام 3102

 .1إعداد التقرير السنوي الخاص ببيانات إستيالكات مصر لممواد المستنفدة لطبقة األوزوف لعاـ  2012وفقا
لممادة ( )7مف بروتوكوؿ مونتريال والتي تمزـ دوؿ األطراؼ باإلبالغ الدوري عف ىذه البيانات إلى آمانة
البروتوكوؿ لمتأكد مف االلتزاـ بنس

الخفض المستيدفة مف إستيالؾ المواد المستنفدة لطبقة األوزوف والتى

تحققت نتيجة لوجود ضوابط وسياسات فعالة تعمؿ عمي تسييؿ اإلمتثاؿ ألحكاـ بروتوكوؿ مونتريال

وتعديالتو المختمفة.

 .2بدء تنفيذ المرحمة األولى مف اإلستراتيجية المصرية لمتخمص مف المواد الييدروكموروفموروكربونية
) (HPMPبيدؼ تخفيض اإلستيالؾ السنوى مف المواد الييدروكموروفموروكربونية ( ( HCFC’sبنسبة

 %10بحموؿ عاـ .2015

 .3اإلشراؼ عمى تنفيذ تعديؿ وحدات التبريد لعدد ( )116عربة سكة حديد مكيفة وقد تـ اإلنتياء مف تعديؿ

( )30عربة والتي كانت تستخدـ مواد ) (CFC'sالمستنفدة لطبقة األوزوف لتعمؿ بمواد أخرى صديقة لمبيئة،
وذلؾ بالتعاوف مع منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية (.)UNIDO

 .4متابعة تنفيذ مشػ ػػروع لتوفيؽ أوضاع الشركة العربية لألدوية  ADCOحيث تـ إنتاج عدد ( )3مستحضر
تستخدـ مواد صديقة لمبيئة ،وجارى إنتاج المستحضر الرابع لوقؼ إستخداـ المواد الكموروفموروكربونية

 CFC'sوالتحوؿ إلي إستخداـ مواد صديقة لمبيئة.

 .5متابعة تنفيذ مشػ ػػروع لتوفيؽ أوضاع الشركة المصرية الدولية لمصناعات الدوائية  EIPICOلتصنيع عدد

( )1مستحضر يستخدـ مواد صديقة لمبيئة لوقؼ إستخداـ المواد الكموروفموروكربونية  CFC'sفى صناعة
بخاخات لعالج أمراض الربو وحساسية الصدر والتحوؿ إلي إستخداـ مواد صديقة لمبيئة.

 .6اإلشراؼ عمى قياـ منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية بإمداد الييئة العامة لمرقابة عمى الصادرات
والواردات بجياز تحميؿ كروماتوجرافى ليصؿ عدد األجيزة التى تـ تسميميا إلى الييئة عدد ( )3جياز

تحميؿ كروماتوجرافى وعدد ( )22جياز محموؿ لمكشؼ عف الفريونات ،وعقد دورات تدريبية لممختصيف

عمى إستخداـ ىذه األجيزة وذلؾ ضمف أنشطة مشروع التخمص مف المواد الكموروفموروكربونية .NPP

 .7التنسيؽ مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ) )UNDPلتوفيؽ أوضاع عدد ( )4شركات تعمؿ في مجاؿ
صناعة العزؿ الحراري (فريش إليكتريؾ ،موج لميندسة والصناعة ،شركة كايروفوـ ،الشركة اليندسية

التخصصية لممقاوالت) لوقؼ استخداـ مادة ) )HCFC – 141bالمستنفدة لطبقة األوزوف.

 .8اإلشراؼ عمى إعداد الدراسة وتدبير المعدات الالزمة لتحقيؽ الربط االلكتروني بيف قاعدة بيانات وحدة
األوزوف بجياز شئوف البيئة وقاعدة بيانات مصمحة الجمارؾ و الييئة العامة لمرقابة عمى الصادرات و

الواردات بيدؼ إحكاـ الرقابة الجمركية عمى المواد المستنفذة لطبقة األوزوف و ضماف االمتثاؿ ألحكاـ
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بروتوكوؿ مونتلاير واإلشراؼ عمى تنفيذ دورات تدريبيو لتدري

مستخدمي البرنامج فى المنافذ الجمركية

المختمفة وذلؾ بالتعاوف مع منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية ).)UNIDO

 .9التنسيؽ مع برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ) (UNEPبشأف إستضافة مصر اإلجتماع المشترؾ لمسئولي
األوزوف لدوؿ غر آسيا وافريقيا وورشة العمؿ الدولية حوؿ بروميد الميثيؿ بمدينة شرـ الشيخ فى المدة مف

 27-23فبراير 2014تحت رعاية الدكتورة وزيرة الدولة لشئوف البيئة وذلؾ دوف تحمؿ جياز شئوف البيئة
آية أعباء مالية.

 .10متابعة إستكماؿ مشروع بدائؿ بروميد الميثيؿ ونتائج تطبيؽ جميع البدائؿ لمادة بروميد الميثيؿ فى معاممة
التربة وذلؾ بالتعاوف مع مركز البحوث الزراعية و منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية ).)UNIDO

 .11فحص ومراجعة عدد ( )479طم
موافقة مسبقة ،و( )318طم

مقدـ مف مندوبى الشركات المختمفة منيـ ( )161طم

لمحصوؿ عمى

لمحصوؿ عمى موافقة لإلفراج الجمركى عف سمع خاضعة لمرقابة طبقاً

ألحكاـ بروتوكوؿ مونتلاير وتستخدـ فى كافة القطاعات (غازات التبريد  -الفوـ – االيروسوالت – مواد

العزؿ – إطفاء الحريؽ).

 .12التنسيؽ مع منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية ) )UNIDOلتوفيؽ أوضاع عدد ( )3شركات تعمؿ
في مجاؿ صناعة التبريد والتجميد ( شركة كريازى لصناعة الثالجات المنزلية ،شركة العربى لصناعة

الثالجات المنزلية ،أالسكا موندياؿ لصناعة الثالجات) لوقؼ إستخداـ مادة ) ،)HCFC – 141bفي

صناعة فوـ العزؿ الحراري مف خالؿ إستبداؿ أجزاء مف خطوط اإلنتاج القديمة ،وتحديث خطوط اإلنتاج
إلستخدـ تكنولوجيا صديقة لمبيئة.

 .13التنسيؽ مع منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية ) ،)UNIDOوالبنؾ األىمي المصري بشأف تقديـ الدعـ
المالي والفنى لمجيات المختمفة إلحالؿ وتعديؿ وحدات التبريد (الشيمرات) التي تستخدـ مواد مستنفدة لطبقة

األوزوف بأخرى تعمؿ بمواد صديقة لمبيئة في قطاع التبريد و التكييؼ.

املؤمتزات وورش العمل والدورات التدريبية

 .1المشاركة في إعداد وتنفيذ عدد ( )2ورشة عمؿ ،األولى ألطباء األمراض الصدرية والثانية لمصيادلة بيدؼ
التوعية بمنتجات األيروسوالت الطبية التي تستخدـ مواد غير مستنفدة لطبقة األوزوف فى محافظات أسيوط
والقاىرة وذلؾ بالتعاوف مع منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية (.)UNIDO

 .2عقد دورات تدريبية لمسؤلي الجمارؾ بالموانى المصرية لمتوعية بالمواد الخاضعة لمرقابة التى يتـ عرضيا
عمى جياز شئوف البيئة – وحدة األوزوف ،وآلية التسجيؿ واإللتزاـ بالبنود الجمركية الصحيحة إلحكاـ الرقابة

عمى

ىذه

المواد

وذلؾ

فى

إطار

تنفيذ

الخطة

الوطنية

لوقؼ

إستخداـ

المواد

الييدروكموروفموروكربونية  HCFC'sالمستنفدة لطبقة األوزوف ،وتفعيالً لممادة  47مكرر التي تـ إستحداثيا
34

في قانوف البيئة رقـ  9لسنة  2009إلحكاـ الرقابة عمى المواد المستنفدة لطبقة األوزوف فى نطاؽ

بروتوكوالت التعاوف الموقعة بيف جياز شئوف البيئة وكالً مف ىيئة الرقابة عمى الصادرات والواردات

ومصمحة الجمارؾ.

 .3إعداد وتنظيـ عقد عدد ( )4إجتماعات لمجنة الدائمة لألوزوف ،والمنوط بيا تنظيـ إستيراد الكمية المسموح

لمصر بإستيرادىا مف المواد الييدروكموروفموروكربونية  ،HCFC'sوضماف التوزيع العادؿ ليذه الكمية
عمى الشركات الصناعية والتجارية خالؿ عاـ  ،2013وكذا النظر في الشكاوى والمقترحات التي ترد لوحدة

األوزوف.
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انفصم انزابع

مكافحة انضىضاء
مقدمة

أصبح الحفاظ عمي بيئة ىادئة حالياً في ظل الظروف السياسية التي مرت بيا البالد خالل عام 3102

ىدفاً يصعب الوصول إليو نظ ارً لتزايد اإلعتصامات والمظاىرات باإلضافة إلي إنتشار الباعة الجائمين
واستخدام مكبرات الصوت وزيادة المخالفات المرورية الخاصة بالضوضاء ،حيث أدت كل ىذه العوامل إلي

إ رتفاع مستويات الضوضاء إلي مستويات غير مقبولة في معظم مناطق الجميورية ،لذلك تسعي وزارة
الدولة لشئون البيئة دائما لبذل جيود عديدة لمحد من الضوضاء من خالل إستكمال خطة رصد مستويات
الضوضاء بالمناطق المختمفة بإقميم القاىرة الكبرى لالستفادة من نتائج الرصد عند اعداد تخطيط عمراني

سميم ،وذلك باإلضافة إلى خطط التفتيش واجراء قياسات الضوضاء لممنشآت المختمفة بكافة محافظات

الجميورية.

وفيما يمي أىم اإلجراءات التي قام بيا جياز شئون البيئة ىذا العام لمحد من الضوضاء من خالل الشبكة

القومية لرصد الضوضاء والتعاون مع الو ازرات والجيات المعنية .
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األنشطة واألعمال انتي مت تنفذها خالل عاو 3102

 .0الشبكة القومية لرصد الضوضاء

أ .فيإطاربرنامجرصدمستوياتالضوضاءلمحافظاتالقاىرةالكبرى،
تم ىذا العام إستكمال الرصد وتحميل البيانات واصدار مؤشرات

مستويات الضوضاء في أحياء محافظات القاىرة الكبرى ،وذلك من
خالل عدد  03محطة رصد ضوضاء والتي أشارت إلي إرتفاع
مستويات الضوضاء في معظم مواقع رصد الضوضاء بمحافظات
القاىرة الكبري بالمناطق الصناعية والمناطق التجارية واإلدارية
والمناطق الواقعة عمي طرق رئيسية أو فرعية عن الحدود والمعايير

صورة رقم( )0-4محطة رصد الضوضاء بكمية
ىندسة القاىرة بمحافظة القاىرة

الواردةبالالئحةالتنفيذيةلقانونالبيئةرقم9لسنة.9339

ب .أوضحتمقارنةنتائجالرصدلعام 9309وعام 9300إرتفاعممح وظفيمستوياتالضوضاءأثناء

فترةالنيارفيبعضالمواقع،وذلكلعدمتنفيذالجياتالمعنيةوالمشاركةفيالخطةالقوميةلمكافحة

الضوضاءألدوارىمفيالبرامجالخاصةبالحدمنالضوضاء.

أغسطسوالتي

مستوياتالضوضاءلفترتيالنياروالميلخاللاألياماألول منشير

ج .تبينمنمقارنة
سبقتفترةفرضحظرالتجوالمعباقيأيامالشيرالتاليةلمحظرإنخفاض مستوياتالضوضاءفي
ىذه المناطق في الفترة الميمية أثناء الحظر ،وىذا يشير إل أىمية إلتزام األنشطة التجارية وخاصة

الً.
الموجودةفينطاقالمناطقالسكنيةبمواعيدعملتنتي ف الساعوالعاشرةلي 

انتنسيق وانتعاون مع انىسارات واجلهات األخزي املختهفة :

 .0وزارة الطيران المدني:

تمالتنسيقمعو ازرةالطيرانالمدن ف تطويرواستكمالشبكةرصدضوضاءالطائرات ،وذلكإلعداد
مؤشراتمستوياتالضوضاءالصادرةعنحركةالطائراتبالمطارات،باإلضافةإليتقديمبرنامجتدريبي

لمعاممينبو ازرةالطيران المدنيوالشركة القابضة لممطارات عنضوضاء الطائرات والتشريعات والقوانين

البيئية الخاصة بإنبعاثات الضوضاء في مجال الطيران المدني ،وأساليب المعالجة في خفض معدالت

الضوضاءمنمصادرىا .
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 .9وزارة االسكان:
أ .المشاركة في إعداد الكود المصري ألسس تصميم وشروط تنفيذ أعمال الصوتيات والتحكم في
الضوضاءلممبانيوذلكبالتعاونمعو ازرةاالسكانوفقاً لمجنةالمشكمةبالقرارالوزاري رقم 77لسنة
  ،9303وقد تم مناقشة المسودة النيائية لمكود من خالل ورشة عمل شممت المتخصصين في ىذا

المجالإلبداءالرأيفيوقبلإعتمادهواصداره.


ب .تمإعداددراسةعنتقييملمستوياتالضوضاءفيالمناطقالمختمفةبمدينةالقاىرةالجديدة،بالتنسيق

يطةكنتوريةلمستوياتالضوضاءالبيئيةبيا،وذلك

معجيازالمدينة،حيثشممتالدراسةإعدادخر

بيدفتقييممستوياتالضوضاءالبيئيةومدىتوافقيامعالمعاييراآلمنةلمستوياتالضوضاء.
 .2وزارة الصناعة والتجارة الخارجية:

المشاااركةفاايإعاادادالمواصاافاتالقياساايةالمص اريةلمصااوتياتوالضوضاااء،وذلااكماانخاااللالمجنااةالدائمااة
المشكمةمنقبلالييئةالعامةلممواصفاتوالجودةليذاالغرض .

 .4وزارة التعميم العالي
التنسيقمعجامعةعينشمسوبعاضالجامعااتوالم اركازالبحثياةاألوروبياةوالمصاريةبشادنإعادادالمنااىج

الخاصةبدرجةالماجستيرالتطبيقيفيمجالىندساةالصاوتواإلىتا اززات،حياثتامطباعاةالكتاابالد ارساي

الخاااصبتقياايماألثاارالبيئاايلممشااروعاتبالنساابةبالضوضاااء،وسااوفيسااتخدمىااذاالكتااابكاادليللمعاااممين
بجيازشائونالبيئاةلمراجعاةالمشاروعات،كماايمكانأنتسترشادباوالمكاتاباإلستشااريةعنادإعادادد ارساات
تقييماألثرالبيئي .


متابعة تنفيذ انقانىن وانالئحة انتنفيذية

فيإطاارجياودو ازرةالدولاةلشائونالبيئاةفايالتفتايشعمايمصاادرالضوضااءوالحادمنياا،تامإنشااءقاعادة

لمبيان اااتالخاص ااةبمس ااتوياتالضوض اااءداخ االالمنش اافتالمختمف ااةف اايمحافظ اااتالجميوري ااة،ي ااتمتح ااديث
المعموماتبياشيرياًإلعدادمؤشرمستوياتالضوضاءالسانويلممنشافتالتجارياةوالصاناعيةوالساياحيةفاي
المحافظااتالمختمفاة،حياثيباينالجادولالتااليعاددالمنشافتالتايتامالتفتايشعميياامانقبالفاروعالجياااز

اإلقميمي ااةخ اااللع ااام9300ف اايبيئ ااةالعم االوالبيئ ااةالمحيط ااةوفح ااصالش ااكاويالا اواردةلمجي ااازوالخاص ااة
بالضوضاااء،حيااثبمغ اتنساابةالمنشاافتالمخالفااةىااذاالعااام%07ماانإجماااليالمنشاافتالتاايتاامالتفتاايش

عمييا .
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وفيإطارتوكيدجودةالقياساتبالتقاريرالفنية،تمىذاالعامتنفيذخطةإلجراءمعايرةألجيازةقيااسمساتويات

الضوضاءالموجودةبالجيازوفروعواإلقميمية،وذلكلضمانرفعكفاءةأجيزةالقياس.

جدول ( )0-4عدد المنشآت التي تم التفتيش عمييا من قبل الفروع خالل عام  3102
عدد المنشأت

القاىرة

المنصورة

طنطا

أسيوط

الغردقة

أسوان

الشرقية

السويس

االسكندرية

اجمالي

79

33

030

34

8

32

01

02

27

مخالف

41

1

08

7

2

02

1

8

33

غير مخالف

10

01

012

01

1

01

01

1

09

املؤمتزات وانندوات وورش انعمم

 .0المش اااركةف اايإجتماع اااتالمجن ااةالعمي ااالمس ااالمةوالص ااحةالميني ااةوحماي ااةبيئ ااةالعم االبش ااركةمص اار
لمطيران.

 .9المشاااركةفاايإجتماعاااتلجنااةالصااوتياتبييئااةالمواصاافاتوالجااودة،والتاايتعقاادبصاافةدوريااةإلعااداد
المواصفاتالقياسيةلمضوضاء.

 .0المش اااركةف اايورش ااةعم االت اامعق اادىاب ااالمركزالق ااوميلبح ااوثاإلس ااكانوالبن اااءلمناقش ااةمس ااودةالك ااود
المصريألسستصميموشروطتنفيذأعمالالصوتياتوالتحكمفيالضوضاءلممباني.

 .4المشاااركةفاايورشااةعماالعاانثتقياايماألثاارالبيئاايالخاااصبالضوضاااءث،حيااثتاامخاااللىااذهالورشااة
عرضلإلجاراءاتالتايياتمإتباعياالمحادمانالضوضااءفايالمشاروعاتالصاناعيةومشاروعاتالطارق

والتيينتجعنيامستوياتضوضاءمرتفعة .


05

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ
اﻟﻤﯿــــــﺎﻩ

اﻟﻔﺼل اﻟﺨﺎﻤس :اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎدس :اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ واﻟﺒﺤرﯿﺔ

انفصم اخلامس
املياه انعذبة

مقدمة
تس ع وزا ةر ازةيئة ع زنععقزنرصهععازب لعععلزةيئععليازجهععوزتمععلي زةيدعععافزةينيسسععة زيهفاي ع زيععوزسععئة زبنلة ع ز

ناة فرععلزةينل ةع زاتمععلنرلزنع زةيدعععافزةيفايةع زةيفةجنع زيه القع زئععةقزةينةععلنزاةغنععقزةي ع ة وزاةمع ةقزرلع ز

أجةررلزةيف اسزةينسعتالفازنعقزةينلمعوزاةيرظع زيعوزقمعلةلزةيبلمع زاةيتيصعةصزةينسعترة زيهترنةع زةينر عافاز
اةينستفةن زن زفا زةيداة زايلل زفا زباضزرع زةيرة زإيوزإ سعل زةيناعلمةوزاامع زةغصع زةيئة ةع زةيتعوز

تمععنقزةيترنة ع زةينسععتفةن زيهندتن ع زةينل ع مزاتتنل ععوزن ع زةإلسععت ةتةدة زةياصرة ع زيترنة ع زةين عاة فزةينل ة ع ز

اةيبالظزجهةعل.ز ز

إقزةيدعافزةينئ اي زكثة ازانت ففا،زاك يكزةينتلئ ع زنسعتن ا،زايكررعلزنلريرعلزئبلدع زإيعوزةيتكعلتؤزةينيسسعوز
يرةععلفاز ي ع زةيععاجوزةيئة عوزاةينععل وزيععفمزكلي ع زةيا ععليزئنععلزةيلص ع زةي و ع زاةياك ع زاةععيث زي عوزت ةة ع زةيسععهاكز
اةيت لن زن زقمة زرف ازةينةلن،ز زاك يكزت نةازيك ازةينس اية زةيدنلجة زةين ت ك زن زتئلةقزةغجئل زاةيئبثز
جقزص ازدفةفازاغة زتوهةفة زيهالا زإيوزةيبها زةينستفةن زيكلي زةيتبفةلي .ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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األنشطة واألعمال انىت مت تنفيذها خالل عام 3102
.1

.2
.3
.4

.5
أ.

ب.

ج.
د.
ه.
و.

تقوم و ازرة البيئة بتنفيذ برنامج الرصد الدورى لإلراضى الرطبة المصرية وىو يشمل عدد ( )9بحيرات:
البحيرات الشمالية (البردويل ـ ـ المنزلة ـ ـ البرلس ـ ـ إدكو ـ ـ مريوط) ،البحيرات المرة الكبرى والصغرى،
بحيرة التمساح ،بحيرتى قارون والريان ،حيث تم خالل العام تنفيذ عدد ( )44رحمة حقمية بواقع أربعة
رحالت حقمية لكل بحيرة تم خالليا جمع عينات المياه والتربة واليائمات النباتية والحيوانية والحيوانات
القاعية وتحميميا لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بيذا البرنامج ،واستنباط المؤشرات الدالة عمى جودة
المياه ،ووضع الخطط المستقبمية لمحد من مصادر التموث وفقاً لنتائج الرصد إستعداداً إلعادة تهىيل تمك
البحيرات.
المشاركة فى لجنة تسيير األعمال الفنية لتوفيق أوضاع العائمات النيرية.
المشاركة فى لجنة تسيير أعمال مشروع الوسائل المبتكرة لتنمية الموارد المائية بمدينة النوبارية.
المشاركة فى مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بدول شمال أفريقيا ( )MEWINAوالذى ييدف
لوضع نظام موحد لتقييم ومتابعة قطاع المياه عمى المستوى القومى من خالل مؤشرات موحدة إلصدار
تقارير الوضع المائى عمى المستوى القومى بصفة دورية ،وذلك بإستيفاء البيانات الواردة بالنماذج
والخاصة بإصدار تقرير الوضع المائى عمى المستوى القومى.
تم إجراء العديد من المعاينات الميدانية خالل عام  2413بيدف مراجعة وتقييم األوضاع البيئية عمى
الطبيعة ،واتخاذ كافة اإلجراءات التصحيحية حيال المخالف منيا نذكر منيا ما يمى:
معاينة عدة محطات صرف صحى مثل (زنين ـ ـ عرب أبو ساعد ـ ـ أبو رواش ـ ـ  ...الخ) فى إطار تقيـيم
الوضــع البيئــى لمحطــات الصــرف الصــحى عمــى مســتوى الجميوريــة ،وتحديــد أوجــو القصــور فــى م ارحــل
المعالجة المختمفة ،ورفع كفاءة تمك المحطات ،وتعزيز قدرتيا عمى المعالجة.
معاينــة عــدة منــاطق عمــى طــول فرعــى رشــيد ودميــاط ذات الكثافــة العاليــة مــن األقفــاص الســمكية لتقيــيم
المشــكالت والمخــاطر الناجمــة عــن وجــود مثــل تمــك األنشــطة ب ـالمجرى المــائى وقربيــا مــن محطــات ميــاه
الشرب.
معاينــة لــبعض مصــانع الســكر ومخــرج الصــرف ليــا عمــى نيــر النيــل تمييــداً لبــدء مشــروع الرصــد الفــورى
لمياه الصرف الصناعى لمثل تمك المصانع لتقميل حجم التموث الناتج عنيا عمى نير النيل.
معاينة ترعة الصف وحصر مصادر التموث عمييا.
معاينة ميدانية لمهخذ مياه الشرب بجزيرة الذىب وأخذ عينات من المياه بالمنطقة قبل وبعـد المهخـذ لمتهكـد
من سالمة المياه بتمك المنطقة.
معاينــة ميدانيــة لمحطــة صــرف صــحى بــهبو رواش ألختيــار المكــان المناســب ألخــذ عينــات ممثمــة لرصــد
المواد العضوية الثابتة فى المياه السطحية.

 .6إجراء دراسة لعدة طرق بديمة إلعادة إستخدام الحمهة الناتجة من محطات الصرف الصحى والشركات
المختمفة لمتخمص اآلمن من الحمهة دون األضرار بالبيئة المحيطة حيث تنوعت التكنولوجيات المختمفة
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ما بين الدفن الصحى لمحمهة غير المعالجة أو الردم بالحمهة أو إستخداميا كبدائل لموقود وخاصة فى
مصانع األسمنت.
 .7دراسة ( ) 75بئر مياه جوفية تابعة لبعض شركات تعبئة المياه لموقوف عمى مدى مطابقتيا لممواصفات
القياسية لممياه المعبهة المصرية.
 .8دراسة المواقع المقترحة إلنشاء ( )31محطة صرف صحى ومدى مالئمة ىذه المواقع لمثل تمك
األعمال.
 .9دراسة المواقع المقترحة إلنشاء ( )18مآخذ لمحطات مياه الشرب ومدى مالئمة ىذه المواقع لمثل تمك
األعمال.
 .14تم دراسة الوضع البيئى واآلثار السمبية الناتجة عن أنشطة موقع الدفن الصحى (9ن) بمنطقة كينج
مريوط باإلسكندرية  -لمعالجة الحمهة -عمى صحة السكان بالمناطق المحيطة.
 .11تم دراسة الوضع البيئى لمحطة معالجة الصرف الصحى بغرب بورسعيد ومدى مطابقة السيب النيائى
لمعايير الصرف عمى بحيرة المنزلة والواردة بالقانون رقم ( )48لسنة .1982

انتنسيق وانتعاون مع انوسارات واجلاهات األخزى
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12

التنسيق مع معيد البحوث والدراسات األفريقيـة بجامعـة القـاىرة لد ارسـة محميـة محـيط حيـوى بمنطقـة بحيـرة
تانا بهثيوبيا بالتعاون مع جامعة بحر دار بهثيوبيا.
المشاركة فى أعمال المجنة العميا لممياه بو ازرة الصحة والسكان.
المشاركة فى أعمال المجنة الفنية لممجمس األعمى لحماية نير النيل والمجارى المائية من التموث
بو ازرة الموارد المائية والرى.
المشاركة فى أعمال المجنة الدائمة إلعداد الكود المصرى إلعادة إستخدام مياه الصرف الصحى
المعالج فى المجاالت المختمفة بالمركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء.
المشاركة فى أعمال المجنة المتخصصة لدراسة الطمبات المقدمة لمترخيص بصرف السيب النيائى
لممنشآت الصناعية عمى المجارى المائية.
المش ــاركة ف ــى المجن ــة الفني ــة إلع ــادة إس ــتخدام الحم ــهة المعالج ــة ف ــى األغـ ـراض المختمف ــة بـ ـو ازرة اإلس ــكان
والمجتمعات العمرانية.
المشاركة فى المجنة الو ازرية العميا لتنفيذ الخطة القومية لمموارد المائية بو ازرة الموارد المائية والرى.
المشاركة فى أعمال المجنة الفنية لمعالجة مياه الصرف الخاصة بشركة أبو قير لألسمدة بمقر
الشركة باإلسكندرية.

متابعة تنفيذ انقانون وانالئحة انتنفيذية

 .1مناقشة ومراجعة أحكام القانون رقم ( )4لسنة  1994والئحتو التنفيذية فيما يخص نوعية المياه ومعايير
الصرف عمى الببئة المائية سواء مياه عذبة أو مياه ساحمية تمييداً إلدخال بعض التعديالت عمى القانون
والالئحة التنفيذية تالفى األخطاء التى ظيرت عند التنفيذ الفعمى لألعمال واألنشطة المختمفة.
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 .2المشاركة فى اإلجتماع الثانى الخاص بإعداد الدراسات المطموبة إلضافة المعايير الخاصة بكل من
النيتروجين والفسفور واألمونيا وديدان األسكارس والخاصة باالئحة التنفيذية لممعاير القانون ( )48لسنة
.1982

املؤمتزات وانندوات وورش انعمم
 .1المشاركة فى ميرجان مصر السابع لممياه تحت شعار "الشراكة فى المياه .شراكة فى الحياة " حيث تم
إستعراض رؤية خبراء المياه فى مصر عن الوضع الراىن ومستجداتو حول قضية المياه ،وكذلك إدراج
البعد الثقافى الفنى فى تمك القضية.

 .2حضور ورشة عمل وزيارة دراسية ممولة من برنامج اإلدارة المتكاممة إلستدامة المياه فى إطار الجوار
األوروبي بعنوان "تطبيق تشريعات المياه" بيدف تطوير قدرات أعضاء النيابة العامة والمياه والبيئة
والمحققين لضمان اإلمتثال لمتشريعات لتحسين إدارة موارد المياه.

 .3المشاركة فى ندوة عممية بالتعاون مع اإلتحاد العربى لمبيئة بحضور ممثمى غالبية الدول العربية لمتحضير
لمؤتمر عرض مشكالت المياه وندرتيا وكيفية التغمب عمى تمك المشاكل.

 .4المشاركة فى ورشة عمل لمناقشة االستزراع السمكى بمياه نير النيل.

 .5المشاركة فى ورشة العمل الخاصة بمتابعة وتحديث الخطة القومية لمموارد المائية بيدف متابعة إجراءات
تنفيذ الخطة والتغمب عمى المعوقات التى تؤثر فى تنفيذىا.

 .6المشاركة فى ندوة عممية تحت عنوان "الموارد المائية والزراعية بين الواقع والمهمول" بمناسبة اليوم العالمى
لممياه حيث تم مناقشة األمن الغذائى بين ندرة المياه والتوسع فى الرقعة الزراعية والرؤية المستدامة

لمموارد المائية فى مصر.

بناء انقدرات ورفع انكفاءة
 .1المشــاركة فــى دورة تدريبيــة فــى إطــار تفعيــل وحــدة المـوارد المائيــة التابعــة لممشــروع القــومى إلدارة المـوارد
المائية فى مصر لمتعرف عمى كيفية إدارة شبكة المعمومات التى تـربط بـين مختمـف الجيـات العاممـة فـى

ىذا الشهن و ازرة الموارد المائية والرى.

 .2تــم المشــاركة فــى دورة تدريبيــة فــى معالجــة ميــاه الصــرف الصــحى والــتخمص مــن الحمــهة المنشــطة بدولــة
تركيا.

 .3عقد عدة محاضرات لرجال شرطة البيئة والمسطحات لمتوعية بمخاطر تموث المياه.
 .4عقد عدة محاضرات لمعاممين بالقطاع السياحى لعمل الرصد الذاتى لممنشهة.
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الفصل السادس

املناطق الساحلية والبحزية

مقدمه

يتمتع موقع مصر الجغرافى بوجود سواحل متميزة ال مثيل لها حيا يحاد

مان اللام ل البحار المتوسا ومان

اللرق البحر االحمر ,ويبمغ ول السواحل المصرية ثالثة ألف كيمو متر منه ألف وم ئة وخمسون كيمو متر
عمى البحر المتوس ممتدة من السموم غرب ً إلى رفح لرق ً وحوالي ألف وم ئت ن كيمو متر عمى البحار اححمار
و ستم ئة وخمسون كيمو متر عمى خميجي السويس و العقبة.

ويعد البحر المتوسا

او أحاد أكثار البحا ر تنوعا ً فاي أنواعاة البحرياة المختمأاة وتعادد أنلا تة المختمأاة كما

يتمتع بموقع استراتيجي ب لغ اح مية حي يقع في متوس بين الق ار و و مزة الوصل بين أوروب وافريقي .
أم البحر اححمر فهو واحد من أ م رق المالحة الرئيسية في الع لم إذ يرب ثال ق ار و ما إفريقيا وأساي

وأوروب وتمثل قن ة السويس في لم لة لري ن ً مالحي ً لة أ مية إستراتيجية دولية
اححمر من أ م مستودع

تلكل نظ م بيئي متنوع.

مة ،كم تعتبر بيئة البحر

التنوع اإلحي ئي البحري بأنواعاة النا درة مثال اللاع م المرج نياة والما نجروف التاي

وتعتبر البيئة البحرياة والمنا ق السا حمية لجمهورياة مصار العربياة مصاد ارً دائما ً لمغاذاء وال قاة والعدياد مان

الثروا المعااااادنية والنب تيااااة المختمأة ,وسبيالً لمنقاااال والمواصاال  ,ومجا الً لمترفياة والساي حة فقاد حب ا اهلل
بأجمل اللع م المرج نية التى يقدم السي ح لرؤيته من أ راف الع لم.

وجدير ب لذكرأن حم ية البيئة البحرية في مصر تلكل تحادي ً ما ً نظا ارً لما تمثماة مان نق اة جاذم لمعدياد مان

الملروع

الترفيهية والسي حية وملروع

الثروة السمكية والتصنيع والتج رة الع لمية.

وتتعرض البيئة البحرية المصرية لمص در متعددة من التمو بري ً وبحري ً وذلاك لتزاياد احنلا ة التنموياة التاي

اء أك نا صان عية أو زراعياة أو حةارية أو عمرانياة واالنلا ة المختمأاة فاى
تتم عمي السواحل المصارية ساو ً
عرض البحر والتي ينتج عنه مخمأ مع لجة جزئي ً أو غير مع لجة مثل العممي االستكل فية والتنقيم عان
النأ والمع دن وعممي

الصيد واللحن والتأرياغ بج نام المخمأا

السااي حية التااى تااؤثر عمااى نوعي اة المي ا و والك ئن ا
البحرية ومح

مان االعاداد الكبيارة مان الع ئما

البحرياة

الحيااة بتمااك المي ا و وكااذلك الصاارف الصاان عى عمااى البيئااة

تحمية مي و البحر وحواد التمو ب لزي .

ونتيجة لذلك فقد جعم وزارة البيئة من أحاد أ ام أولوي تها الحأا ظ عماى البيئاة البحرياة وحم يتها مان التماو

عن ريق وةع عدد من برامج الرصد الدوري التي تهدف إلى قي س المؤلا ار التاي تعبار عان نوعياة الميا و
من خالل لبك

لمرصد عمى ول س حمي البحار المتوسا وسا حل البحار اححمار وخميجاي الساويس والعقباة

وتتةاامن رصااد لممؤل ا ار الأيزي ئيااة والكيمي ئيااة والبيولوجيااة والميكروبيولوجيااة والعن صاار الثقيمااة والمبياادا

لممي و فى السواحل المصرية ب إلة فة الى اإلدارة المتك ممة لممن ق الس حمية وتنميته ب ريقة مستدامة.
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األنشطة واألعمال الىت مت تنفيذها خالل عام 3102
 .1ملروع الرصد الدوري لمسواحل المصرية ( البحر المتوس والبحر اححمر):
تم تنفيذ ( )8رحثت موسمية عمى إمتداد البحرين المتوسطط واححمطر ويمي طل الة بطة والسطويس ،تطم يثليطر ر طد
الشواىد الح مية وأيذ الةينرت وا راء ال يرسرت الح مية كمر تم إعداد مر يمى:
أ .عدد ( )4ت ررير ربع سنوية لمبحر المتوسط.

ب .عدد ( )4ت ررير ربع سنوية لمبحر اححمر ويمي ى الة بة والسويس.
ج .ت رير سنوى عن نوعية الميره برلبحر المتوسط.

د .ت رير سنوى عن نوعية الميره برلبحر اححمر ويمي ى الة بة والسويس.
حيث إشتمل كل ت رير عمى:

أ .نترئج الر د التى تم قيرسير ( اليواص الفيزيرئية ،الكيميرئية ،البيولو ية ،الميكروبيولو ية ،المغذيرت ،الةنر ر
الث يمة ،المبيدات ،النبرترت المرئية واليرئمرت النبرتية والحيوانية ).
ب .أشكرل بيرنية وتوضيحية لنترئج الر د.
ج .التفسير الةممى لتمك النترئج.

 .2إ طراء الم ار ةططة الميدانيططة لتطبي ط نظططرم ابدارة البيئيططة لةططدد  8م طوانب بحريططة ميتمفططة التي
رئيسططية ،بتروليططة،

ططرت ( ت رريططة

ططيد ،سططيرحية ،ن ططرط سططروح لم ططيد) ،وتططم موا ططرة يططرت ابيت ططرص بمتطمبططرت تو ي ط

احوضرع البيئية لةنتيرء من تنفيذىر.

 .3د ارسططة موقططم المطوانب البحريططة الم طرية التططل تططم إنشططراىر قبططل

ططدور ال ططرنون رقططم  4لسططنة  ،1994حيططث تططم

التنسي مع قطرع الن ل البحري لةدم ت ديد الترييص حي مينرء تم إنشراه قبطل عطرم  2009إت بةطد أن ي طدم

دراسة ت ييم تأثير بيئل لتو ي أوضرعو البيئية.

 .4إ طراء م ار ةططة بيئيططة لمينطرء الحمطراء البترولططل ،حيطث أوضططحت نتططرئج الم ار ةطة أن الشططركة تطبط نظططرم ابدارة
البيئيططة برلمينططرء ،وأنيططر ت ططوم بيط طوات ططردة نحططو تطططوير مركططز المكر حططة الفرعططل إلططى مركططز رئيسططل ليدمططة
احىططدام ال وميططة ططل م ططرل مكر حططة التم طوث البحططري برلزيططت اليططرم ،وتتحمططل الشططركة وقطططرع البتططرول ميططع

التكرليم.

 .5إعداد ال زء اليرص برلموانب البحرية ل الدراسة الم دمة من يطرز شطئون البيئطة بسطتيدام الفحطم كوقطود طل
م رنع احسمنت حيث تم دراسة موقم الموانب الت ررية الرئيسية والموانب التةدينية ،واعداد الد ارسطة المبدئيطة
بيتيرر الموانب التل ت مح بست برل ون ل الفحم برلمشرركة مع قطرع الن ل البحري.

 .6إعداد اليطوط ابرشردية لتطبي نظرم ابدارة البيئية ل عمميرت إست برل ون ل مواد ال ب ال طرم (الفحطم)،
والوسططرئل الميتمفططة التططل ي ططب إسططتيدامير لمحططد م طن التمططوث بكططل مططن الم ارحططل الترليططة :مرحمططة إسططت برل الم طواد
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اليرم ،المةدات المستيدمة ل تفريغ الشحنة ،سرحرت تشوين مردة ال طب ال طرم ،عمميطة الن طل البطري لمطردة

ال ب ال رم من المينرء ،وحمرية البيئة اليرر ية من التموث.

 .7دراسة موقم التوكيثت المثحية التل ت طوم برلتةرمطل مطع شطركرت وم طرولل احشطغرل البحريطة ل مطع الميمفطرت
ال ططمبة والسططرئمة واليط طرة مططن الوحططدات البحريططة الميتمفططة لمططتيمص منيططر بططدون الح ططول عمططى موا ططة يططرز

شططئون البيئططة ،وتططم التنسططي مططع قطططرع الن ططل البحططري بتيططرذ مططر يمططزم مططن إ طراءات مططن قبططل ىيئططرت الم طوانب
البحرية لةدم ت ديد الترييص لمشركرت وم رولل احشطغرل البحريطة الةطرممين بيطذا الم طرل إت بةطد ت طديم د ارسطة
ت ييم تأثير بيئل ل يرز شئون البيئة.

 .8دراسة واعداد المثحظرت بشأن إعداد مشروع ل رار وزاري بشأن ضطوابط تطداول المطواد اليططرة ،والطذي يطنظم
إ راءات تداول المواد اليطرة برلموانب الم رية والم دم من قطرع الن ل البحري.

 .9إع ططداد يط ططوط إرش ططردية لتطبيط ط نظ ططرم ابدارة البيئي ططة لس ططرحرت التش ططوين الت ططل ت ططع ي ططررج نط ططر المط طوانب و
واب راءات المطموب إتيرذىر.

 .10د ارسطة موقططم المطوانب البتروليططة التطل تططم إنشطراىر قبططل

طدور ال ططرنون رقطم  1994/ 4وتططم التنسطي مططع الييئططة

الم طرية الةرمططة لمبتططرول ،وتططم ابتفططر عمططى دولططة الم ار ةططة البيئيططة مططن قبططل ابدارة الةرمططة لمتمططوث البحططري
والموانب و ر حولوية مواعيد إنتيرء ترة الترييص واعداد التو يرت المطموبة لتو ي أوضرعير البيئية.

 .11م ار ةططة ابسططتراتي ية ابقميميططة لمططتحكم ططل إنت ططرل الكرئنططرت البحريططة الضططررة ططل ميططره ال ططربورة لمنط ططة يمططيج
عططدن والبحططر اححمططر ،وتطبي ط اليطططة التططل قرمططت بيعططداداىر الييئططة ابقميميططة لممحر ظططة عمططى بيئططة البحططر
اححمر ويميج عدن بمشرركة يبراء م ريين.

 .12ابنتيرء من إعداد ابستراتي ية الوطنية لةدارة السرحمية المتكرممة تمييداً ب دارىر.

التنسيق والتعاون مع اجلهات والىسارات األخزي
 .1توقيع بروتوكول تةرون يتم ت ديده سنويرً بين مةيد عمطوم البحطرر والم طريد و يطرز شطئون البيئطة ب طراء برنطرمج دوري
متكرمططل لر ططد نوعيططة الميططره عمططل إمتططداد السطواحل الم طرية (البحططر اححمططر ويمي ططل الة بططة والسططويس) مططن السططويس

شمرتً إلى بير شثتين نوبرً بيميج السطويس والبحطر اححمطر ،ومطن طربطر شطمرتً إلطى رأس محمطد نوبطرً بيمطيج الة بطة
بغرض المتربةة الدورية لنوعية الميره وت ييم ماشرات التموث وتحديد م طردر التمطوث بيمتطداد السطواحل الم طرية عمطى

البحر اححمر ويمي ل الة بة والسويس.
 .2توقيع بروتوكول تةرون يتم ت ديده سنويرً بين يرز شطئون البيئطة ومةيطد الد ارسطرت الةميطر والبحطوث رمةطة ابسطكندرية

ب راء برنرمج ر د دوري لنوعية الميره عمل إمتطداد السطواحل الم طرية (البحطر المتوسطط) مطن ر طح شطرقرً إلطى السطموم
غربرً بغرض المتربةة الدورية لنوعية الميره والرواسب وت ييم ماشرات التموث وتحديد م ردر التمطوث بيمتطداد السطواحل

الم رية عمى البحر المتوسط.

 .3المشرركة ل أعمرل ل نة إدارة مشروع ابدارة المتكرممة لممنرط السرحمية بربسكندرية.
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 .4ابعططداد لميط طوات التنفيذيططة لمشططروع ابدارة البيئيططة الفةرلططة لميططره ال ططرم ال ططحل وت ططدير أحمططرل التمططوث ططل مططدن
البحططر اححمططر ب ميوريططة م ططر الةربيططة والططذي يططتم تنفيططذه برلمشططرركة مططع الييئططة ابقميميططة لمحفططرظ عمططى بيئططة البحططر
اححمر ويميج عدن.
 .5إعططداد م تططرح تط طوير نمططوذج الت ططنيم البيئططل (ب) لةسططتزراع السططمكل المططرئل برلتنسططي مططع المةيططد ال ططومل لةمططوم
البحرر والم ريد والييئة الةرمة لتنمية الثروة السمكية.

 .6المشرركة ى ل نة وضع الكود الم رى بنشرء محطرت تحمية ميره البحر بدراج البةد البيئطى واب طراءات المطمطوب
إتبرعير لحمرية البيئة البحرية من التموث.

 .7د ارس ططة م ت ططرح و ازرة المط طوارد المرئي ططة وال ططري بش ططأن الش ططروط المر ةي ططة ليط ططة إدارة س ططرحمية متكرمم ططة لمس ططرحل الش ططمرلل

ل ميورية م ر الةربية ،وابداء المثحظرت الفنيطة بشطأنير طى ضطوء ابسطتراتي ية الوطنيطة لطةدارة المتكرممطة لمسطواحل
والبحيرات والميرم المنوط بير كل ية.

 .8م ار ةططة اليط ططوط المر ةي ططة والمة ططدة مططن قب ططل و ازرة المط طوارد المرئي ططة وال ططري بعططداد يط ططة ل ططةدارة السططرحمية المتكرمم ططة
لمسرحل الم ري برلبحر المتوسط وأعمرل الحمرية لمطري الدولل السرحمل.

 .9المشرركة ل اب تمرع الثرلث لم نة تسيير أعمرل مشطروع تنميطة ابسطتزراع السطمكل البحطري طل م طر والممطول مطن
برنرمج مبردلة الديون الم رية ابيطرلية.

 .10المشرركة ل إ تمرع الم نة الدائمة لمموانب التي

ية ب طرع الن ل البحري.

متابعة تنفيذ القانىن والالئحة التنفيذية
 .1إعططداد الت ططررير الفنيططة لةططدد ( )7ح طوادث تمططوث لمبيئططة المرئيططة ،وتططم ت ططدير احضططرار البيئيططة بي مططرلل مبمططغ 2
مميون و 250ألم نيو ،بيثم الغرامرت الم ررة قرنونرً (عدد ( )3حوادث بمينطرء ابسطكندرية )2( ،حطردث
بنير النيل )1( ،حردث برلبحر المتوسط ،بربضر ة إلى ( )1حردث بمينرء احدبية).

 .2ت ططدير قيم ططة احضط طرار البيئيط طة الت ططل لح ططت برلبيئ ططة المرئي ططة لة ططدد  30ح ططردث تم ططوث بي م ططرلل مبم ططغ  7ممي ططون
وس ططبةمرئة وعشط طرة أل ططم ني ططو م ططري – بي ططثم الغ ارم ططرت الم ططررة قرنون ططر – (ع ططدد 24ح ططردث تم ططوث زيت ططل

بططرلموانب البحري طة ،عططدد  2حططردث تمططوث برلحيوانططرت النر ططة ،حططردث تمططوث بميططره ال ططربورة ،بربضططر ة إلططى3
حوادث تموث زيتل بنير النيل).

 .3إ راء المةرينة الميدانية لمسر ة  20كم نوب مدينة الطور لمر تم من أعمرل بزالة التموث البترولل المتراكم
عمططى مططدار سططنوات مضططت بشطواطب تمططك المنط ططة نططوب الطططور ،وتططم الت يططيم المططردي لاضطرار البيئيططة بمبمططغ

وقدره سبةة مثيين وسبةمرئة وستة وثثثون ألفطر ومرئتطرن يمسطة ويمسطون دوتر وأربةطون سطنتر أمريكيطرً طط

أو مططر يةردلططو برل نيططو الم ططري ،نظ ط اًر لاعمططرل التططل تمططت برلميرلفططة لممةططريير الفنيططة والبيئيططة وأحكططرم قططرنون
حمرية البيئة.

 .4المةرينة الميدانية لموقةين قرمت شركترن ميتمفترن بأعمرل ردم ل البيئة البحرية بيمر كمر يمل:
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أ .الموقع احول:

تططم الططردم بمسططرحة  750متططر مربططع ،وتططم ت ططدير قيمططة احضطرار البيئيططة النرت ططة بمبمططغ ططط وقططدره  22500دوتر

أمريكل بيثم الغرامرت الم ررة قرنونرً.

ب .الموقع الثرنل:

تططم الططردم بمسططرحة  32564متططر مربططع ،وتططم ت ططدير قيمططة احض طرار البيئيططة بمبمططغ ططط وقططدره  390768دوتر  -أمريكططل
وذلك بيثم الغرامرت الم ررة قرنونرً.

املؤمتزات والندوات وورش العمل
 .1المشرركة ل ةرليطرت المطاتمر اليطرص بتحطديث يططة الططوارم لمكر حطة التمطوث البحطري برلزيطت تحطت رعريطة
شركة بى بى م ر والذي تم يو عرض لميتمم أنواع المشتترت ومميزات كل ئة عن احيرى.

 .2المشططرركة ططل ورشططة الةم ططل الوطنيططة لت ي ططيم مي ططرطر التمططوث البح ططري برلزيططت والت ططل نظمتيططر الييئ ططة ابقميمي ططة
لممحر ظة عمى بيئة البحر اححمر ويميج عدن يثل الفترة من  29 – 27مريو .2013

 .3المشرركة ل اب تمرع الذي ع د ل مدينة برشمونة بأسبرنير لميبراء الفنيين لم ار ةطة مسطودة اليططة ابقميميطة
لمحد من إنتشرر ال مرمة البحرية بشواطب البحر المتوسط يثل الفترة من 17الى  18مريو .2013

 .4المشرركة ى زيررة دراسية تحت عنوان (ابدارة المتكرممة لممنطرط السطرحمية) بدولطة تركيطر ،والتطل تمطت ضطمن
ةرليرت مشروع اتدارة المتكرممة لممنرط السرحمية برتسكندرية .

 .5المشط ططرركة ط ططى عط ططدد مط ططن الط ططدورات التدريبيط ططة ضط ططمن رعميط ططرت مشط ططروع اتدارة المتكرممط ططة لممنط ططرط السط ططرحمية
بربسططكندرية ططى الم ططرتت ا تيططة " :النمذ ططة ،الف ططل الكروموتططو ار ى لمةنر ططر (الكرومرتو ار يططر الغرزيططة،

الكرومرتو ار ير السرئمة) ،الطر الةممية حيطذ الةينطرت وايتبررىطر وت طنيفير ،الفحطص الميكروبيولطو ل ،ططر

التحميل الطيفل".
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث
ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟطﺒﯿﻌﺔ

اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎﺒﻊ :ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟطﺒﯿﻌﺔ واﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻤن :اﻟﺘﺸﺠﯿر واﻟﻐﺎﺒﺎت واﻷﺤزﻤﺔ اﻟﺨﻀراء

انفصم انسببغ

محبيت انطبيؼت وانتنىع انبيىنىجً
يقذيت
تعتبر مصر من الدول الرائدة فى العناية بصون التنوع البيولوجى وانضمامها إلى ال تفاقيات الدولية التى

تعزز هذا التوجه وعمى رأسها إتفاقية التنوع البيولوجى فى عام  .2993وكانت مصر من أوائل الدول

التى أعدت ونفذت إستراتيجية وطنية وخطة عمل قومية فى مجال التنوع البيولوجى عمى مدى عشرين
عاماً ( )3121 - 2991بمشاركة حكومية وأهمية وشعبية والتى إرتكزت عمى ثالثة إتجاهات أساسية

متداخمة ومتفاعمة :األول يضم برامج البحوث والدراسات والرصد والتقييم :ألجل عمل المسوح البيئية،

وبحث إقتصاديات صون الطبيعة ،واستكمال المجموعات المرجعية ،وانشاء محطات الرصد ،وتقصى
المعارف التقميدية لممجتمعات المحمية .والثانى يشمل برامج المشروعات التطبيقية وادارتها :بما فى ذلك
شبكة المحميات الطبيعية والمتحف المصرى لمتاريخ الطبيعى ،وبنوك الموارد الوراثية ،ومحطات تربية

واكثار الحياة البرية المهددة ،ونظام تكنولوجيا المعمومات .والثالث يحتوى عمى برامج التنمية البشرية
لإلدارة والرصد ،التثقيف والتعميم والتوعية ،دعم المؤسسات ورفع كفاءتها ،تحديث واستكمال التشريعات

الوطنية ،شراكة المنظمات األهمية والمجتمع المدنى والمحمى ،حشد الموارد المالية والفنية لصون التنوع

البيولوجى.
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األنشطت واألػًبل انىت مت تنفيذهب خالل ػبو 3102
 .0املشزوػبث األجنبيت احلبنيت:

أ .مشروعتعزيزأنظمةاإلدارةوالتمويلالمستداملممحمياتتالطييعياةمانالاا ،GEFالااUNDPوتمويال
مشترك(الحكومة)،وييدفالمشروعإلى:

 إرسااتووتيعياالإطاترعماالنتنونيااةوسيتساايةوتنظيميااةوميسساايةلتيساايرتنميااةالماواردالمتليااةواعااتدة
إستغالليتيمتيحققالتمويلواإلدارةالمستدامةلممحميتتالطييعية .

 توفرمستويتتمنتسايةلتعيةاةالماواردالمتلياةتحالتحقياقاإلدارةالكافولحاونالمحمياتتالطييعياة
فىمحر .

 التخطاايطاإلسااتامترىوأنظمااةإدارةفتعمااةمرشاادةالتكااتليفتحقااقكيااتوةتوزياادوادارةالماواردالتااىيااتم
تعيةتيت .

ب .مشروعتحقيقإطتروطنىلمسالمةاإلحيتةيةيمحارمانالاا GEFودعامعيناىمانالحكوماة،وييادف
المشروعإلى:

 مس ااتعدةمح اارلك ااىيح ااي ل اادييتإط ااترتنظيما اىووظييا اىمتح ااتوبم ااديرتوك ااولنرطتحن ااةويمي ااى
إحتيتحتتيتالوطنيةفىنيسالونت.

 مستعدةمحرعماىتكاويننظاتموطناىلدياوالقادرةعماىالتعتمالمادالطمياتتوالقياتميد ارساتتتقيايم
المختطروإتختذالقراروإنحتزاتعمتلاإلدارية وتداولوحيظوتيتدلالمعمومتتإضتفةإلىتوفير
إحتيتحتتغرفتيتدلالمعمومتتفيمتيتعمقيتلسالمةاإلحيتةية.

 مستعدةمحرعمىتكويننظتموطنىفعتللممتتيعةورحداآلاترالييةية.
 مستعدةمحرعمىتكاويننظاتموطناىفعاتللمتوعياةوالتعمايموالمشاتركةوالححاولعماىالمعموماتت
المتعمقةيتلسالمةاإلحيتةية.

ج .المشااروعاإلنميم اىلاادمإإح اراواتحااونالطيااورالحوامااوالميااتحرةيتلقطتعااتتالتنمويااةيطااولسااتحل
اليحا اراتحم اارواتخ اادوداتفريقا اىاتعظ ااميمساااتىمةالحكوم ااةوو ازرةالدول ااةلش ااةوناليية ااة،وييااادف

المشروعإلى:

 رفدالوعيالييةىداخلالقطتعتتالتنمويةومتخذىالقراروالمحتمعتتالمحميةمنأحلتغييرأنمتط
السموكالاقتفىواإلحتمتعىالتىتياريتلسمبعميالطيورالحواموالميتحرة.

 دعاامالقاادراتالوطنيااةواإلنميميااة(الممااالالااوطنىلممحمااسالعااتلمىلحمتيااةالطيااور)ماانأحاالدمااإ
ميتىيمحونالطيورالحواموالميتحرةداخلالقطتعتتالمستيدفة.
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 توفيرالدعمالينىوالتنظيمىالختصيإحراواتحونالطيورالحواموالميتحرةودمحيتيطريقةفعتلة
ضمنخططويرامإالقطتعتتالتنمويةالمستيدفة.

 تطويريرامإالرحدالختحةيإحراواتحونالطيورالحواموالميتحرةيقطتعحمتيةالطييعة.
د .مشروعتحديثاإلستراتيحيةالوطنيةلمتنوعالييولوحىيمستىمةالحكومة،وييدفالمشروعإلى:

 مراحعا ااةاإلسا ااتراتيحيةالوطنيا ااةالحتليا ااةلمتنا ااوعالييولا ااوحىووضا اادالغتيا ااتتالوطنيا ااةلحا ااونالتنا ااوع
الييولوحى.

 وضدإستراتيحيةوطنيةحديدةلمتنوعالييولوحىيمحريمتيتوافقمداإللتزامتتالدوليةوالوطنية.

 دعااميليااتتوساايلتيااتدلالمعمومااتتماادإتيتنيااةالتنااوعالييولااوحىماانخاااللغرفااةتيااتدلالمعمومااتت
والتقريرالوطنىالختمس.

ه .مشروعدعمالمحميتتالطييعيةمناليرنتمإالييةىلمتعتونالمحرىاإليطتلى–ميتدلةالديونوييدف
إلى:

 تحسينندرةنطتعحمتيةالطييعةفىاإلدارةوالحمتييةفىالمحميتتالمستيدفة.
 التشغيلالكتمللمراكزالزواريتلمحميتتالمستيدفة.

 تطااويروتحساايناإلمكتنيااتتالمت اوافرةلماازوارفااىالمحميااتتالمسااتيدفةلتحااي عمااىمسااتوىالموانااد
السيتحيةالعتلمية.

 توفيرالمعمومتتوأدواتالتواحلوعملتوعيةييةيةفىالمحميتتالمستيدفة.
 .3صىٌ وإدارة املىارد انطبيؼيت وانرتاث انطبيؼً وانثقبفً:

أ .تمإعدادخريطةحدياةلمييةتتالمحريةينتوعمىالمعمومتتالمتوفرةمنحوراتنمترالحنتعيةمال
إستخدامتتاتراضى،مستحةالميته،الزراعتت،الواحتت،اليحيرات،وأيضتالخريطةالحيولوحية(أنواع
الحخور،الكايتنالرممية،الوديتن،الحيتل) .

وعمى حزيرة وادى
ب .إستكمتل الدراستت الختحة يتحمعتت حقر الغروب يمحمية الححراو الييضتو 
الحمتل والتى تعتير من أىم التحمعتت التى تم توايقيت عتلميت من خالل المحمس العتلمى لحمتية

الطيور ،حيث أايتت الدراستت أنو يتواحد ييت أكير تحمد فى العتلم ليذا النوع من الحقور الميددة
يتإلنقراض .

المحرى كأحد أىمميشرات حتلة التنوع الييولوحى فى الييةة الححراوية

ج .إستكمتل يرنتمإرحدالغزال 
والحيمية،والتىتشملتوزيعوومنتطقإنتشترهوأعدادهوأنشطةالحونوالحمتيةوالتيديداتالتىيتعرض

ليت .
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د .تحديثنواعدالييتنتتالختحةيتلتنوعالييولوحىوتشمل:

 إضتفة عدد ( )333نوع من أسمتك اليحر اتحمر ،وعدد ( )86نوع من أسمتك اليحر المتوسط
وعدد()36نوعمناتسمتكالتىتعيشفىميتهنيرالنيل.

 إعدادنتةمةلمنيتتتتالمتوطنةفىمحروعددىت ()86نيتت ونتةمةأخرىلمنيتتتتشيوالمتوطنة
وعددىت()29نيتت.

 تمإعدادنتةمةيأنواع الكتةنتت الحيةاليريةالميددة يخطر اتنقراض فىمحرمن خالل القتةمة
الحمراو.

 إعدادنواةميأعدادأنواعاتسمتكالغضروفيةالميددةيخطراإلنقراضفىمحرحيثوحلعددىت
فىاليحرالمتوسط()92نوعمنيتعدد()96نوعيتلقتةمةالحمراو ،كمتوحلعددأنواعاتسمتك

الغضروفيةفىاليحراتحمر()96نوعمنيتعدد()92نوعيتلقتةمةالحمراو.

 إعدادنتةمةيأعدادأنواعاتسمتكالميددةيخطراتنقراضفىمحروعددىت()92نوعوالمدرحة
يتلقتةمةالحمراو.

ارت الو ازرية والمدرحة فى
 إعداد نواةم يأنواع الكتةنتت الحية المحرية والمحرم إحطيتدىت يتلقرا
اإلتيتنيةالعتلميةلإلتحترفىالكتةنتتالميددةيتإلنقراض(.)CITES

 إعدادنواةميأنواعالكتةنتتالحيةوالغيرواردةيإتيتنيةستيتسأوالق ارراتالو ازريةوالمسموحيحيدىت
وتشمل ىذه القواةم (الاديتت اليرية  -الزواحف والحشرات الستمة – اليرمتةيتت  -الطيور واليط

اليرى).

 إعداد نتعدة ييتنتت عن الشركتت التى تعمل فى محتل اإلتحتر فى اتنواع اليرية المحرية وىى
()93شركة .

ه .تمتحديثالقتةمةالسوداولألنواعالغتزيةالتى تمتسحيميتفيالييةتتالمحريةإلى ()923نوعت من
النيتتتتوالحيوانتت .

و .تم تسحيل حتالت تار التغيرات المنتخية عمى التنوع الييولوحى شممت إييضتض الشعتب المرحتنية،
يدوانتشترأشحتراتميتفى المنتطقالمرتيعةفى حيلعميةوالعديدمنالنيتتتتالطيية
إنكمتشتوز 



فىحيلستنتكتترينوأيضتفراشةسينتوالزرنتوالحغيرة .

 .2محالث اننظبفت:

أ .تمتنييذعدداالثحمالتنظتفةيمحميةالححراوالييضتويمشتركةممامىالمحتمدالمدنىفىمدينة
اليرافرةوذلكإستقيتالليدايةالموسمالسيتحىيتلمنطقة .
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ب .المشتركةييعتليتتحممةالنظتفةالاتلاةخاللشيرأغسطس ،9633يمدينةدىبيدعوىمنحمعية
"أىل دىب" ،والتى شممت عدد من الشواطئ يمنطقة الالحونة يمدينة دىب ،حيث تم رفد حوالى
066كحممنالمخميتتاليالستيكيةونواتإطرحاليحر .

ج .تنييذحممةنظتفةيمحميةنيقيتلتعتونمدمحموعةاليورسيزونز ،حيثتمرفدحوالى 396كحممن
المخميتتاليالستيكيةونواتإطرحاليحرمنمنطقةأيوزيدوالرويسيو.


 .4دػى وتنًيت اجملتًغ احملهً:

أ .نتمتالو ازرةيإتيتعنيإإدارةيعضالمحميتتمنخاللالشراكةمادالمحتمعاتتالمحمياةوالحياتتذات
العالن ااة(الزراني ااق،اليا ارلس،العمي ااد،س ااتنتك ااتترين،حي االعمي ااة،وادىالحم ااتل)،حي ااثس ااتىمتى ااذه

الحيتتفىإعدادومراحعةخطاطاإلدارةلممحمياتتوخطاطالعمالواليارامإالتنييذياةمماتساتعدفاىحال
المشتكل.

ب .دعااموانشااتوالحمعيااتتاتىميااةفاىالكاياارماانالمحميااتتتشااحيعتلمسااكتنالمحميااينفاىأعمااتلالحمتيااة
وتحقيقالتنميةالمستدامة(المزارعالسمكية،يارامإالرعاىالمساتدام،تاوفيراتعاالفوياداةلالتحطياب)،

وتقديمالخدمتتالححيةوتنييذالكايرمنالحوافزاإليحتييةالتىتقملمنفقدالتنوعالييولوحىومواةمو.
وعميااوفقاادإرتيااددخاالالسااكتنالمحميااينحيااثوحاالالمعاادلإلااى0دوالر/يااوم(أعمااىماانىاادفاتلييااة
التنمويااة)،وتحساانتحااحتيموحيوانااتتيم،ىااذايتإلضااتفةإلااىأنااوماانخاااللتااوفيرساايلالعاايش(فاارص

العمل)فيميقومونيحمتيةمواردىمويتلتتلىضمتناإلستدامةالييةيةفىتمكالمحميتت.

ج .دعموتعظيمدورالمرأةفىتمكالمحتمعتتالمحميةوذلكمنخاللمتيمى:
 تنييذيرامإتدريييةإلتقتنالمشغوالتاليدويةوالمستعدةفىتسويقيت.
 المشتركةفىأعمتلالمحميتتسواويتإلدارةأوالسكرتترية.

 تنييذيرامإتدريييةعمىأستسيتتاإلسعتفالطيىلمسيداتواتطيتل.
اةواسااتخداميتف اىإعاادادالتش اريعتتوالق اوانين
د .ف اىإطااترالحاارصعمااىحمتيااةوتوايااقالمعااترفالتقميديا 
لحمتيةىذاالتراث،فقدتميتلتنسيقمدمنظمةالتحترةالعتلمية()WTOتسحيلالمعترفالتقميديةلاعدد

()36نوعمنالنيتتتتفىحنوبساينتو،عادد()20ناوعفاىشامتلساينتو،عادد()32ناوعفاىمنطقاة
حاليااب،عاادد()33نااوعف اىالحااحراوالغرييااة،عاادد()38نااوعف اىالحااحراوالش ارنيةوسااتحلاليحاار
اتحماار.كمااتتاامتسااحيلالعدياادماانالمحاانوعتتوالمشااغوالتاليدويااةف اىكاالماانحياالعميااةوسااتنت

كتترينوالعريشومطروح .
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 .5انذراسبث واألحببث:

أ .يرنتمإرحدالطحتلبوذلكلمعرفةالغطتوالحياوىلياتومادىالتغيارخااللالمواسامالمختمياة،حياث
تامتساحيلعادد()32ناوعمانالطحتلابيمحمياةرأسمحماد وتساحيلعادد()63ناوعمانالطحتلاب
اليحريةيمحميةوادىالحمتل.

ب .رحاادعاادد()382866ماانالطيااوريمحميااةساايوهىااذاالعااتم،9632/9633منياات%30ميااتحر،
%80مقيم.

اةرسمحماادتنتمااىإل اى()32نااوعحيااثكااتنأكاااراتن اواع
ج .تسااحيلعاادد()08236طااتةريمحميا أ
تسحيالىوطتةرالمقمقاتييضحوالى29666طتةر.

د .رح اادالطي ااورالمقيما اةوالمي ااتحرةيمحمي ااةني ااق،حي ااثت اامرح اادع اادد()62362ط ااتةرتنتما اىإلا اى
()38نوع.

ه .تسحيلعدد()6أنواعمنالطيورالميتحرةالحوامةيمواندالرحاديمحمياتتاليحاراتحمار،كماتتام
تسحيلعدد()6أنواعمنالطيورالميتحرةاتخرىمالالعحيوريتت،واليمشون.

و .رحاادعاادد()36366طااتةريإحمااتلى()36نااوعف اىمحميااةسااتلوحتوغ ازالخاااللاليت ارةماانيوليااو
9633وحتىيونيو.9632

ز .تاامرحاادعاادد()33نااوعماانالااادييتتاليريااةواااالثأن اواعمستةنسااةفااىخمااسمحميااتت(سااتنت
كتترين،سيوة،نيق،وادىالحمتل،وووادىالعالنى).

ح .يرنتمإرحدالتمستحالنيمىيمنتطقاتخواريحيرةنتحريواسطةوحدةإدارةالتمتسي يأساوانحياث
تمتتيدعدد()33تمستحيترواحأححتميتمتيين3.6متروحتى3.8متر.

ط .منخاللتحميليرامإرحدالييةةاليحريةيكلماناليحاراتحمارواليحارالمتوساطتامتحديادالعدياد
منالمواةلواتنواعالمتوطنةوالميددةيتإلنقراضوختحةالاادييتتاليحرياةحياثتامرحادعادد()0
حي اوانعااروسيحاارف اىنطااتقمحميااةوادىالحمااتليااتليحراتحماارورحاادمااتيقربماان()66ماان
الاادرافيلالاادوارةيمنطقااةحااتدالاانصيحزي ارةوادىالحمااتلورحاادمااتيزياادعاان()366ماانالاادرافيل

الدوارةيشعتبساطتي ورحادالادرافيلذواتنافالزحاتحىيمنطقاةشاعتبنشاطةغاربحزيارةوادى

الحمااتل،رحاادالسااالحفاليحريااة"الخضاراووحااقريةالمنقااتر"يااتليحراتحماار،كمااتتاامتسااحيلعاادد
()0أنواعمنخيتراليحريمحميتتاليحراتحمر،رحدحتلةالشعتبالمرحتنيةفى()6مواندفى
المنطقةالحنوييةمناليحراتحمر(حزيرةروكى–حزيرةالزيرحاد–طرفاةالمشاتي –نطعاةنشاطة
اترى
–ش ااعتبى ااوسري اافحورحوني اات-ش ااعتبح اامداى–ش ااعتبالينس ااتون)،ك ااذلكاتيح ااتثالح ا 

الواساتزراعنااوعينمانالشاعتبالمرحتنيااة،رحادأشااحتر
تطييقياتداخالنطااتقمحمياةرأسمحمادلنقا 
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المااتنحروفوينااتمإإكاااترهيمحميااةوادىالحمااتلتاامز ارعااةعاادد()306شااتمةمااننيااتتالمااتنحروف
كمرحمااةأول اىماانم ارحاالاإلكاااترورحاادالكاياارماانالطيااوراليحريااةمااالالنا اوارس،حااقرالغااروب
والعقتبالنستريةويرنتمإرحدنحماليحرالشوكىيمحميةأيوحتلوم.

 .6انسيبحت انبيئيت )انزانيبث وانسببقبث(:

أ .يمااإإحمااتلىعااددزوارالمحميااتتخاااللعااتم )3323(9633ازةاار،حيااثيمااإعاادداتحتنااب()666
ازةاار،والمحاريين( )383ازةاار،ىااذايتإلضااتفةإلااىالزيااتراتالختحااةيااتلوفودوالحيااتتالمختميااةوالتااى
وحمتإلى()360زيترةيتلمحميتتالمختميةخاللعتم .9633

ب .فااىإطااترالاادعمالمسااتمرماانو ازرةالييةااةلكتفااةاتنشااطةوالميرحتنااتت،تمااتممترسااةمحموعااةماان
اتنشااطةواتحااداثوالراليااتتوالزيااتراتالساايتحيةخاااللعااتم،9633حيااثتاامتنييااذعاادد()0رحااالت
سيتحيةطويمةيتلمحميتتالمختمية.ىذايتإلضتفةإلى :

 ميرحتنريتضىيشملالمشىوتسمقالحيتليينأسوانوالقتىرة.
 اليطولةالدوليةلمكيتيوردينإ()Boardin Kitيمدينةالغردنة.
 رالىكأسالحونة9633يقريةالحونةيمدينةالغردنة.

 اليطولةالشتويةلمشراع،يمنطقةالالحونتيمدينةدىب.

 يطولةكأسالعتلملمسيتحةيتلزعتنفلألنديةلممستفتتالطويمةيمدينةشرمالشي .

 ميرحتنمترااونالتحديفمناتنحرإلىالقتىرةيتلتعتونمدنتدىالتحديفيتلمعتدى.
 رالىتحدىالرمتليمنطقةالواحتتاليحرية.

 يطولةالغردنةالميتوحةلحيداتسمتكيطريقالحروالتسقيطوالحيحنإواليويينإ.
 ميتدرةتحدىعيورمحار(9633القاتىرة-الواحاتتاليحرياة–واحاةالي ارفارة–الواحاتتالداخماة–
الواحتتالخترحة–اتنحر–الغردنة–العينالسخنة).

 سيتقرالىاليترونىلمسيترات9633يمنطقةالواحتتاليحرية .


 .7انتخطيط واألػًبل اإلداريت واإلنشبئيت وانصيبنت :
أ.

البنية األساسية

 تمتوفيرمقرإدارىوسكنلمحميةالسموممنمحمسمدينةالسموم.
 إحراو عمميتت التأمين والسيطرة عمى اليواية الرةيسية يمحمية وادى الريتن طيقت لتوحييتت الحيتز
المركزىلممحتسيتت،كمتتمإنشتويوايةحديدةيطريقينىسويفالميدىلممحمية.
67

 تمإستالمنطعةاترضالمخححةلحتل محميةالواحتتاليحريةومستحتيت0666م9ييدفينتو
دارى ومركز لمزوار .كمت تم إنشتو عدد ( )99لوحة إرشتدية ححرية عمى حدود
ميني سكنى وا 

المحميةالرةيسية.

 تمتمييدورحف3.0كممنالمدقالميدىإلىمحميةالديتيية .

اإلدارى لمسور الذى ييحل يين منطقة التداخل يين محمية وادى دحمة والمنطقة

 تم اإلستالم


الحنتعيةيشقالاعيتنيطول896مترتقرييت .
ب .تقييم فاعمية الدارة

تمخاللعتم9633إحراوتقييمتتيعىليتعميةإدارةالمحميتتعمىعدد()6محميتت(وادىدحمة–ستنت
كتترين– نيق– رأسمحمد– حزراليحراتحمرالشمتلية– وادى الحمتل– الححراوالييضتو) ،ليحل
إحمتلىعددالمحميتتالتىتمإحراوتقييمفتعميةاإلدارةليتإلى ( )33محميةمنذعتم 9666وحتى اتن

ينسية%32منإحمتلىعددالمحميتتالحتلية .

املؤمتزاث واننذواث وورش انؼًم

 .3الميتمرالعتلمىالاتلثالختصيتلمحميتتاليحريةوالذىعقديدولةفرنستفىاليترةمن96-99أكتوير
 .9633

 .9فىإطتراإلحتيتلييومالييةةالعتلمى تمتنييذندوةتوعيةييةيةعنالمحميتتالطييعيةوالتنوعالييولوحى
والمختطر التى يتعرض ليت التنوع الييولوحى ،وكذلك التغيرات المنتخية وتأايرىت عمى الحزر الشتطةية

والشواطئالمحرية.

 .3تنييذ ندوة عن أىمية المحتفظة عمى الميته وكذلك عدم تقطيد اتشحتر والمختطر التى يسيييت الحيد
الحتةرلألسمتكفىالطييعة،كمتتمتنييذورشةعمللينطىالورقتضمنتالكتةنتتاليحريةأىميتيت

فىتنشيطالسيتحةالييةية،وذلكيتلتعتونمدحمعيةرييةيمدينةالقحيريمحتفظةاليحراتحمر.

 .2المشتركة فى المقتو الوطنى والعريى لذوى اإلحتيتحتت الختحة ،حيث تم تقديم العديد من اتنشطة
التوعوية وتنييذ ورش عمل إلعتدة التدوير ،وكذلك ورشة عمل عن النيتتتت وطرق الزراعة وحمتية
اتشحتروأىميتيتلمسمةالغذاةية،كمتتمتنييذورشةعمللممشغوالتاليدويةوتنييذمخرحتتوعرضيت

فىالمعرضالنيتةىلمقتووذلكيحضورمعتلىوزيرالشيتبوالريتضةومحتفظيورسعيد.

 .0تنييذ عدد ( )2ندوات يمحميةأشتومالحميللعددمنالحمعيتتاتىمية ،وحمعيتت الحيتدين لمتوعية
يضرورةاإلستيتدةمنوردالنيلونيتتاليوصفىالحنتعتتالحغيرة،مدمتتيعةأعمتلتنميةوتطوير
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إستخداموستةلحيدالطيورالميتحرةوختحةطتةرالسمتنيمتيتمتشى مدالتعميمتتالسنويةالختحة

يحيدالطيور.

 .8تنييذ عدد ( )36ورشة عمل يمحمية نترون تنتولت أنشطة إعتدة إستخدامتت الورق ،والحيي ،
واليالستيك،مدالتأكيدعمىضرورةإعتدةإستخدامالمخميتتوذلكمنأحلالتوحلإلى حمتيةأكيدة

لمييةةواإلناللمناتضرارالتىتتسيبفىتموثالييةة.

 .6تنييذ ( )30ورشة عمل يمحمية نترون خالل رحالت مشروع التعميم الييةى من أحل حون التنوع
الييولوحى،إستيدفتتنميةالحتسةالينيةلدىالطالبوتموينلوحتتعنالييوموتقييمالموحتتامتوزيد

الحواةزعمىحميدالمشتركين .

 .6تنييذندوةييةيةيمركزشيتبأيوكسته(يعنواناتراضى الرطيةخي ارلنتحميعت)فى ضووإحتيتليةإدارة
محمية نترون الطييعية يتليوييل اليضى لذكرى إعالن المحمية   ،9632 – 3262وذلك فى إطتر

إحتيتلالعتلميتليومالعتلمىلألراضىالرطية .

 .2تمتنييذندوةلمتوعيةالييةيةيأىميةالسيتحةفىدعمالينيةاإلنتحتديةلممحتمعتتوذلكفىمركزشيتب

أيوكسته (السيتحة الييةية فى محمية نترون يين الواند والتنظير) ،يمنتسية إحتيتل محمية نترون يتلعيد

القومىلمحتفظةالييوم.

 .36المشتركةفىفعتليتتإفتتتحالمركزالييةى (مركزالتوعيةالييةية)يمقرحمعيةتنميةالمحتمدوتدريب
الحضترى لممحميتتالطييعيةيتلييوم

الشيتبيتلييوم،حيثتمتقديمنيذةمختحرةعنالتتري الطييعى و

(وادى الريتن -نترون)،وكذلك أىمالطرقلمواحية التيديدات التى يقومييتاإلنستن لمطييعةوكييية
الحيتظعمىالمحميتتالطييعيةواستدامتيتلألحيتلالقتدمة .

 .33عقدندوهعن"الارواتالطييعيةيتليحراتحمر"يمحمدإعالمالغردنةيحضور 966طتلبوطتلية
لالتعميميةالمختميةيتلتنسيقوالتعتونمدمحمدإعالمالغردنة.

منالمراح

ينتتيتلتعتونوالتنسيقمدحمعيةينتاليتديةتحتعنوان"المحميتت

 .39عقدندوهيمدرسةالغردنةالاتنوية
الطييعيةيمحر".

 .33المشتركةفى ورشة العمل الختحة يإنشتوغتيتتمستدامة عمى ميتهالحرفالححى المعتلإ يمدينة
الغردنة من خالل التعتون يين "الييةة اتلمتنية لمتعتون الدولة وو ازرة الزراعة المحرية وو ازرة اإلسكتن
والمرافقالمحريةوو ازرةالييةةومحتفظةاليحراتحمر".

عقدندوة عنالمحميتتالطييعية يمحتفظةاليحراتحمرخاللممتقى شيتبالحتمعتتالعريية الستدس

.32
والذىأنتمةاالتحتدالعريىلمشيتبوالييةةيمدينةالغردنة.
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 .30تنييذورشةعملالخطةاإلستراتيحيةلإلدارةالمركزيةلممحميتتالطييعيةيمركزالتدريبيشرمالشي فى
اليترةمن.9633/33/33–2

،تنتولتالندوة العديدمناتنشطة

عقدندوة لطالبمدرسةاتمللمترييةالختحةلمحمواليكميتلغردنة

.38
الييةيةلمطالب،وكذلكالتعريفيتلمحميتتالطييعيةيتلمحتفظة وكذلكالتعميمتتالواحبمراعتتيتداخل
نطتقالمحمية .



انتنسيق وانتؼبوٌ يغ انىساراث واجلهبث األخزي

 .3التنسيق مد مسةولى اليواية اإللكترونية يمحتفظة اليحر اتحمر لنشر المعمومتت والييتنتت ووضد
اليرشوروالتعميمتتالييةةعمىالموندالختصيتلمحتفظةيتلمغتينالعرييةواإلنحميزية.

يتببؼت تنفيذ انقبنىٌ وانالئحت انتنفيذيت
يمإ إحمتلى عدد المختليتت المحررة يتلمحميتت ( )938مختلية كتن أغمييت فى حورة تعديتت يتلزراعة،

ووضد يد ،وشحط يتلشعتب المرحتنية ،ومختليتت سيتحية ،وحيد مختلف ،وغيرىت وند كتن ييتن تمك

المختليتتكتلتتلى:

أ .عدد()302مختليةيمحميتتالمنطقةالمركزية.
ب .عدد()08مختليةيمحميتتالمنطقةالحنويية.

ج .عدد()93مختليةيمحميتتاليحراتحمر.

بنبء انقذراث ورفغ انكفبءة

 .2الدورات التدريبية الداخمية بدعم من المشروعات التابعة لمقطاع:
يتلتنسيقمدالمشروعتتالتتيعةلقطتعالمحميتتالطييعية"مشروعاإلستدامةالمتلية– مشروعتحديث
اتستراتيحية الوطنية لمتنوع الييولوحى -مشروع دعم المحميتت الطييعة "  تم تنييذ عدة يرامإ وورش
عملودوراتتدريييةتستيدفالقطتعتتاليشريةالمختميةيتلمحميتتالطييعية:

 دورة يعنوان "التقييم السريد تولويتت فتعمية إدارة المحميتت الطييعية" يدعم من مشروع تحديث
اإلستراتيحيةالوطنيةلمتنوعالييولوحىوالذىعقديتلعينالسخنةفىاليترةمن.9633/33/0–2

 .3الدورات التدريبية الخارجية

 دورةتدريييةعن"التغيراتالمنتخية"يدولةحنوبأفريقيتفىاليترةمن .9633/33/93–32

 دورةتدريييةيعنوان"الرحدالييةى يمنتطقالمحميةاليحرية" -المرحمةاتولىيدولةأسيتنيتفىاليترة
من .9633/2/96–93
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الفصل الثامن

التشجري والغابات و األحزمة اخلضراء
مقدمة
تعد األشجار أحد أىم عناصر البيئة التي تمنح الخير والحماية والظل ،وتمثل الغابات واألشجار

المزروعة أحد عناصر الموارد الطبيعية التي تقوم بحفظ التوازن البيئي إلى جانب أنيا تمعب دو ارً
ميماً في البيئة الطبيعية التي تتواجد فييا ،وبدون األشجار فإن الحياة البشرية ستصبح غير

قابمة لإلستدامة ،من ىذا المنطمق وضعت وزارة الدولة لشئون البيئة اإلستراتيجية الخاصة بتنظيم
ودعم العديد من أنشطة التشجير وزراعة األحزمة الخضراء والغابات الشجرية.
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األنشطة واألعمال التي مت تنفيذها خالل عام 3102
 .1مشروع الحزام االخضر حول القاىره الكبرى:
ييدف المشروع لزراعة حزام أخضر حول القاىرة الكبرى بطول  011كم يزرع بو  551ألف

شجرة لإلستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج ،وقد تم اإلنتياء من زراعة األسبقية األولى
بدءاً من تقاطع طريق القطامية  -العين السخنة مع الطريق الدائـري وحتـى تـقاطع طريق القاىرة

السويس بطول 04كم ،حيث تم زراعة  65ألف شجرة ،ويتم حالياً متابعة أعمال الصيانة لتمك

المرحمة .وتم اإلنتياء من البنية األساسية لألسبقيو الثانية .بدءاً من تقاطع طريق القاىرة -
السويس وحتى تقاطع طريق القاىرة  -اإلسماعيمية بطول  8كم تمييداً لمبدء فى الزراعة حيث

سيتم زراعة  51ألف شجرة.

صورة ( )1-8تزىير أشجار األ كاسيا بالمرحمة األولى من مشروع الحزام األخضر

وت ــولى و ازرة الدول ــة لش ــئون البيئ ــة اإلىتم ــام بز ارع ــة األحزم ــة الخضـ ـراء ح ــول الم ــدن وك ــذلك ارش ــتراك ف ــى

مشروع األحزمو الخضراء فى الوطن العربى بالتنسيق مع األمانو العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة 22
دولة ،وجارى البدء فى الخطوات التنفيذية لممرحمو األولى من المشروع .
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 .2أنشطة التشجير وزراعة المسطحات الخضراء والحدائق:
تولى و ازرة البيئة اإلىتمام بالتشجير وانشاء الحدائق والمسطحات الخضراء ،وفى ىذا الصدد قامت

الو ازرة بتنفيذ ما يمى:

أ .تطــوير ميــدان النيضــة بــالجيزة ،وميــدان رابعــة العدويــة بمدينــة نصــر ،وميــدان التحريــر وذلــك
بإنشاء مسطحات خضراء بمساحة ( )05ألف متر ،وزراعة أشجار ونخيل وحوليات مزىرة.

صورة ( )2-8ميدان رابعة العدوية

صورة ( )3-8ميدان النيضة
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ب .تطــوير ورفــع كفــاءة حديقــة مستشــفى (  ) 57357عمــى مســاحة  06ألــف متــر حيــث تــم إنشــاء

المســطحات الخضـراء وز ارعــة الزىــور وأشــجار النخيــل وبرجــورت .كمــا تــم أيضـاً تطــوير حديقــة
الرسوة بمدخل محافظة بورسعيد عمى مساحو  23ألف متر.

صورة ( )4-8حديقو مستشفى 57357

صورة ( )5-8حديقو الرسوة ببورسعيد
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ج .رفــع كفــاءة وتطــوير حديقــة عزبــة الوالــدة بحمـوان عمــى مســاحة  6فــدان .كمــا يــتم إجـراء ومتابعــة
أعمال الصيانة لمزراعات بحديقة السالم بشرم الشيخ عمى مساحة  33فدان.

صورة ( )6-8حديقة عزبة الوالدة بحموان

صورة ( )7-8حديقة السالم بشرم الشيخ
حديقو عزبو الوالده بحموان
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د .قام ــت و ازرة البيئ ــة بتق ــديم ال ــدعم البيئ ــى لمم ــدارس والجامع ــات والمعاى ــد والمط ــارات والجمعي ــات
األىميــو وقوافــل التوعيــة البيئيــة ووحــدة الشــباب بــالو ازرة حيــث قامــت الــو ازرة بتقــديم الــدعم البيئــى

بعدد  21ألف شجرة خالل ىذا العام.

صورة ( )8-8مشاركة الشباب فى زراعة االشجار بحمالت التوعية البيئة

ـابعيين لمجي ــاز حي ــث يمث ــل ى ــذا المش ــتل
ه .إس ــتمرار تط ــوير المش ــتل المرك ــزي وحديق ــة الطف ــل الت ـ
حديقو عزبو الوالده بحموان
مصدر دائم إلنتاج األشجار والشـجيرات ونباتـات الظـل لمـدعم البيئـد لممـدارس ،ووحـدات األمـن

المركزي ،والمستشفيات العامة ،والمساجد ،واألديرة ،والجمعيـات األىميـة ،كمـا تعـد حديقـة الطفـل
المتنفس الصحد والبيئد لسكان مناطق القاىرة الجديدة ،كما تقوم الـو ازرة تفعـيالً لممـاده  27مـن

البيئــة بضــروره إنشــاء مشــتل بكــل قريــة ومحافظــة فقــد قامــت الــو ازرة بتقــديم الــدعم إلنشــاء مشــتل
لفرع الجياز بالوادى الجديد والفيوم باإلضافة إلى مشتل فرع الجياز بارسكندرية .
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صورة ( )9-8تطوير حديقة األطفال لجياز شئون البيئة بالقطامية

حديقو عزبو الوالده بحموان

صورة ( )10-8تطوير صوب المشتل المركزى لجياز شئون البيئة

78الده بحموان
حديقو عزبو الو

 .3زراعو الغابات الشجريو بإستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة:
يعد زراعة الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحد بعد معالجتيا من أفضل ارستثمارات
إلستغالل ىذه النوعية من المياه وأكثرىا أمناً ،فبجانب التخمص من مشكمة التموث الصحد فيوجد
العديد من العوائد البيئية واإلقتصادية واإلجتماعية التد يمكن الحصول عمييا من إقامة الغابات

الشجرية .من ىذا المنطمق فقد تضافرت الجيود بين الو ازرات المعني ـ ــة (و ازرة الدولة لشئون البيئة،
و ازرة الزراعة واستصالح األراضد وو ازرة الم ارفق) فد تنفيذ البرنامج القومد لإلستخدام اآلمن لمياه
الصرف الصحد المعالجة فد زراعة الغابات الشجرية وتنفيذ ما جاء بالكود المصري إلستخدام مياه

الصرف الصحد المعالجة فد الزراعة والصادر عام  ،2115حيث تم حتى اآلن زراعة  07ألف

فدان من الغابات الشجرية موزعة عمى  34غابة فى  07محافظة وييدف المشروع إلى :

أ .اإلستفادة من مياه الصرف الصحد المعالجة فد زراعة األحزمة والمسطحات الخضراء
والغابات الشجرية .

ب .إستصالح واضافة مساحات جديدة من أراضى المناطق الصحراوية .
ج .توفير فرص عمل جديدة لمشباب.

د .حماية مصادر المياه من التموث (نير النيل  ،البحيرات والمياه الجوفية) وكذلك التربة.

ه .توفير جزء من األخشاب المنتج محمياً وترشيد اإلستيراد من الخارج مثل أخشاب الماىوجند.

و .حماية المناطق الصحراوية والمدن الجديدة من الرياح والعواصف الترابية ،ومكافحة ظاىرة
التصحر.

ز .خمق صناعات خشبية واضافة مصادر دخل جديدة من اإلنتاج الثانوي لمغابات مثل تربية
ديدان الحرير لتصنيع الحرير والسيسال لتصنيع الحبال وانتاج الوقود الحيوي من زراعة
الجاتروفا والجوجوبا.

ح .إمكانية بيع أرصدة الكربون من األشجار التد تزرع بالغابات واألحزمة كمشروعات آللية
التنمية النظيفة ،ويتم إختيار األنواع النباتية التد يتم زراعتيا بالغابات بعناية وبخبرة عممية
متميزة طبقاً لمدى توافر القيمة اإلقتصادية العالية ،وكذلك مالئمتيا لمظروف األيكولوجية

لممنطقة (تربة ومناخ) .

مؤخر بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصالح األراضى ،وجامعة
وقد قامت وزارة الدولة لشئون البيئة
اً

ميونخ بألمانيا بشأن اإلستفادة من الخبرة ارلمانية فى مجال زراعة الغابات الشجرية ،فى إنشاء

المزيد من الغابات.
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خريطة ( )1-8توزيع الغابات فى جميورية مصر العربية

وبمغ إجمالى الغابات فى مصر  34غابة موزعة عمى  07محافظة وتم زراعة  07ألف فدان بالتنسيق
مع وزارة الزراعة ووزارة اإلسكان.

78

جدول ( )1-8توزيع الغابات التى تروى بمياة الصرف الصحى المعالجة بالمحافظات
المحافظة

تصرف المحطات
( ألف م/3يوم )

عدد الغابات

المساحة
المزروعة( فدان )

أسوان

100

4

730

األقصر

55

2

900

قنا

274

3

900

سوىاج

416

6

2491

نظام الري
التنقيط
التنقيط  +الغمر
المتطور

الغمر المتطور
التنقيط  +الغمر
المتطور

األنواع النباتية
المزروعة
كايا – ترميناليا
كايا -جاتروفـا كافـور  -توت
كافور – كايا
كايا -جاتروفا

أسيوط

223

3

495

التنقيط

كايا

المنيا

110

2

200

التنقيط

كافور – كازورينا

الجيزة

65

1

500

التنقيط

كايا – سرو

الدقيمية

2

1

200

التنقيط

سرو – كينوكاربسكازورينا

المنوفية

18

1

600

التنقيط

سرو – صنوبريات أكاسيا –

مطروح

50

1

200

التنقيط

كازورينا  -كافور

1

60

التنقيط

كازورينا – كافور

اإلسماعيمية

90

1

500

التنقيط

سرو – صنوبريـات كايا

السويس

30

1

400

التنقيط

جاتروفا

شمال سيناء

15

1

300

التنقيط

سرو  -صنوبر

جنوب سيناء

10

2

700

التنقيط

كافور – كازورينـا أشجار

البحر األحمر

94

1

200

التنقيط

كازورينا – جاتروفا كايـا

الوادي الجديد

41

3

1800

التنقيط  +الغمر

كايا – ترميناليا كازوريـنا –

34

11176

اإلسكندرية

اإلجمالي
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المتطور

كافور أكاسيا – أتل – نيم

اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ
اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﯿﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ :اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

اﻟﻔﺼل اﻟﺘﺎﺴﻊ :ﺘﻘﯿﯿم اﻷﺜر اﻟﺒﯿﺌﻲ
اﻟﻔﺼل اﻟﻌﺎﺸر :ﺤﻤﺎﯿﺔ وﺘﺤﺴﯿن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر :اﻟطﺎﻗﺔ

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر :اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸر :اﻟﻤواد واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺨطرة
اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ ﻋﺸر :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤراﻨﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺨﺎﻤس ﻋﺸر :اﻟﻛوارث واﻷزﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎدس ﻋﺸر :ﻓروع اﻟﺠﻬﺎز اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر :اﻟﺘﻔﺘﯿش واﻹﻟﺘزام اﻟﺒﯿﺌﻲ

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر :إﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻨظم اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻤس :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﯿﺔ

اﻟﻔﺼل اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر :اﻟدﻋم اﻟﻤؤﺴﺴﻲ
اﻟﻔﺼل اﻟﻌﺸرون ﻋﺸر :ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸرون :اﻹﻋﻼم واﻟﺘوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸرون :اﻟﺘدرﯿب اﻟﺒﯿﺌﻲ

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸرون :اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ واﻟﻌﺸرون :اﻟﺘﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ

اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ :اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

اﻟﻔﺼل اﻟﺘﺎﺴﻊ :ﺘﻘﯿﯿم اﻷﺜر اﻟﺒﯿﺌﻲ
اﻟﻔﺼل اﻟﻌﺎﺸر :ﺤﻤﺎﯿﺔ وﺘﺤﺴﯿن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر :اﻟطﺎﻗﺔ

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر :اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸر :اﻟﻤواد واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺨطرة
اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ ﻋﺸر :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤراﻨﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺨﺎﻤس ﻋﺸر :اﻟﻛوارث واﻷزﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎدس ﻋﺸر :ﻓروع اﻟﺠﻬﺎز اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر :اﻟﺘﻔﺘﯿش واﻹﻟﺘزام اﻟﺒﯿﺌﻲ

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر :إﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻨظم اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

انفصم انتبسع

تقييى انتأثري انبيئي
يقديت
طبقاً ألحكام القانون  4لسنة  4994بشأنن حااةأة البة أة وت حاأت الانةةوةأة والاعأل بالقأانون م أم 9

لسنة  "9009والال حة الانةةوةة الاعللة بالقمام م م  4095لسنة  9044والال حة الانةةوةأة الاعللأة
بأالقمام  740لسأأنة  ،9049فإنأأت ةماأ م كأ شأأعى طبةعأأب رو عاابأأاما اأأام رو عأأاى باقأألةم لماسأأة
اقوةم الانثةم البة ب لمانشنة رو الاشموع ب البلء فب انةةو الاشموع.

والهلف األساسي ان اطالبة الاشمواات الجلةلة باقةةم الانثةم البة ي لماشموع ب البلء فب الانةةأو

هأأو اطأأوةم ب أماام الاناةأأة ولأأة

انعهأأا رو عاا اهأأا وول أ اأأن طمة أ الاعأأمف امأأب ا ثأأام السأأمبةة

واإلةجابةأأأأأأأة لماشأأأأأأأموع بهأأأأأأألف اعإلأأأأأأأةم ا ثأأأأأأأام اإلةجابةأأأأأأأة واإل أأأأأأأال علأأأأأأأب رلنأأأأأأأب حأأأأأأأل ااكأأأأأأأن
رو اجنب ا ثام السمبةة ،وهأوا هأو رسأا

لمنضوب.

الاناةأة الاسأالااة الاأي بألونها ااعأما اواملنأا الاحألولة

و أأل اضأأان القأأانون م أأم  9لسأأنة  9009الاعمةأأف الاأأالب لاقةأأةم الاأأنثةم البة أأب " لماسأأة واحمة أ

الجلوا البة ةة لماشمواات الاقامحة الاب ل اؤثم ع اااها رو ااامسأاها لنشأاطها امأب سأالاة البة أة

وول بهلف حااةاها ".

وةحق اقةةم الانثةم البة ي األهلاف الاالةة الاي اعول بالنةع امب الاجااع والبة ة والاساثامةن:
 .4وضع اصاةم ركثم عسالااة بة ةاً باا ةحافإل امب الاوامل الطبةعةة .
 .9اإل لا ام بالقانون والاحللات والاعاةةم الانإلاة.
 .3الاوفةم في رم

الاا واكالةف الاشغة .

 .4اجنب الاعلةالت الالحقة.

 .5ةالة بو الاشموع احمةاً ولولةاً.
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األنشطت واألعًبل انىت مت تنفيذهب خالل عبو 1023
 .4ا امجعة نااوج ولماسات اقةةم الانثةم البة ي

تمممراجعة مميرمتعدممدمر م ر )4641رناممم ورم عج مميرمتعدممدمرعمت م خدجرعممد م ر م لر م مر،2013راممإلرعزمت م عمر

م مت م دلرعم م درمج رم مع م نمنرج مممر )9رم ممنير2009رم ما م ررج مممر )20رمعمت م رتممنىر نممصررنردى م جر رج ر
عمةه رفصرتعمدمرعمت خدجرعممد ر

لرا ررر ى ه رخ خمنردممرامنرتم جدارع مت مرعم عج مير مم رارامنر متدنر

دممرفصرعمع نمنرج مر )4رم نير،)1994رمدمضحرك رارانرعمة ملرج مر -9ر)1رمعمشكلرج مر 9ر)1-ر

ر

نا م ورعمتىممنديرعممد م ر رم عج م رتعدممدمرعمت م خدجرعممد م رعم ممعج ررمنةه م ر م لر م مر2013رام ممير نممصر
عمعط

رعما تنفي.ر
جدول ( )1-9عدد نمبذج التصنيف البيئي ودراسبث تقييم التأثير البيئي الواردة
لإلدارة المركزيت لتقييم التأثير البيئي عال اام  9043او اة امب القطااات الاعامةة

القطاع

الل النااوج واللماسات عال اام 9043

الصنااة

9896

العلاات

456

ال مااة

49

السةاحة

956

الطا ة/الكهمباء

995

اتاصاتت

80

البنةة األساسةة/الصحة

349

اإلجاالي

4644

89

شك

( )4-9الل نااوج الاصنةف البة ي ولماسات اقةةم الانثةم البة ي الواملة علي لإللامة الامك ةة لاقةةم
الانثةم البة ي عال اام  9043او اة امب القطااات الاعامةة

جلو ( )9-9او ف لماسات اقةةم الانثةم البة ي ان الحصو امب الاوافقة البة ةة انو اام  9009وحاب اام 9043

الاو ف

9009

9040

9044

9049

9043

اوافقة

4059

4389

9858

9974

3000

ت ةعضع

99

99

98

40

96

اعالف وانبةت باإل لا ام البة ي

57

76

49

69

90

عساكاا بةانات

450

686

544

767

884

مفا

749

753

498

498

644

اإلجاالي

5300

6948

3937

4945

4644

شك ( )9-9عجاالي الاشمواات الواملة لإللامة الامك ةة لاقةةم الانثةم البة ب عال األاوام ان  9043-9009ر
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 .9بعا جمسات اتساااع الاي ام اقلها عال اام 9043
تف د رارمام ررعماش جكيرعمةا هدجديرمت كد رعار نصررهاديرتحعدقرعمتمعفمقرعماةتا م رمكملراشمجمعرة دم ،ر

رر.

فع رتمرعزمت عمرم ع رةن

مناش ممجم
عمةن

رمإل تا عرماشجم

تجضم م رشم م مدير حعم مي،رمف ممصرهم م عرعزطم م جرفعم م رت مممر عم م رعم دم م را ممنر
رممت فم م ررد مميرع رع

رمه هرراخنيرمم ارعماشجم

 تم

رعمع امير و)رم مجارعمةمعنملرعممد دميرمعزةتا دمير

رعمت رتمر ع رةن

رمه ر :ر

رشجكيركنمجد ررمم6رركتممجر.

 اىنإلرامد ع ر عج ديرم م اجدي.
 انظمايرنعلرعما نف رعم طجررف رنط قرعمع هجررعمكمجدر.
 شجكيراىجرإدط مد رمن دجعادكرم م شجرانرجاض ن.
 تطمدجراجك ررممر ملرزنت ورعم ا رعم ضمدر.
 شجكيرةنمم لرمنكدا مد ر.
 احطيرىجيرىح رعمان دلرم معندممدير.
 شجكيرةنملرعممع درممن ر مدي.
 اىنإلرمط جد رم م شجرانرجاض ن.
 اشجمعرت مدجرعما نف رعم عج ديرمتحمدنه رإم رم م رحدمدرمملرمجق.
 اشجمعرإنت ورعألا رمند رمنشجكيرعممطنديرم

ا ررمعمكدا مد .

 اشجمعراملرعم جل.
 احطيراحم

رم معنطجر.

 احطيرعم ىجديرمن ا رعممد ديرمعممتجممديرم

ا ندي.

 اىنإلر دجعادك رجمد ل2رم م ممج.رر
رل .عمامعفعميرعممد دممير نممصر م رر )165رراممنرعماشممجم
عماشجم
ر

:ر

رعمكمممج ر عمع امميرور)رمهم هرراخنمميرمممم ارهم هر

 احطيرتممد ركهجم ءرغجلر اد طرم اد ط.


ديرمعرنت ورا ىم ر عج دير–رعمنمم جديرعمة د ر.
نطرمتىندإلرامد ع ر عج ر



د رط مرما ن ر-رعماند .
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ندنرمر مع رىحديرم م شجرانرجاض ن.
ر
 اىنإلر دجعادكرممجم
 احط را مةيرعمىجيرعمىح ر-راجك رعم نكي.ر
 انتةإلرممجتمر–راج راطجمح.

 إنت ورامد ع ر عج ديرحشجدير-رعمى محدي.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 احطيرتممد ركهجم ءرم م شجرانرجاض ن.
 عماجحنيرعمخ مخيرانرعم طرعمخ مثرماتجمرعألنف ق.
 ة ا يرعمكن نيرمن ن رممرمعمتكنمممةد ر–ر اد طرعمة د ر.
 احطيرتممد ركهجم ءرانرعم

د رعمفمتمفنطديرم مغج ي.

 احطيرا مةيرىجيرىح -رعمع هجررعمة د ر.
 اشجمعرامع ر ىعيرانرعمممم ردمجدخ نرممجورعم جل.
 نعلرمت عملرعما نف رعمىنميرمعم

ني-رعز كن جدي.

 ح د رت ندحرممند رانرعمح د ر–رعم مدس.
 تىندإلرملرمجقر–رمن ر مدي.
 انتةإلرةمجةددن رعم د ح .
 إنت ور كجرمنةج-رمن ر مدي.ر
رو .تمرجفار

ر )4راش جدإلرانرعمع اير رور)رمت خدجها رعم نم ر نصرعممد يرمها  :ر

 اشجمعرر ا ررمكدا مد رماح فظيرعماند .
 اشجمعرإ

ررت مدجرمط جد رعمجى ىرماح فظيرعمةد ر.

 احطيرا مةيرعمطفن رعما ديرمنمعتجرعمحفجرمعماد هرعماى حميرمحفجرعممتجملرماح فظيرعم هندي.
 اىنإلرر ا ررفم ف تديرماح فظيرر معن.
ر

املؤمتزاث وانندواث واندوراث

 .1تمممرعماشم جكيرفممصرمجشممتصر امملرمة ا ممير ممدنرشمماسرمشممجحر"اعأألةالت نإلأأام اقةأأةم الاأنثةم البة أأب"ر
م ماش جكيراإلرعزتح رعمنم صرمنةا د رعم انيرم ممد ي.ر

 .2حضمجر مجرر نرحا ديرعممد يرمعمانش رعم د حدي.
 .3حضمجرانت درعمم م رعمحدمد.
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 .4حضمجرمجشير الر نررعمتناديرعما ت عاي.
 .5حضمجرمجشير الر نرعمتغد عج رعمان دي.

 .6حضمجراؤتاجر جدطيرعمطجدقرمتطمدجرمجن اجرعمط يرعمنممدي.
 .7رحضمجراؤتاجرتجشد رعمط يرعمة د ررمعماتة ر.

 .8رحضرمجرمجشير الر نرا طجرتنمثرعممحجرعألحاجرم ندجر نرم م د .

 .9رحضمجرمجشير الرعممنكرعم مم رعم ىيرم مت عمدجرعمم ديرمعةجعءع رتعددمرعمت خدجرعممد .

 .10حضمجرمجشير الر نركدفديرعمت نمراإلرعمتغد عج رعمان دي.

انتنسيق وانتعبوٌ يع انىساراث واجلهبث املختهفت
تمر ع رعم د رانرعزةتا

عماشجم

رمنتن دقرمش نرعماشجم

راإلرعمةه رعما نديرعآلتدي :ر

رعماع ايرمعزشتجعط رعممد ديرمم ار

 .1عمهد يرعماىجديرعم ايرمحا ديرعمشمعطئ .ر
 .2عمهد يرعم ايرمنتناديرعمىن دي.
 .3عمهد يرعم ايرمنتناديرعم د حدي .ر
 .4هد يرعم ا رعممدطجدي .ر
 .5هد يرعمخجمررعم اكدي .ر
 .6م عجررعمىحيرمعم ك ن .ر
 .7م عجررعمامعج رعما ديرمعمجد.
 .8م عجررعمكهجم ءرمعمط ي .ر
 .9إ ع عج رش منرعممد يرم ماح فظ .

 .10عمة ا

رمعمةه رعممحخدي.

يتببعت تنفيذ انقبنىٌ وانالئحت انتنفيذيت
ى جرت د

رعم حيرعمتنفد ديرمنع نمنرج مر4رم نير1994رمم معجعجرج ممر1095رم منير2011رمعمتمصر

ت رمضممحرم ممارعمت م د

رعمتممصرمج رم مع م نمنرج مممر9رم ممنير،2009رم ىمميرفدا م رد ممىرنظ م مر د م ر

مع تام رعز تشم جددنرمعماك تمملرعز تشم جديرعم انمميرم ماةم
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رعممد دممي،رمتمممر عم رعمنةنمميرمهم رمىم ر

رمعز تا رحت رداكنرإى عجر ايرم مةهم رعز تشم جديرفم رعماةم
إى عجرشه ع رعمعد ر

عما تنفي.

رعممد دمير

بنبء انقدراث ورفع انكفبءة
 .1حضمجر
رر.

رانرعم م عج رعمت جدمدي:

مجررت جدمديرم ممن نرفصراة لرتعددمرعمت خدجرعممد .

رل .مجررت جدمديرما مد د رف راة ل
رو .مجررت جدمديرمكجمعتد رف راة لرعما مةيرعمامتكجررماد ررعمىجيرعمىح رمع

ررإ ت عاه .

ر  .مجررت جدمديرف راة لرإحى د رعممد يرمعمط ير–ر ا نر–رع ج ن.
 .2تف دلرإ ت عمر مع مرعمتىنديرعممد صرمناشجم

مةه رش منرعممد يرمشمكيرعما نما رعم ممدي.ر ر

رمعمنا ورعماح خيرمعت حته ر نصرعمام إلرعزمكتجمنصر

 .3إ م ع راةام مميرة دم رراممنرعأل ممميرعزجشم ديرعمات ىىمميرفممصرتعدممدمرعمتم خدجرعممد م رمعط م را تنفممير
مه رف رى رعزنته ءرانراجعة ته رحت رداكنرإى عجه ر ن رعمام إلرعزمكتجمن رمنم عجر :ر

رر .احط رتممد رعمكهجم ءرانرط يرعمجد ح.
ب .احط رتحنديرعماد ه.
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الفصل العبشر

محبية وحتسني البيئة الصنبعية
مقدمة
تس ع ا حكومة ععم حك

ةحتجت ععل ا مدو ع – ب ع  -أىععأ أةكة لتيععل .ة ععه ى ع ح

ع م كتوق ععا حتسععتق ح حتدت ععل

حك نطلا ستمةه تةجيلت ة حز ة حك ةكم كشئةه حكب ئم خال حكفت ة حكقل م ك أ حك ةدف حكب ئا كل نل م حك

ة فع مفلءة حك ل ل ه بيل ،ةح سلء ب أ حت نتلج حل نظف ،ةحك

أىأ حكسب كتوق ا حكتن م حك ست ح م ةخفض

حك لةثععلت حكنلتجععم ععه حكقطععلع حك ععنل ا ة كععم ععه خععال تنف ع حك ع
حك نل م ةتوق ا حتكتزحأ حكب ئا ةحستو حث س لسلت ج ة كخلا مةح

79

م،

ععه حكب ع ح

حكولك ععم ة حك سععتقبل م ك ع أ

فن م ت زة .

األنشطة واألعمبل الىت مت تنفيذهب خالل عبم :1023
 .1ش ةع حكتومأ في حكتلةث حك نل ي  -حك ولم حكثلن م ()2012 - 2007
يقوم المشروع بتقديم حزمة تمويمية ميسرة لدعم مشروعات التحكم في التموث الصناعي بالمنشآت الصناعية وتركز

(المرحمة الثانية) عمى محافظات القاهرة الكبري واإلسكندرية ،خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من خالل
توفيق أوضاع المنشآت الصناعية الكبرى والتي ينتج عنها أحمال كبيرة من مموثات الهواء والصرف.
يبمغ إجمالي الحزمة التمويمية لتمك المرحمة حوالى  541مميون دوالر ( 5مميار جنيه مصرى).
 02مميون دوالر

البنك الدولي لإلنشاء و التعمير.

ما يعادل 02مميون دوالر

بنك اليابان لمتعاون الدولي.

 02مميون يورو

بنك اإلستثمار األوروبى.

 02مميون يورو

الوكالة الفرنسية لمتنمية.

أ .مةه حك أ حكفني ة حك ؤسسي:
يهدف ه ذا المكون إلى تقديم الدعم الفني لمشركات الصناعية لمحصول عمى التمويل ورفع الكفاءة وتحسين األداء
البيئي .كما يساهم في دعم قدرات الجهات المسئولة عن تطبيق القوانين البيئية من خالل اإلجراءات اآلتية:

 إعداد دراسة مسح ميداني لمعديد من الشركات والمصانع لمتعرف عمىى المشىاكل البيئيىة وشىرف مفهىوم و فوائىد
المشروع.

 مسىىاعدة الشىىركات فىىي إعىىداد خطىىط توفيىىق أوضىىاعها البيئيىىة مىىع مراجعىىة الخطىىط التىىى تىىم إج ار هىىا مىىن قبىىل
اإلستشاريين أو من قبل الشركات نفسها.

 إعداد المواصفات الفنية لبعض الشركات المشاركة بالمشروع والتي تشمل الرسومات الهندسية.
 رفع قدرات العاممين بجهاز شئون البيئة والفروع اإلقميميىة ومكاتىا المحافظىات مىن خىالل مشىروعات مكافحىة
التموث الصناعي الخاصة بكل من مشروعي  ،EPAP II , PPSIوتطبيق خطط توفيق األوضاع البيئية.

 مساعدة الشركات المشاركة فى المشروع فى إعداد كراسة الشروط والواصفات.

 مساعدة الشركات فى طرف وتقييم المناقصات طبقاً إلشتراطات الجهات الممولة.
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ب .حك مةه حكت ة لا:

يهدف هذا المكون الى تقديم حزمة تمويمية ميسرة لممنشآت الصناعية لمقطاع العام والخاص ويقدم المشىروع الىدعم

لممنشآت الصناعية عن طريق قروض ميسرة يتم إعادة إقراضها مىن خىالل البنىك األهمىى المصىرى أو أحىد البنىوك
المشىىاركة ( %42قىىرض %02 ،منحىىة) وتحصىىل الشىىركة عمىىى قيمىىة ال %02مىىن قيمىىة المشىىروع بعىىد س ىنة مىىن
التشغيل الناجح لممشروع والتأكد من تحقيق الفوائىد البيئيىة ،ويشىترط أن تقىوم الشىركة بتمويىل  %52ذاتيىاً مىن قيمىة

المشروع.

ج .حك ةدف حكولكا كتنف

ش ةع حكتومأ فا حكتلةث حك نل ا  -حك ولم حكثلن م:

نجىىح المشىىروع فىىى تخصىىيص المبىىالغ بالكامىىل لمشىروعات مكافحىىة التمىىوث داخىىل المنشىىآت الصىىناعية و تىىم تنفيىىذ

العديىد مىن هىىذة المشىروعات و بالتىالى تحولىىت الشىركات المسىىتفيدة مىن التمويىل مىىن حالىة عىدم التوافىىق مىع القىىانون

إل ى ىىى حال ى ىىة التواف ى ىىق فيم ى ىىا يخ ى ىىص المش ى ىىروعات المش ى ىىاركة و بم ى ىىغ ع ى ىىدد المش ى ىىروعات المدرج ى ىىة بالمش ى ىىروع حت ى ىىى
ديسمبر 0252هو  25مشروعاً لعىدد  04شىركة بتكمفىة إجماليىة تبمىغ  541مميىون دوالر بتمويىل 531.01مميىون
دوالر مقسمة عمى النحو التالى:

ج ة ( )1-10حك ش ة لت حك

جم ب ش ةع حكتومأ فا حكتلةث حك نل ا حك ولم حكثلن م
حكتملفم حكتق

حك ش ة لت
تأ حكتنف
تأ حكتنف خال
ش ة لت فا
ش ة لت فا
ش ة لت فا

لأ 2013

ولم تجل ب حكتشغ

ولم حكتة

ةحكق لسلت

ةحكت م ب ( تةد ع إتفلد م حكق ض)

ولم حك نلد لت (حوت لك م تةد ع إتفلد م حكق ض فا حك بع حالة )2014
ش ة لت فا

ولم حكتوض

حتج لكا
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حك شل ع

(بلك ةال )

14

96,497

5

36,996

3

6,361

11

41,616

3

9

1

6,3

69

648,38

م

ة ف ل لا ب له ف

بلكش ملت حك ستف ة ة ةدفيل:
ج ة ( )2-10ش ة لت تأ حكتنف

حسأ حكش مم
حك

م كلنشل ةحكجلةمةز (ط ة)
حكش مم حكقة م كالس نت
كلم لة لت

ش مم

د م حكق ض بلك ل ةه

حك ةدع

أسأ حك ش ةع

حكقلى ة

حستب ح حكةدة

03334

حكقلى ة

ش حء ةو ة نظلفم ةةو ة شفط حت بم

03448

حالسمن م

حستب ح حكةدة

03447

حستب ح حكةدة

03175

حستب ح حكةدة حك ستخ أ بسخلنلت حكتن ش ةحكبةش

03115
23507

ةال

ش مم حك كتل كل لب

حكقل ةب م

ولةحه كألس نت

حكقلى ة

حستب ح حكةدة

س ة كلة ا

حكقلى ة

حستب ح حكةدة

03297

حمتل كلة ا

حالسمن م

حستب ح حكةدة

33946

ط ة كألس نت

حكقلى ة

ش مم حك ل

م كالس نت

تغ
ت

حالسمن م

لنع حكطةب ب ب حبة سل
أبة ز ب كألس ة

فالت

153003

فا خطةط حالنتلج

63045

حستب ح حكةدة
حكقل ةب م

إ ل ة تدى

193886

ةو حت حكعو ض حكفسفة م ،ةةو حت حكس ل
ةحكطةحو ه حك لوقم ( 3ش ة لت)

إج لكا حك شل ع

143561

633764

ج ة ( )3-10ش ة لت تأ تنف ىل خال

لأ  2013ةفا

ولم حكق لسلت

حسأ حكش مم

حك ةدع

أسأ حك ش ةع

حتسمن م كم بةنلت حك ة ةأ

حتسمن م

ةو ة إزحكم حلت بم
111

د م حكق ض بلك ل ةه
ةال
13718

م كلنشل ةحكجلةمةز ( سط )

حكش مم حك
ش مم حكن

كل ش ةبلت (م حش)

ولةحه كألس نت
أس نت س بة حك ل

حكقل ةب م
حتسمن م

ت
إنشلء وطم

حكقلى ة
م

حتسمن م

فا خطةط حالنتلج
لكجم له حك

103564
03641

ف حك نل ا

ت م ب فالت كطةحو ه حالس نت
تغ

1324

فلت حكمت ةستلت ما بفلت نس جا

إج لكا حك ش ة لت

735

213663

ج ة ( )4-10ش ة لت فا
أسأ حكش مم

حك ةدع

ولم تجل ب حكتشغ
د م حكق ض بلك ل ةه ةال

حسأ حك ش ةع

ش مم ىل فست فة

حتسمن م

إنشلء وطم

لكجم له حك

ف حك نل ا

1,36

ش مم م لز حك مت م

حك بة

إنشلء وطم

لكجم له حك

ف حك نل ا

1,768

ش مم م لز حكين س م

حك بة

إنشلء وطم

لكجم له حك

ف حك نل ا

1,896

13238

إج لكا حك ش ة لت
ج ة ( )5-10ش ة لت فا

ولم حكتة

حسأ حكش مم

حك ةدع

حسأ حك ش ةع

حكش مم حكقة م كالس نت
حكن
ش مم حك ل

ك نل م حكمةم
م كتم

حكبت ة

ةحكت م ب
د م حكق ض

حك ةدف حكتنف

بلك ل ةه ةال

حكقلى ة

ت م ب فالت نس ج م كخط  4 ،3حكجلف

1737

جل

حكت لد

حكقلى ة

حستب ح أبةحب حلف حه كلبطل لت

13945

جل

حكت م ب

حتسمن م

حستب ح حكف نة ب ل ة NMP

15

جل

حكتنف

حستب ح  13فلت فا نطقم حكت بئم ةنق

حك ل

م كألس نت

حتسمن م

حك ل

م كألس نت

حتسمن م

حستب ح فلت بخط دأ 2

ش مم بة تل إ ج بت

حكسل س ه

بلت

حكملنم خط 2 31

ةو ة حست جلع حك
111

1326

جل

حكتة

ةحكت م ب

7

جل

حكتة

ةحكت م ب

4

جل

حكتة

ةحكت م ب

أمتةب

كألس ة

ش مم أبة د

حك مسي

حكسل س ه

ش مم ةتج حفا

ةو ة حست جلع حك

حمتةب

ش مم حك ب م كألس نت

حتسمن م

كلم لة لت

حتسمن م

ش مم

إنشلء ةو ة

حتسمن م

بلت

إستخ حأ حكةدة حكب
إنشلء وطم

لكجم له حك

ت م ب ةو ة تية م كقسأ حك لكجم

حمتةب

إنشلء وطم

لكجم حك

ف حك نل ا

إج لكا حك ش ة لت

حسأ حكش مم

حك ةدع

إسمن م كلبت ة

حتسمن م

حكش مم حك

كلبت ةم لة لت

ش مم حك كتل كل لب

5

جل

حكتة

ةحكت م ب

9

جل

حكتة

ةحكت م ب

1328

جل

حكتة

ةحكت م ب

حكتة

0.09

حكتة

03106

ةحكت م ب
ةحكت م ب

783381

ج ة ( )6-10ش ة لت فا

م

ف

حك نل ا

حكسل س ه

ش مم ةن ف سل

لكجم بط قم حكتنلضح

16

جل

حكتة

ةحكت م ب

حتسمن م

حكقل ةب م

د م حكق ض

حسأ حك ش ةع
إ ل ة تدى

ولم حك نلد لت
بلك ل ةه ةال

ةو ة إنتلج

3

حكفة فة ح

ش ةع حكو
حك

ه شملم له

ف حك نل ا

فع مفلءة نظلأ تج ع حالت بم
ب نطقم حف حه حك ي

إج لكا حك ش ة لت

حكتق أ حكفنا ةحك لكا

136

جل

تةد ع ىلك ق

434

جل

تةد ع حك ق

9

111

حك ةدف حكتنف

ج ة ( )7-10ش ة لت فا
حسأ حكش مم

حك ةدع

ةتج حف ل

حتسمن م

حنت بلم

حتسمن م

د م حكق ض بلك ل ةه

أسأ حك ش ةع
إ لةتة

ولم حكتوض
حك ةدف حكتنف

ةال

نتجلت حكبةكا ب ةبل ه

إ ل ة ت ة حكم تةه

032

جل

توض

حك ةح فلت حكفن م

1

جل

توض

حك ةح فلت حكفن م

132

إج لكا حك ش ة لت

 .2ش ةع و ل م حكب ئم كلقطلع حكخلص ةدطلع حل ل حك لأ حك نل ي ( )PPSIحك ة
)(KFW

ه بنم حكت

حلك لنا

يهىىدف المشىىروع إلىىى تمويىىل مشىىروعات التمىىوث الصىىناعى بالمنشىىآت الكبي ىرة والمتوسىىطة والصىىغيرة فىىى مصىىر والتركيىىز
عمى محافظات الدلتا و الوجة القبمى ،ويقدم المشروع لمشركات الدعم المالى من خالل حزم ميسىرة ( %02لمصىناعات

الكبيرة %22-منحة لمصناعات الصغيرة و المتوسطة) دون إشتراط حصول الشىركة عمىى قىرض ،ويىتم متابعىة الشىركة
لمدة سنة من التشغيل و التأكد من الفوائد البيئية لممشروع.
وتقوم وحدة تنفيذ المشروع بإدارة ثالث برامج فرعية وهى:

 PPSI I وتبمغ إجمالى المنحة بة  2,1مميون يورو مخصصة لمشركات.
 PPSI II وتبمغ إجمالى المنحة بة  4,1مميون يورو مخصصة لمشركات.

 الجزء الممول من صندوق حماية البيئة و تبمغ إجمالى المنحة به ما يكافئ  2,221مميون يورو لمصناعات الصغيرة و
المتوسطة.

أ .حك ةدف حكتنف

كلش ملت حك شل مم فا ):(PPSI I

يبمغ عدد الشركات المشاركة بالمشروع  13شركة بتكمفة إجمالية  02,2مميون يورو بمنحة 1,5مميون يورو:
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ج ة ( )8-10حكش ملت حك شت مم بلك ش ةع في إج حءحت تنف م ختلفم
حكش ملت

حك ولم حكولك م
ش ملت تأ حكتنف ة ف حك نوم

حكتملفم حالج لك م
( ل ةه ة ة) كل

حت

( ل ةه ة ة)

حت ة حسلت فن م

48

66762

57,6

1

47642

47164

ف نوم حك حسلت فقط

8

-

47416

حالج لكا

5,

6373

572

ش ملت تأ حكت م ب ةحكتشغ
ش ملت تأ

د م حك نوم

ة فا

ولم حكق لسلت

ج ة ( )9-10ش ملت تأ حكتنف ة ف حك نوم

.1
.2

ةحكنس

47586

حسأ حكش مم  -حك ةدع

حسأ حك ش ةع

كأل ك ةن ةأ بنجع و ل ي

اػبدح رإٔيو ٗحذح صٖز
اىقطزاُ

67216

رغييز اى٘ق٘د ىيغبس اىطجيؼي

17648

47641

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد
ىيغبس اىطجيؼي

4744,

47442

رغييز اى٘ق٘د ىيغبس اىطجيؼي

37566

47,1,

رزميت فالرز ىنسبرٓ

47342

47463

رحسيِ ٗحذاد رْقيخ اىغبساد

47646

47441

كلغز ةحكنس

-3 .3

بمف حك ةح

ةحك بلغم /

كلغز ةحكنس

حك بلغم بمف حك ةح –

نع حكغز

ةحك بلغم /

بلغي حكب ضل

نع

 -4 .4حكسم ةحك نل لت حكتمل ل م  -أبةد دلص
 -5 .5حكن
 .6حك

حكت ة حك طلةب

حك نوم حك ستوقم

كلت ه – ح فة بلسةحه
م كلسبلئم حكو

ح فة-حسةحه

م (حكف ةس لمةه)

114

(بلك ل ةه ة ة)

(بلك ل ةه ة ة)

ج ة ( )10-10ش ملت تأ حكتنف ة ف حك نوم
حكت ة حك طلةب

حك نوم حك ستوقم

(بلك ل ةه ة ة)

(بلك ل ةه ة ة)

رزميت ٗحذاد ىيحذ ٍِ ري٘س اىصزف
اىصْبػي

47446

47482

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد ىيغبس اىطجيؼي

47,41

47141

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد ىيغبس اىطجيؼي

47644

47162

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد ىيغبس اىطجيؼي

47143

47462

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد ىيغبس اىطجيؼي

47441

47448

ضله

اسزجذاه خظ إّزبج اىطحيْخ ٗاىسَسٌ

47626

47452

نم

إػبدح رذٗيز اىَخيفبد اىصيجخ

47362

رزميت خظ طجبػخ جذيذ

4755,

إػبدح رذٗيز اىَخيفبد اىصيجخ

47114

47434

إػبدح رذٗيز اىَخيفبد اىصيجخ

47641

474,4

رزميت غاليخ جذيذح ثَشزَبالرٖب

4743,

47416

رزميت فالرز ٕ٘اء ٗ ػذد  6صٍ٘ؼٔ في
ٍْطقخ اىزغذيخ

47,,2

47635

حسأ حكش مم  -حك ةدع
 .1مله كت بئم حكغلزحت حك لش

حسأ حك ش ةع
ه

ضله

حكش د م.2

كلز ةت ةحك لبةه – حكزدلز ا3
حكش د م

.3

كلز ةت ةحك لبةه – سن ةب

 .4حك ديل م كلغز ةحكنس

– سن ةب3

حك ن ة ة
.5
.6

ضل ب حكش د م – حكزدلز ا 3حكش د م
نع حك ب ع – حك لش

ه

 .7حلى حأ ك نل م حكبالس تم-
حكمةث سةىلج
 .8حك ة لني ك نل م حكبالس تم-

نم

حكمةث سةىلج
 .9ش مم ب بةب

كل نل لت حكجل م-

نم حكمةث سةىلج
 .10حكمةث ك نل م حلغ م-

نم حكمةث

سةىلج
 .11حكمةث ك نل م حل الف حكو ةحن م-
نم حكمةث سةىلج

4766,

115

.12

نع ب حكوي كلطةب حكطفلي
بطلخل – حك ن ة ة

.13

نع حك ش لةي كلطةب حكطفلي
بطلخل – حك ن ة ة

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد ىيغبس اىطجيؼي

47424

47468

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد ىيغبس اىطجيؼي

47484

47466

جذٗه ( )11-14شزمبد رٌ اىزْفيذ ٗصزف اىَْحخ
اسٌ اىشزمخ  -اىَ٘قغ

اسٌ اىَشزٗع

اىزَ٘يو اىَطي٘ة
(ثبىَييُ٘ ي٘رٗ)

ٍحطخ ٍؼبىجخ ىيصزف اىصْبػي

17484

 .1اىزٗاد ىيذٗاجِ ٗاىصْبػبد اىغذائيخ -
اىشزقيخ

 .6جسذ ىيَؼبدُ – اىؼبشز ٍِ رٍضبُ

اىَْحخ اىَسزحقخ
(ثبىَييُ٘ ي٘رٗ)

47544
ٗحذح ىَؼبىجخ اىَخيفبد اىصيجخ

47,41

رزميت ٗحذح سْفزح جذيذح

47641

إػبدح رإٔيو خظ اىؼيف

47464

ٍ .3صْغ اىزيذ ٙإلسزخالص اىشي٘د
ٗأػالف اىذٗاجِ  -اىَْيب

47463

47643
إػبدح رإٔيو اىغاليخ

473,8

رزميت ٍبميْخ رشنيو اىجالسزيل

17666

47368

 .5سٕ٘بج ىيجالسزيل ٍ -ذيْخ اىن٘ثز
سٕ٘بج

رزميت  6مسبرحٗ 6 ،حذح حقِ 1 ،قالة 6
ٗحذح رشنيو ثالسزيل

47851

47656

 .6اىَزحذح ىيجالسزيل ٗإّزبج ٍ٘اسيز اىج٘ىٚ
فيْيو مي٘ريذ

رغييز مسبرح قذيَخٗ ،حذح حقِ ،قالة
ٗٗحذح رشنيو ثالسزيل ثبخز ٙجذيذح

47624

47648

 .4شزمخ دٗد ٙثالسذ  -اىجحيزح

جذٗه ( )16-14شزمبد رٌ اىزْفيذ ٗصزف اىَْحخ
اسٌ اىشزمخ  -اىَ٘قغ

اسٌ اىَشزٗع

اىزَ٘يو اىَطي٘ة
(ثبىَييُ٘ ي٘رٗ)

اىَْحخ اىَسزحقخ
(ثبىَييُ٘ ي٘رٗ)

 .1اىجزمخ إلّزبج اػالف اىذٗاجِ

رغييز غاليخ قيَخ ثبخز ٙجذيذح رؼَو ثبىغبس
اىطجيؼٚ

47612

47348

116

رزميت ٍ 6بميْخ مجس٘ه ٍ 6 7بميْخ طحِ
ٗقالة

47844

 .6أث٘ اىذٕت إلّزبج اىَ٘اسيز اىجالسزيل

رغييز مسبرح قذيَخٗ 7حذح حقِ 7قالة
ٗٗحذح رشنيو ثالسزيل ثبخزٙ

4752,

47184

ٍ .3صْغ اىْ٘ر ىيط٘ة اىطفي – ٚرشيذ -
اىجحيزح

إػبدح ر٘طيِ ٗاسزجذاه ٗق٘د

4714,

47445

ٍ .4صْغ ٍحَ٘د إثزإيٌ ثنز ىيط٘ة اىطفيٚ
– رشيذ  -اىجحيزح

إػبدح ر٘طيِ ٗاسزجذاه ٗق٘د

47648

47464

ٍ .5صْغ ٍحَ٘د رفؼذ ثنز ىيط٘ة اىطفي– ٚ
رشيذ  -اىجحيزح

إػبدح ر٘طيِ ٗاسزجذاه ٗق٘د

47648

47464

ٍ .6صْغ ػَبد اىذيِ اىَْس ٚىيط٘ة اىطفيٚ
– رشيذ  -اىجحيزح

إػبدح ر٘طيِ ٗاسزجذاه ٗق٘د

47145

47444

 .,شزمخ مبٍب ىيزصْيغ – اىؼبشز ٍِ
رٍضبُ

رزميت خظ دٕبّبد جذيذ يؼَو ارٍ٘برينيب

47386

474,5

ٍ .8صْغ ػجذ اىَجيذ ىيط٘ة اىطفي– ٚ
اىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47111

47434

ٍ .2صْغ أث٘ ثنز ( )1ىيط٘ة اىطفي– ٚ
اىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47116

47435

ٍ .14صْغ أث٘ ثنز ( )6ىيط٘ة اىطفي– ٚ
اىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47116

47435

ٍ .11صْغ إثزإيٌ احَذ ٕجييخ ىيط٘ة
اىطفي – ٚاىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47142

47434

ٍ .16صْغ حسِ ثسيّٕ٘ ٚجييخ ىيط٘ة
اىطفي – ٚاىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

4714,

47433

ٍ .13صْغ اىصذيق ىيط٘ة اىطفي– ٚ
اىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47428

4743

ٍ .14صْغ ٍحَذ حْف ٚػطيخ ىيط٘ة اىطفيٚ
– اىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47146

47431

119

ٍ .15صْغ أً اىسؼذ ٍحَذ فزح اىيخ ىيط٘ة
اىطفي – ٚاىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47146

47433

ٍ .16صْغ اىصقز ػجبص ػي ٚثسيّ٘ ٚػبٍز
ىيط٘ة اىطفي – ٚاىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47111

47434

ٍ .1,صْغ ٍجزٗك سيذ اىجْذ( ٙاىجْذٙ
ىيط٘ة اىطفي – )ٚاىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47143

47436

ٍ .18صْغ ػجذ اىحنيٌ ٍحَذ ثسيّ٘ ( ٚػبٍز
ىيط٘ة اىطفي – )ٚاىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47113

47435

ٍ .12صْغ أيَِ ثْٖس ٚىيط٘ة اىطفي– ٚ
اىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47111

47434

ٍ .64صْغ سؼبد حسِ ٕجييخ ىيط٘ة اىطفيٚ
– اىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

4714,

47433

ٍ .61صْغ ٍحَذ إسَبػيو ػطيخ ىيط٘ة
اىطفي – ٚاىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

471

4743

ٍ .66صْغ أشزف ثْٖس ٚىيط٘ة اىطفي– ٚ
اىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47422

4743

ٍ .63صْغ ف٘سيخ ػطيخ ػيس ٚىيط٘ة
اىطفي – ٚاىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47148

47433

6373

572

اإلجَبىٚ
ج ة ( )13-10ش ملت تأ حالنتيلء ه حكت م ب ة حكتشغ
حسأ حكش مم  -حك ةدع

ش مم إ ب مة كال ة م – حك لش

حسأ حك ش ةع

ه

ضله

ٍحطخ ٍؼبىجخ ىيصزف اىصْبػي

119

ة فا

ولم حكق لسلت حكب ئ م
حك نوم حك ستوقم

حسأ حكش مم -

(بلك ل ةه ة ة)

حك ةدع

47642

47164

ج ة ( )14-10ش ملت تأ
حسأ حكش مم  -حك ةدع

ف نوم حك حسلت فقط

حسأ حك ش ةع

حك نوم حك ستوقم (بلك ل ةه ة ة)

 .1دنل كلة ا – دةص بقنل

رح٘يو اىصزف اىصْبػي اى ٚشجنخ خبصخ
ٗاىَؼبىجخ اىثبّ٘يخ

47444

 .2حك كتل كالس ة ،حك ن ة ة

رزميت ٗحذح اساىخ اّجؼبثبد Nox

47441

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد ىيغبس اىطجيؼي

47441

رزميت فالرز إلساىخ األرزثخ

47446

– حك ولم غ ب م

ٍحطخ ٍؼبىجخ اىصزف اىصْبػي

47446

 SMC .6كل كمت ةن لت – حك ولم -غ ب م

ٍحطخ ٍؼبىجخ ىيصزف اىصْبػي

47446

ضله

ٍحطخ ٍؼبىجخ ىيصزف اىصْبػي

47446

رزميت ٗحذح ىغسيو ٗاػبدح رذٗيز اىيت

47446

 .3ش مم حك ن ة ة كل حتنجلت – سن ةب3
حك ن ة ة
 .4ش مم حل

ه

كلس ح م – حك لش

ضله
.5

ث له كلغز ةحكنس

 .7حكشة بجا كلغز – حك لش
.8

ه

ح فة كللب ةحكة ا – ح فة -
أسةحه
حتج لكا

47416

117

ب .حك ةدف حكتنف

كل ش ة لت حك شل مم فا ):(PPSI II

يبمغ عدد الشركات المشاركة بالمشروع  20شركة بتكمفة إجمالية  21,000مميون يورو بمنحة  3,004مميون يورو:
ج ة ()15-10

حكش ملت حك شل مم بلك ش ةع
حكتملفم حالج لك م

د م حك نوم

( ل ةه ة ة)

( ل ةه ة ة)

2

137868

67246

5

27,12

6735,

13

147336

17,2

حب لً  :ش ملت تقةأ بإ ح حك حسلت حكفن م

5

17541

47332

حتج لكا

36

357464

,7468

حكش ملت

حك ولم حكولك م
ف حك نوم

أةالً :ش ملت تأ حكتنف ة

ثلن لً :ش ملت تأ حالنتيلء ه حكت م ب ة حكتشغ
ة فا

ولم حكق لسلت حكب ئ م

ثلكثلً :ش ملت جل ي تة

حك

حت

ج ة ( )16-10ش ملت تأ حكتنف ة

حسأ حكش مم  -حك ةدع
 .1بو ه بلم  -حكبو ه
 .2حك

 -حكبو ه

م حكبلج م م كلستث ل حت حك نل م

 .3ش مم سن ة تل كل نل لت حكغ حئ م -
حك ولو

 .4ش مم ك

كل نل لت حكغ حئ م  -حك ولو

ف حك نوم
حكت ة حك طلةب

حك نوم حك ستوقم

ٍشزٗػبد رحسيِ ثيئخ ػَو

4754,

47155

ٍحطخ ٍؼبىجخ صزف صْبػٗٗ ٚحذح رؼجئخ

17642

47363

ٍحطخ ٍؼبىجخ صزف صْبػٍٗ ٚشزٗػبد
رحسيِ ثيئخ ػَو

4745,

47826

ٍشزٗػبد رحسيِ ثيئخ ػَو ٗٗحذح
إسززجبع اىْشب

4754,

47244

حسأ حك ش ةع

111

(بلك ل ةه ة ة)

(بلك ل ةه ة ة)

 .5ش مم حك كتل كل خلأ ةحكج حن ت – شا

ٍحطخ ٍؼبىجخ ٍيبٓ اىصزف اىصْبػٚ

473,8

47115

ٍحطخ ٍؼبىجخ ٍيبٓ اىصزف اىصْبػٚ

473,8

47115

ٍحطخ ٍؼبىجخ ٍيبٓ اىصزف اىصْبػٚ

473,8

47115

ٍحطخ ٍؼبىجخ اىصزف اىصْبػٍٗ ٚؼبىجخ
اىَخيفبد اىصيجخ

17466

47623

اسزجذاه ٗق٘د

47116

47434

137868

67246

حكث بله
 .6ش مم حكوسنم كل خلأ ةحكج حن ت  -شا
حكث بله

 .7ش مم أةنمس كل خلأ ةحكج حن ت  -شا
حكث بله
 .8ش مم حتس ل ل م كل ةحجه  -حس ل ل م
.9

نع حو

و

وسن ه كلطةب

حكطفلا-حك و ة م -حكبو ة
حتج لكا

ج ة ( )17-10ش ملت تأ حالنتيلء ه حكت م ب ة حكتشغ
لط كلولة لت (

.1

لط)

ٍٗؼبىجخ ٍيبٓ اىصزف اىصْبػٚ

47445

47486

ٍحطخ ٍؼبىجخ صزف صْبػٗ ٚرؼذيو فٚ
اىؼَييبد اإلّزبجيخ

47844

47246

ٍؼبىجٔ اىصزف اىصْبػٚ

47646

4743

ٍشزٗػبد رحسيِ ثيئخ ػَو ٍٗؼبىجخ ٍيبٓ
اىصزف اىصْبػٚ

375

47,

ٍشزٗػبد رحسيِ ثيئخ ػَو

47844

47643

27,12

6735,

 .2ب مل  -دة سنل
 .3حل
حك لش

كت ن ع ةتج ع حكس ل حت –
ه

ضله

 .4حكش مم حك لك م كل نل لت حكغ حئ م
(

نع حكبسمة ت )  -حكسل حت

ة فا

ولم حكق لسلت حكب ئ م

 .5حكش مم حك ب م كل نل لت حكطب م -
حكسل حت

اإلجَبىٚ

111

ج ة ( )18-10ش ملت فا
حسأ حكش مم  -حك ةدع
.1

نع ج

حكطفلا -
.2

حك تةكا كلطةب

لط

نع أو

كلطةب حكطفلا –

ن

لط
نع و

.3
–

ىن

كلطةب حكطفلا

لط
نع ةنس ةنس كلطةب حكطفلا

.4
–

لط

.5

نع ضل ب حكو

حكطفلا -
.6

كلطةب

لط
الح حكس كلطةب حكطفلا

نع

-

لط

.7

نع م ل حكس كلطةب حكطفلا -
لط
نع و

.8

كا كلطةب حكطفلا -

لط
.9

نع و

-

لط

كا  2كلطةب حكطفلا

.10حكش مم حك ةك و كل نل لت حكطب م
– حك لش

ه

ضله

.12أ سل -حكف ةأ

ولم حكتة

ة حكت م ب
حكت ة حك طلةب

حك نوم حك ستوقم

(بلك ل ةه ة ة)

(بلك ل ةه ة ة)

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

ٍؼبىجٔ اىصزف اىصْبػٗ ٚرؼذيو فٚ
اىؼَييبد اإلّزبجيخ

47,25

47641

رؼذيو ف ٚاىؼَييبد االّزبجيخ ٍ 3شزٗػبد

67246

47244

حسأ حك ش ةع
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ه

.13حكةطن م كل ة-حك لش

ضله

ٍحطخ ٍؼبىجخ اىصزف اىصْبػٚ

اإلجَبىٚ

ج ة ( )19-10ش ملت فا

حك

17426

47628

147336

17,2

ولم إ ح حك حسلت حكفن م
حكت ة حك طلةب

حك نوم حك ستوقم

47124

حسأ حكش مم  -حك ةدع

حسأ حك ش ةع

ةبمس  -حالسمن م

ٍبميْبد اػبدح رذٗيز اىج٘ىٚ
ثزٗثييٍِْ/شبر اى ٗ ٚمبثيْخ دٕبُ
ثبإلضبفخ اىٗ ٚحذح حقِ

47263

ٍحطخ ٍؼيجخ ٍيبح

47188

47432

نع ةف  -حتسمن م

إػبدح رذٗيز ٕيذٗمسيذ اىنبىسيً٘

47166

47432

نع ةف  -حكسل حت

إػبدح رذٗيز ٕيذٗمسيذ اىنبىسيً٘

47166

47432

ٍحطخ ٍؼبىجخ اىصزف اىصْبػٚ

47138

47468

17541

47332

م كلبالستم ة حكمي بلء

بلم ه كلبة لت

(بلك ل ةه ة ة)

حتج لكا

ج .حك ةدف حكتنف

كلش ملت حك شل مم  PPSIفا حكجزء حك ة

ه

(بلك ل ةه ة ة)

ن ةا و ل م حكب ئم:

يبمغ عدد الشركات المشاركة بالمشروع  2شركات بتكمفة إجمالية  0,22مميون يورو بمنحة  2,20مميون يورو:
ج ة ()20-10

حك ولم حكولك م
ش ملت تأ حكتنف ة
حالج لكا

ف حك نوم

حكش ملت حك شل مم بلك ش ةع PPSI
حكتملفم حالج لك م

د م حك نوم

( ل ةه ة ة)

( ل ةه ة ة)

6

6746

4766

6

6746

4766

حكش ملت
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ج ة ()21-10
حسأ حكش مم  -حك ةدع

.1

حسأ حك ش ةع

حكت ة حك طلةب

حك نوم حك ستوقم

(بلك ل ةه ة ة)

(بلك ل ةه ة ة)

رزميت غاليخ رؼَو ثبىغبس اىطجيؼي

47126

رزميت سي٘ر ّبقيخ ٗٗحذاد رٖ٘يخ

4766,

ٍحطخ ٍؼبىجخ ىيصزف اىصْبػي

47146

اسزجذاه ٗحذح اىزؼجئخ اىيذٗيخ ثبخزٙ
أٗرٍ٘برينيخ

47164

4743,

رزميت ّظبً رٖ٘يخ في ثيئخ اىؼَو ٗػذد 4
ص٘اٍغ في ٍْطقخ اىزخشيِ

47565

47158

اسزجذاه خظ اّزبج اىخشت ثخظ جذيذ

47144

خظ دٕبُ جذيذ

4761,

اسزجذاه ػذد ٗ 14حذاد طجخ سنز-
ط٘احيِٗ -حذح إساىخ أرزثخ

47425

47142

6746

4766

نع حك لس ه كل م ةنو -حك نطقم

حك نل م بلك ن ل.

 .2حك ختل كل نل لت حكغ حئ م.
 .3حكز أ كأل الف.

ش لت تأ حكتشغ

ةحكت م ب

 .4حكسبع كألخشلب.

47162

47142

 .5حكف سله كل نل لت حكغ حئ م.
حتج لكا
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انفصم احلداى عشز
انطداقة

مقدمة
ف ى ض ء ءقع ط ع لط قة لع ص قة

قةع ع ى ى تحك ي ال ل
قة لعص ءقة تال ص ط ط

ءذةك

ءغي

ى حلةي ل ءقحتيلج ل ء ءح ل قةتة ي ص ءق تق ل ال عت لا قة ء ةى ف

قة لع ص ءت

قةتة يص قةء ةي ص يع ا

ال إككل كل فى تءفي

ال

يا إك تكهاكل الةتال ع ط ق ك ت قتيجيل ءقةط

قة لع ص ف ى

ا ق قةقض ليل قةءقج ه تاةيك ل ءت ءي ا ل ا لص ك ت

ءت ءفي إك تم ل ق ءتحقي ع ىءق ا إعت لايص ال

ت لاى إة ى ق تق ل اتةلفك يص قةق لى ل قة ةتج ص قة

ءق جت لىيص كءق ى ى كتءى قة ءق

ء قةق لىل

قةء ةي ص ةق لط

ء قةاءةص ااع.
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يص ءتحك ي ق ءض لط ق عت

لايص

األنشطة واألعمدال انىت مت تنفيذهدا خالل عدام 3102

 .1إعددداد رير ددر عنددك عد
اخ

فد ر ا علددأ ثددر ك عمددم رلدددث وكددك فد ر ا علددأ وفد

به .

 .2رأ ري أ ودراسة عدد ( )3ن ج ف ورة
ا علأ ا نب رم ور و ر ف ر ا علأ.

 .3إعداد يررح ثروع ر و ر إع دة رو
ا ثرك ة).

 .4ا رنس ق د ا سدرر ر ا درانب

وره يد ة م إ د ر نوو دة ر دو ر رفنو و د نو عدة نرد ج
ف ر ا علأ بن ق ل ود ت (ا يم وب دة د د د د ا يد ررة د د د د ا دةة د د د د

دم ا سدرر ر دم بددالك ا

ا سرر ر ة ا ر لة ب ل وة ا بل رة.

 .5دراسة و ن كثة يررل ت ا وك ا ن سب نث ء نن
ا سرهال

م كة

ددر

ا ر ددو ر

ا خمع ت ا ةراع ة.

كدة د ا خمعد ت ا بمد دة ،و ن كثدة ا عدر

نر ج ا ب ت فألد بدالك ا وكود م ند ن فر عدة

املؤمتزات وانندوات وورش انعمم
 .1ا ث د رفة ب د ؤر ر ا ر ددث عثددر مرن ددة ا سددردا ة م ددد ا نددن ع ة نددد ية ا ب لددة رلددت عن دوا (ا رن ددة
ا سد ددردا ة وا

ك د ددة)  ،وا د د ى خمد د د

إ د ددم ض د ددرورة ا رن د ددة ا سد ددردا ة م د ددد ا ند ددن ع ة ن د ددد ية ا ب ل د ددة
كة ورث در م ا نن عة وا

وا ار ع ت ا ب ل ة م نثآت ا نن ع ة وفع ءة ا

 .2ا ث رفة ب ؤر ر ا رن ة ا نن ع ة ا ث مة وا سردا ة ب رع و

د ا بدالك ا خرمعة م كة.

نو ة األ أ ا رلدة مرن دة ا ندن ع ة

"  ،" Organization of the United Nations Development Industryل ددث ردأ إسددرع ار
رير ر ع أ  2113ألنث ة ا رم رأ رنع ر ب نر ب رع و

.2114

 .3ا ث رفة م دؤر ر رن دة إكمد أ كند ة ا سدو
ا ب لم (ب ت ا ي ررة) .2113

ضد

ا خ د ا سدررار م مرن دة ا ع ران دة ب رفدة ا ريد م

 .4ا ثد د رفة ددم ددؤر ر بعند دوا "نل ددو بند د ء نود د أ إبرفد د ري و ند د
سرثع ت

عة ع

ث

.2113

ا ون دو ب ض ة إ م ا عر

ا رن و ة ع أ

دددعأ ا كرند د د األخض ددر" ب رف ددة ر دددر ب

 .5ا ث رفة م ؤر ر ا رن ة ا سردا ة (ا رلد ت واأل ق) ب رفة ا ؤر رات ب

عة ا ي ررة .2113

 .6ا ث د رفة ددم ورثددة ع ددك ردر ب ددة (رعة ددة ا وو د لك ا خض دراء ددم ن يددة ا ثددرق األوس د وث د ك ا ر ي د
 )2113رور نو د د د إ

.

 .7ا ث رفة وا عداد م ورثة ع ك رلت عنوا "ا رلوك نلو ا كرن د األخضر م نر" ا ي ررة .2113

111

و اةرة ا خ ر ة ا نر ة ،ل ث رأ دعوة

 .8ا ث رفة م ورثة ع ك ب رع و

وروض ح عهوأ ور ب ي ت ا كرن د األخضر .2113

 .9ا ث رفة م ورثة ع ك لوك "ا درو

ا رم رع نم ا نةاع ت" ل ث رأ ريد أ عر
خ د ددالك ث د ددروع ت ا

ا كرن د ة وا

رم

ع ا لفو ة ن كثة

وا رلد ت رنع ا رن ة ا سردا ة د د د ا ب دئ ا رو ه دة دم ا بمددا
ع ا رن ة ا سردا ة و هود نر رنع ا رن ة ا سردا ة

ك د ددة ا د د دددة وا ر د ددددة واس د ددرخداأ ا لد د د ة ا ب ع د ددم ،2113وا ر د ددم نو رهد د د ا م ن د ددة

ر ع ة لرب رس ب د نة ب روت د د د بن .

بنداء انقدرات ورفع انكفداءة
حضء اء تا يايص فى تحكي الل
فع ءة ا

قة لعص فى ع لط قة ةلىص موكوك عمم ا س س ت ا داع ة ريدأ نوأ

كة م ا نن عة وا ونوك إ م ا رن س ة ا ع

برع ة ثروع رلس

ا نن ع ة (ا ون دو).

فع ءة ا

ة ونثر ا وعم بنوأ فع ءة إسرخداأ ا

كة م ك ع ا نن عة م نر ب رع و
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كة وادارره ،

نو ة األ أ ا رلدة مرن ة

الفصل الثانى عشر
مقدمة

املخلفات الصلبة

اإلدارة السميمة لممخمفات الصمبة ىى حجر الزاوية لموصول إلى بيئة نظيفة ،حيث أنيا من أولى المشكالت

البيئية التى تؤثر بشكل مباشر عمى المواطن صحياً واجتماعياً واقتصادياً.

ولعللل الزيللادة السللكانية مللن أىللم أسللباة مشللكمة إدارة المخمفللات ،فللادارة المخمفللات الصللمبة فللى مصللر تمثللل
تحللدو وا للج لمجيللات المعنيللة والزيللادة السللكانية وتفللاوت ا نمللاط المعيشللية وقمللة الللوعى البيئللى أدو إلللى

تفاقم المشكمة وجعميا إحدو أىم المشكالت التى تلؤثر سلمبياً عملى حيلاة الملواطن مملا يتطملة ملن الجيلات

المعنية تبنى استراتيجيات وسياسات ذات أثر فعال وتدابير عاجمة لمق اء عمى ىذه المشكمة.

ولتعميق المفاىيم البيئية الخاصة بادارة المخمفات وربط إقتصاديات ذلك بالنواحي اإلجتماعية والبيئية ،فقلد

أصللبحت عمميللة إدارة المخمفللات اليللوم فللي معظللم دول العللالم مللن ا مللور الحيويللة لممحافظللة عمللى الصللحة
والسلالمة العاملة ومللن ثلم فللان منظوملة إدارة ىللذه المخمفلات تعتبلر منظومللة متكامملة ومترابطللة ،تعتملد كللل
خطوة منيا عمى سابقتيا ،وتمثل في نفس الوقت ا ساس اللذ يقلوم عميلو ملا بعلدىا ،حيلث تبلدأ بعمميلات

الفصلل ملن المنبل والجمل والنقلل وعمميللات التلدوير واسلترجاع الملواد وانتلاج طاقلة بديمللة يمكلن ا سللتفادة
منيللا وأخي ل ارً الللتخمي الصللحي واآمللن لممرفو للات فللي المللدافن الصللحية ،ومللن ال للرور فللي كللل مرحمللة

إستخدام وسائل مناسبة ومالئمة لمظروف السائدة ،والموارد المتاحة والمحددات القائمة.

وتتمخي المشكمة في أن النظم القائمة حتى اآن لم تمبي إحتياجات المجتم بمختملف شلرائحة ملن حيلث

تحقيق مستوو مقبول من النظافة وتقميي المخاطر الصحية واإل نعكاسات البيئية السمبية وتلوفير المظيلر

الح ار العام.

تقلللدر كميللة المخمفلللات البمديللة الصللمبة فللى مصللر مللا يزيللد عللن  02مميللون طللن سللنوياً طبقلاً لتقللديرات عللام

 ،0202يتوللد علن محافظلات إقمليم القلاىرة الكبلرو االقلاىرة  ،الجيلزة  ،القميوبيلة  3.2مميلون طلن سلنوياً
تمثللل نسللبة  % 54مللن إجمللالى المتولللد السللنوو مللن المخمفللات البمديللة الصللمبة ،كمللا يبمل متوسللط كفللاءة

عمميللات الجمل والنقللل فللى المنللاطق الح للرية مللنا  %54 - 42ويبمل متوسللط كفللاءة عمميللات الجمل

والنقل فى المناطق الريفية ،% 52مما يشكل خطورة عمى الصحة العامة والبيئة المحيطة فى عدم التعامل
م المخمفات فى إطار المنظومة المتكاممة لممخمفات البمدية الصمبة.

تبم نسة عمميات المعالجة والتدوير فى مصر إلى حلوالى  % 9.4ملن إجملالى المخمفلات البمديلة الصلمبة

التى يتم التعامل معيا وىذه تمثل نسبة

ئيمة جداً من كمية المخمفلات التلى يمكلن اإلسلتفادة منيلا ،والتلى

سيتم العمل فى الفترات القادمة عمى تعظيم اإلستفادة من عمميات المعالجة والتدوير.

إن عمميات التخمي النيائى من المخمفات تتم فى أغمة ا حوال بالمقالة العشوائية غيلر المحكوملة والتلى
ال يتم السيطرة عمييا مما يجعميا عر ة لإلشتعال الذاتى مما يعرض البيئة إلى أخطار شديدة.
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األنشطة واألعمال الىت مت تنفيذها خالل عام 1023

 .0خطة السيطرة عمى المقالة العمومية أثناء ظاىرة نوبات تموث اليواء الحادة:
تم اإلنتهاء منن اسينرة ع ى نل اسمباسنع اسيمومرند س نل منن ت نو اسهنواء ن رم اسبنار ع اسب ن ى نانناء ةتن ع نو نا
ت و اسهواء اس ال وذسك من خالل :

ن .وضننخ خةنند س م ا نند واسيننرة ع ى ننل اسمباسننع اسيمومرنند (شن امن

– اس و ربننل – اسيننالم -اسوةنناء والمننل

(اسمنةبنند اسيشنوا رد  -شننا اساي ننان -اسفيننةاة س ننل مننن ت ننو اسهنواء ن رم اسبننار ع اسب ن ى ناننناء ةت ن ع
نو ا

ت و اسهواء اس ال.

ع .اسهلف اس ريل من خةد اسيرة ع ى ل اسمباسع اسيمومرد رو استيامل مخ اس ا ا رن

نن رنذا اسمباسنع

اسيمومرنند واسيش نوا رد مباسننع كر ن م بومنند ورننتم ةرهننا نىمننال ة ن ص ىش نوا ص ونىمننال س

اس ن ر ع

و ن ا س بنناوتف

ننفد ميننتلرمد إليننتخ او اسميننالن ورننتم استيامننل ةننص رننذا اسفت ن ع ىمننال اسيننرة ع ى ننص

اس ا ا ىن ة را استيورد س مخ فا

ميننلا

ننناىا

وتشورن اس مال والت د واست ةرد اسم اش ع س ا ا من خالل توةر

بننل مو ننخ س يننرة ع ى ننل ت ننك اس ن

.3152/55/51

خننالل ةت ن ع نو ننا

ت ننو اسه نواء مننن  3152/9/51تننص

جدول ا 0-00المعدات التى تم توفيرىا لمسيطرة عمى المقالة العمومية
الموق

لودر

سيارة قالة حمولة  02طن

الروبيكى

0

0

الوفاء وا مل ا المنطقة العشوائية

0

0

شق الثعبان

0

0

شبرامنت

0

0

السالم

0

0

الفسطاط

0

0

اإلجمالي

5

5

121

و .بمننا تضننمن

اسخةنند نرض ناس استنيننرا اسننلا م مننخ اسيننالع م نناةاص اسبننار ع اسب ن ى وبننذسك

اسنااةنند واستجمرننل اسبننار ع واسجر نصع وذسننك سمنا شنند ننيننع اسة ن ا س يننرة ع ى ننص ىم رننا
س بمامد واسمخ فا

وىم را

ةيها إسص موا خ اسمباسع اسيمومرد نوالس ول.

صورة ا  0-00مقمة الروبيكى أثناء أعمال السيطرة

صورةا 0-00مقمة شبرامنت أثناء أعمال السيطرة

121

ينناء رر تننص

اسجمننخ اسرننومص

صورة ا 2-00مقمة الوفاء وا مل االمنطقة العشوائية أثناء أعمال السيطرة

صورة ا 5-00مقمة السالم أثناء أعمال السيطرة

صورة ا  4-00مقمة الفسطاط أثناء أعمال السيطرة
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 .3لء اسيمل وتش رل م ةد مناوسد اس ياترن م اةاد اسبار ع.
 .2لء اسيمل وتش رل م ةد مناوسد اسم روةرد م اةاد اسجرصع.
 .4اسمشا بد ةص إنشاء اسش بد اسوةنرد اسم
(يور

–ن

رد ست الل اسمي وما

ةل مجال إلا ع اسمخ فا

واسخ ا

اس

د

و ةها.

ن .نرم اسمهام اليايرد سش بد يورع ن ن

رص:

• ارجال مجال إ رمص ست الل استجا ع واسخ ا .
• اسبرام نشةد س تل رع و ناء اسبل ا .
• تيصرص استياون رن اسجنوع ن اسجنوع و اسشمال ن جنوع ونبل اسمه ا .
ونلوا

• تةور نلسد إيت شالرد ول ايا

س ناع اسب ا ومشا رخ نموذجرد

ع .نرم ننشةد ش بد يورع ن ن :
• إىلال تبا ر منتامد ول إلا ع اسمخ فا
• إ امد منتلرا

اس

د.

وو ف ىمل إ رمرد ول إلا ع اسمخ فا

• إنشاء وا د اسبت ونرد إ رمرد ول إلا ع اسمخ فا
• إىلال اىلع رانا

اس

اس

د.

دwww.sweep-net.org) :

شام د ول الة اف اليايرد واسمي وما

ةص رذا اسمجال.

• تنفرذ امج تل ر رد وننشةد تي رمرد إسبت ونرد.
• تبلرم خلما
• تنفرذ مهما

تبنرد وايتشا رد.
تبنرد ومشا رخ نموذجرد

مرلانرد وصرا ا

 .4المشاركة فى تطوير نظم إدارة المخمفات
ن .لىم ملرند الرع وشالترن ميلا
ع .تنفرننذ مش ن وع ىم رننا

س ةخ بفاءع ىم را

اسف ن ص مننن اسمن ننخ إسننل ( ةننع –

ورشمل اسجمخ من اسو لا

اسيبنرد و مال

اسجمخ واسنبل لاخل اسملرند.
ن ع بمش ن وع تج ر ننل م اةانند اسجر نصع

استوىرد تمهرلاس ستنفرذا ى ل ا ل اسم اةاا .

و .تةور نلاء ىمل اسمتيهلرن وجاميل اسبمامد من خالل تنارم اسيال د استيا لرد مخ اسشن با
ال رنناء مننخ نرمرنند ايننتبمال تبيننرم اسم يننا

اسيننبنرد ة ب ناس سخ ن ا ة ال رنناء مننخ نرمرنند اسف ننل ننرن

جاميل اسبمامد واسمتيهلرن واستيا ل مخ بالس منهم ةل مجال ىمل.

ل .تةور م انخ تلور اسمخ فا

و يناء

واسيمال اسيضوى سإليتفالع من م ةوضا

اسبمامد ةل إنتاو R.D.F

ه .استنيرا واسمتا يد مخ م اةاد اسبار ع ست ورل ملةن اسوةاء والمل إسل لربد ىامد.
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انفصم انثانث عشز

املىاد واننفايات اخلطزة
مقذمة
تم تعريف النفايات الخطرة من قبل وكالة حماية البيئة األمريكية( )EPAبأنهاا بباارة بان نفاياة لو خمايط مان

بدة نفايات تشكل خط ارً بمى صحة اإلنسان لو الكائناات الحياة األخارو ساواى بماى المادو الورياب لو البعياد

لكونها قد تسبب آثا ارً تراكمية ضارة بمى صحة اإلنسان.

وهناااك تعريااف آخاار لمنفايااات الخطاارة ماان قباال الحكومااة البريطانيااة وهااو لن النفايااات الخطاارة ببااارة باان ماواد

سامة لو ضاارة بالصاحة العاماة لو لنهاا ماواد مموثاة تا دح الاى احاداث لضارار بالبيئاة مماا يشاكل خطا ارً بماى

صااحة األ نسااان والكائنااات الحيااة نتي ااة تمااوث بناصاار البيئااة بهاااص الم اواد وخاصااة مصااادر المياااص السااطحية
وال وفية.
ولمسيطرة بمى النفايات الخطرة والحد من لضرارها بمى البيئة والصحة العامة قامات العدياد مان الادول بوضا

تشريعات لمسيطرة بميها والتخمص منها بطرق آمنة لمحد من مخاطرهاا المحتمماة بماى اإلنساان و الحيواناات

والنباتاات .ولكان هااص الضاوابط قاد لدخمات ما خ ارً ويااتم تطبيوهاا نسابياً لو اود الكثيار مان الت ااوتات التات تااتم

خارج نطاق السيطرة الرقابية حيث لن هناك الكثير من الحاالت التت يتم اكتشاف مستويات خطارة مان الماواد

السامة فيها .وقد تسببت النفايات الكيميائية السامة فت تماوث امادادات الميااص ال وفياة والميااص الساطحية فات
المناطق المحيطة بها رغم بدم انتوال كميات كبيارة مان تماك النفاياات مان موقعهاا .ولن الغااتات النا ماة بان

تحمل النفايات الصمبة السميموتية قد ت دح الى قتل الغطاى النباتت والى خطر اإل نف اار فات حاال اشاتعالها و

كالك النفايات السامة المتسامية فإنهاا تتحاول مان صامبة الاى ساائمة لو غااتات تتسارب بعاد دفنهاا مان خا ل
التربة وت دح الى تموث المياص ال وفية والتربة والنباتات ومرابت الماشية.
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األنشطة واألعمال انتي مت تنفيذها عاو 1023
 .1فىىطاإط ىىحرا ف ىىمي اف ىىطا

ى ىحتا ف ى دا فةط ىىر ا(ا ف

ح ىىحتا–ا ف ب ىىد تا–ا ف نمج ىىحت مح ىىلا ف ىىن ا ا

ف س ىىم رد ا ىىرا فة ىىحرجال ىىراطر ىىكا ف نحف ىىذا فج ر ىىلا ف ةم ىىلامى ى ا إلنمه ىىحنا ىىرال ىىددا(ا213ا اإف ىىرجا

ج ر ي.ا

 .3رجعلا درسلالددا( 66اإةطحراةحصابإجرن تا فمي ا فرقحبلال طانقلان ح حتاةطر البرا فيد دا
فق ىحلافق لىىدا فعب ى را ف ن ى صال هىىحافىىيا ف ىىحد ارق ى ا( 6ا ىىرا م حق ىىلابىىحزلا ف عن ىىلابىىحفمي افىىيانقىىلا

فن ح حتا فةطر البرا فيد د.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
شكل ( )3-35يوضح الدول المصدرة لمنفايات الخطرة المارة بوناة السويس و كميتها

1

2

21
2
51

5

1
5

5

2

1

5

شكل ( )4-35الدول المستوردة لمنفايات الخطرة المارة بوناة السويس و كميتها
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5
1

ا

ا
 .2رجعلالددا(ا4ا اإةطحراةحصابإجرن تا فمي ا فرقحبلال طا فمجحر افيا ف ح حتا ف ُ سمةد لافيا
ألغىىرضا فمن ىىلا فقىحلافق لىىدا م حق ىىلار مىىرد ا ف مع قىىلابمطب ىىكاإجىىرنا ف فقىىلا ف سىىبقلالىىرال ى ال ىىطا
حئ لا ب د تاآفحتا ع نلاةطر ا مد فلافيا فمجحر ا فد ف ل.

دا

 .4إلسهح افيامعد لا ف

حتا فق حس لا ف

ر لافآلالتامر دا( يحرك ا فن ح حتا فطب لا فةطر ا ىذف ا

عىىد تا ف ىىر ا فمعق ى ا فمىىيامسىىمةد افمق ىلاأيجىىح ا

ى حتاةط ى ر ا فن ح ىىحتا فطب ىىلخا ذف ى ا ىىراةىىبللا

ف شحر لافياأنشطلافجنلا ف دا فن ح حتا فةطر اب زر ا ف يلا فس حر.

 .5إلد دا س د ادف لاإرشحد تا فمد لا آل راف ن ح حتا إلف مر ن لابحفمنس كا ا زر ا إلم حالت.

اإلتفاقيات انذونية واملشزوعات
 .3مشروع رد وحصر مواد ثنائت الفينيل متعدد الكمور بمحافظة اإلسكندرية والاو يتم تنفياص بالتعاون
م برنامج " "MEDPOOLوالاح سيتم من خ له التخمص اآلمن من كمية  422طن من

المعدات والتيوت المموثة بمواد ثنائت الفينيل متعدد الكمور ( )PCB'Sوالتت تم حصرها من خ ل

المشروبات السابوة خارج الب د:
اأ.

شحر لا زر ا ف هربحنا فطحقلا أيدا فشر حنا فرئ س رافيا ج للا فع لا فمياقح تابجردا ي را

ف ي التا ف ث حتا ف هربحئ لا ميد دا

حتا فز تا ف ثلاب دا حد ااثنحئياف ن لا معددا ف را

( PCBsخابحفمعح را اه ئلا ف ع نلا ف حبحن لا(ا JICAخاي ثام اي را جردا المط:


يطحتام ف دا م ز اا ف هربحنا(الددا8ا يطحتا .ا
حنلا ف ي الت.ا



رشا



نحطكامةز را ف ي التا(بهم ا فقد لابشبرا فة لا ى ى ىا رشا

أ م بر .

حنلا د نلان رى ى ىا فسحدسا را

اب .مي ى ىىلال ى ىىددا27ال ن ى ىىلا(ز ى ى ى تا ى ى ى ىا ى ىىحـا ى ى ى ىىار س ى ىىب حت ا ى ىىرامرل ى ىىلا إلسى ى ى حل لاب س ى ىىطلاجه ى ىىحزااااااااااااا
)اGCا Gas Chromatography -ابحف ع ىىلا ف ر ىىزهابجهىىحزاشىىئ را فب ئىىلابعىىداإلم حدهىىحا ىىرا
فةبرنا ف مة

را فد ف رافهذـا فنمحئجا فمياجحنتاإ جحب لا بعضهحامر زتالحف ل.

اج .ي ىىرال ىىددا766ا عىىد ا( يى ى التا–ا ث ىىحتا هرب ىىل اميم ى هال ىىطا ى دا ر ب ىىحتا ف ن ىىلاثن ىىحئيا
ف را( PCB'sا منقس اإفطالددا466ا ي لاالامم فرافه اأهاب حنحتا ىحا عىدافهىحاأ ف ىلاق ى ا

ض را نظ لا فمة صا آل ر.
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اد .شحر افر كا فع لا فمحب افى زر ا ف هربىحنا فطحقىلابج ى ا رشا فع ىلاةىبللا ىد ا ف شىر عخاي ىثامى ا
ى رابحف عح ىىلا ف ر ز ىىلال ىىيامج ى ا فع نىىحتا مي هىىحافىىيا حفىىلا

مىىدر بالىىدداإثن ى را ىىرا ف مة

أل سحطا ف سمقب لافهذـا ف ثحت.

اه .لقدا رشلال ىلاد ف ىلاف نحقشىلا فمقر ىرا فنهىحئياب شىحر لا فىد لا فعرب ىلا الفر ق ىلا فه ئىحتا ف حنيىلا
فد ف ل ا)(MED POOL , WBا م اإرسحلا فمقر را فنهحئياف زر ا ف هربحنا فطحقل.
 .4مشااروع اإلدارة المسااتدامة لممموثااات العضااوية الثابتااة بالتعاااون م ا مرفااق البيئااة العالميااة ()GEF
والبنك الدولت حيث تم استكمال حصر لهم النواط التت سبق تحديدها بمات مساتوح ال مهورياة وتام
تحميل العينات باستخدام الكواشف الحومية وتم تدريب فريق العمل بميها وكانات النتاائج اي ابياة وتام

ابداد التورير النهائت الاح تضمن و ود بدد ( 5222ث ثة آالف) محاول يحتاوح بماى ماواد ثناائت

الفينيل متعدد الكمور (:)PCB's

اأ .م ق ا ث قلال لا ف شر عا را زر ا ف هربىحنا فطحقىلا زر ا فزرلىلا زر ا فب ئىلخا جىحر اإسىم حلا
جحر اإلد دادرسىلامق ى ا
إجرن تا فمة صا رالددا16ايح حتا را ب دا فبلند را أ ف لاأ فطخا ا
فمأث را فب ئطاف قى ا فيح ىحتاب نىحنا ألدب ىلابحفسى سام ه ىدلاف ىمة صا نهىحابإلىحد امىد ا رهحاةىحرجا

فببلد.

اب .مىىدر بالىىددا ىىرا ف ةم ى را ىىرا ف ى زرتا ف عن ىىلال ىىطا إلد ر ا فب ئ ىىلا فس ى لاف
فثحبمل.

ثىىحتا فعض ى لا

 .5مشااروع حمايااة الصااحة البشاارية و البيئاة ماان اإلنبعاثااات الغياار موصااودة لممموثااات العضااوية الثابتااة
النات ة من الحرق المكشوف لمخمفات الرباية الصحية والمخمفات اإللكترونية:

اأ.

ىىم امن ىىذا ف شىىر عا ىىراةىىبللابرنىىح جا أل ى ا ف ميىىد ا إلن ىىحئطا )(UNDPخا رفىىكا فب ئىىلا فعىىحف طا
)(GEFخابحفمعىىح را ى اجهىىحزاشىىئ را فب ئىىلا نقطىىلاإم ىىحلا طن ىىلا ق ى ابىىد ر ابحفمنس ى كا ى ا زارتا

ف ىىيلا فس ى حرخاا إلم ىىحالتا م ن ف ج ىىحا ف ع ىىحتخابهىىدسا سىىحلد ا

ىىراف فىىحنابإفمز حمهىىحا

فد ف ىىلا ف قعىىلا ىىراةىىبللاإم حق ىىلا سىىم ه ف ا ف عن ىىلابحف ثىىحتا فعض ى لا فثحبم ى ا ذف ى اف يىىدا ىىرا
إلنبعحثىىحتا فر ىىرا ق ى د اف

ف حد

ا–ا فد

ثىىحتا فعض ى لا فثحبمىىلا إلنبعحثىىحتا ألةىىر ا( فزئبىىكا–ا فر ىىحصا–ا

س را ف ررا غ رهح ا فمطامنمجا را إلد ر ا فر راآ نى اب ئ ىحلاف ة ىحتا فةطىر ا

ف مض نلا ة حتا فرلح لا ف ي لا ذف ا ف ة حتا إلف مر ن ل.ا ا
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اب .فكا رفكا فب ئلا فعحف لافطاإبر لا3612ال طا قمرحا ف ش ار عا فكال طامة ى صا ب ى ا146ا
أفساد الرافمن ذا فدرسحتا ف رجع لا فبلز لاإللد دا ث قلا ف شر عا فمقد ابهحاف رفىكا فب ئىلا فعحف ىلا
فطاشهراإبر لا ف قبلخا مض را ف شر عا

ن راأسحس ر :ا

 المكون األول :ادل ا نظ ل اإد ر ا ة حت ا فرلح ل ا ف ي ل ابحفمعح ر ا ا زر ا ف يلا
فس حر.اا ا
 المكون الثانى :ادل ا نظ ل اإد ر ا ف ة حت ا إلف مر ن ل ابحفمعح ر ا ا زر ا إلم حالتا
م ن ف ج حا ف ع حت.
 األهداف الرئيسية لممشروع:
 .1فيىدا ىىرا ف ثىىحتا فعضى لا فثحبمىىلا)(POPsا فنحمجىىلا ىىرا ة ىىحتا فرلح ىىلا ف ىىي لا ىىراةىىبللا
بن ىىحنا فق ىىدرتا فم ىىدر بال ىىطاأفض ىىلا ف حرسى ىحتا ا فم ن ف ج ىىحتا ف محي ىىلا ىىذ ا إلط ىىحرا فع ىىح ا

ف مشر عحتا فس حسحت.

 .3فيدا راإنبعحثحتا فزئبكا فنحمجلا را ة حتا فرلح لا ف ي لا راةبللابنحنا فقدرتا فمدر با
ل طا ألجهز ا فةحف لا را فزئبكا ذ ا إلطحرا فمشر عط.

 .2فيىىدا ىىرا ف ثىىحتا فعضى لا فثحبمى ا فنحمجىىلا ىىرا ف ة ىىحتا إلف مر ن ىىلا ىىراةىىبللادلى ا فقىىدرتا
فم ىىدر با فمعر ىىسابأفض ىىلا ف حرس ىىحتا فب ئ ىىلا فم ن ف ج ىىلا ىىذ امعز ىىزا فسى ى طلا فمش ىىر ع لا

إلطحرا فس حس لا ف ؤسس ل.

 .4في ىىدا ىىرا ف ة ىىحتا فةط ىىر ا ألة ىىر ا(ا فزئب ىىكا–ا ف ىىحد

ا–ا فر ىىحصا ا ف ىىذ ا ن ىىمجا ىىرا

ف ة ىىحتا إلف مر ن ىىلا ذف ى ا ىىراةىىبللا فمىىدر با دلى ا فقىىدرتال ىىطاأفضىىلا ف حرسىىحتا فب ئ ىىلا
أفضلا فم ن ف ج حتا ف محيل.

انتنسيق وانتعاون مع انىسارات واجلهات املختهفة
 .1فمنس كا ا زر ا فزرللا سم بلحا ألرضيابشأراإمةحذا حا ز امجىحـا ألر ىد ا ف ةم ىلا ىرا ب ىد تا
زرل ى ىىلا يظ ى ى ر ا نمه ى ىىلا ف ى ىىبلي لا هج ى ى ر ا ر ى ىىد اب ةى ىىحزرا ى ىىزرعاقطى ىىحعا إلنمى ىىحجال ى ىىطا سى ىىم ا
فج ه ر ل.

 .3ف شحر لافياأل حلا ف جنىلا فد ئ ىلاف

ح ىحتخا فمىيامجم ى اب قىرا فه ئىلا ف

فج د خا م ا راةبللاهذـا ف جنلامرج لا معر با ف

فم ف قهىىحا ى ا ف

ى حتا فق حس ى لا ف

ف شمر لا اهذـا ف جحر.ا

ىر لا فعح ىلاف

ى حتا

حتا فق حس لا فةح لابحإلميحدا أل ربيا ذفى ا

ىىر لخا جىىحرهاإلىىد دا ف ى حغلا فنهحئ ىىلافهىىحا ى ا فجهىىحتا ف عن ىىلا
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 .2فمنسى كا ى ا زر ا ف ىىيلا ىىراةىىبللافجنىىلا ف ى دا فن ح ىىحتا فةطىىر اف رجعىىلا نظ ىىلا فن ح ىىحتا فطب ىىلخا
ذفى اف رجعىىلا ىىرا فنحي ىىلا فب ئ ىىلاف

ى حتا ف يىىحركا أجهىىز ا فمعق ى ا فمىىطامىىرداف ىىببلدا ىىذ ا ف ج ى د ا

بحف عىىلخاا ف رجعىىلا ف ن ىىلا فب ئ ىىلاف نشى تا فرلح ىىلا ف ىىي لا ىىراي ىىثامىىدد لا فن ح ىىحتا فطب ىىلا فىىمة صا
نهحابطر قلاآ نلاب ئ احل.

 .4فمنس كا اج

ا ف زرتا فه ئحتا ف عن لافميد ثاق ئ ا ف دا فن ح حتا فةطر .

متابعة تنفيذ انقانىن وانالئحة انتنفيذية
 .1إبىىد نا ف ى أر ا ىىرا فنحي ىىلا فب ئ ىىلاف ج ىىحر ابىىحفرفضافىىطاإدةىىحلاأ ىىلان ح ىىحتاةطىىر اإفىىطا فىىببلدا فقىاحلافقىىحن را
فب ئلا فذ ا يظراإسم ردا فن ح حتا فةطر  .ا

 .3إب ىىد نا فى ى أر اف ىىطامق ى ى ا ألث ىىرا فب ئ ىىطاف ش ىىر لحتا ف ةم ىىلا فقى ىاحلافؤلط ىىرا فقحن ن ىىلا إلش ىىمرطحتا فى ى رد ا
بحفبلئيلا فمن ذ ل .ا

املؤمتزات واننذوات وورش انعمم
 .1ف شحر لافيا ف فدا ف

رها ف شحر افيا ؤم رتا ألطرسافئلم حق حتا فد ف لا ف عن لابحفب ئلا إلد ر ا

سمُ ه ف ا بحزل ا ر مرد خ ا فذه اأنعقد افي اجن سا
فس ل اف د ا فن ح حت ا فةطر ا هي اإم حق حت ا ا
بس سراةبللا ف مر ا را38اإبر لا–ا11ا ح ا .3612ا

 .3ف شحر ل ا إلد ر افط ا شر ع ا فبد ل ا فسر عل ا فةحص ا" ابإلد د ا ف در ا ف ؤه ل افط ا جحل ا إلد ر ا
ف م ح لاف

دا ف ة حتا فةطر ا"ابحفمعح را ا ر زا إلنمحجا ألنظسافطا نطقميا فدرسلا فسحدسا

راأ م برا د نلا فسحد ت.

 .2مقد ا رقلال لالرا" ف ثحتا فعض لا فثحبملا مر را ف نحخ"افطا ف ؤم را فذ ام القدـ ابحإلس ندر لا
بحفمعح را اج ع لارا دا فب ئلخا ف زرتا ف عن لخا فجهحتاذ تا ف

لا فج ع حتا أله ل.

بناء انقذرات ورفع انكفاءة
 .1لقد ابرنح ج امدر بي اف عح ر افي اقطحلحت ا فرلح ل ا ف ي ل ال ط ا نظ ل ا إلد ر ا فس ل اف ة حتا
فرلح لا ف ي لا م اذف ابحفمعح را ا ف سمش حتا فجح ع لاا ف سمش حتا فعح لا فةح ل .ا
ل ا ألفرع ا إلق

 .3مدر ب ا 37ابحيث اب ئي ا ر ا إلد رت اذ ت ا ف

ل اف جهحز ال ط ا" اإلدارة المتكاممة

لممموثات العضوية الثابتة" افنشر ا ف لي ا فب ئي ابأه ل ا إلم حق حت ا فد ف ل ا إلفمز ا فد في ابحألنشطلا
فمن ذ لاإلم حق لا سم ه ف .ا ا
5

الفصل الزابع عشز

التنمية البيئية للمجتمعبت العمزانية
مقدمة
يعد إحراز التقدم في مجال التنمية المستدامة الهدف القومي لجمهورية مصر العربية ،ويتحقق هذا من خالل

الزيادة في معدل النمو االقتصادي مع تخفيف الضغوط عمى البيئة والموارد الطبيعية ،وضمان التوزيع العادل
لمثرروا برين فئرا المجتمرع المختمفرة وسريعمل تزايرد معردل النمرو اإلقتصراد عمرى تخفيرف عرء الرديون

القومية ،ومن ثم لن ينتقل العء إلى األجيال القادمرة .وتتحردد رؤيرة مصرر ألهرداف التنميرة المسرتدامة فري
تحقيق ما يمي:

 1اإلقتصاد األخضر كأداة من أدوا التنمية المستدامة.

 2الربط بين النمو اإلقتصاد الصناعي ومدخال الطاقة والمواد الخام.

 3زيادة مخرجا الزراعة لتوفير الغذا المناسء لألفراد( كما ،ونوعا) من اإلستثمار األمثل لمموارد الطبيعية.
 4المسراهمة الفاعمرة لقطاعرا

السرياحة ،والنقرل ،وبقيرة القطاعرا

القومي مع تخفيف تأثيراتها السمبية عمى البيئة.
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اإلقتصرادية األخرر فري دفرع اإلقتصراد

األنشطة واألعمبل الىت مت تنفيذهب عبم 3102
 1تنمية المناطق الحضرية:
فى إطار مشروع تأىيل مدينة الشيخ زايد مدينة مستدامة صديقة لمبيئة ضمن بروتوكول التعاون بين و ازرة الدولة
لشئون البيئة وو ازرة اإلسكان والتنمية العمرانية لتنفيذ مشروع تجريبي لتأىيل المدن الجديدة ( سكنى)  ( ،سكنى –

صناعي) والتطبيق عمى الحي الثالث بمدينة الشيخ زايد ليكون حي أخضر مستدام صديق البيئة ضمن برنامج

التنمية المستدامة لمخطة األستثمارية لمو ازرة حيث تم تنفيذ ما يمي:
أ .مجال قياس الوعي البيئي:

 إعداد إستمارات إستبيان لقياس الوعي البيئي لفئات مختمفة من المجتمع المحمى فى منطقة الدراسة
وخارجيا ( مدارس – مراكز شباب – مسئولى البيئة بالجياز – ربات بيوت ) وتم تجميع البيانات

المطموبة من خالل فئات عمرية وقئات ذات خمفية عممية مختمفة عمى اإلحتياجات التدريبية وأولويتيا.

 تحديد اإلحتياجات التدريبية وأولوياتيا وتم إعداد برامج تدريب وتوعية بيئية بالتعاون مع اإلدارة العامة
لإلعالم والتوعية البيئية والجمعيات األىمية.

ب .مجال المخمفات الصمبة :

 البدء فى المراجعات البيئية لمحى بمجوراتو الثالث لمتعرف عمى نوعية وكميات المخمفات الصمبة بالتعاون
مع مسئولى البيئة بجياز المدينة.

 التعرف عمى منظومة إدارة المخمفات الصمبة بالحى الثالث وتحديد نقاط القوة والضعف وتقييم الوضع
البيئى.

 البدء فى تجميع البيانات والمعمومات الكاممة والمحدثة عن الحى الثالث والمسطحات الخضراء والبنية
االساسية لتقييم الوضع البيئى والتعرف عمى مايؤىمو إلى أن يصبح حى أخضر.

 تشكيل فريق عمل من اإلدارة العامة لمتنمية البيئية ومسئولى البيئة بجياز المدينة وىيئة المجتمعات
العمرانية والجمعيات األىمية.

 تقييم الوضع الحالي لممخمفات الصمبة وكمياتيا ونوعياتيا وطريقة التجميع الحالية  ،وتم عقد إجتماع مع
الشركات المعتمدة فى ىذا المجال وتم طمب مقترح من ىذه الشركات إلختيار األفضل وسيكون الفصل (
( المنازل) وسيتم التجميع من المنازل واعادة

مخمفات عضوية – غير عضوية) من المنبع

التدوير لممحافظة عمى الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

 إعداد مطوية عن اإلدارة المستدامة لممخمفات الصمبة وأىمية إعادة التدوير وكذلك ممصق لرفع الوعي
البيئي بالفصل من المنبع وأىمية إعادة تدوير المواد القابمة لمتدوير.
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 البدء فى قياس الضوضاء بالمجاورات المختمفة بالحى الثالث بالتعاون مع االدارة العامة لمضوضاء ولمبدء
فى إعداد خريطة كنتورية لمضوضاء ،من خالل األنشطة التنفيذية لممشروع.

 لمتعرف عمى نوعية اليواء تم التنسيق مع اإلدارة العامة لنوعية اليواء ألخذ بعض القياسات بواسطىة
المعمل المتحرك فى نقاط مختمفة ويتم قياس ( .(CO2-NOx-SOx-PM10..

 2تنمية المناطق الصناعية:
أ .التنسيق مع مركز اإلنتاج األنظف لممشاركة فى مشروع " بورصة المخمفا " بالتعاون مع ىيئة األمم
المتحدة ة وتم اإلتفاق عمى إعداد مقترح مذكرة تفاىم بين المركز وو ازرة البيئة.
ب .المشاركة مع قطاع شئون الفروع واإلدارة المركزية لمتفتيش واإللتزام البيئي ووحدة الصناعة بشأن الربط
اإللكتروني بين جياز شئون البيئة وىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلنشاء قواعد بيانات لممناطق
الصناعية مشتركة فى إطار بروتوكول التعاون بين و ازرة الدولة لشئون البيئة وىيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة.
 3تنمية المناطق السياحية:
ألىمية تنشيط السياحة عن طريق رفع المعايير البيئية فى الفنادق وكذلك البيئة المحيطة ( نوعية ىواء – مياه –
ضوضاء) تم التنسيق مع برنامج النجمة الخضراء التابع GIZوتم إعداد مذكرة تفاىم بين جياز شئون البيئة و
البرنامج لتكرار تطبيق ىذا البرنامج عمى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بعد نجاحو فى مدينة الجونة بالغردقة والبدء
فى إختيار الفنادق التى ستشارك فى تطبيق ىذا البرنامج عمييا.
 4الدعم الفني:
أ .المشاركة فى إبداء الر أر البيئري فرى  03د ارسرة مرن د ارسرات تقيريم الترأثير البيئري فرى مجرال المنراطق السركنية
والصناعية والسياحية.

ب .اإلنتياء من  03معاينات ميدانية إلبداء ال أر البيئي فى إختيار مواقع مشروعات البنية واألنشطة الخدمية.

ج .لزيادة الوعي البيئي بالتنمية المستدامة وأىميتيا وعالقتيا بأىم القضايا البيئية ترم إنشراء موقرع خراص براإلدارة
متصررل بموقررع الررو ازرة لمتعرررف عمررى األنشررطة المختمفررة التررى تررتم مررن خررالل اإلدارة ولألطررالع عمررى كررل ورش

العمل والمؤتم ارت والسيمينارات
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املؤمتزات والندوات وورش العمل
 .0إلعداد الكوادر فى مجال السياحة المستدامة تم عقد عدة ورش عمل عن التنمية المستدامة والمباني
الخضراء ،التنمية المستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة ،التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة ،السياحة

الخضراء والتنمية البيئية المستدامة.

 .2تدريب  033متدرب من فئات المجتمع المختمفة (األفرع اإلقميمية – الو ازرات المعنية والجيات ذات
الصمة -الجامعات – المجتمع المحمى والجمعيات األىمية( فى مجاالت عدة منيا التنمية المستدامة

والصناعة الخضراء ،تطبيقات النانو تكنولوجي والتنمية المستدامة ،السياحة الخضراء والتنمية البيئية-

التنمية المستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة – اإلدارة المتكاممة لممواد والمخمفات الخطرة والتنمية

المستدامة -السالمة والصحة المينية والتنمية المستدامة.

 .0المشاركة فى مؤتمر مع الو ازرات المعنية والجيات ذات الصمة والجمعيات األىمية عن

" التدوير

وأهميته االقتصادية" بالتعاون مع جمعية تدوير لمبدء فى تطبيق مبدأ الفصل من المنبع وسيتم تطبيقيا
فى مدينة الشيخ زايد.

 .4عقد ورشة عمل بالتعاون مع كمية الزراعة –جامعة القاىرة والقطاع الخاص عن " التنمية المستدامة
واإلدارة المتكاممة لممخمفا

الصمبة " و إعادة التدوير وأهميتها لممحافظة عمى الموارد الطبيعية".

وذلك لزيادة الوعي البيئي بالتنمية المستدامة

 .0المشاركة فى المؤتمر الوطني إلستدامة مياه الشرب والتكنولوجيا الحديثة لتنقية مياه الشرب بالتعاون مع
نقابة العمميين والميندسين.

131

صحت البيئت
مقدمت
صحة البيئة ىى العالقة بين البيئة بمكوناتيا المختمفة وصحة اإلنسان ،وىى عالقة فييا أبعاد مختمفة من
حيث تأثير اإلنسان عمى البيئة وتأثره بيا وىى تربط بين التمووث البيئوى وأثوره عموى صوحة اإلنسوان البدنيوة

والنفسية.

وقد إرتبط تدىور البيئة بإنتشار األمراض المختمفة بين البشر ،وعميو يجب عمينا المحافظة عمى المكونوات

البيئية وعدم اإلفراط والتفريط فى إستيالك الموارد البيئية حتى تستمر الحياة عمى وجو األرض.
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التنسيق والتعبون مع الىزاراث واجلهبث األخري
 .1وزارة الصحة

أ .تممناقشةالتعرضاتالمختمفةلمكيماوياتوكيفيةوضعالضوابطلمتعاملمعكلمادةعمىحسب
تأثيرهاعمىصحةاإلنسانوايجادالحمولالعمميةلمتعرضاتالمختمفةلمعماللكافةالموادالكيماوية

واتباع إشتراطات السالمة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات المختمفة من خالل المشاركة فى
أعماللجنةالسالمةوالصحةالمهنية.

ب .المشاركةفىإعدادبروتوكوللمتعاملمعاألمراضالتىتحتاجإلىعنايةفائقة،والتىتندرجتحت

قائمة األمراض التى تنتقل بالعدوى مثل مرض الغرغرينا ،وكذلك المشاركة فى إعداد خطة و ازرة
الصحةوالسكانلمكافحةاألمراضالوبائيةخاللفصلالصيفوكيفيةالرقابةعمىاألغذيةوتحسين
طرق التعامل لممشرفين عمى تقديم األغذية فى المستشفيات ومنع أى مخاطر إلنتقال العدوى عن

طريق الغذاء بالتنسيق مع الجهات المختمفة األخرى ،وذلك من خالل المشاركة فى أعمال لجنة
مكافحةالعدوى.

ج .المشاركةفىوضعأطرلمكافحةاألمراضالتىتنتقلعبرالحدودوكيفيةمواجهةالنواقلالقادمةةمةن
مختمةفالجهةةاتوخاصةةةالةةبالداألفريقيةةةوالتةةىتنتقةةلعةةنطريةةقاإلتصةةالاإليكولةةوجىلةةدولحةةوض
ةلوامتةةدادهالمختمةةفالبمةةدانمةةنخةةالل
النيةةلمثةةلمصةةروالسةةودانووجةةودالعوائةةللنمةةوهةةذ النواقة 

المشاركةفىأعماللجنةالمكافحةالمتكاملة والترصد الوبائى لألمراض.

د .المش ة ة ة ةةاركةف ة ة ة ةةىأعم ة ة ة ةةالالمجن ة ة ة ةةةالمختص ة ة ة ةةةبوض ة ة ة ةةعالقواع ة ة ة ةةدالواج ة ة ة ةةبإتباعه ة ة ة ةةاعن ة ة ة ةةدتص ة ة ة ةةنيع
""hazard materialsالتةةىتةةدخلفةىصةةناعةالمستحضةراتالطبيةةةحيةثتةةممناقشةةةمجموعةةةمةةن
العقةاقيرالمسةةتوردةلعةالجمةةرضالسةرطانوالمةوادالفعالةةالداخمةةةفةىتصةةنيعهاومةدىخطورتهةةاعمةةى

اإلنسانكماتممناقشةاألضرارالناتجةعنتصنيعهافىمصر.
 .2وزارة القوى العاممة واليجرة

أ .المشاركة فىإعدادمقترحبرتوكولتعاونبينو ازرةالبيئةوو ازرةالقوىالعاممةوالهجرة.

ب .المشةةاركةفةةىوضةةعإسةةتراتيجيةلمصةةحةالمهنيةةةف ةىمصةةرحتةةىعةةام،0202والعمةةلعمةةىتفعيةةل
ةةواتخ ةةاذاإلجة ةراءاتالالزم ةةةلتقمي ةةلنس ةةبة
إجة ةراءاتالص ةةحةالمهني ةةةوالتعام ةةلم ةةعاألمة ةراضالمهني ة 
األمةراضالمهنيةةةألقةةلدرجةةةممكنةةةبالتنسةةيقمةةعالجهةةاتالمعنيةةةالمختمفةةةمةةنخةةاللالمشةةاركةف ةى

المجنةالخاصةبمناقشةجدولاألمراضالمهنية.
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املؤمتراث والندواث وورش العمل
 .1المشةةاركةفةةىورشةةةعمةةلتحةةتعن ةوان"نظ ةرةعمةةىالقة ةوانينالمص ةريةالخاصةةةببيئةةةالعمةةل"،حيةةثتةةم
ةدولوادخةةالمةةاإسةةتجدمةةن

إسةةتعراضجةةدولاألم ةراضالمهنيةةةالحةةالىودارالنقةةاشحةةولفةةت هةةذاالجة

أمراضمهنيةداخلبيئةالعمل.

 .0المشاركةفىإجتماعينبمنظمةالصحةالعالمية:

أ .اإلجتمة ةةاعاألول:عة ةةناألم ة ةراضالوبائية ةةة،والعوامة ةةلالتة ةةىتسة ةةاعدفة ةةىإنتشة ةةارهاداخة ةةلإقمة ةةيمالشة ةةرق
متوسطى،كماتنةاولهةذااإلجتمةاعأيضةاإسةتعراضأهةماألمةراضفةىأخةرعةامين،ونسةبإنتشةارهم

فىاإلقميموتحديدمدىخطورتهموكيفيةالتعاملمعهم.

ب .اإلجتماعالثانى:عنمكافحةالتبة حيةثتةمإسةتعراضالتجربةةالكنديةةفةىمكافحةةالتبة ،حيةثقةام
الخبيةةرالكنةةدىبعةةرضمةةاقامةةتبةةاالحكومةةةالفيدراليةةةالكنديةةةفةةىهةةذاالمجةةال،واسةةتعراضالق ةوانين
الكندي ةةةف ةةىه ةةذاالمج ةةال،وتحدي ةةدمس ةةئوليةالت ةةرويللمتبة ة لمش ةةركاتالمختمف ةةة،وامكاني ةةةرف ةةعقض ةةايا
التعويضاتعناألمراضالناتجةعنالتب عمىتمكالشركات .

 .3المشةةاركةفةةىإجتمةةاععةةنالعقةةاقيرالكيميائيةةةالتةةىتسةةببإدمةةان،والتعةةرفعمةةىأنواعهةةاوتأثيرهةةاوكيفيةةة
لىمصروادمانشريحةمنالشبابلهابالمركزالديموجرافىبالقاهرة.

التعاملمعهاواحتماليةدخولهاإ

 .4المشةةاركةفةةىإجتمةةاعالمجمةةساألعمةةىلمسةةالمةوالصةةحةالمهنيةةةبرئاسةةةالسةةيدالةةدكتوررئةةيسمجمةةس
الةةوزراءحيةةثتةةمإسةةتعراضاألم ةراضالمهنيةةةالجديةةدةالتةةىأضةةيفتلجةةدولاألم ةراضالمهنيةةة،كمةةاتةةم
عرضاألسبابالتىأدتإلىإضافةهذ األمراضإلىالجدول.

 .5المشةةاركةفةةىورشةةةالعمةةلالتةةىنظمتهةةاالشةةبكةاإلقم ةةيميةلتب ةةادلالمعمومةةاتوالخبة ةراتف ةىمج ةةالإدارة
النفةايةاتفىدولالمشرقوالمغربتحترعايةو ازرةالبيئة.

 .6المشاركةفةىمةمتمرالسةالمةوالصةحةالمهنيةةالةذىعقةدبالقةاهرة،والةذىتةممةنخاللةاإسةتعراضقةانون
العمةلرقةم()10لسةةنة0223وتةمالتركيةةزعمةىالمةادةرقةةم()007والخاصةةبالسةةالمةوالصةحةالمهنيةةة
داخةةلبيئةةةالعمةةل،كمةةاتةةمإسةةتعراضالهةةدفمةةنتطبيةةقق ةوانينالسةةالمةوالصةةحةالمهنيةةة،وتةةمأيضةةا
إستعراضخططالطوارئالمتبعةفىحاالتالحوادثداخلبيئةالعمل.

 .7المشاركةفىممتمرالغذاءالذىأقيمباتحادالصةناعاتالتةابعلةو ازرةالتجةارةوالصةناعة،حيةثتةممناقشةة
ةاموأس ةةبابا ،وت ةةمإلق ةةاءمحاضة ةرةع ةةنالمحافظ ةةةعم ةةىالغ ةةذاءم ةةنالتم ةةوثتح ةةتمظم ةةةنظ ةةام
تم ةةوثالطع ة 

الهاسب.
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 .8المشةةاركةفةةىإحتفاليةةةيةةومالبيئةةةبمركةةزالشةةبابالرياضةةىالثقةةافىبعةةينشةةمسوقةةدتةةمخةةاللاإلحتفةةال
مناقشةسدالنهضةاألثيوبىوتأثير عمىمواردمصرالمائية.

 .9المش ةةاركةف ةةىاإلجتم ةةاعالتحض ةةيرىلمجم ةةسال ةةوزراءالع ةةرب،حي ةةثت ةةممناقش ةةةالبن ةةدالعش ةةرونالخ ةةاص
بالصحةوالبيئة،وكيفيةإدخالالبعدالصحىضمندراساتتقييماألثرالبيئى.

رفع الكفبءة وبنبء القدراث
 .1تنظيمدورةتدريبيةةلفئةاتالمجتمةعالمةدنى،وتناولةتهةذ الةدورةمحاضةرتينعةنالتقنةينالغةذائىوالتمةوث
الغذائىوأنواعا.

ةدادوالقةةاءمحاض ةرةعةةنتمةةوثالميةةا حيةةثتناولةةتالمحاض ةرةالتمةةوثالبيولةةوجىوأهةةماألم ةراضالتةةى
 .0إعة 
تنتقلبالميا وكذلكالتموثالكيميائىلمميا وخاصةالتموثبالعناصرالثقيمةوالمبيدات.

 .3إعةةدادوالقةةاءأكثةةرمةةن()15محاض ةرةلمتوعيةةةبالثةةارالصةةحيةلممموثةةاتالبيئيةةةالمختمفةةةعمةةىصةةحة
األطفالبمنطقةالحرفيين.

ةةوأثرهةافةىمعالجةةأمةراضاإلكتئةابالنفسةىبمستشةفىاألمةراضالعقميةة
عدادوالقاءمحاضرةعةنالبيئ 

 .4إ
بالعباسية.

 .5تسجيلثالثبراملبقناةصحتىعناألثرالصحىلتموثالهواءوالماءوالتربةوالغذاء.
عدادوالقاءمحاضرةعنالمخمفاتالخطرةبمركزتدريبالعباسيةالتابعلو ازرةالصةحةوالسةكان،ألطبةاء

 .6إ
و ازرةالص ةةحةوالت ةةأمينالص ةةحىحي ةةثت ةةمتق ةةديمالتقني ةةاتالحديث ةةةف ةةىمنظوم ةةةال ةةتخمصم ةةنالمخمف ةةات

الخطرة .
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انفصم اخلبمس عشز

انكىارث واألسمبث انبيئيت
مقدمت
فوض قانون حماية البيئة رقم  4لسنة  ،4994والمعدل بالقانون رقم  9لسننة  9009وزارة البيئنة مسنئولية

إعداد خطة طواريء وطنية لمواجهة الكوارث البيئية بجمهورية مصر العربية ،وانشناء ررفنة عممينات مركزينة

لتمقن البغرنات وادارة الحنوادث المنرةرة عمنن عناصنر البيئننة منن خنغل مجموعنة منن العناممين بجهناز شننئون
البيئة ،وبالمشناركة منا الخبنراء والمتخصصنين بالجامعنات والمعابند البحةينة المتخصصنة وكنجلك منا الجهنات

الحكومية المعنية.
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األنشطت واألعمبل انتي مت تنفيذهب عبو 1023
 .4خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة الكوارث البيئية:
أ .مراجعة واجازة عدد ( )5خطط لمطوارئ إلدارة حوادث التموث البحرى بالزيت المقدمة من شركات
لمواجية
البترول العاممة فى النطاق البحري ،والوقوف عمى مدى اإللتزام بخطة الطوارئ الوطنية 

حوادثالتموثالبحرىبالزيت.


ب .إعدادوتنفيذوادارةالخطةالوطنيةلمواجيةنوباتتموثاليواءالحاد(السحابةالسواداء)لعام.3102

 .9متابعة أعمال اإلدارة والتشغيل لمركز مكافحة التموث البحري بشرم الشيخ:
تمممإنشمماءمركممزمكافحممةالتممموثالبحممرىبشممرمالشممي منممذعممام3112بيممدفحمايممةالممنةمالبيسيممةالحساسممة
بمحمياتجنوبسيناء .

طبقاًلمعقدالمبرمبينالجيازوالشركةالقاسمةبأعمالالتشغيلوالصميانةواإلدارةيمتمالمراجعمةالدوريمةكمل

مة

مةالموج ممودةب ممالمركزومس ممتوىالت ممدريب

أش مميرألعم ممالوأنش ممطةالمرك ممزوالوق مموفعم ممىكف مماءةمع ممداتالمكافح م
واإلستعدادلمكافحةالحوادثحالوقوعيا .


 .3ررفة العمميات المركزية:
ماءعمممىاألىممدافوالرؤيممةواإلسممتراتيجيةوالميممامالمنمموطبيمماجيممازشممسونالبيسممة،أصممبممممناألىميممة
أ .بنم ً
تحممديثفرفممةالعمميممات،وربطيممابغمرفالعمميمماتالموجممودةبممالفرو اإلقميميممةوالمحميمماتالطبيعيممةأمم اًر

ةالبيسيةومتابعةإرسالواسمتقبالالمعمومماتالدقيقمةعنيمابيمدفحشمد

حتمياًلتمقيالب فاتعنالكار

اإلمكاناتاإلقميميةوالدوليوال زمةلمواجيتيا.

ب .تمممإعممدادمقتممرحتطممويرلغرفممةالعمميمماتالمركزيممةلمتواكممبممممأحممدثالممنةمالعالميممةفممىإدارةالحموادث
لتحقيقالتوافقوالمواسمةمممالمنةوممةالقوميمةإلدارةالكموارثواألزمماتواألحمداثالطارسمةممنخم ل
الجيمماتالمعنيممةبرساسممةمجمممسالمموزراءبجميوريممةمصممرالعربيممة،لتنميممةوتأصمميلالتوجيمماتالفكريممة
والعمميةالتيتؤكدحقيقةأنإدارةالكوارثالبيسيةالتعنيفقطمجابيةالكوارث،بلتعنيوبذاتالقمدر

مممناألىميممةاإلج مراءاتالتمميتتخممذبمعرفممةكافممةالجيمماتالمعنيممةبممالمجتمملمحممدمممنمخمماطرالك موارث
سمواءأكانممتمممنمصممادرطبيعيممةأومممنصممنماإلنسممان،وبمممايحقممقمتطمبمماتالتنميممةالمسممتدامة،مممم

ارثالبيسيةواتخاذالتمدابيرال زممةلمنمم

إستقراءاإلحتماالتوالمؤشراتالدالةعمىإحتماليةحدوثالكو

حدو ياأوالتخفيفمنآ ارىاعندحد و يا.
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 .4إدارة حوادث التموث البيئن:
تمإدارةعدد()47ب غعنحوادثالتموثفىعام3102منخ لفرفةالعممياتالمركزيةوذلمكبالتنسميق

ممجميمالجياتالمعنيةطبقماًلخطمةالطموارئالوطنيمةلمواجيمةالكموارثالبيسمةوالخطمطالنوعيمةالمتخصصمة،

مممنخم لدفممممجموعمماتعمممللمعاينممةالحموادثوتقييميمماوالعممملعمممىمكافحتيمماوا ازلمموالتممموثواعممادةتأىيممل
المناطقالمتضررة .

تمتصنيفىذهالحوادثطبقاًلموقعياالجغ ارفميونوعيمةالحموادث،حتمىيمكمنإعطماءمؤشمرعمنمواقممتكمرار

الحوادثونوعيتيا .

 .0التصنيفالجغرافىلمحوادث 

يتمالتصنيفالجغرافىلمحوادثلمعرفةأك رالمواقمالتىيتكمرربيماالحموادثالبيسيمةحتمىيمكمنالوقموفعممى

أسبابتكرارالحوادثفىىذهالمنطقةلمحدمنيا .


جدول ( )4- 45التصنيف الجغراف لمحوادث لعام 9043
م

الموقا

عدد البغرات

النسبة المئوية%

4

نطاق قناة السويس

6

8

9

الموان البحرية

40

43.5

3

البحر األحمر

98

39.7

4

البحر المتوسط

4

5.40

5

بنهر النيل

48

94.4

6

أخرى متنوعة

8

40.8
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 .3التصنيفالنوعىلمحوادث 

يمتمالتصمنيفالنموعىلمحموادثلموقموفعممىأك ممرنوعيمةممنحموادثالتمموثالبيسيمىحتممىيمكمنالوقموفعمممى
أسباتتكرارالحوادثىذهالنوعيةلمحدمنيا .
جدول ( )4- 45التصنيف النوعن لمحوادث لعام 9043
م

نوع التموث

عدد البغرات

النسبة المئوية%

4

تموث بالزيت الخام

47

99.9

9

حريق

5

6.8

3

شحط بشعاب مرجانية

6

8

4

ررق

4

4.3

5

كيماويات

4

4.3

6

مشتقات بترولية

95

33.8

7

أخرى

49

95.6

25
تلوث بالزيت الخام
حريق
شحط بشعاب مرجانية

25

19

20
17
15

غرق
كيماويات
مشتقات بترولية
اخرى

10
6
1

5

5

1

التصنيف النوعى للحوادث 2013

0

شكل ( )9- 45التصنيف النوع لمحوادث لعام 9043

حيممثكانممتمحافةممةالبحممراألحمممرأك ممرالمواقمممالتممىتقمممبيمماالح موادثالبيسيممةوالتممىتم ممل%26.3مممن
الحوادث،يميياحموادثالتمموثبنيمرالنيملوالتمىتم مل%37.7ممننسمبةحموادثالتمموثخم لعمام.3102
وتكممونمعةمممىممذهالح موادثتممموثبالمشممتقاتالبترولي ممةالتممىتم مملنسممبة،%22.5يمييمماالتممموثبالممو ممات

اآلخرى ،%35.3مالزيتالخامويم ل.%33.6
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 .5وحدة اإلنجار المبكر بتموث الهواء:
أ.

اقعيةودراستيامنخ لبياناتوخراسطاألرصادالجوية

يتمالمراقبةاليوميةالمستمرةلمحالةالجويةالو

والتىتتضمن:

 دراسةخراسطتوزيعاتالضغطالجوىالمستقبميةلمعرفةالحالةالجويةالمؤ رة.

 دراسةالعواملالجويةالمؤ رةعمىجودةاليواءوقدرتوعمىإستيعابالممو اتأوتشتيتيا.
 المتابعممةاليوميممةلصمموراألقمممارالصممناعيةالمتاحممةالتممىتبممينحالممةالطقممس،وحالممةالتممموث،وأممماكن
الحممرقالمكشمموفإنوجممدإلتخمماذاإلج مراءاتال زمممةحممالوجممودأىح ارسممقتوضممحياصمموراألقمممار
الصناعيةعمىمستوىالجميورية.

 إصدارتقرير يومىبمستوىالتموثالمتوقملمدة

ةأياموإرسالوالىالجياتالمعنية.

 إصدارالتحذيراتال زمةفىحالةتوقممفاجئألزمةتموثىواءحادة.

ب .يتمتطويرنماذجاألرصادالجوية،ونماذجتشتتالممو اتلمتنبؤبالحالةالجويةوحركةوإنتشار

تركيزاتالممو اتالمنبع ةمنالمصادرالمختمفة.حيثيعملنةاماإلنذارالمبكرمنخ لمجموعة

تبطبيامجموعةمننماذجتشتتوانتشار

مننماذجالمحاكاةلمغ فالجوى(نماذجأرصادجوية)مر

الممو ات ،ويبينالشكلمجموعةالنماذجالمستخدمةلمتنبؤاتالجويةوإنتشارالممو ات .


شكل ( )3- 45النماجج والبيانات المستخدمة لإلنجار المبكر بتموث الهواء
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 نماجج محاكاة األرصاد الجوية
 )1النموذج الكوكبى ()GMM5V3
سيسىلكلنماذجاألرصادالجويةاالقميميةوبالتالىنماذجإنتشارو

يعتبرىذاالنموذجىوالداعمالر
تشتتالممو اتالطبيعيةوالغيرطبيعية.

 )3النموذجاإلقميمى()MM5V3
ينتجىذاالنموذجخراسطالحالةالجويةالمستقبميةلمدةخمسةأيامتكونأحدأىمالمصادرالتىيتم
االعتمادعميياإلصدارتقريراالنذارالمبكربتموثاليواء.

 )2النموذجاإلقميمى()ETA
يغطممىىممذاالنممموذجمسمماحةأكبممرمممن()MM5V3ويسمماعدىممذاالنممموذجخي مراءاالرصممادالجويممةفممى
تفيمالتوزيعاتالضغطيةعمىالمستوىالقارىوبالتالىدراسةالحالةالجويةالمتوقعةخم لأربعمةأيمام

قادمة،حيثيعطىىذاالنموذجخراسطتنبؤيةلسحبالغبارالناتجمةعمنالعواصمفالترابيمة(الطبيعيمة)
بمنطقةالدراسة .


 نماجج محاكاة إنتشار و تشتت المموةات
 )0النموذج

ىاألبعاد()CAMx

يعم مملى ممذاالنم مموذجبخس ممتخدامنم مواتجنم مموذجاألرص ممادالجوي ممةالنم مموذجاإلقميم ممى()MM5V3كم ممدخل
أساسممىلمموإلممىجانممببيانمماتمصممادرالتممموثالتممىتشمممميامنطقممةالد ارسممة ،ويممتمإسممتخدامىممذاالنممموذج
عمىنطاقين :

 نطاق عالن الدقة التحميميةويغطىمساحةجغرافيةمحدودةتمتدمنشمالالمدلتاإلمىوسمطمصمرو
منمنطقةقناةالسويسإلىفمرباإلسمكندرية.وينمتجالنمموذجخمراسطتم ملحالمةنوعيمةاليمواءبمنطقمة
الدراسةلمدة

ةأيامقادمةتكمونأحمدأىممالمصمادرالتمىيمتماإلعتممادعمييماإلصمدارتقريمراإلنمذار

المبكربتموثاليواء .

 نطناق متوسنط الدقنة التحميمينةويسمتخدملد ارسمةأ مرالمشمروعاتالكبمرىعممىالبيسمة،كممايسمتخدمفمى
التخطيطاإلستراتيجىلمتحركالبيسىعمىالمستوىالوطنى.كمايعمملالنةمامأيضمافمىحالمةالطموارئ

الوطنيممةفممىحالممةحممدوثتسممربممو مماتخطي مرةعمممىالمسممتوىالمموطنىكخنفجممارأوحريممقفممىتنكممات
البترولأوتسربمحدودلمموادالمشعةمنأحدالمفاع تالنوويةعمىحدودمصرالشرقية.
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 )9النموجج المحمن ()ISC3ST
يعممملىممذاالنممموذجعمممىنطمماقمحممدودالمسمماحةيكممونقطرىممابممينعش مرةإلممىخمسممينكيمممومتممروتممم

إستخداموفىإجراءحاالتدراسيةخاصةواقتراحالحممولالمناسمبةلحملالمشمك تالبيسيمةعممىمنماطق
محدودلمصادرمحددة .

اإل تفبقيبث اندونيت واملشزوعبث
شاركتجميوريةمصرالعربيةفيدعممركزالمسماعداتالمتبادلمةبالغردقمةالتمابملمييسمةاإلقميميمةلمحفماة
عمممىبيسممةالبحممراألحمممروخممميجعممدن)(PERSGAفممىكافممةأنشممطةالييسممةوالمركممزفمميمجممالالتممدريب
ارثواألزماتفينطاقالبحراالحمروخميجعدن .
إلعدادالكوادرالمؤىمةإلدارةالكو 

انتنسيق وانتعبون مع انىساراث واجلهبث املختهفت
 .0توقيمممبروتوك مولتعمماونمممماألكاديميممةالعربيممةلمعممموموالتكنولوجيمماوالنقمملالبحممرى بشممأنرفمممقممدرات
اإلسممتجابةلمواجيممةاألزممماتوالك موارثالبيسيممةوتحممديثفرفممةالعمميمماتالمركزيممة ،وييممدفإلممىإعممداد

الكوادرالفنيةالمتخصصةفىمجالمكافحةالتموثالبحرىبالزيتوازالتومنالشواطئ-نشرالوعى
الخاصباإلتفاقياتوالبروتوكوالتالمتعمقةبمشاكلالبيسةالبحرية-توفيرالخبراءالمتخصصينلضمان

تنفيذخطةالطوارىءالقومية.

 .3توقيمممبروتوكممولتعمماونمممماكاديميممةالبحممثالعممممىوالتكنولوجيممابشممأنتنفيممذ المشممرو القممومىلمراقبممة
ومكافحةالتموثبنيرالنيل وذلكعنطريقنقلكافةخبراتالتكنولوجيافىإستخداماألجيمزةالحدي مة
الخاصةبأعمالالمراقبةالمستمرةومواجيةحوادثالتموثالتىقدتحمدثعممىطمولمجمرىنيمرالنيمل

داخلجميوريةمصرالعربية،ممتبادلالبياناتوالمعموماتالآلزمةلوضممنةومةوآليمةلممراقبمةممن

الجيتين،مماإلستفادةمنالخبراتالمتوافرةلدييمافىتحقيقاستراتيجيةالحدمنأسبابالتمموثبنيمر
النيلومواجيةالحوادثالطارسةبو.

 .2المش مماركةف مميلجن ممة المراجع ممةالتطوعي ممةعم ممياإلدارةالبحري ممة لمراجع ممةالمم موانيءوض مممانتطبيقي مما
ل تفاقياتالدوليةالموقعوعمييامصروالتيتقومبتنفيذىاىيسةالس مةالبحريةباالسكندرية.

 .7التنسمميقممممالييسممةالعامممةلمبتممرولإلنشمماءعممدد3م اركممزمكافحممةالتممموثعمممىطممولنيممرالنيمملمممزودة
بجميمممأجيمزةمكافحممةالتممموثطبقماًألحممدثالممنةمالعالميممةعمممىأنيممتمإنشمماءعممدد()0مركممزرسيسممى
بممالتبينبمحافةممةالقمماىرةوعممدد()5م اركممزفرعيممةبمحافةممات(القميوبيممة-بنممىسممويف–أسمميوط–

أسوان).
األقصر -
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 .5المشماركةبصمفةدوريمةفمىفعاليمماتالمجنمةالقوميمةالدارةاالزمماتوالكموارثوالحمدممناخطارىمابمركممز
المعموماتودعمإتخاذالقراربمجمسالوزراءوعضويةمم مىجميمالو ازراتوالمحافةماتلمناقشمةاىمم

القضاياالمتعمقةبالكوارثواال ارالناتجةعنياوكافةالحوادثوتحميمياوالخروجبالدروسالمستفادة.

 .3المشمماركةفممىاالجتممما الحممادىوالعشممرون لمجنممةالعميممالمسم مةوالصممحةالمينيممةوتممامينبيسممةالعمممل 
ةالطيرانالمدنى.

بقطا الس مةوالجودةبالشركةالمصريةلمطيرانالتابعةلو ازر

 .4المشمماركةفممىعضمموية المجنممةالقوميممةلمبحممثواالنقمماذ بمركممزالبحممثواالنقمماذالرسيسممىبقاعممدةالماةممة
الجويةوذلكلمراجعةدورالجياتالمعنيةفىالخطةالقوميةلمبحثواإلنقاذتمييداإلعتمادىا.

بنبء انقدراث ورفع انكفبءة

 .0التدريباتالعممية:
أ .تنفيذتدريبعمممىعممىمكافحمةالتمموثالبحمرىبالزيمت " "IMO1بمركمزالسم م بمدينمةشمرمالشمي 
باالشتراكممالمحمياتالطبيعيةوالجياتالمعنيةبالمحافةة.

ب .المشمماركةفممىالتممدريبالعممممىالمحروسممةبمينمماءسمموميدسمميدىكريممرالختبممارمنةومممةادارةالح موادث
التممموثالبحممرىبالزيممتبالتعمماونممممقطمما البتممرولوىيسممةالس م مةوالق مواتالبحريممةفممىاطممارخطممة

الطوارئالوطنيةلمواجيةحوادثالتموثالبحرىبالزيت.
 .3التدريبالمحمى :
أ .المشاركةفىدورةتدريبيةفىمجالاألزماتوالكوارثالبيسيةوالمحافةةعمىبيسيةالعمملممنالمخماطر
والحوادث.
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انفصم انسادس عشز

فزوع اجلهاس اإلقهيمية
مقدمة
فى إطى ر جهى و زةرا ةوو وىىئ و ىىب ئ ةوتحبىىئ و
عس ى ت

ىىحئ

حى ا مركزحىىئ ةإلوةرا ةوتحبحىىئ فعحىىد و ر ةوم فظى

وىىئ ةوتحبىىئ مس ى ةوم ى

م تعىىئ اةوةرا ةشط ىىطئ ةو ى
ةوطتحعحئ ق م جه ز ب ئ ةوتحبئ تإط ء فر ع إقسحمحئ موممىئ تمع مىد قح ى

فى

ةوم س ى  ،ةو ف ى ظ مس ى ةوم ى ةرو
تحبحىئ ةو ط ىح مىم مك ى

ب ئ ةوتحبئ ت وم فظ  ،تط ءةً مس ذوك صور أ د قرةر زةر رقم  781و طئ  7991وستوء فى إط ى ء

ةوفر ع ةإلقسحمحئ وجه ز ب ئ ةوتحبئ وستوء في إط ء ةوفر ع ةإلقسحمحئ وجه ز ب ئ ةوتحبئ ةو ى تسغى فى

م ى م  )72( 3172فرم ى ً إقسحمح ى ً تم فظ ى

(ةو ى را ،ةإل ىىكطورحئ ،ةوغرتحىىئ ،ةووقهسحىىئ ،ةو ى حس ،أ ىىح ط،

أ ى ةئ ،ةوت ىىر ةش مىىر ،ةو ىىرقحئ ،ةوفحى م ،ةوى ةو ةوجوحىىو ،ةاقصىىر ،قطى )،

جىىو

وحى ً لطىىئ وس

ىىحم فىىي

إط ء ةوفر ع تهوف زح وا ةو مي ةوتحبي وو ةوم ةططحئ م تعئ طفحذ أ ك م ةو ى ط ئ رقىم  4و ىطئ 7994
ةومعىىود ت و ى ط ئ رقىىم  9و ىىطئ  3119فىىي ىىمئ م حىىئ ةوتحبىىئ مىىئ ةو س ى ع ،ذوىىك ت و ع ى ئ مىىم ةشجهىىزا

ةوم سحئ ةومعطحئ ت وم فظ

طفحذ ةومع ححر ةإل رةط
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ةوتحبحئ ةو ي س زم ةشجهزا ةومط آ ت طفحذ .

األنشطة واألعمال انتي مت تنفيذها خالل عاو 3102
 .7ترط مج م حئ طهر ةوطحد ةومج ر ةوم بحئ مئ ةو س ع ت وصرف ةوصط م :
بلغ عدغغااعنشآت غلتعنشصغ عصيغنهعدلغ عت(غنعنشت غ ع )201عآت غة ،عح غغتعصغ عخغ

عدغ ع1022عإ قغ هعنشيغغنهع

نشيغت د عدلغ عآ غنيعت(غغنعنشت غ عش غغااع ع2ع)عآت غة ،عوبغغكشيع نغوـعدغغااعنشآت غلتعنشصغغأعأوت غتعنشيغنهعدلغغأع
ت(غغنعنشت غ ع ع62ع)عآت غغة عيغغت د عوكشغغيعبصحو غ عنشيغغنهعدلغغأع غغبن عنشيغغنهعنشيغغحأعشلآا ت غ عأوعصحو غ ع

نشيغنهعدلغأعآ غنىعآغ أعرع يغنهعدلغأعآ غ عدكبغ ،عو صبقغ عدغااع ع18ع)عآت غة عصيغنهعدلغأعت(غنعنشت غ ع
آقسآ عإشأعدااع ع7ع)عآت لتعص عنإلتص( ءعآـعصوف قعأوض د( ع عوصينهعينفعًعآط بقغعًع عوكشغيعبصنن غوعوحغانتع

،عودغغااع ع27ع)عآت غغة عصقغغو عبصت غغكعخط غ عصوف غغقعأوض غ د( عنشب غ ،عدغغااع ع2ع)عآت غغلتع غ نىعإشانآ( غ ع
آ ش غ ع
بصقا عخططعشصوف قعأوض د( عنشب
ع

 .3ترط مج م ةجهئ ط ت

.

س ع ةوه ةء ةو وا:

قو ع ( اع وـعنشب عنغ عدغ عب شصتسغ قعآغفعنش غنوععنإلتل آ غ عنشآ ت غ عبآح فظغ تع عنشقغ رن عنشنبغنى،عنشبنب غ ،ع

نشات(ل غ ،عنش غنت )عإلد غغاناعنشخط غطعونشبغ غننآلعنشآقصغغنذعصت غغكر عشآون ( غ عتوبغ غ تعصلغغوتعنش(غ غونءعنشح غ ا ع نشس غغح ب ع
نشسغغوانء)عخ غ

عنش صغغن عآغغـعأو عسغغبصآبنعإشغغأعت( غ ع غغ(نعتغغوفآبنعآغغـعن غ عد غ ع،عح غغتعص غ عصوت غغفعدغغااع ع1ع)ع

عونعسصي ذعنرأننضأعدلأعنشتحوعنشص شأ :ع
بنوصونو عآفعوانن عنشانند ع
عأ .نشبنوصونو عنرأو  :ع

فغغأعآ غ عصغغاو نعنشآخل غ تعنشانند غ ع عو (غغاهعإش غ عصغغاو نعوصحغغو عت غ عنرأناعإشغغأعسغغآ اعدضغغوىعوأد غ هع

شلح ونتغ غ تعشآسغ غ دا عنشآغ غاننععنشي غغب ن،عح غغتعصق غغو عنش غغوانن عبص غغوف نعن فغ غ عنشآس غغصلاآ تعنشخ يغ غ عب شص غغاو نع
وصسل آ( عشلآانند ـعآفعصوف نعنشصان وعنش آلأعشصت كعرك عنشآ نود تعصحتعإ ننهعخبننء.ع ع
ع

عو .نشبنوصونو عنشث تأ:
عونعسصيغ ذعنرأ ننضغغأعب آغغفعوصغغاو نع
فغ عآ غ ع آغغفعوصغغاو نعنشآخل غ تعنشانند غ عح غغتعصقغغو عوانن عنشا نندغ ع

ت عنرأناعآسص غا عآ غـعنشآ غونتفعنشآصوفن عشا ( عفغأعآح فظ غ تع نشقل وب غ ،عنشبنب غ ،عنش غنت ،عنشات(ل غ )عدلغأع
أـعصقو عوانن عنشب عبصوف نعنشصآو عنشآ شأعنش ا عش(ك عنرأدآ  .ع
ف

ع

ذة ةوصوو ف و م لالد م م  3172طفحذ م حس :

 بلبتعنآ عت عنرأناعنشص عص ع آ ( ع ع62ع)عأشهعطـ .ع

 بلبتعنآ عت عنرأناعنشصأعص عصحو ل( عإشأعسآ اعنش ضويع ع84ع)عأشهعطـ .ع
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 بلبتعنآ عت عنرأناعنشصأعص عصحو ل( عأد هع ع4ع)عآرهعطـ.ع

 صت كع )183عتاو عب
نرأو عإش عن

عآفعنش تعنشآسص(اف عآـعنشآانند ـعونشآ(تاس ـعنشانند ـعص(اهعف عنشآق ع

عنإلسص ا عآـعت عنرأنا،عوأضنننعحنته.

 .2ترط مج ط حر أوةء ةوفر ع ةإلقسحمحئ:
عأ .نإلتص( غ ءعآغغـعص ( غغاعدغغااع ع1ع)عفغغنععش ( غ اع غ عوـعنشب غ عبآح غ فظص عنرأتيغغن،ع عوتت غ ،عوكشغغيعضغغآـعخط غ ع
نشغ غغوانن عشغ غغاد عنشقض غ غ عنشب غ غ ،عوا غ غ ا عنشغ غغودأعنشب غ غغأ،عوصسغ غغ( عنإل غ غننءنتعنشخ ي غ غ عب غ غ شتونحأعنشب غ غ ع
شلآسصثآن ـعونشآونطت ـ .ع

عو .إسص عدااع ع2ع)عآب تأعإلت ءعأفنععإتل آ عشل ( اعبآح فظ تع نشآت ،عسور ج،عنشبح ن )،عو نىعنش آغ ع
دلأعنففعن ء عرك عنشآب تأ.
ع

ةوفرع ةإلقسحمي ومطط ئ ةو

م فظ

(ةو

 .2نشص ص

را ةوكتر

را – ةوجحزا  -ةو سحت تحئ)

عنشب

عدلأعنشآت لتعنشيت د ع عوفق ًعشلخطغ عنشستو عشلآنونعدلأعنشآت غلت:

ص عإانجعدااع ع128ع)عآت ة عيت د عإل ننءعأدآغ عنشص صغ

عنشب غأعدل (غ ،عوتغاع غ ءتعنشتصغ لعآط بقغ ع

ش غغااعآط بق غ عدغغااع ع62ع)عآت غغة ،ععوغ غغنعآط بق غ عش غغااع ع67ع)عآت غغة ،عوص غ عإصخ غ كعنإل غننءنتعنشق توت غ ع
نش اآ عص

 .1آ نن

 .2فأعآ

شحل( .

 .3ف عآ

عرك عنشآت لت،ع عوصوتهعدااع ع77ع)عآت ة عدـعنش آ عأثت ءعدآل تعنشص ص

عدااع ع523ع)عا ننسغ عشصق غ عنشصةث نعنشب

.ع ع

عشلآت لتعنشيت د  .ع

عخاآ عنشآونطت ـ،عص عصلقأعدااع ع 1612ع)ع نوىع،عوص عنإلتص( ءعآـعن ف عنإل ننءنتعنش اآ ع
عنشصود عنشب

 ،عبل عداا عنشتانوت عونشلق ءنت عونشآس بق ت عونشآؤصآننت عونشاوننت عنشصانب عآفع

،عودااع ع24ع)عاون عصان ب  .ع
نش ( تعنشآخصل ع ع407ع)عت طعآت( عدااع ع382ع)عتاو عوون عدآ ع

ع

ةوفرع ةإلقسحمي و ط ةووو تططط
م فظ

(ةوغرتحئ  ،ةومط فحئ  ،كفر ةو حخ)

 .2نإلتص(غ ءعآغغـعصوف غغقعنرأوضغ ععنشب غ عشلآت غغلتعنشصغ عصقغغو عب شيغغنهعنشيغغت د عدلغغأعت(غغنعنشت غ ،عح غغتعص غ ع
نإلتص( ءعآـعصوف قعأوض ععدااع ع1ع)عآت ة عيت د عبتطغ قعآح فظغ تعنش غنع،عو غص عإ غننءعآص ب غ عاون غ ع
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ش(ك عنش نن ت،عوفأعح ش عو واعأيعح واعدـعنشحاواعنشآسغآوذعب(غ عرأحنغ عنشقغ توـعنتغ ع37عشسغت ع2871ع
ب غغةـعحآ غ عت(غغنعنشت غ عونشآ غ نىعنشآ غ عآغغـعنشصلغغوتعصصخغغكعن فغ عنإل غننءنتعنشق توت غ عح ش(غ ،عوتغغاعن تغغتع

نرأدآ عنشخ ي عبصوف قعأوض ععرك عنش نن تعدلأعنشتحوعنشص شأ :ع

أ .مصطم غرةء ةو تعحئ:

 صقغغفعنش غنن عب شآتطقغ عنشيغغت د عبقو سغغت ع عوصقغغو عب شيغغنهعنشب غغنعآب غغنعدلغغأعآيغغنهعنشخض غننو عث غ ع
نشن ذعنش ب سأع عآ عدكب ع)عبنآ عصقانعبحونشأع ع74ع)ع /2ع و .

 صقغاآتعنش غغنن عبخطغ عشصوف غغقعأوضغ د( عبصنل غ ع2.264عآل غغوـع ت غغهعإلت غ ءعآحطغ عآ ش غ عشليغغنهع
نشيت دأ،ع عوص عنإلتص( ءعآـعإت ءعنشآحط ،عوص عأخكعد ت عوصب ـعآط بقص( .
ع

يون عنت ع )1-25عخ غ غانـعحق غ غـعن آغ غ و غ غ ت

ص را رقم ( )7-71تح را جمحم ربح حئ مك طئ مئ  1أ ةض
تمط ح مل سفئ وفصد ةو

.

م ةوو ئ

ركئ الم متو ةووةحم وس صال ةوزرةمحئ:

 صقفعنش نن عب شآتطق عنشيت د عبقو ست ع عوصقو عب شيغنهعدلغأعآيغنهعنشخضغننو عثغ عنشن غ ذعنش ب سغأع
آ عدكب )عبنآ عصقانعبحونشأع ع14ع)ع /2ع و .

 صقاآتعنش نن عبخط عشصوف قعأوض د( عبإت غ ءعآحطغ عآ ش غ عشلي غنهعنشيغت دأ،ععونشصغأعص صآغاعدلغأع
إد ا عإسصخان عآ عنشينهعنشيت دأعفأعنش آل تعنإلتص
 .1نشص ص

عنشب

،عوص عنإلتص( ءعآـعإت ءعنشآحط .

عدلأعنشآت لتعنشيت د عوفق ً عشلخطغ عنشستو عشلآنونعدلأعنشآت غلت،عح تعص عإانجعدااع

)2200عآت ة عيت د عنبنىعوآصوسط عويبنىعإل ننءعأدآ عنشصت

عنشب أعدل ( ،عوفق ًعشآلصأ :ع

عأ .دغااع )222عآت غلتعيغغت د ،عصبغ ـعآط بقغ عدغااع )234عآت غغة ،عوغ غنعآط بقغ عدغااع )213عآت غغة ،ع
وصوتهعدااع )31عآت ة عدـعنش آ عأثت ءعدآل تعنشص ص
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.ع

عو .دااع )164عآنآون عفح ،عصب ـعآخ ش غ عدغااع )33عآنآغون ،عوصغ عصحن غنعآح ضغنعآخ ش غ عش(غ ،ع عوصوتغهع
دااع )122عآنآون عدـعنش آ عخ

عج .نشص ص

عدلأعتنننتعنشس ا عنشآح فظ ـ.ع ع
عن
عفصن عنشسح ب عنشسوانءعبت ءنً

عدلأعدااع )227عف خون ،عح تعصب ـعآط بق عدااع )2عف خون ،ع عوآخ ش غ عدغااع ع)21عفغ خون ،ع

عوص غ عصحن غغنعآح ضغغنعش( غ ،عصوتغغهعدغغااع ع)204عف غ خون عدغغـعنش آ غ عوكشغغيعبت غ ءعنًعدلغغأعت غ ننننتعنشس غ ا ع

نشآح فظ ـعخ

عفصن عنشسح ب عنشسوانء.

عا .نشص ص

عدلأعدااع )258عآيتفعطووعط ل ،عصبغ ـعآط بقغ عدغااع )220عآيغتف،عآخ ش ىغ عدغااع )8ع

عه .نشص ص

عدلأعدااع )16عآ طتغ عنصغ ـ،عصبغ ـعآخ ش غ عدغااع )20عآ طتغ ،عوصغ عصحن غنعآح ضغنعآخ ش غ ع

آي تفعطوو،عوص عصحن نعآح ضنعآخ ش عش( ،ع عوصوتهعدااع 20ع)عآيتفعطوو .ع

ش( ،ع عوصوتهعدااع ع26ع)عآ طت عدـعنش آ .

 .2آ نن

 .3ف عآ

عدااع ع1066ع)عا ننسغ عشصق غ عنشصةث نعنشب
عنشصود عنشب

عشلآت لتعنشيت د  .ع

 ،عبل عداا عنشتانوت عونشلق ءنت عونشآس بق ت عونشآؤصآننت عونشاوننت عنشصانب عآفع

،عودااع ع 8ع)عاون عصان ب ،ع
نش ( تعنشآخصل ع ع 253ع)عت طعآت( عدااع ع 153ع)عتاو عوون عدآ ع

عودااع ع 82ع)عت طعآخنعآص لقعب ش آ عنشب

نتعوآ(ن ت ت،عوسآ ت ننت،عوحآ تعب
ع
وآس ن

 .4فأعآ

عآـعأح ا تعصل ا وت عونكند عوحلق تعتق
.

عوآؤصآننتع

عنشآخل تعنشيلب  :ع

عأ .إسغغت اعص غغب عآيغغتفعصغغاو نعنشآخل غ تعبآا تغ عنشسغ انتعبآح فظغ عنشآتوف غ عونشآ غ ونعشلآغغافـعنشيغغحأع
إشأع نن عأن ـعوباءعص ب له.

عو .صسغغل عد غغااع )3عآنغغب ،عد غغااع )3ع غنننع220عحيغ غ ـ،عودغغااع )3عآقطغ غعوعن عآ (غغا عشصحآ غغ عنشقغغ ع
ونشب رتعإشأعآح فظ عن نعنش خعتب عبان عآوس عت عنرأناعآب ن عوصان وعنش ت ـعونشس ق ـعدل (غ ع

ب شص وـعآفع نن عأونوب ع1000ع آتح عإ ط ش ).

عج .صسل عدااع )1عس ن عنت عشآح فظ عنشبنب .

 .5فأعآ

،عو نىعإصخ كع
عخاآ عنشآونطت ـعص عصلقأعدااع ع2007ع)ع نوى،عص عح عدااع ع728ع)ع نوى ع

نإل ننءنتعح عدااع ع258ع)ع نعوى .ع

 .6إ ننءنت عت س ت عش ونا عنشس ننت عش اا ع  )2558عس ن  ،عح ت عصب ـ عآط بق عداا ع  )2462عس ن،ع
عوآخ ش عدااع )85عس نعوكشيعب شص وـعآفعنإلانن عنش آ عشلآنون.
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 .7ص عنإل صننيعآفعآا ن عنشطنقعونشنب نىعبآح فظ عنشبنب عشآ ت عنرأ
و واعدااع )222ع

ع

عونشآخوخ  ،عتا عصب ـع
نعنش ف ع

قعوح ظعً عدلأعأآـعنشآونطت ـ،عوص عصت كع
ن عآطلووعإانشص( عوكشيعشصةآ ـعنشطن ع

إ ننءنتعنإلاش عب اعأخكعنشآونفق عدلأعكشي.

ةوفرع ةإلقسحم و ر ةووو ت ومطص را
م فظ ي (ةووقهسحئ  ،ومح ط)

 .2تغ عنش غغنععنإلتل آغغأعش (غ اع غ وـعنشب غ عشآتطقغ ع غغنقعنشغغاشص عب شآتيغغون عب إل غغصننيعآغغفعنش( غ عنش آغ عشصتآ غ ع
نشثنو عنشسآن ،عو نط عنشب عونشآسطح تعنشآ

،عونرأآـعنش عبصت غكعحآلغ عآوسغ عإل ناشغ عنشص غا تعدلغأع

بح غغن عنشآتاش غ ،ععونشآصآثل غ عفغغأعنشحغغو عونشسغغاواعشآتغغفعإتص غ نعنشتب ص غ تعنشآ غ عآغغـعنش( غ

عووناعنشت غ ،عوكشغغيع

شصت طعح ش عنشي اعب شبح ن ع،عح تعص عإ ناشغ ع26عحغو عآخغ شهعدلغأعآسغ ح ع2825عفغانـ،ع عوصت غكعأدآغ ع
صطو نعوصتآ عشآس ح ع227عفانـعبإانش عوناعنشت عونشبوصعونشب ت ـعانخ عنشبح ن .ع ع

ع
ع

ص ر رقم ()2-71

ضح ةوت حرا قتد تعو ةثط ء ممسح

ةو طهحر

ةزةوئ ةو عوح

ع
 .1أخكعد ت تعبي عاون عآـعآينهعدآنعبيعآفعتقط عنشخلطعآفعت(نعنشت ،عوآـعأآ عآةخكعآحط عآ ع
نوعآ تعخآ

عوكشيعشلصةناعآـعص ب عآحط تعنشآ ش عنشق آ عباآ عآينهعدآنعبيعوفقعنشآ غ نع

نشآنخصعب( عوبآ ع ضآـعآط بق عنشس وعنشت( أعشصليعنشآحط تعشلآ

ص را ( ) 4-71ط طئ ةو ء مصرف ممر تك تطهر ةوطحد
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نعنشب

.ع

 .2ا نندغ عوص آ غ عنشآتطقغ عأآغ عوب غوننعفغغنعع (غ اع غ وـعنشب غ عدلغغأعآسغ ح عحغونش ع5عتغننن ط،عح غغتعن تغغتع
رغغك عنشآتطق غ عص صبغغنعآقلغغوعشلقآ آ غ عوآخل غ تعنش(غغا عونشبت غ ء،عوص غ عنفغغفعصلغغيعنشصنننآ غ تععوا نند غ عنش ا غغاعآغغـع
نرأ

نعنشآثآن عآثغ عأ غ نع نش ونفغ ،عنشنآغ ـ،عنشنآثغنى،عنشآغ ت و،عنشبنصقغ )عوب غ

نش آ ا.

ص را رقم ( )1-71قتد ةو جحر

 .3نشص ص

عنشب

أثط ء رفم ةو ركم

عنرأ غ نعنشتغ ان عآثغ ع

ةو جحر

تعو رفم ةو رةكم

عدلأعنشآت لتعنشيت د عووفق ً عشلخط عنشستو عشلآ عنونعدلأعنشآت لت ،ح تعص عإاننجعد غااع

)813عآت ة عيت د عإل ننءعأدآ عنشص ص

عنشب

عدل ( .عو ءتعنشتص لعآط بق عدااع )552عآت ة ،عع

غ نعآط بق عدااع )148عآت ة ،عوفق ًعرأحن عنشق غ تغ غوـعنت غ ع 3عشست ع2883عونشآ ا عب شق توـعنت ع 8عشست ع

1008عف ع ةـعحآ عنشب عآـعنشصلوت،عونكشيعصوتهعدااع ع1ع)عآت ة عدـعنش آ عأثت ءعنشص ص

 .4آ نن

عدااع )472عا ننسغ عشصق غ عنشصةث نعنشب
عنشصود عنشب

 .5ف عآ

دااع )263عتاو عب

عشلآت لتعنشيت د  .ع

،عبل عدااعنشتانوتعونشاوننتعنشصان ب عونشلق ءنتعآفعنش ( تعنشآخصل ع )101عآت( ع

،عودااع
)عاوننت عصان ب ع
،عوداا ع  4ع
ع
،عو عدااع  )20عحآ تعوشق ءنتعد آ عوآ ن

)22عإحص عوحا تعنكندأعويح أ .ع

 .6ف عآ

نش ن وى.

.

عخاآ عنشآونطت ـ ،عص عصلقأ عداا ع  )2165ع نوى ،عوص عإصخ ك عنإل ننءنت عنش اآ عح

عن ف ع

ع

ةوفرع ةإلقسحمي وغر ةووو ت إل كطورحئ
م فظ

 .2نشص ص

(ةإل كطورحئ ،ةوت حرا ،مطر ح)
عنشب

عدلأ عنشآت لت عنشيت د عونشس ح عوفق ً عشلخط عنشستو عشلآنون عدل عنشآت ة  ،عح غغت عص ع

إاننجعدااع )280عآت ة عيت د عإل ننءعأدآ عنشص ص

عنشب

عدل ( ،عوتاع ءتعنشتص لع عآط بق عش ااع

 )42عآت ة  ،عوغ ن عآط بق عش اا ع  )221عآت ة  ،عوفق ً عرأحن عنشق ت غوـ عنتغ غ ع 3عشستغ غ ع 2883عونشآ ا ع
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ب شق توـ عنت ع 8عشست ع 1008عف ع ةـ عحآ

نشص ص
 .1آ نن

 .2ف عآ

.ع

عدااع )221عا ننسغ عشصق غ عنشصةث نعنشب
عنشصود عنشب

عنشب  ،عونكشي عصوته عداا ع  )4عآت ة عدـ عنش آ عأثت ءع
عشلآت لتعنشيت د  .ع

عبل عدااعنشتاونتعوون عنش آ عونشآؤصآننتعونشاوننتعنشصان ب عآفعنش ( تعنشآخصل ع

)234عت ط عآت( عدااع )200عتاو عوون عدآ  ،ععودااع )24عآؤصآن،عودااع )10عاون عصانب ،عودااع

)20عأت ط عآخصل  .ع

 .3ف عآ
ع

عخاآ عنشآونطت ـ ،عص عصلقأ عداا ع  )727ع نوى ،عوص عنصخ ك عنإل ننءنت عنش اآ عح

ع )676ع

،عو نىعإصخ كعنإل ننءنتعح عدااع )22ع نوى .ع
نوى ع

فرع ةو ط ا

م فظ

حط ء

(ةو حس ،ةإل م محسحئ ،ت ر عحو ،م د حط ء ،جط

حط ء)

 .7نيا عتود عآ عنشآت طق عنشس حل  ،عبل عداا عنش ت ت ع  )52عد ت عانخ عتط ق عآح فظ ت عنش نع عح تع
ءتعتص لعنشصح ش عآط بق عدااع )16عد ت ،عوغ نعآط بق عدااع )23عد ت عوفق ًعرأحن عنشق توـعنت ع3ع

شست ع2883عونشآ ا عب شق توـعنت ع8عشست ع1008عف ع ةـعحآ عنشب عآـعنشصلوت.

 .1نيا عتود عنش(ونء ،عبل عداا عنش ت ت ع  )257عد ت عانخ عتط ق عآح فظ ت عنش نع ،عح ت ع ءت عتص لع
نشصح ش عآط بق عداا ع  )226عد ت  ،ع عوغ ن عآط بق عداا ع  )42عد ت عوفق ً عرأحن عنشق توـ عنت ع 3عشست ع

2883عونشآ ا عب شق توـعنت ع8عشستغ غ ع1008عف ع ةـعحآغ غ غ غ عنشب غ غ عآغ غغـعنشصلوت.ع
 .2إ ننءعنشص ص

عنشب

عدلأعنشآت لتعنشيت د عوفقعًعشلخط عنشستو عشلآنونعدلأعنشآت لت،عفقاعص عإانجعدااع

)204عآت ة عيت د ،عوتاع ءتعنشتص لعآط بق عش ااع )23عآت ة ،عوغ نعآط بق عش ااع  )53عآت ة ،عع

وصوتهعدااع )6عآت ةتعدـعنش آ ،عوتاعص عإصخ كعنإل ننءنتعنشق توت عح عنش نن تعوفقعًعرأحن عنشق توـع

نت ع3عشست ع2883عونشآ ا عب شق توـعنت ع8عشست ع1008عف ع ةـعحآ عنشب عآـعنشصلوت.

 .3آ نن

 .4ف عآ

عدااع )236عا ننسغ عشصق غ عنشصةث نعنشب

عشلآت لتعنشيت د  .ع

عخاآ عنشآونطت ـ،عص عصلقأعدااع )44ع نوىعب

عو نىعنصخ كعنإل ننءنتعح عدااع )17ع نوى.

 .5ف عآ

عنشصود عنشب

،ععونعصخ كعنإل ننءنتعنش اآ عح

 ،عبل عدااعنشتاونتعوون عنش آ عونشاوننتعنشصان ب عونشآس بق تعنشب

)16ع نوى،ع
عونشآؤصآننتع

،عودااع )1عآ سننع
،عوداا ع )12عاون عصان ب ع
،عودااع )23عون عدآ ع
)220عت ط ،ععوداا )38عتاو ع

،عوداا ع )12عإحص
ب أ ع

،عودااع )3عآس بق تعب
عوآؤصآننت ع

نشب أعآـعأح ا تعصل ا وت عونكند ،عونشصتس قعآفعاونعنش ب ا  .ع
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،عودااع )26عت طعآخنعآص لقعب ش آ ع
ع

فرع م فظئ ةوت ر ةش مر ت وغروقئ

(م فظئ ةوت ر ةش مر)

 .2آص ب غ نشصسغغنوعنشبصنوش غ عب غ أن عغ غ نو،عح غغتعص غ عإ ناش غ عنشصلغغوتعب شا غغتعدلغغأع غ ط ع أن عغ غ نوعآغغـعبونب غ ع
نش غغننهعنش آغغهعشلبصغغنو ع توبغ عحصغغأع، 240عوت آغغتعنش غغننهعنش آغغهعشلبصغغنو عبةدآغ عنشآن فحغغهعوصغ عنإلتص(غ ءع
ع

آت( عوتظ ف عنش ط عوغلقعنشب نعنشآصسبوعفأعحاوتعنشصلوتع .ع

عععععع
ص را رقم ( )1-71ةو س ع ت وزح مس

ع
طظ فئ ةو طئ تعو إزةوئ ةو س ع

طئ رأس غ ر

ع

ص را رقم ( )1-71م قم ةوتبر ةو تم وس ركئ ةوع مئ وست ر د تعو غس ه

ععععععععععععععععع ع

 .1إ ننءعنشص ص

عنشب

عدلأعنشآت لتعنشيت د عوفق ًعشلخط عنشستو عشلآنونعدلأعنشآت لت،عح تعص عإاننجع

دااع )203عآت ة عيت د عإل ننءعأدآ عنشص ص

عنشب

عدل ( ،عوتاع ءتعنشتص لعآط بق عش ااع )42ع

آت ة  ،عوغ ن عآط بق عش اا ع  )42عآت ة  ،عوص عإصخ ك عنإل ننءنت عنشق توت عح

عنش نن ت عطبق ً عرأحن ع

نشق توـعنت ع3عشست ع2883عونشآ ا عب شق توـعنت ع8عشست ع1008عف ع ةـعحآ عنشب عآـعنشصلوت .ع
 .2آ نن

 .3ف عآ

عدااع )42عا ننسغ عشصق غ عنشصةث نعنشب
عنشصود عنشب

عشلآت لتعنشيت د  .ع

عبل عدااعنشتاونتعوون عنش آ عونشاوننتعنشصان ب عونشآس بق تعنشب

عونشآؤصآننتع

،عودااع )21عت طعآخنع
،عودااع )5عاوننتعصان ب عوون عدآ ع
دااع )57عت ط،عآت( عدااع )34عتاو ع
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آص لقعب ش آ عنشب

عآـعآس بق تعوشق ءنتععونعحص رتعوآ سنننت،عنآ عص عنشآ نن عف عآ(ن ـعو ناننتع

ب عأسونن عونشكيع ني عف ه ع 6عو ناننتعآت( عوانن عنشب  ،عوص عانند عدااع )240ع

ن عبطو ع 2عآصن،ع

عوانند عدااع )400ع صل عوناعب شآتطق عنشخضننءعأآ عا ونـعد عآح فظ عنشبحنعنرأحآن .ع

 .4ف عآ
ع

فرع

م فظ

عخاآ عنشآونطت ـ،عص عصلقأعدااع )23ع نوى،عوص عإصخ كعنإل ننءنتعنش اآ عشح عن ف عنش ن وى.

ط ةوصعحو تم ح ط

(أ ح ط ،ةومطح ،

ج ،تط

حف)

 .2نإلتص(غ ءعآغغـعصوف غغقعنرأوضغ ععنشب غ عشلآت غغلتعنشصغ عصقغغو عب شيغغنهعنشيغغت د عدلغغأعت(غغنعنشت غ ،عح غغتعص غ ع
نإلتص( ءعآـعصوف قعأوض ععدااع ع1ع)عآت ة عيت د عبتطغ قعآح فظغ تعنش غنع،عو غص عإ غننءعآص ب غ عاون غ ع
ش(ك عنش نن ت،عوفأعح ش عو واعأيعح واعدـعنشحاواعنشآسغآوذعب(غ عرأحنغ عنشقغ توـعنتغ ع37عشسغت ع2871ع
ب غغةـعحآ غ عت(غغنعنشت غ عونشآ غ نىعنشآ غ عآغغـعنشصلغغوتعصصخغغكعن فغ عنإل غننءنتعنشق توت غ عح ش(غ ،عوتغغاعن تغغتع

نرأدآ عنشخ ي عبصوف قعأوض ععرك عنش نن تعدلأعنشتحوعنشص شأ :ع

عأ .ةو ركئ ةوم وحئ ةوصط محئ ةومصرحئ (مصطم م و مط ت و):ع
 ص عصنن وعوصبط ـعآاخت عآ (ا عب صح عشلق

عشلآ هعنش آ ،عوصنن وع ( اعنشنياعنشكنص عدل (غ ،ع

نآ ع ص عح ش ًعص ( اعنشآاخت عنرأخنيعوصبط ت( .

 صنن و عنش لصن عنشحق ب عوصنن و عداا ع  700ع) عن

عانخله عو نى عإسص

و نىعإسص نناعآ صونعص ب عنش لصنعوس ص عصنن بهعوص ب عنش لصنعخ

 انند عب

عنرأ

عب ت عنرأن

ع (نعآ وع.1023

نعب شت ح عنش نت عشلآيتفعنشآ ون عش ا ن عنرأننناعب توعنشس جعنش

سونعنشآيتف.

 ص عأخكعد ت عآ عآـعنشآخنجعنشت(

عوصنن ب( ،ع
نيعانخ ع

عشينهعآ عنشصبن اعدل عت(نعنشت عوصب ـعآط بق عنش ت عشلحاواع

نشآسآوذ عب( عف عنشآ ا عنت ع  )52عآـعنشق توـعنت ع 37عشست ع 2871عب ةـعحآ عنشآ نى عنشآ

ع

وت(نعنشت عآـعنشصلوت،عور حصهعنشصت ك عنشآ اش عب شقنننعنت ع )301عشست ع.1008

 .م طئ كهرت ء أ ح ط ةو وحوحئ:

 ت آت عنش نن عبصقا عخط عشصوف ق عأوض د( عنشب

عصصآث عفأ عإد ا عصةر عونفف عن ء عغ

تع

نشآحط ،عح تعصقو عنش نن عح ش عًعبإ ننءنتعنشص تاعآفعخبننءعأ توعشصت كعأدآ عصةر عونففعن ء ع

نشب

تعبوحاص عنشص ب ،عو قو عنش نععب شآص ب عنشاون عفأعركنعنش ةـ.

 نآ عت عنش نع عنإلتل آأ عش ( ا ع وـ عنشب

عشآتطق عوسط عنشي ا عبةخك عد ت عآـ عنشآخنج عنشت(

ع

شينهعآ عنشصبن اعدل عت(نعنشت عبص ن خع 1021/20/25عوصب ـعآط بقص( عشحاواعنشق توـعنت ع37ع
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شست ع 2871ع ب ةـعحآ عنشآ نىعنشآ
نت ع ع301ع)عشست ع.1008
عنشص صغ

 .1فأعآ

عوت(نعنشت عآـعنشصلوت،عور حصهعنشصت ك عنشآ اش عب شقنننع

انجع
عنشب غ عدلغأعنشآت غلتعنشيغت د عوفقغ ًعشلخطغ عنشسغتو عشلآغنونعدلغأعنشآت غلت،عصغ عإ عن
عنشب غ عدل (غ ،عوتغاع غ ءتعنشتصغ لعآط بقغ عش غااع )40ع

دااع )218عآت ة عيت د عإل ننءعأدآ عنشص ص

آت ة ،عوغ نعآط بق عش ااع )68عآت ة عوص عإصخ كعنإل ننءنتعنشق توت عح عنش نن تعرأحنغ عنشقغ توـعنتغ ع
3عشست ع2883عونشآ ا عب شق توـعنت ع8عشست ع1008عف ع ةـعحآ عنشب عآـعنشصلوت .ع
عدااع )357عا ننسغ عشصق غ عنشصةث نعنشب

 .2آ نن

عشلآت لتعنشيت د  .ع

 .3فغ عآ غ عنشصود غ عنشب غ عبلغ عدغغااعنشتغانوتعونشلقغ ءنتعوون عنش آغ عآغفعنش (غ تعنشآخصل غ ع )232عت غ ط،ع
،عودغغااع )1عآسغ بق عشص غ عنشغغاونع
غنننتعب غ ع
،عودغغااع )5عآ سغ ع
آغغت( عدغغااع )216عتغغاو عوون عدآغ عد آغ ع
نشب

 .4ف عآ

،عودااع )5عأت ط عآ عب ـعص
ع

نعوتونف عب

ع .ع

عخاآ عنشآغونطت ـعصغ عصلقغأعدغااع )168ع غنوىعب غ ،عوصغ عنإلتص(غ ءعآغـعن فغ عنإل غننءنتعنش اآغ ع

شحل( .ع ع
فرع جط

م فظ

ةوصعحو تم ح ط

(أ ةئ  -ةشقصر)

 .2فأعآ

عنشص ص

عنشب

نانجع
عدلأعنشآت لتعنشيت د عوفق ً عشلخط عنشستو عشلآنونعدلأعنشآت لت ،عص ع عن

د غااع )82عآت ة عيت د عوس ح عوخاآ عب رأتينعوأسونـ،عوتاع ءت عآط بق عش ااع )26عآت ة ،ع
وغ ن عآط بق عش اا ع  )43عآت ة عوص عإصخ ك عنإل ننءنت عنشق توت عح

عنش نن ت عرأحن عنشق توـ عنت ع3ع

شست ع2883عونشآ ا عب شق توـعنت ع8عشست ع1008عف ع ةـعحآ عنشب عآـعنشصلوت.

 .1آ نن

 .2ف عآ

عدااع )217عا ننسغ عشصق غ عنشصةث نعنشب
عنشصود عنشب

عشلآت لتعنشيت د  .ع

 ،عبل عدااعنشتانوتعونشلق ءنت عوون عنش آ عآفعنش ( تعنشآخصل ع )64عت ط،ع

آت( عدااع )23عتاو عوون عدآ عد آ ،عدااع )27عشق ءعشص

عنشاونعنشب أعآفع آ تعأرل عوآننناع

،عودااع
،عودااع )10عا ن عآانس ع
عونعكند ع
،عودااع )5عشق ءنتعصل ا وت ع
،عودااع )6عاوننتعصان ب ع
بو ع

)20عأت ط عنخنىعآص لق عب ش آ عنشب أ .ع

 .3ف عآ

عخاآ عنشآونطت ـعص عصلقأعدااع )74ع نوى عب

،عو نىعإصخ كعنإل ننءنتعح عدااع )61ع نوى.
نوى ع
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،عص عإصخ كعنإل ننءنتعنش اآ عح

ع )22ع

فرع ةو رقحئ

م فظئ ةو رقحئ
 .2إش نا ع آ ف عآي تف عنشطوو عبتط ق عنش نع عنشص عر ع ي عإش ( عنشب ا عنشطب
نشآ اوتعبي عآؤتص عشح ـعصوي عنشب اعنشطب

 .1فأعآ

عنشص ص

عنشب

عشصليعنشآي تف .ع

انجع
عدلأعنشآت لتعنشيت د عوفق ً عشلخط عنشستو عشلآنونعدلأعنشآت لت،عص عإ عن

د غااع )256عآت ة عيت د عإل ننءعأدآ عنشص ص

عدل ( ،عوتاع ءتعآط بق عش ااع )22عآت ة ،عوغ نع

آط بق عش ااع )227عآت ة عوص عإصخ كعنإل ننءنتعنشق توت عح

نش آ عأثت ءعنشص ص

 .3ف عآ

عنش نن ت،ع عوصوتهعش ااع )27عآت ة عدـع

عوت ً عرأحن عنشقغ ت غوـعنت غ ع 3عشست ع 2883عونشآ غا عب شق توـعنت ع 8عشست ع 1008عف ع

ةـعحآ عنشب عآـعنشصلوت .ع

 .2آ نن

عدااع )327عا ننسغ عشصق غ عنشصةث نعنشب
عنشصود عنشب

عشلآت لتعنشيت د  .ع

عبل عدااعنشتانوتعونشلق ءنت عوون عنش آ عآفعنش ( تعنشآخصل ع )244عت ط،ع

آت( عداا ع  )82عتاو عوون عدآ عد آ  ،عداا ع  )1عنحل عب

،عودااع )2عآتصاىعب أ .ع
عوآؤصآن،عودااع )33عصان و ع
ع
آن
 .1ف عآ

عصنك كع
عبإسصخان عأسلوو ع

عخاآ عنشآونطت ـعص عصلقأعدااع )307ع نوىعب

عوداا ع  )3عحآل عب
 ،ع

عوداا ع )22ع
 ،ع

،عوص عإصخ كعنإل ننءنتعنش اآ عح ع )155ع

،عو نىعإصخ كعنإل ننءنتعح عدااع ع231ع)ع نوى.
نوى ع

فرع ةو ةو ةوجوحو

م فظئ ةو ةو ةوجوحو
 .2فأعآ

عنشص ص

عنشب

انجع
عدلأعنشآت لتعنشيت د عوفق ً عشلخط عنشستو عشلآنونعدلأعنشآت لت،عص ع عإ عن
عدل (  ،عح ت عصب ـ عآط بق عن ف عنشآت لت عرأحن ع

د غاا ع  )235عآت ة عيت د عإل ننء عأدآ عنشص ص

نشقغ ت غوـعنت غ ع3عشست ع2883عونشآ غا عب شق توـعنت ع8عشست ع1008عشحآ عنشب عآـعنشصلوت .ع
 .1آ نن

 .2ف عآ

عدااع )77عا ننسغ عشصق غ عنشصةث نعنشب
عنشصود عنشب

عشلآت لتعنشيت د  .ع

عبل عداا عنشتانوت عونشلق ءنت عوون عنش آ عآف عنش ( ت عنشآخصل ع  )53عت ط،ع

أ،عودااع )21ع
ع
،عودااع  )3عآ سننعب
،عودااع )2عآؤصآنعب أ ع
آت( عدااع )30عتاو عوون عدآ عد آ ع

،عودااع )6عأت ط عأخنى.
نس ش عإد آ ع
 .4في مج د لومئ ةوم ةططحئ م س

موو ( )28ك

تحبحئ ،م إ ل ذ ةإلجرةءة ةوالزمئ و سه .
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فرع ةوفح م

م فظئ ةوفح م
عنشص ص

 .2فأعآ

عنشب

انجع
عدلأعنشآت لتعنشيت د عوفق ً عشلخط عنشستو عشلآنونعدلأعنشآت لت ،عص عإ عن

د غااع )36عآت ة عيت د عويح عإل ننءعأدآ عنشص ص

عدل ( ،عوتاع ءتعنشتص لعآط بق عش اا ع )16ع

آت ة ،عوغ نعآط بق عش ااع )10عآت ة عوص عإصخ كعنإل ننءنتعنشق توت عح

عنش نن تعرأحن عنشق توـعنت ع

3عشست ع2883عونشآ ا عب شق توـعنت ع8عشست ع1008عف ع ةـعحآ عنشب عآـعنشصلوت.

 .1آ نن

 .2ف عآ

عدااع )53عا ننسغ عشصق غ عنشصةث نعنشب
عنشصود عنشب

عشلآت لتعنشيت د  .ع

عبل عدااعنشتانوتعونشلق ءنت عوون عنش آ عآفعنش ( تعنشآخصل ع )132عت ط،ع

عوداا ع  )67عإ صآ د ت عوشق ءنت عوآس بق ت عوحآ ت عصود ع
آت( عداا ع  )252عتاو عوون عدآ عد آ  ،ع
وص

 .3ف عآ

ن .ع

عخاآ عنشآونطت ـعص عصلقأعدااع )30ع نوى عب

،عوص عإصخ كعنإل ننءنت عنش اآ عح

ع )22ع

،عو نىعإصخ كعنإل ننءنتعح عدااع )18ع نوى.
نوى ع
فرع ةشقصر

م فظئ ةشقصر
 .2ص عنصخ كعن ف عنشصانب نعنش اآ عشآن فح عظ(ونعبقفعا ص عتص

عغنق عد آ عس ح ع تووعآا ت عنست ،ع

عونكشي ع غنق عد آ عس ح عبآا ت عنرتين عنآ عآيتف عسنن عأنآتت ،عونصخ ك عنر ننءنت عنشق توت عص

نش آص ـ.

عنشص ص

 .1فأعآ

عنشب

نانجع
عدلأعنشآت لتعنشيت د عوفق ًعشلخط عنشستو عشلآنونعدلأعنشآت لت،عفقاعص ع عن

د غااع ع 224ع)عآت ة عيت د عويح عإل ننءعأدآ عنشص ص

عدل ( ع،عوتاع ءتعنشتص لعآط بق عش ااع

)25عآت ة ،عوغ نعدا عآط بق عش ااع ع 88ع)عآت ة عوص عنصخ كعنإل ننءنتعنشق توت عح

عنش نن تعوفق ًع

رأحن عنشق توـ عنت ع 3عشست ع 2883عونشآ ا عب شق توـ عنت ع 8عشست ع 1008عف ع ةـ عحآ عنشب
نشصلوت.

 .2آ نن

عدااع )6عا ننسغ عشصق غ عنشصةث نعنشب

 .3ف عآ

عنشصود عنشب

ع

عآـع

عشلآت لتعنشيت د  .ع

عبل عدااعنشتانوتعونشلق ءنت عوون عنش آ عآفعنش ( تعنشآخصل ع ع 32ع)عت طع،ع

أ،عودااع )4ع
ع
،عودااع )2عاون عصان ب ،عودااع )22عآؤصآنعب
آت( عدااع )13عتاو عوون عدآ عد آ ع

حآ تعص

نع .ع
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عخاآ عنشآونطت ـعص عصلقأعدااع )2ع نوىعب

 .4ف عآ

،ع عوص عإصخ كعنإل ننءنتعنش اآ عح ش(آ  .ع

فرع قط

م فظئ قط
 .2فأ عآ

عنشص ص

عنشب

عدلأ عنشآت لت عنشيت د عوفق ً عشلخط عنشستو عشلآنون عدلأ عنشآت لت ،عص ع

انجعد غااع )285عآت ة عيت د عويح عإل ننءعأدآ عنشص ص
إ عن

عدل ( ،عوتاع ءتعنشتص لعآط بق ع

دااع )244عآت ة ،عوغ نعآط بق عدااع )32عآت ة عوص عإصخ كعنإل ننءنتعنشق توت عح

عنش نن تع

وفق ًعرأحن عنشق توـعنت ع 3عشست ع 2883عونشآ ا عب شق توـعنت ع 8عشست ع 1008عف ع ةـعحآ عنشب ع

آـعنشصلوت.

 .1ف عآ

عنشصود عنشب

عبل عدااعنشتانوتعونشلق ءنتعوون عنش آ عآفعنش ( تعنشآخصل ع )47عت ط،ع

ءنتعوأح ا تعصل ا ات عشص
ع
،عودااع )11عشق
آت( عدااع )25عتاو عوون عدآ عد آ ع

 .2ف عآ

عخاآ عنشآونطت ـعص عصلقأعدااع )28ع نوىعب

،عو نىعإصخ كعنإل ننءنتعح عدااع ع2ع)ع نوى.
نوى ع

عنشاونعنشب أ.

،عص عإصخ كعنإل ننءنتعنش اآ عح ع )25ع

ع

بناء انقدرات ورفع انكفاءة
آ نن عنش آل ـعبغ ش نوععنإلتل آ غ عشل (غ اعفغ عدغااع )12عاون عصان ب غ عانخغ عوخغ نجعآيغنعفغ عآ غ رتعنش آغ ع
نشآخصل عب(اهعنففعن ء عنش آل ـعب ش نوع .ع
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الفصل السببع عشر

التفتيش واإللتزام البيئي وخدمة املواطنني
مقدمة
فىىض ءىىا صىىل هىىص ون ىىب ئىىلها
خلصس ص ئ لم جهلز ش ا

ا هص هل اص ل ع

ى  4سىىه  4994ا صع ى ب ل نىىلها  9سىىه  9009فىىض صل ىىب
رسىم س لسى

علصى اا وى

خلىل لزصى نلىىلل ونىض

هى ذهل ،ا نجهلز فض س ب لن ق أه فب و ة خلا ت صههل " ص ل ع

صعل ر ا إلش رللت ي ن زم ألجهزة ا صهشآت هى ذهل اا خلذ إلجىر ت
ء صخل ى هذه صعل ر ا شرال".
هى ا

ىىش

صهشآت اهلو

ىىي د ىىض وىىم ا عز ىىز ىىب ص ى

ب أث ر ءلر س فنل ونض

161

ى ا اىىل
ا

هى ذ

ىي ىهص ون هىل نىلها

علص ى  ،ل ىىث أ

ونض ال

ص ه

ى

نىىاث هىىل

علص إلهسل أ ءلً.

وى

األنشطة واألعمبل التي مت تنفيذهب خالل عبم 1023
 .4خ ص

صا له

بمغ اإلجمالي العام ألعداد الشكاوى الواردة لخدمة المواطنين خالل عام  1023عدد ( )2331شكوى،

حيث تم إتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال إزالة أسباب عدد ( )2013شكوى بنسبة  ،%59.19وجارى فحص

باقى الشكاوى واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال إزالة أسبابها.
ج اب ( )4-47ش لاي ا ر ة خ ص
ش لاي

ش لاي جلري فلاهل
248

صا له

خلب ولم 9042

ي م دز أس ل هل

صجصاع
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الشكاوي التي تم إزالة أسبابها

المجموع
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ي

ي م
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الشكاوي الجاري فحصها

ش لاي جلري فلاهل

ى ش ون هل خلب ولم :9042

ج اب ( )9-47نللولت إلئ ال

ي م

ى ش ون هل خلب ولم 9042

خ صي ازروي

الي
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ي م

خدمي وزراعي

صحي

ى ش ون هل خلب ولم 9042

ي م د خلذهل ل لب صهشآت خلب ولم :9042

ج اب ( )2-47إلجر ت نلهاه

ي م

ي م د خلذهل ل لب صهشآت

ى ش ون هل

لىل
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ش ب ( )2-47إلجر ت نلهاه

مخالف

ي م د خلذهل ل لب صهشآت
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حفظ

ي م

ى ش ون هل

ج .لصلت ص ل ع ها لت

ناث لل ة اص لفل

لرق ص شاا نصخنىلت زرو :

إستهدفت حمالت التفتيش عدد ( )23منشأة صناعية كبري ومتوسطة ذات أحمال التموث العالية خالل فترة
نوبات التموث الحادة ،وتم إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين.

.

خلل اف ق ألاءلع:

تم خالل عام  1023متابعة خطة توفيق األوضاع البيئية لعدد ( )299منشأة صناعية بيانها كالتالي:
ج اب ( )4-47صائا خل
م
4

اف ق ألاءلع

ل
صهشآت ده هت ص

9
2

صهشآت م ص ل ع هل ع ن م خل

4

ع

اف ق أاءلوهل

صهشآت في صرلن

5

نصهشآت

صلع

صهشآت ئ صت خل
صهشآت م دلل هل د ي ه ل

ا صت هل ص ل ع
ههل

ههل

44

خلل اف ق ألاءلع

48

اف ق ألاءلع رهلص زصهي صل
اف ق أاءلع إلو صل
عمج

اف ق ألاءلع

إلجصل ي

26
27
92
455

وتم إتخاذ اإلجراءات التالية:

 إلزام المنشآت المخالفة بسرعة توفيق الوضع البيئي وتصويب المخالفات واخطار الجهة اإلدارية
بإجراءات المتابعة.

 تم إدراج تمك المنشآت في الخطط الشهرية لمتفتيش والمتابعة أولً بأول لمتأكد من إلتزامها بتنفيذ خطط
توفيق األوضاع وازالة المخالفات لديها.

ه .ال ة فلص ش لاى:
تم خالل عام  1023فحص عدد ( )221شكوى بيئية واردة لمو ازرة ،وتم إتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال تمك
الشكاوى ،وقد جاء بيان هذه اإلجراءات كالتالى:

 عدد ( )23شكوى تم إتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها.
 عدد ( )1شكوى تم حفظهما لعدم وجود مخالفات.

 عدد ( )32شكوي تم مخاطبة الجهات اإلدارية المختصة لفحصها.
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الفصل الثبمه عشز
إقتصبديبت البيئة

مقذمة
أولتتت و اةاة الة اتتا اىكبيبتتي اة ت اا ة بي تتا الة اتتا والب توااغ العة ه تتا وك
والبوااغ العة ه ا أصتة ت ةبايةتا بي تا ل تية
البوااغ لدني ابيا الكنب ا وال يظ

ت ألتع األا

ت

ال ت وع

يتتي ألن بي تتا الة اتتا

وألتن لكتاب ن تا األد تيف الليغبتا ت ك تن

الص ا الهيبا.

و ت إعتتيا ك ه تتف اللتتينون ا ت  4لألتتنا  4994والا كتتو الكن أ تتا البهتتغف ةيللتتينون ا ت  9لألتتنا  9009لك ألت ن
األغاء الة ات لاي تتا األناتتعا الصتتني ا والألت ي ا والكديا تتا وال غب تتا وألتتن ل ت
البوااغ العة ه ا وبهغالت الك وث وك
و تي إعتتيا ال تتيظ

بي نكج نيي بن آايا ة ا ا

الكتتغىوا الة اتي واألتتكن اة

ياة.

ت الة اتتا والبتوااغ العة ه تتا بتتن آاتتيا الب يل تتيت الة ا تتا الكتي كتتؤغي إلت ار تااا ةتتيلبوااغ

العة ه ا كةأف ارغااة الهيبا ر كصيغ يت الة اا ديتوغاً اة تاة ل كصتغي لك تن الب يل تيت لك ل تا اليتغ

اللتوبي

الأي كأله بصا لك ل لو وىو الكنب ا البألكغابا.
و هغ ار كصيغ األ

ا أ غ آل يت ك ل ا الكنب ا البألكغابا

ث بان أن نعوي

كاد ع ارةكايا وانايء أألواا دغ غة وا ديغ اص بف وارأليي
ار كصيغ األ

ي الل يء

اص بكنو ا باف

ال لا

ث ااف

ا اصا لك عي ب اا ف إنبيا ا وكعة ا كانولود يت بكلغبا بن أدف ك ل ا األبن ال أااي

وا يلا صوف البنيعا الا ا

العي ا وكو ا إبغاغات الب يه النظ ا والبأليان وب اا ا الصا الص ي

والنلف الهي  .وىي أبوا بان أن كُ ِ
ودغ اص بف وكألي ي الل يء
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ال لا.

األوشطة واألعمبل الىت مت تىفيذهب خالل عبم 3102
 .4ك إ غاغ غااأليت بيل ا كلغ ا ا ن:
أ.

ب ك دبع ونلف الب

يت بن ةيب البنةف لهغغ  500الا بن الليىاة ل بلع .

ب .ب ا نلف البيغة اله و ا بن الب عا الوأل عا إل بصنع ألبيغ
و تتغ كت

الغ ااألتتيت

تتا

البنةع.

تيء
ت بد تتو التتوةااء وال تتت إألك ألتتين وةنت ً

وى.

ت ألتتن تتك

يل تيً كعة تتا ال صتتف بتتن

 .9ا غاغ بألوغة الغااألا ار كصيغ ا لب يدا الألن.
 .3ا غاغ بألوغة الغااألا ار كصيغ ا لب يدا الداان ت والا ي .
وألن لإلألك يغه بن ك ن الغااأليت ي األبينا ال ن ا ل دنتا كصتيا ببياألتا األناتعا ار كصتيغ ا الب ك تا غا تف

الب ب يت العة ه ا.

 .4كت ت ب تتن تتإف إدكبي تتيت األبين تتو ال ن تتا ل دن تتا كل تتغ ا الكهو
األناعا والدااا الة ا ا ةاي ا أنوا يي بي

:

أ .إ غاغ بألوغة غل ف إاايغى ن كا ا الكغىوا الة ا
الكهو

الة ا

ب .كعو ا ةه
ج .كلتتغ ا كهو

تتيت الة ا تتا

ت ت الب يل تتيت النيكد تتا تتن

تو ةهت

و ت

البهتيغالت لا تا كلتغ ا بتا

ن األناعا والدااا الة ا ا ةاي ا أنوا يي.
البهيغالت الك

تتيت ة ا تتا

ةنيء
ك
ً

يي كلغ ا الكهو

يت الة ا ا

اي ا البناآت الب واو.

ت  43بناتتاة أل ت ي ا ب يل تتا للتتينون الة اتتا ا ت  4لألتتنا  4994والبهتتغف

ةيللينون ا  9لألنا  9009ةبي واةى أاةها ب ون وابتين بياتا ألت

دن تا بصتاى وألتن بتن تإف

إنهليغ غغ  48إدكبيع لألبينو ال ن ا وألت إدكبي يت ل دنا اله ي.
غ .كلغ ا كهو

الأل نا ألو ت ل غى وك الكصيل

 .5كبتت الغ ااألتتا واةتتغاء البإ ظتتيت
ةدن

بة غ ب ون وكألهبياا أل

غوالا أبا ا .

ت الكلا تتا الكلا تتا ال تتيبو الصتتيغا بتتن باكتتب بنظبتتا الهبتتف الغول تتا

ك ت نوان "الكنب ا البألكغابا والهبف الإاا والوظيا

 .6كت الغ ااألتا واةتتغاء التاأى ت الةانتتيبج الكتغا ة

توف الصتتني ا ال

ال

ااء".
تااء ةيلكهتيون بتتع ديبهتا وألتع أواوةتتي

ةةوغاةألت الوااغ بن و اةاة ال ياد ا.
 .7كت إ تتغاغ بلكا تيت ةاتتان كنب تا وا تتإف ب يتو اال كصتتيغ األ
لباكب الكبا ف الكدياى

ةاا ونو.
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تا ت غوف الة تا البكوألتتع وبنيتي بصتتا

بان عا يي ل بألكابا ن البصا ن واألدينتب لكنات ع ارألتكابيا

 .8ك إ غاغ يابا ةيلبااو يت الة ا ا الك
البااو يت الة ا ا.

ت ت بد تتيف البنكد تتيت الص تتغ لا ل ة ا تتا ب تتع ارك تتيغ

 .9كت ت إ تتغاغ بلكا تتيت ةا تتان كنب تتا الكه تتيون اللع تتي
األواوة .

التىسيق والتعبون مع الىسرات واجلهبت املختلفة
 .4الكنأل ا بع الباكب الهاةي ل اةيب والة اا (اااغ) بن إف البايااا
أ.

لغ نغوة لبني اا نكياج بؤكبا ا و 90+ةيلبااة الالي ي الة اي (ة ت الليىاة).

ب .بني اا كليا ا بو و يت بكهغغة بنيي (األبن ال أاا
األ

ا).

 .9البايااا بع ديبها الغوف الهاة ا
بي

البو و يت الكيل ا:

ص ار كصيغ األ

– العي ا – الكنب ا البألكغابا  -ار كصيغ

الغواة ( )95لبد و وةااء الة اا الهاب البألاول ن ن ااون الة اا

ا .9043

 .3الكنألت ت ا والكه تتيون ب تتع باا تتة الة ا تتا والكنب تتا لإل ت ت الهاةت ت وأواوة تتي – ألت ت غااى ر تتغاغ "غ ااأل تتا تتاص
وك غ يت ك وف بصا آلل يت ار كصيغ األ

ا".
""Green Economy Scoping Study

املؤمتزات والىذوات وورش العمل
 .4البايااا ي البؤكبا الوةااي الا ع البألكوى لإل كصيغ األ
 .9البايااا

ا ةبغ نا وىاان – الدةااا.9043

البؤكبا الغول الاتين لإلألتكابيا ت باتيا ع الباتيااا بتع اللعتيع ال تيص ت بصتا والتأى

نظبكو و اةاة البيل ا .9043
 .3البايااا

بتؤكبا كنب تا إ ت

نتية الألتو و

تبن الب عتع ارألتكااك د ل كنب تا الهباان تا ةبااتة الالتي

الة ا (ة ت الليىاة) .9043
 .4الباتتيااا ت ت بتتؤكبا ةهنت توان " ن تتو ةنتتيء نظ تتي إةكا تتياي وعن تي ل تتغ
بألكا يت ديبها
 .5البايااا

ار كص تتيغ األ

تتا" ةباا تتة ك تتغا ب

ن ابو .9043

بؤكبا الكنب ا البألكغابا (الك غ يت واأل يا) ةبااة البؤكباات ةديبها الليىاة .9043
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 .6البايااا

وااا بف كغا ة ا

كوا نو ةي عيل ي – كهة ة الوظيا

ال

ااء

بنعلتا الاتاا األوألتع

وابيف ا ا ل ي .9043
 .7البايااا

وااا بف" بألكلةف األا

بن بنظوا إ بي  -ة وث ارألكغابا الهيلب ا" بن إف بةيغاة
ت

ة ا تا دغ تغة ت بغ نتا ن لوألت ي – ةتاص وىت بةتيغاة ة ا تا غول تا لهاتا ألتنوات دغ تغة ألتكهبف

كعتو ا البها تا بتن أدتف ارألتكديةا ال هيلتا لب تيعا الك تا الة اتي الهتيلبي وغ ت الك توف ن تو ارألتكغابا
الهيلب تا تي الهلتوغ البلة تا .وكت الباتيااا ت و تع كوصت يت لات

تي

تك كن تأىي ت بألتكلةف األا

بنعلا الااا األوألع وابيف أ ا ل ي).9043 (MENA
 .8الباتتيااا وار تتغاغ ت واا تا بتتف ك تتت ن توان " الك تتوف ن تتو ار كصتتيغ األ

تتا ت بصتتا" اللتتيىاة-

.9043
 .9البايااا
وكو
 .40البايااا

وااا بف ةيلكهيون بع و اةاة ال ياد ا البصا ا
ب يو وكعة ليت ار كصيغ األ
وااا بف

ث ك غ وة ببا ن ن ال اوبا لبني اا

ا .9043

ة اوت وف "الغاوو والك غ يت لكن تأ الكنب تا البألتكغابا -البةتيغئ الكود ي تا

ي الة غان الكي كهيني الن اة يت" نظبكيي ال دنا ار كصيغ ا واردكبي ا ل اب األت ي

تث كت كلتغ

تا

ن الكنب ا البألكغابا وديوغ بصا لكن أ الكنب ا البألكغابا بن إف بااو يت العي تا الدغ تغة والبكدتغغة
واألك غا ال ية العة ه .9043
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اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻤس :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﯿﺔ

اﻟﻔﺼل اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر :اﻟدﻋم اﻟﻤؤﺴﺴﻲ
اﻟﻔﺼل اﻟﻌﺸرون ﻋﺸر :ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

اﻟﻔﺼل اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸرون :اﻹﻋﻼم واﻟﺘوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻌﺸرون :اﻟﺘدرﯿب اﻟﺒﯿﺌﻲ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸرون :اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ واﻟﻌﺸرون :اﻟﺘﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ

انفصم انتبسع عشز
اندعى املؤسسي

صندوق محبيت انبيئت

يقديت

تم إنشاء صندوق حماية البيئة بموجب قانون رقم  94/4والمعدل بالقانون رقم  ،2009/9كآلية دعم
حكومية تم تخصيصيا لجذب اإلستثمارات لمشروعات البيئة المستدامة ،وزيادة اإللتزام بقانون البيئة ،وحشد

إىتمام القطاعين العام والخاص لحل المشكالت البيئية المتزايدة بمصر .وتشمل آليات عمل صندوق حماية

البيئة لدعم المشروعات المختارة وىى كاآلتى:
.1

المنح.

.3

دعم سعر فائدة القرض.

.2
.4

القروض الميسرة.
المشاركات.

وباإلضافة إلى قيام صندوق حماية البيئة بدوره كآداة لتحقيق األىداف البيئية الوطنية ،فإن الصندوق يقوم

بتقديم الدعم المالي لإلستثمارات البيئية بيدف تصحيح إنح ارفات السوق وتخطي مرحمة التحول اإلقتصادي،

كما يقوم بإعداد خطة مفصمة لتنمية الموارد المالية بيدف زيادة موارد الصندوق وبالتالي زيادة الدعم المالي
ليشمل مشروعات أكثر باإلضافة إلى تحقيق إستمرارية الصندوق.

وتتغير أولويات المجاالت التي يدعميا الصندوق طبقاً لمخطة الوطنية لمعمل البيئي ومن ىذه المجاالت التي

قام صندوق حماية البيئة بدعم المشروعات البيئية فييا ما يمى:
.1

المخمفات الطبية والنفايات الخطرة.

.3

الحد من تموث اليواء.

.2
.4

المخمفات الصمبة.
حماية الطبيعة.
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 .1المشروعات التى تم تنفيذىا خالل عام 2013
أ .مشروعات قام الصندوق بتمويميا بالكامل:

جدول ( )1-19المشروعات التى قام الصندوق بتمويميا بالكامل
المحافظة

المشروع

مساىمة الصندوق
(بالجنية المصرى)

األقصر

200.000

قنا

750.000

المنيا

1.000.000

أسيوط

500.000

سوىاج

1.000.000

دعم جمعية قموب الخير لرعاية المكفوفين

--

15.000

مشاركة الوزارة فى المؤتمر الثامن لتنمية الريف باسم جامعة حموان

--

5.000

المساىمة فى الشعبة القومية لمجمس الطاقة العالمى

--

20.000

سداد  % 40من قيمة محرقة محافظة بنى سويف

بنى سويف

112.200

دعم محافظة األقصر لتنفيذ مشروع البامبرز لمحصان

األقصر

15.000

دعم كمية اليندسة بحموان لمشروع تخرج طالب قسم اإل تصاالت

--

9.435

دعم محافظة بورسعيد فى إطار حمالت النظافة

بورسعيد

200.000

دعم إحتفالية يوم الغابات العالمى

--

2.500

دعم جمعية كتاب البيئة

--

25.000

دعم نقابة الصحفيين لجائزة البيئة

--

10.000

دعم محافظة القاىرة ىيئة النظافة والتجميل لرفع التراكمات

القاىرة

250.000

دعم تنفيذ برنامج الـ( )100يوم األولى لمرئيس
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ب .المشروعات الجارى مناقشتيا والتى فى طور التنفيذ:
جدول ( )2-19المشروعات الجارى مناقشتيا والتى فى طور التنفيذ

الجية

الجية القائمة

المتقدمة

بالدراسة

صندوق

صندوق

حماية البيئة

حماية البيئة

محرقة مخمفات طبية بمحافظة

صندوق

صندوق

البحر األحمر بمدينة شالتين

حماية البيئة

حماية البيئة

المشروع

تطوير مكامير الفحم

مشروع إستبدال سيارات
الميكروباص القديمة باخرى

قطاع نوعية

قطاع نوعية

البيئة

البيئة

حديثة تعمل بالغاز الطبيعى

مساىمةالصندوق
(القيمة بالمميون

موقف التنفيذ

جنية المصري)
طرح مناقصة لمكتب إستشارى إل تمام
الدراسات البيئية

---

0.300

1

فى الطريق لتركيبيا بمدينة شالتين

مازال تحت الدراسة

وذلك ضمن مشروع تطوير المحميات
دعم قطاع حماية الطبيعة
وذلك لتطوير محميات وادى

قطاع حماية

قطاع حماية

الطبيعة

الطبيعة

الجمال

الطبيعية بالتعاون مع مرفق البيئة
1.840

العالمي( المبمغ المحول فعمياً) تم
توجية المبمغ لتطوير وتنمية محمية
وادى الجمال
3.140

اإلجمالي
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ج .مشروعات اإل نتاج األ نظف بتمويل من صندوق حماية البيئة و بالتعاون مع مكتب اإل لتزام البيئى
جدول ( )3-19مشروعات اإل نتاج األ نظف بتمويل من صندوق حماية البيئة و بالتعاون مع مكتب اإل لتزام البيئى
القطاع

إجمالى قيمة مساىمة مشروع

الشركة

اإل لتزام البيئى

شركة مصر لممستحضرات الغذائية – ميفاد

1.520.000

قطاع الصناعات

شركة الميرو لمصناعات الغذائية

2.100.000

الغذائية

شركة جرين إيجيبت لتصنيع الزيوت النباتية

2.100.000

شركة دايرى الند لل لبان والصناعات الغذائية

2.100.000

مطبعة التحرير

891.000

مصنع صحا ار لمطباعة

2.100.000

الشركة المصرية االلمانية لمصناعة والتجارة

2.170.000

قطاع الطباعة
قطاع الدباغة

اإلتحاد لغزل ونسج خيوط الفانس وصباغة المفروشات
والستائر-قويسنا – المنوفية
قطاع الصناعات
النسيجية

شركة سيتى تكستايل لمغزل والنسيج والتريكو والصباغة
والتجييز
شركة النورس تكشر لمغزل والنسيج
شركة ميراكل لمصناعات الطبية (عماد لويز منصور
وشركاه ) ميراكل

قطاع الصناعات

اليندسية و المعدنية

قطاع الصناعات
الكيماوية

(بالجنية المصرى)

2.100.000
1.595.200
1.870.000
2.100.000

شركة العبد لتشكيل المعادن واإلستيراد والتصدير

2.100.000

شركة كنوز لتشغيل المعادن وأوانى الطيى األلومنيوم

1.600.000

شركة فولتا مصر

800.000

شركة الدلتا لممكونات اليندسية

900.000

مصنع رويال كمين لمكيماويات

2.100.000

مصنع معوض لتصنيع الزجاج ( ام جى جروب )

900.000

شركة دودى بالست لمصناعات البالستيكية

1.170.000

شركة شوا لمبالستيك

450.000
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 .2البرامج التى تم تنفيذىا خالل عام 2013
أ .برنامج الحد من التموث الصناعى:
تم تنفيذ العديد من دراسات تقييم التأثير البيئى لممشروعات بتمويل من الصندوق لما ليذه الدراسات من أثر

فعال فى تجنب المخاطر التى قد تؤثر عمى حياة المشروع ،كما تم إجراء صيانة المعامل المركزية بالفروع

والجياز لضمان إستمرار العمل بكفاءة.
ب .برنامج تحسين نوعية اليواء:
تشغيل وصيانة المعمل المرجعى لميواء وذلك لرصد إنبعاثات العمميات الصناعية والسيطرة والحد من
أخطار تمك المموثات والحد من حرق المخمفات بكافة أنواعيا ،كما تم إجراء صيانة وتطوير قاعدة بيانات
الشبكة القومية لرصد مموثات اليواء وتشغيل شبكة رصد مموثات الضوضاء.

ج .برنامج تحسين المياه:
التعاقد مع المعيد القومى لعموم البحار والمصايد لتنفيذ برنامج رصد األراضى الرطبة والبحيرات ،وييدف
ىذا البرنامج إلى المتابعة الدورية ليذه البحيرات عن طريق الرصد الدورى لنوعية المياه والرواسب

واليائمات المؤثرة عمييا فى األوقات واألماكن المختمفة ،وذلك بغرض وضع برنامج لمحد من تاثير

المموثات ووقف التدىور المستمر لمبحيرات .كما تم التعاقد مع معيد الدراسات العميا والبحوث جامعة

اإلسكندرية لتنفيذ برنامج رصد البحر المتوسط وذلك لتحسين نوعية المياه بالبحيرات المتصمة بالمتوسط.
د .برنامج التشجير:

تم صيانة وتشغيل مشروع الحزام األخضر حول القاىرة الكبرى ،كما تم صيانة وتشغيل كل من محطة
التحمية بحديقة السالم بشرم الشيخ ،ومحطة معالجة المياه لمشروع الحزام األخضر ،ومحطة كيرباء حديقة

السالم بشرم الشيخ.
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بزنبيج بذرة نتنًيت انوعى انبيئى
 .1حمالت بذرة:
تم تنفيذ ( )54حممة توعية بيئية منن خنالل برننامج بنذرة لتنمينة النوعى البيئنى لألطفنال ،والمشناركة بحمنالت
ونندوات بيئينة ،وأنشنطة موسنعة فنى محافظنة القناىرة الكبننرى ،منع دعنم فنروع جيناز شنئون البيئنة فنى مختمننف
المحافظ ننات باإلص نندارات المطموب ننة م ننن مجم ننة ب ننذرة طبقن نال لخط ننة ك ننل ف ننرع ،حي ننث وص ننمت مش نناركة برن ننامج
األطفال إلى قرابة ( )02حممة لرفع الوعى البيئنى لندى األطفنال منن سنن (  5ن ن ن  )20سننة شنارك فيينا ق اربنة
( )0222طفل وطفمة مع ذوييم وتم توزيع ( )2082مجمة عمى األطفال.

صورة ( )1-19إحتفاليات بيئية بمشاركة العروسة اآلدمية بذرة وميما

 .0توزيع المجالت
تم توزيع مجالت بذرة مجانال عمى العديد من الجيات التى إستيدفت األطفال وذوييم ،بخالف حمالت

التوعية بالمدارس مع توثيقيا رسميال.

 .3إشراف اإلدارة عمى تنفيذ عدة أنشطة
حيث تم عقد عدد من الندوات التثقيفية لألطفال ،وتنظيم المسابقات البيئية وتوزيع اليدايا العينية لممتسابقين

(مجالت بذرة ن ن ن كتيب بذرة ارسم ولون ن ن ن شخصية بذرة ن ن ن شنطة بذرة ن ن ن  CDن ن ن بعض التيشيرتات والكابات
مطبوع عمييا شعار برنامج بذرة ).
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 .4إقامة بعض ورش العمل الفنية
والتى إستيدفت إستخدام خامات صديقة لمبيئة ،مع تدريب األطفال عمى كيفية اإلبتكار واإلبداع من الخامات

المتوافرة لدييم.

صورة ( )2-19ورش عمل بذرة العممية لتوعية األطفال

 .5جروب نادى بذرة للطفال والركن األخضر
إنشاء جروب نادى بذرة عمى شبكة التواصل اإلجتماعى ( )Facebookوربطو بموقع جياز شئون البيئة
لإلتصال المباشر وتنمية التواصل مع المسئولين بالبرنامج واألطفال وذوييم لرفع الوعى البيئى بين مختمف
طبقات المجتمع.
 .6إحتفال بذرة  2013باليوم العالمي لمبيئة
تم تنفيذ حمالت نظافة وتشجير بحى حموان بالتعاون مع جمعية الصقر العربى ،وتنظيم عدة أنشطة توعية
بيئية مختمفة ،مع توزيع بعض اليدايا التذكارية عمى المواطنين تضم ( )422شتمة وحوليات مزىرة،

باإلضافة لمجموعة من البوسترات ليوم البيئة العالمي ،ومجالت بذرة عمى األطفال ،وكذا إرشادات

مصاحبة لكيفية زراعة الشتالت.

صورة ( )3-19حمالت النظافة والتشجيير بمشاركة شخصية بذرة
177

اجلًعيبث األههيت
يقديت

أنشئت وحدة الجمعيات األىمية فى عام  2002كوحدة ذات كيان خاص ضمن جياز شئون البيئة لتضطمع
بمسئولية دعم مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مجال حماية البيئة وتعتبر الكيان األساسى بوزارة الدولة

لشئون البيئة المسئولة عن العمل مع المنظمات غير الحكومية بغرض زيادة وتشجيع وتيسير الشراكة بين

الحكومة والمجتمع المدنى فى مجال إدارة وحماية البيئة.

وتم صدور قرار من التنظيم واإلدارة بتحويل وحدة الجمعيات األىمية إلى إدارة عامة لمجمعيات األىمية فى

عام .2009
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األنشطت واألعًبل انىت مت تنفيذهب خالل عبو 3102
 .1دعم الجمعيات األىمية:
حيث قامت و ازرة البيئة خنالل عنام  0222بتقنديم الندعم لممحافظنات والجمعينات األىمينة فنى صنورة أشنجار،
ومعدات ،ودعم مادى ،وذلك عمى النحو التالى:
الجية

الدعم
أشجار

حاويات

محافظة الفيوم

100

10

جمعية خير وتسامح

 100شتمة

جمعية بنك األفكار

100

10

محافظة قنا

100

10

جمعية صحبة خير

 70شتمة

جمعية أباء وأبناء

مادى

 2تروسيكل ــــــ  30مقشة ـــــــ
 30جاروف
 100جوانتى ــــــ  50كمامة ـــــــ
 30شيكارة
40كاب

 50شتمة ــــــ
 5شجيرات مثمرة

محافظة األقصر

 15ألف جنية

مدينة نويبع

 100تى شيرت

سانت كاترين

 40كاب

 100شتمة زيتون

محافظة القميوبية
جمعية ساعد بالجيزة

5
 50شتمة

50جوانتى ــــــ  50كمامة ـــــــ
 20شكارة ــــــ  2كوريك
 50جوانتى ــــــ  50كمامة ـــــــ
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 2كوريك
جمعية  sosبمدينة نصر

 50شتمة

محافظة بورسعيد

تشجير

5

بوسترات ـــــــ جوانتيات ــــــ شكاير ــــــ
كمامات
بوسترات ــــــ جوانتيات ـــــــ شكاير ــــــ

محافظة الجيزة

كمامات
بوسترات ــــــ جوانتيات ــــــ شكاير ــــــ

جمعية نيضة ترسا
جمعية تل حماد

 50جوانتى ــ  50كمامة

كمامات
5

 100شتمة

5

محاقظة القميوبية
االتحاد العربى لمشباب

20

والبيئة
جمعية عطاء الخير

 50جوانتى ـــــــ  50كمامة ــــــ
 20شكارة ـــــــ  2كوريك
كمامات ــــــ جونتيات ــــــ شكاير

10

جمعية الوتد

100

20

فرع الوزارة بالوادى الجديد

200

30

 .0مشاركة الجمعيات األىمية بالمعسكرات البيئية فى (نوبيع ن ن ن سانت كاترين).
 .2التنسيق مع جمعية حماية البيئة واسنتخدام الطاقنة الشمسنية باإلسنكندرية والمعايننة لد ارسنة تنفينذ مشنروع دعنم
المنازل بالقرى بالسخانات الشمسية بقرى شباب الخريجين بالنوبارية.

 .5التنسيق مع جمعية مصر الطاقة الخضراء بالمعادى ،والمعاينة لممشروع المنفذ بمنطقة العممين ودراسة دعم
القننرى بالمحافظننات بطممبننات إسننتخراج المينناه مننن بنناطن األرض ب سننتخدام الطاقننة الشمسننية ،والمشنناركة فننى
تنمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ،والتواصل لتحقيق التنمية المستدامة.
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 .4إسننتكمال تط ننوير منطقننة بط ننن البق نرة بالمش نناركة مننع جمعي ننة خيننر وبرك ننة ،حيننث ت ننم رف نع التراكم ننات ،وف ننت

الطريق ،وأعمال الرصف والصيانة الخاصة باألرصفة بالتعاون مع حى مصر القديمة وىيئة نظافة وتجميل

القاىرة.

 .6تقننديم النندعم الفن نى لمجمعيننات األىميننة فيمننا يتعمننق ب ن دارة المشننروعات وكتابننة مقترحننات طمننب النندعم الفنننى
والمالى لممشروعات.

 .7التنسيق مع الصنندوق اإلجتمناعى لمتنمينة بشنأن برننامج دعنم الجمعينات األىمينة لتموينل العمنل فنى المنناطق
الفقيرة وتشغيل العمالة فى أنشطة إدارة المخمفات ورفع التراكمات بالمحافظات.

 .8التنسيق واإلشنراف عمنى تنفينذ ورش عمنل لمجمعينات المدعمنة منن الصنندوق اإلجتمناعى لمتنمينة فنى برننامج
جمع وفرز المخمفات الصمبة ،وتنفيذ ورش عمل كيفية ممىء إستمارة تقييم األثر البيئى.

 .9المشنناركة فننى إع ننداد مقتننرح برن ننامج التنميننة المس ننتدامة بقننرى ش ننباب الخ نريجين بالنوباري ننة وقننرى محافظ ننات
الصن ننعيد بتموين ننل مشن ننروع تجريبن ننى من ننن الموازنن ننة اإلسن ننتثمارية فن ننى الن ننو ازرة لعن ننام  0225/0222بمشن نناركة
الجمعيات األىمية.

 .22المشنناركة واالشن نراف والمراجع ننة عم ننى مجموع ننة الخط ننوط اإلرش ننادية الخاص ننة ب نندعم دور الجمعي ننات األىمي ننة
ومنظمات المجتمع المدنى فى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

 .22المشاركة فى إعداد خطط العمل البيئى التنفيذية لممجتمع المدنى بمحافظتى الشرقية والغربية.

املؤمتزاث وانندواث وورش انعًم

 .2إعداد واقامة ورش عمل لمتوعية ببرنامج الفرز من المنبع لمجمعيات األىمية.

 .0إقامة المنتدى البيئى لمجمعيات األىمية بالمحافظات وتكريم عدد من الجمعيات وعرض بعض التجارب
الناجحة ضمن فعاليات اإلحتفال بيوم البيئة العالمى .0222

 .2المشاركة فى فاعميات المنتدى األول لممخمفات الصمبة بالتعاون مع البرنامج الوطنى لممخمفات الصمبة
لتحقيق اإلدارة المتكاممة لممخمفات من خالل برنامج الفرز من المنبع ،وتطوير أداء العاممين بالمجال

لتشجيع القطاع الخاص ،وتقديم جمسة إفتتاحية لتوضي الرد عمى تساؤالت الجمعيات األىمية.

 .5إقامة منتدى بيئى حول دور المشاركة المجتمعية فى حماية البيئة بمحافظة الشرقية بحضور الجمعيات
األىمية الممولة من الصندوق اإلجتماعى.
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 .4إعداد إجتماع لحصر الجمعيات األىمية المنفذة لممشروعات البيئية لتدوير المخمفات الزراعية و تحويميا
لكمبوست وعمف حيوانى بمحافظات الشرقية والدقيمية والغربية والقميوبية ،وذلك لدراسة اإلحتياجات ودعم

الو ازرة لممشروعات الزراعية وذلك بالتنسيق مع الفروع اإلقميمية.

 .6تنفيذ القوافل البيئية بمشاركة الجمعيات األىمية بمحافظات (القاىرة ن ن ن الجيزة ن ن ن الفيوم ن ن ن أسوان ن ن ن قنا ن ن ن
المنوفية ن ن ن جنوب سيناء ن ن ن القميوبية ن ن ن بورسعيد ن ن ن األقصر ن ن ن دمياط ن ن ن الغربية ن ن ن الدقيمية ن ن ن البحيرة ن ن ن

السويس).

 .7تنفيذ ورش عمل لتوعية المواطنين بأىمية فصل المخمفات من المنبع بالتعاون مع الجمعيات األىمية
بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاىرة.

 .8المشاركة فى المؤتمرات التشاورية مع العاممين فى منظومة المخمفات والشباب الراغبين فى العمل بيذا
المجال وذلك لعرض ومناقشة اليدف من عممية التطوير وفرص المشاركة.

بنبء انقدراث ورفع انكفبءة

 .2تنفيذ برامج بناء القدرات والتوعية البيئية لمجمعيات األىمية ،ونقاط اإلتصال بالفروع اإلقميمية لمجياز،
ومكاتب البيئة بالمحافظات ،بالتعاون مع مشروع دعم الحقوق البيئية الممول من اإلتحاد األوروبى حول

الموضوعات التالية (اإلدارة المالية ن ن ن اإلدارة البيئية ن ن ن التشبيك ن ن ن اإلستدامة ن ن ن متابعة وتقييم المشروعات

البيئية ن ن ن تقييم األثر البيئى ن ن ن التنوع البيولوجى ن ن ن الطاقة الجديدة و المتجددة ن ن ن اإلطار العام إلجراء دراسات
الجدوى البيئية ن ن ن إعداد ممخص مقترح لممشروع ن ن ن التخطيط البيئى ن ن ن تكمفة التدىور البيئى).

 .0تأسيس وافتتاح وحدات لمجمعيات األىمية بفروع الجياز ومكاتب البيئة بمحافظات(القاىرة ،الغربية ،الشرقية،
اإلسكندرية) بالتعاون مع مشروع دعم الحقوق البيئية.

 .2المشاركة مع مشروع دعم الحقوق البيئية فى المجتمع الممول من اإلتحاد األوروبى لتنفيذ أنشطة لدعم
وبناء القدرات العاممين باألفرع اإلقميمية ،وادارات البيئة ،والجمعيات األىمية بمحافظات القاىرة والشرقية
والغربية واإلسكندرية والتى تمثل نطاق عمل المشروع.
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وحدة املزأة وتكبفؤ انفزص
يقديت

تيتم وحدة المرأة وتكافؤ الفرص إلى جانب تدعيم دور المرأة العاممة فى مجال البيئة بتضمين أبعاد المسـاواة

فى النوع اإلجتماعى فى كافة الخطط والبرامج والمشروعات البيئيـة .حيـث يـتم التدكيـد عمـى تضـمين اإلىتمـام
بقضــايا المســاواة فــى النــوع اإلجتمــاعى بجميــع ورش عمــل بنــاء القــدرات والمبــادرات األخــرى لجميــع العــاممين

بالجياز وشركائو ،باإلضافة إلى تطوير إطار عمل تحميمى لمنوع اإلجتماعى خاص بجيـاز شـئون البيئـة مـع
مساعدة جميع وحدات جياز شئون البيئة ،ومكاتب الفروع اإلقميمية عمى سبل تنفيذ تحميل النوع اإلجتماعى

بمجال عمميم ،مع تطوير خطة عمل لمنوع اإلجتماعى تتضـمن األىـداف واإلطـار الزمنـى والمسـئوليات لزيـادة

اإلستجابة لمنوع اإلجتماعى ،مع تطوير لخطط البيئية اإلقميمية المستجيبة لمنوع اإلجتماعى.

وقد كان من األىميـة بمكـان إنشـاء آليـة إلدمـاج خطـط عمـل النـوع اإلجتمـاعى لبحـث إمكانيـة فصـل البيانـات

طبقاً لمنوع اإلجتمـاعى ووضـع آليـة لتحديـد نسـب اإلسـتفادة لشـريحتى المجتمـع ،ولـذا وضـعت الوحـدة ضـمن
أىدافيا تعزيز أنشطة وقدرات األطـراف الرئيسـية ذات الصـمة (المنظمـات غيـر الحكوميـة والمؤسسـات ومواقـع
العمــل المحميـــة ) بيـــدف تنفيـــذ مبــادرات لـــإلدارة البيئيـــة تقـــوم عمــى اإلحتياجـــات المحميـــة المســـتجيبة لمنـــوع

اإلجتماعى.
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األنشطت واألعًبل انىت مت تنفيذهب خالل عبو3102

 .1تم تضمين النوع اإلجتماعي ضمن تقرير المتابعة الدورى لبرامج ومشروعات الخطة اإلستثمارية فيما يتعمنق
لممرة سواء كانت توعية أو برامج تدريبية أو مشروعات تنفيذية.
باألنشطة الموجية أ

 .0إعداد رؤية لتطوير عمل الوحدة واعادة ىيكمتيا وذلك من خالل:

أ .تقوية الييكل اإلدارى والمؤسسى لدمج النوع اإلجتماعى بجياز شئون البيئة.

ب .زيادة اإلستجابة لمنوع اإلجتماعى بخطط وبرامج ومشروعات جياز شئون البيئة.
ج .إنتاج وسائل تعميمية واعالمية وبرامج إللقاء الضوء عمى قضايا البيئة والنوع اإلجتماعى.

د .تعزيز أنشطة وقدرات األطراف الرئيسية ذات الصمة بيدف تنفيذ مبادرات لإلدارة البيئية تقوم عمى
اإلحتياجات المحمية المستجيبة لمنوع اإلجتماعى.
 .2التنسننيق مننع العدينند مننن الجيننات الممولننة لتطبيننق أىننداف إسننترتيجية النننوع اإلجتمنناعى وتغيننر المننناخ ،والتننى
تتننناول كافننة القضننايا المرتبطننة بتغيننر المننناخ ،مننع وضننع خطننة عمننل لتنفيننذىا ،مننع تحدينند أىننم البنرامج التننى

يمكن تنفيذىا فى كل مجال ،والجيات التى يمكنيا المشاركة فى تنفيذ تمك البرامج.

 .5تننم وضننع مقتننرح لمشننروعات تجريبيننة لمشنناركة الم نرأة فننى العدينند مننن المجنناالت منيننا فصننل المخمفننات مننن
المنبع.

 .4المشاركة فى تنفيذ الجانب المجتمعى ودعم دور المرأة من خالل الجمعيات األىمية ،وذلك ببنناء قندراتيا فنى
المجاالت المتعمقة بالموارد المائية ومشاركتيا فى وضنع إسنتراتيجية لممشناركة والتواصنل بيندف تفعينل دورىنا

فى ىذا المجال ،وذلك من خالل مشروع "الوسائل المبتكرة لحماية المنوارد المائينة بمديننة النوبارينة الجديندة"،

حيث ييدف المكون الخامس الخاص بالمشاركة واإلتصال لممشروع إلى:

أ .إجراء الحوار المجتمعى لبحث اإلحتياجات ومشاركة المجتمع بنوعيو المرأة والرجل.

ب .إجراء تحميل مجتمعى لتحديد الشركاء الرئيسيين وأدوارىم وتأثيرىم خالل المشروع ،حيث تم تضمين
جمعية سيدات النوبارية.

ج .إدراج نتائج تقييم المعمومات واحتياجات التواصل عمى المستوى المؤسسى والمجتمعى.

د .إعداد وتنفيذ إسترتيجية لمتواصل والمشاركة لمتأكد من تداخل إيجابى لكافة الشركاء وتيسير الحوار
وتبادل المعمومات أثناء تنفيذ المشروع.
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املؤمتزاث وانندواث وورش انعًم

 .2تم عقد العديد من ورش عمل مع المنظمات غير الحكومية وتحديد إحتياجاتيا من برامج بناء القدرات
لتفعيل دورىا فى حماية البيئة والموارد الطبيعية بو.

 .0تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع لجنة البيئة بالمجمس القومى لممرأة عن"دور المرأة فى حماية البيئة
وتحقيق التنمية المستدامة".

.1

تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل التى تيدف لزيادة الوعى لممرأة بالقضايا البيئية.
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الفصل العشزوى

نظن املعلىهبت البيئية

هقدهة
يقترن نجاج أى منظومة بشكل كبير بمدى صحة ودقة البيانات و المعمومات التى تستند عميها هذه المنظومة.

ومن هذا المنطمق ،تسعي وزارة الدولة لشئون البيئة إلى التوسع فى تطبيق الخدمات اإللكترونية وانشاء

صفحات بيئية جديدة بما يكفل لمجميع القدرة عمى الحصول عمى أى معمومة بيئية من مصدرها ويحقق مزيد من
الشفافية .كما تحرص الوزارة عمى نشر كل ما هو جديد عمى موقعها اإللكترونى لضمان تحديثة بإستمرار.

وفى نفس اإلطار ،تقوم الوزارة بصفة دورية بنشر التقارير السنوية وتقارير حالة البيئة التى تعكس الوضع

البيئى فى مصر .كما تسعي الوزارة بإستمرار إلى متبعة حالة وآداء البيئة فى مصر وما تم إحرازه من تقدم عمى
المستويات العربية واإلقميمية والدولية من خالل ترتيب مصر فى دليل اآلداء البيئى العالمى لمواكبة التطورات

العالمية أمالً فى اإل رتقاء بالحالة البيئية فى مصر بما يكفل لممواطن حياة آمنة.
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األنشطة واألعوبل التي مت تنفيذهب خالل عبم 3102
 .1تطوير الخدمات عمى شبكة ال نترنت ()www.eeaa.gov.eg
تـ تصميـ وتطوير الموقع الحالي لمو ازرة والجهاز عمى شبكة االنترنت عاـ  1002لدعـ التواصؿ مع المواطنيف

وطػػالبى الخدمػػة عمػػى شػػبكة االنترنػػتل يقمػػؿ الموقػػع بػػالماتيف القربيػػة وابنجميزيػػةم ويعػػوـ بتػػو ر مقمومػػات عػػف
ابطار القاـ لمسياسة البيئية ي مصر وقانوف البيئةم بابضا ة إلى المقمومات الخاصة بمجػاالت القمػؿ البيئػى

وابنجػػازات الرئيسػػية لمػػو ازرة والجهػػازم والمقمومػػات المتخصصػػة ػػي الموضػػوعات البيئيػػة المختمشػػةم وابرشػػادات

البيئية لمجماهيرل

و ى هذا ابطار تـ تحديث وتطوير خدمات الحكومة ابلكترونية عمى النحو التالى:

أل تحػ ػػديث خػ ػػدمات تعيػ ػػيـ الت ػ ػ ير البيئػ ػػي ةواضػ ػػا ة ابج ػ ػ ار ات والنمػ ػػاذج الخاصػ ػػة بتػ ػػرخيص مزاولػ ػػة ا عمػ ػػاؿ
وابستشارات البيئيةل

بل تحديث خدمة التدريب البيئى ونشر برامج التدريب لقاـ  1023/1022والمتاحة لممنشآت المختمشةل

جل لضماف سرعة المتابقة والرد عمى شكاوى المواطنيفم تػـ تطػوير الموقػع الشرعػى الخػاص بمتابقػة والػرد عمػى
شػػكاوى الم ػواطنيف إلكترونيػػام كمػػا تػػـ ربػػط ابدارات ذات الصػػمة والشػػروع ابقميميػػة بػػالموقع الشرع ػى لمتابقػػة
جميع الشكاوى الواردة لمو ازرة بابضا ة إلى شكاوى موقع الو ازرة والجهاز عمى االنترنتل

دل تحديث الخدمات المقموماتية كالتالى:
 إنشا صشحات جديدة عمػى الموقػع لممػوارد الو ار يػة النباتيػة ػى مصػر خخريطػة المنػاطؽ النباتيػةم جهػود
صػػوف المػوارد الو ار يػػة النباتيػػةم ابسػػتراتيجيات وخطػػط القمػػؿم قائمػػة النباتػػات البريػػة مػػع إمكانيػػة البحػػث
بها)ل

 إنشا صشحات جديدة عمى الموقع لنشر قاليات يوـ البيئة القالمى  1022والمسابعة البيئيةل
 تحديث المقمومات عمى الموقعم ونشر النسخ ابلكترونية مف التعارير وابصدارات البيئيةل

 تحػػديث صػػشحات الموقػػع الخاصػػة بنوعيػػة اله ػوا والضوضػػا م نوعيػػة الميػػايم التنميػػة البيئيػػةم المنتجػػات
صديعة البيئيةم ابعالنات/التنويهاتم وا حداث البيئيةل

 تحديث الموقع الشرعى لصندوؽ حماية البيئة و برامج التحكـ ى التموث الصناعىل
 الربط مع موقع ابدارة القامة لمجمقيات ا هميةل

 دعػػـ التواصػػؿ مػػع الم ػواطنيفم تػػـ إنشػػا صػػشحة لمػػو ازرة عمػػى مواقػػع التواصػػؿ ابجتمػػاعى خالشيسػػبوؾ ػ ػ ػ ػ
اليوتيوب) وربطهـ بموقع الو ازرة والجهاز عمى االنترنتل

بمػػع عػػدد المسػػتخدميف لموقػػع الػػو ازرة والجهػػاز خػػالؿ  1022ح ػوالى خ )2203514ازئػػرل كمػػا تػػـ إرسػػاؿ ح ػوالى

خ )3403شكوى بيئية عمى الموقع مف خالؿ خدمة شكاوى المواطنيفل
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شكل ( )1-02إحصائيات عن تصنيف الشكاوى البيئية على الموقع خالل 0212

 .2انترانت الوزارة (الطريق الداخمي السريع لممعمومات)
يهػػدؼ الطريػػؽ الػػداخمى الس ػريع لممقمومػػات خانت ارنػػت الػػو ازرة) إلػػى ر ػػع كشػػا ة اآدا بػػالو ازرة والجهػػاز بإسػػتخداـ
تكنولوجيػػا المقمومػػات وابتصػػاالت وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحعيػػؽ سػػرعة تبػػادؿ الو ػػائؽ والمقمومػػات بػػيف العطاعػػات
وابدارات المختمشػػة وتعػػديـ الخػػدمات لمقػػامميف عمػػى الشػػبكة الداخميػػة لمػػو ازرةل تػػـ إنشػػا صػػشحات عمػػى االنت ارنػػتم

ومف أهمها:

أل الخػدمات الطبيػة خممشػات الخػػدمات الطبيػة التػى تعػػدمها الػو ازرة والجهػازم ودالئػػؿ إسترشػادية بالجهػات الطبيػػة
المتقاقد مقها بمختمؼ المحا ظات)ل

بل إعالنات التدريب الداخمية لمقامميف بالو ازرةل

صورة (  )1-02شاشات من الطريق الداخلى السريع للمعلومات
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 .3نظم وقواعد البيانات
أل تعديـ الدعـ الشنى لوحدة ا وزوف يما يخص قاعدة بيانات المواد المستنشدة لطبعة ا وزوف بالتقاوف مع الهيئة
القامة لمرقابة عمى الصادرات والوارداتل

بل إعداد الخادـ الرئيسى الجديد ليقمؿ بتعنية الػ  virtual machineمما يتيح إسػتخداـ أ ضػؿ لممػوارد المتاحػة
ويتناسب مع تعنية الػ Green ICTل

جل إعػداد الد ارسػػة التحميميػة بحتياجػػات جميػػع قطاعػات ةوادارات الجهػػاز عمػاؿ ميكنػػة الجهػػاز مػف الػػنظـ وقواعػػد
البيانات وتوقيع بروتوكوؿ مع مركز دعـ البرمجيات بالعوات المسمحة لتنشيذها ل

دل تعديـ الدعـ الشني لمنظـ العائمة م ؿ نظاـ ا جورل
 .4نظم المعمومات الجغرافية ()GIS

أل تحديث مواقع محطات رصد الضوضا عمى مستوى إقميـ العاهرة الكبرى:
ت ػػـ تح ػػديث قاع ػػدة البيان ػػات الجا ار ي ػػة لمواق ػػع محط ػػات رص ػػد الضوض ػػا عم ػػى مس ػػتوى إقم ػػيـ الع ػػاهرة الكب ػػرى
وتوقيقها عمى خرائط بإستخداـ برامج نظـ المقمومات الجا ار يةل

خريطة ()1-02خريطة محطات رصد الضوضاء فى نطاق إقليم القاهرة الكبرى
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بل ابحدا يات المبدئية لموقع ا رض المخصصة لممد ف الصحى بمحا ظتى العاهرة والعميوبية:

تـ ر ع وتوقيع إحدا يات موقع ا رض المخصصة لممد ف الصػحى بمحػا ظتى العػاهرة والعميوبيػة عمػى الخػرائط

الجا ار ية بإستخداـ برامج نظـ المقمومات الجا ار يةل

خريطة ()0-02خريطة اإلحداثيات المبدئية لموقع المدفن الصحى لمحافظتى القاهرة والقليوبية

البقد ى تحديد مواقع حرائؽ قش ا رز وحسػاب
جل إستخداـ تعنيات نظـ المقمومات الجا ار ية و ا ستشقار مف ُ
مقدالت الحرؽ أ نا ترة الحصاد:
تػػـ مقالجػػة بيانػػات مواقػػع الح ارئػػؽ الت ػى يػػتـ رصػػدها مػػف خػػالؿ صػػور ا قمػػار الصػػناعية الخاصػػة بػػالتايرات

المناخيػػة وتحويمهػػا لمتوا ػػؽ مػػع نظػػاـ ابحػػدا يات المصػػرىم و تػػـ إعػػداد مجموعػػة مػػف الخ ػرائط الرقميػػة لمواقػػع
الحرؽ محددا عميها الحدود ابدارية لممحا ظات نزوال لمستوى المركز وقد تـ العياـ بذلؾ عمى النحو التالى:

 إس ػػتعباؿ بيان ػػات مواق ػػع الح ارئ ػػؽ المرص ػػودة م ػػف خ ػػالؿ ص ػػور ا قم ػػار الص ػػناعية الخاص ػػة ب ػػالتايرات
المناخية MODISل

 إنشا نظاـ مقمومػات جا ار ػى يحتػوى عمػى مواقػع الح ارئػؽ المرصػودة كػؿ  31سػاعة والخػرائط الخاصػة

المركػػز) ةواعػػداد رسػػوـ بيانيػػة توضػػح معارنػػة مقػػدالت الح ارئػػؽ ػى
بالحػػدود ابداريػػة خلممحا ظػػات ػ ػ ػ ػ و ا
السنوات السابعةل
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خريطة ( )2-02أماكن حرق قش األرز على مستوى المحافظات

دل نطاؽ ت ير مصانع ا سمنت عمى المنطعة القمرانية المحيطة:

تحدي ػػد نط ػػاؽ تػ ػ ير مص ػػانع ا س ػػمنت عم ػػى المن ػػاطؽ القمراني ػػة المحيط ػػة بإس ػػتخداـ تشني ػػات نظ ػػـ المقموم ػػات
الجا ار ية والصور الجويةل

خريطة ( )4-02تأثير األبخرة المنبعثة من مصانع األسمنت على المناطق العمرانية المحيطة
711

 .5المعرفة البيئية
أل إعداد تعرير يومى يشمؿ كا ة ا خبار البيئية ى مصر والقالـ القربى والقالمىل

بل عمؿ صشحة لممقر ة البيئية مف خالؿ الشبكة الداخمية لمجهازخاالنترانت) يمكف إرساؿ البيانات والمقمومات
والو ائؽ مف ابدارات لتدعيـ الصشحة بالو ائؽ وابحصائيات والتعاريرل

جل التنسيؽ والتقاوف مع مشروع دعـ وتقزيز نظـ الرصد واببالغ لإلتشاقيات الدولية لشرز وتصنيؼ الو ائؽ ى
هارس بدخالها ى قاعدة بيانات الذاكرة المؤسسية حيث تتضمف الو ائؽ المتاحة اآتى :خ البروتوكوالت

وابتشاقيات البيئية ػ ػ ػ ػ المقارض والمؤتمرات البيئية ػ ػ ػ مصادر التموث الصحى عمى نهر النيؿ ػ ػ ػ الحزاـ

ا خضر ػ ػ ػ ػ تعارير حالة البيئة ػ ػ ػ ػ الهيكؿ التشريقى والموسسى ػ ػ ػ ػ خطط تو يؽ أوضاع المنشآت الصناعية ػ ػ ػ ػ
مصادر التموث الصناعى عمى نهر النيؿ ػ ػ ػ ػ مصانع تدوير العمامة ػ ػ ػ المخمشات الصمبة) ل
 .6المكتبة البيئية
أل تـ تحميؿ أك ر مف خ )2100كتاب إلكترونى لدعـ المستشيديف مف المكتبة بهذي النوعية مف المقمومات
الحدي ة والمقاصرة لعضايا البيئة ل

بل عمؿ زيارات دورية لممكتبات القامة والمتخصصة ى مجاالت البيئة لتبادؿ الخبرات الشنية وابتصاؿ
بالجهات المقنية بالبيئةل

جل إستعباؿ الو ود الزائرة مف تالميذ المدارس اببتدائية وابعدادية لممكتبة مع إلعا محاضرات ودروس بيئية
مبسطة ى شكؿ إرشادات بيئيةل

التنسيق والتعبوى هع الىسارات واجلهبت األخزي

بالتقاوف مع العوات المسمحة جارى ابعداد والتنسيؽ بنشا منظومة الخريطة البيئية التشاعمية بالو ازرةل
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وحدة املؤشزاث وانتقبريز انبيئيت
مقدمت
تعد المؤشرات والتقارير البيئية أحد أهم اددوات التم تمدم متذم ا القمرار م التذطميط اللممي بفمدح تحديمد

ادولويات

إلتغل  ل اإمكانيات والموارد المتاحة لمحصو ل مم ادهمداح المنشمود  ،حيم تعكم

والتقارير البيئية الوضع البيئ بصور دقيقة ،و لك

المؤشمرات

إطار تنفيم التوييفمات الليالمية بضمرور إتذما كا مة

اإيراءات لمحفاظ مم البيئة من أي ل تو ير الحيا اآلمنة والصحة الييد لممواطن المصرا رغبمة م التويم

نحو التنمية الملتدامة.
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األنشطت واألعمبل انىت مت تنفيذهب خالل عبم 3102
 .1إعددد دإ د اددد رإر راددرإلبيددفإ يصا ددفإغدداإناددرإصبيعاددفإ

عازاددفإي ددبمإ1111إ شددر إ

ععاإ ين قعإ يكرر اإيع زرة .إ

 .1درسفإ ي ددإ()111إننإ ي شرةإ يشهرافإي زرةإ يرن انإ ير برةإ يد خعافإإاد رإشهرإ
غنصرإ.1111

 .3درسد د د د د د د د د د د د ددفإر راد د د د د د د د د د د د ددرإر ق د د د د د د د د د د د د ددب إ)(Outlook2013إ ياد د د د د د د د د د د د ددبدرإعد د د د د د د د د د د د ددنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
)(World Future Societyإ يذىإار ب لإعدددإندنإ ين دبا إ يرداإسدرلىرإععداإ

ي بيمإصأىر إ ي ردإننإنركزإ ين ع نب إ دعمإإرخبذإ ي ررإصن عسإ ي زرء.إإ

 .4درسفإر رارإ ين ردىإ ي رصاإيعصا فإ ير نافإ1111إرل إع نإ( يصا فإ ي رصافإ د د دإخابر إ يص بء).
 .5درسددفإ ير راددرإ يددذىإإعدرددوإ زرةإ يرخطدداطإعددنإنلشدإدر إ ألد ءإ قراددبدىإ
يرصعإ يىب اإننإخطفإعبمإ(.)1113/1111

رنددبعاإعددنإ ي ا د إ أل لإ

انتنسيق وانتعبون مع انىساراث و اجلهبث األخزي
 .1ن غبةإنركزإ ين ع نب إ دعمإإرخبذإ ي ررإصن عسإ ي زرءإصشأنإإسدركنبلإصاب دب إعدددإ ينادب عإ يرداإر قفد إ
عنإرع اثإ هرإ ي الإ عددإناب عإرد ارإ ي نبنفإي بمإ1111إ .1111/إ

 .1إعد دإر رارإصأخرإ يرط ر إين ق إنارإغاإن بلإ يصا فإ كذيكإ يخططإ ينسدر صعافإ ينر قدعإر فادذوبإ ن غدبةإ
زرةإ ياد د بعفإ ير ددبرةإ يخبر ا ددفإص ددواإ ذي ددكإغ دداإإط ددبرإرل ددداثإ ير را ددرإ يخ ددبصإصن قد د إنا ددرإغ دداإكبغ ددفإ

ي طبعب إ ينخرعففإ ي ردإننإن ظنفإ يك ناسب.

 .3إ إسددرافبءإ سددرصابنإ يخددبصإصبيص اددفإ يرلراددفإينلشددر إ يصا ددفإ ير ناددفإ ينسددرد نفاإ ندددىإر غروددبإ ن نرهددبإنددعإ
لزنفإ ينلشدر إ ي رصادفإ ين رنددةإيعصا دفإ ير نادفإ ينسدرد نفإ يرداإإقرودبإن عدسإ يد زرءإ ي در إ ينسد يانإعدنإ

ش نإ يصا فاإ ن غبةإ بن فإ يد لإ ي رصافإصو.

 .4ن غبةإ ي هبزإ ينركزىإيعر ص فإ ي بنفإ

لابءإصبيصاب ب إ يخبافإصدإ( عافإ يه ءاإ يناب اإ ينخعفب اإ ير عإ

يصا ي ياإ يراار إ ين بخاف)إ ذيكإ اد رإ ير رارإ يس ىإ لابء إ يصا فإي بمإ.1111

 .5ن غبةإ يها فإ ي بنفإيإلسر النب إصر رارإعنإأومإإ بز إ ي زرةإي بمإ/1111إ1113إ ذيكإ اد رإ يكرب إ
يس ىإينارإ1113إ يذىإرادر إ يها فإس ابً.إإ

غبةإنركزإ ين ع نب إ دعمإإرخدبذإ ي دررإصن عدسإ يد زرءإصبيصاب دب إ سدركنبلإإ ردبلإسعسدعفإإكردب إو اد إ
إ
 .6ن
نارإصبين ع نب وإ

عد دإيإلاد رإ يلبدىإعشرإي بمإ1113
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املؤمتزاث وانندواث وورش انعمم
 .1ينشددبركفإغدداإ

رنددبعإ يخددبنسإيع ددفإرسدداارإأعنددبلإ ينشددر عإ قعاندديإيعل كنددفإ ر يادددإ ين رغددفإ يددذىإاددرمإ

يزرقددبءإ صدددعمإنددنإنرغ د إ يصا ددفإ ي ددبيناإخدداللإ يفر درةإنددنإ( 15د د د د16ا ددبارإ
ر فاددذ إنددنإخدداللإصر ددبناإ يخطددفإ إ

)1113إصندا فإنبرساعابإصفر سب.

 .1ينشبركفإغاإ ين ردىإ ينارىإيعر نافإ ينسرد نفإغاإإطبرإ لرفبلإصبيا مإ ي ط اإيعصا فإ يدذىإع ددإصبي دبورةإ
غاإ(17ا بار.)1113

 .3ينشددبركفإغدداإإ رنددبعإ أل لإيفرا د إ ي نددلإ ي رصدداإ ين دداإصشددصكفإ ين ع نددب إ ي رصاددفإص بن ددفإ يددد لإ ي رصاددفإ
ي د دذىإع ددددإصبي د ددبورةإخددداللإ يفر د درةإندددنإ( 17د د د د د19ا دددبار)1113اإصه ددد إرشد ددكالإغرا د د إعند ددلإعرصددداإن د دداإ

صبين ع نب إ يصا افإ إنلشر إ يصا فإ ير نافإ ينسرد نفاإ كذيكإدع ةإ يد لإ ي رصادفإإيداإإ شدبءإ رطد ارإي دفإ
ط اددفإر ن ددعإخص ددرءإ يصا ددفإ

لا ددبءاإكن ددبإو ددد إ

رنددبعإإي دداإنربص ددفإرطصاد د إلزند دفإ ينلش ددر إ ي رصا ددفإ

ين رندةإيعصا فإ ير نافإ ينسرد نفإ يراإإقروبإن عسإ ي زرءإ ي ر إ ينس يانإعنإش نإ يصا ف.إإ

 .4ينشددبركفإغدداإ
يد لإ ي

رنددبعإ يىبيددثإين ن عددفإعنددلإ ينلشددر إ يصا اددفإصنشددر عإ ظددمإ ين ع نددب إ يصا اددفإ ينشددرركفإ

رإ أل ر صاإ()ENPI-SEISاإ يذىإرمإع د إععاإوبنشإندلرنرإعدانإععداإ ألرضإخداللإ يفردرةإ

ننإ( 4د د د6نبرس)1113إصدصعنإ د د دإأاري د .إ

 .5ر ظ ددامإغ بيا ددب إ رش ددفإ ي ن ددلإ يخبا ددفإصنر ددفإنسد د دةإ ير را ددرإ يخ ددبصإصرا دددإ ينع ى ددب إ ي
ي

د د افإ ا ددرإ

د افإصبيررصددفإ ينلبرادب إصددبيصلرإ أللنددرإ خعا داإ يسد اسإ ي صددفإ يدذىإاددرمإر فاددذ إصبير دب نإنددعإ يها ددفإ

قعانا ددفإيعنلبغظ ددفإعع دديإصا ددفإ يصل ددرإ أللن ددرإ خع ددااإع دددنإ()PERSGAإ ي ددذىإر ددمإع دددوبإصبي ددبورةإغ دداإ

(18نبرس .)1113إ

 .6ر ظامإغ بياب إ رشفإ ي نلإ يخبافإصبيرددرا إععداإإعدد دإ ينلشدر إ يصا ادفإ ينرفد إععاهدبإندنإخداللإنشدر عإإ
()ENPI-SEISإإ ذيكإصنشبركفإ غدإننإوا فإ يصا فإ أل ر صافاإ خصارإ ينلشر إ يد يافإننإصر دبناإ يخطدفإ
يزرقبءاإ يراإرمإع دوبإصبي بورةإغاإ(18نبرس.)1113

 .7ينشددبركفإغدداإ
(

رنددبعإ يرصددعإيع ددفإرسدداارإأعنددبلإنشددر عإ ظددمإ ين ع نددب إ يصا اددفإ ينشددرركفإيددد لإ ي د رإ

إ شر إ ينر سط)إخاللإ يفررةإننإ( 17د د د18سصرنصر)1113إصن رإوا دفإ يصا دفإ أل ر صادفإصك ص هدب نإد د د دإ

يد نبركإ.

 .8ر ظامإغ بياب إ

رنبعإ أل لإ يىب اإيع فإ ي ط افإينربص فإإعدد دإ ينلشدر إ ينلدددةإندنإقصدلإنشدر عإ ظدمإ

ين ع نب إ يصا افإ ينشدرركفإيدد لإ ي د رإ أل ر صداإ د د ددإ د
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إ شدر إ ينر سدطإ يدذىإردمإع ددومإاد ناإ(9 1إ

أكر صر)1113إص هبزإش نإ يصا فإصنشبركفإننىعانإعنإ زرةإ ير نافإ ينلعافاإ زرةإ يالفإ يسكبناإ ي هبزإ
ينركزىإيعر ص فإ ي بنفإ

لابء.

إ

بنبء انقدراث ورفع انكفبءة
 .1ينشبركفإغاإ رشفإ ي نلإ قعانافإ يخبافإصبيردرا إععاإعنعاب إ ير اامإ يصا يإ يراإرمإر ظانهبإننإخالل
ينشر عإ قعاناإيعل كنفإ ر يادإ ين رغفإخاللإ يفررةإننإ( 15د د د18أصرال)1113إصندا فإصار إد د د دإيص بنإ.

 .1ينشدبركفإغدداإ يصر ددبناإ يردددراصاإ ينند لإنددنإنكد نإص ددبءإ ي دددر إصنصدبدرةإ(أغددب )1111إص د نإورلسددانإ رغددعإ
قدر إنرقصفإ رادإ يرع ثإ يا بعاواإإعد دإس لإ لإ يرخعصإندنإ ينع ىدب إ)(PRTRإخداللإ يفردرةإندنإ

( 11د د د14إصرال)1113إصندا فإرراسربإد د ددإإاطبيابإ.إ
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الفصل احلبدى والعشزون
اإلعالم والتوعيت البيئيت

مقدمت
يمثل الوعى البيئى أحد أىم عناصر منظومة اإلصحاح البيئى ،األمر الذى حدى بالوزارة أن تبذل جيودا مكثفة
من أجل توعية المجتمع بأىمية الحفاظ عمى البيئة ومواردىا الطبيعية ،لذا فقد قامت الوزارة بإعداد برامج توعية
متخصصة لشرائح المجتمع المختمفة بدءا باألطفال ومرو ارً بالشباب والمرأة وغيرىم من الشرائح من أجل تغيير

المفاىيم والقيم والسموكيات البيئية السمبية لدى بعض المواطنين إلى مفاىيم وقيم وسموكيات بيئية إيجابية

تساىم فى منظومة اإلصحاح البيئى .
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األوشطت واألعمبل الىت مت تىفيذهب خالل عبم 3102
 .1التوعية الجماىيرية
أ .تنفيذعدد( ):5قافمةبيئيةبإستخداموحدةالتوعية داخلنطاقمحافظةالقاىرة و بالتعاونمع(مدينة
الشيخزايد،المنطقةالجنوبيةبالقاىرةالكبرىالتابعةلمحافظةالقاىرة،حىحموان،حىالمعادى،وبعض

م اركزالشباب،والجمعياتاألىمية،ومنظماتالمجتمعالمدنى).

صورة ( )1-21القوافل البيئية داخل القاىرة

ب .تنفيذ عدد)=)قافمةلمتوعيةالبيئيةبإستخداموحدةالتوعيةوبالتعاونمعالمحافظات(األقصر ـ ـ ـ قنا ـ ـ ـ
الغردقة ـ ـ ـ جنوبسيناء  ـ ـ ـ السويس ـ ـ ـ الفيوم) وتتضمنالقوافل(ندواتـ ـ ــورشعملـ ـ ــحمالتنظافة
وتشجير).







صورة ( )2 -21القوافل البيئية خارج القاىرة

ج .المشاركةفى عدد(; )6م ؤتمر ومعرضبالتعاون معالجياتاآلتية( :مركزاألىرام  ـ ـ ـ جمعيةشئون

البيئة  ـ ـ ـ المؤسسة ال وطنية لتنظيم المؤتمرات  ـ ـ ـ جمعية الخدمة العربية  ـ ـ ـ مؤسسة العمميين الدوليين  ـ ـ ـ
ماسيفلممؤتمرات ـ ـ ـاإلتحادالعربىلمشبابوالبيئة ـ ـ ـالوكالةالمصريةالدوليةلإلعالن) .
022

د .تنفيذعدد(; )6ورشةعملفنيةلممشاركةفىمختمفالمناسباتالبيئيةويومالبيئيةالعربى ويومالبيئة

العالمى ،وتنفيذعدد ( )8ورش عملثقافية تحت عنوان (دوراإلعالم فى التصدىلمواجيو التغيرات

المناخية).



صورة ( )3-21ورش عمل فنية وثقافية

 .2التوعية الطالبية
أ .تنفيذ عدد ( )=7ندوة بيئية بالمدارس والجامعات والمعاىد العميا لنشر الوعى البيئى بين الطالب،
عادةالتدويروأىميةالفصلمنالمنبع،

المخمفاتالصمبةوا

تناولتموضوعاتتموثاليواء ،والمياه ،و

ودورالمواطنفىحمايةالبيئة.





صورة ( )4-21نماذج من الندوات البيئية

ب .تنفيذعدد()<9ورشةعملعنتدويرالمخمفاتالمنزليةبالمدارس ،والجامعات،والمعاىدالعميالنشر
الوعىالبيئىبينالطالبعنأىميةاإلستفادةمنالمخمفات.
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صورة ( )5-21نماذج من ورش العمل الفنية



ج .تنفيذعدد ( )65أسابيع بيئية بالمدارس ،والجامعات ،والمعاىد العميا ،والفروعاإلقميميةلمجياز حيث
تضمنتتنفيذمجموعةمناألنشطةالبيئيةعمىالنحوالتالى :

 ندواتبيئية .

 ورشعملفنيةعنتدويرالمخمفات .

 مسابقاتبيئيةوتوزيعىداياعينيةعمىالطمبةالفائزين .
 حممةنظافةوتشجير .





صورة ( )6-21أسابيع بيئية بالمدارس والجامعات والمعاىد العميا والفروع اإلقميمية لمجياز
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د .تنفيذعدد65حمالتتشجيربالتعاونمعالمدارسوالجامعاتوالمعاىدالعميا

صورة ( )7-21حمالت تشجير بالتعاون مع المدارس والجامعات والمعاىد العميا

ه .المشاركةفىمعرضيومالبيئةالعالمىبإعدادمنتجاتبإستخدامالمخمفاتالمعادتدويرىا .

صورة ( )8-21معرض يوم البيئة العالمى

022



 .3اإلعالم واإلنتاج الفنى
أ .عم ــل(><)تغطي ــةتميفزيوني ــةألى ــماألح ــداثالت ــىتق ــومبي ــاال ــو ازرةوتحميمي ــاعم ــىالقن ــاةالتميفزيوني ــة
الخاصةعمىموقعالو ازرة .

يرصحفيا.
خبرصحفيا،وعدد68تقرا
ب .إرسالعدد( )879ا
ج .تمعمل()8;:تقريريومىيشتملعمىأخبارالبيئة .

د .تصويرعدد(=)65فيديووفوتوغرافيةلتوثيقورشالعملوالمؤتمراتواإلجتماعات .
تصميمواعدادعدد(;)8منالمطبوعاتالبيئية .

ه.
و .عملمونتاجلعدد(=)أفالمعنالبيئةوالمحميات.
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أوشطت وحدة الزكه األخضز
مقدمت

تعد التربية البيئية الوسيمة المستخدمة فى إعداد األجيال لمتعامل السوى والسميم مع البيئةة .فالتربيةة البيئةة
تعنى بتكيف اإلنسان مع بيئتو المادية والطبيعية التي من خالليةا يسةتطيع الحفةاظ عمةى وجةوده ،وىكةذا بةرز
مفيوم الوعى البيئى الذي يعنى بزيادة فيةم اإلنسةان لمحيطةو الةدقيو ولعناصةر البيئةة المختمفةة وأىميةة ذلة
بالنسبة لحياتو .
وتعتبر برامج وأنشطة التوعية البيئية بوحدة الركن األخضر من أىم البرامج المتخصصة لزيادة الوعي البيئي

لدى المواطنين فى جميورية مصر العربية وبخاصة األطفال والطالئع وقد بةادرت وزارة الدولةة لشةئون البيئةة
وجياز شئون البيئة بإقامة وحدة الركن األخضر فى عام  2001وتولت ميمة نشر مكتبات الركن األخضر
فى جميع محافظات الجميورية .وقد وصل عدد المواقع فى عام  2013إلى ( )70موقع طبقاً لمخطة العامة
لموزارة.
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األوشطت واألعمبل الىت مت تىفيذهب خالل عبم3102

 .1مشروع عربيتنا

أ .عربيتناىووحدةالركناألخضرالمتنقمةالتىتق ومبالتوعيةفىمحافظاتالجميورية،وفىىذااإلطارتم
تنفيذعدد();5ورشةعملعمميةتشتملعمىتجاربتفاعميةتركزعمىظـاىرةتغيـرالمنـاخواإلحتبـاس

الحرارىوأثرىمعمىكوكباألرض،وعناصرالمناخمنضغطجـوىوأمطـارودرجـةالحـ اررةوالرطوبـة

والرياح.

صورة ( )9-21ورشة عمل عممية عن ظاىرة تغير المناخ واالحتباس الحراري وأثرىم عمى كوكب األرض



ب .تنفيذعدد();5ورشةفنيةلمتأكيدعمىكيفيةاإلستفادةمنالمخمفات وتحويمياإلىأشـياءنافعـةومشـاركة

توعيةاألطفال عمىكيفيةترشيدإستيالكالمياه والحفاظعمييا.
شخصيةالركناألخضر(ميماوبذرة) ل





صورة ( )10-21ورشة عمل فنية لمتأكد عمى كيفية اإلستفادة من المخمفات و تحويميا إلى أشياء نافعة


ج .المشــاركةفــىورشــةعمــلمـعالكشــافةالبحريــةوو ازرةالــرىلإلتفــاقعمــىعمــلمبــادرة(مشةةروع معةاً لنيةةر
نظيف)بيتالقاىرة.
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 .7تمتنفيذعدد()65حمالتنظافةوتشجيربمحافظتى القاىرةوالجيزةوتمدعمالحمالت بعدد ()755تى
يعياعمىاألطفالوالشبابالمشاركين

شيرتوعدد ()755كابوعددكبيرمناليداياالفوريةالتى تمتوز

بالحمالت.

 .8المشاركةوالتنسيقعمىصفحة الو ازرةعمىالفىسبوك(نادى أصدقاءالبيئة)وذلكبوضعأنشطةالركن
األخضرالمختمفةووسائلالتوعيةالمتنوعة.

 .9دعممؤسسةصروحبعدد()855نسخةمنكتابالمياه(نقطةمياهاسمياميما).
 .:دعمبيتالعموموالثقافةالفنون(بيتالسنارى)بعدد():5نسخةمنمجمةبذرة.
; .دعمجمعيةخيروبركةبعدد()655نسخةمنمجمةبذرة.

< .دعمجمعيةأبناءمصربعدد()655نسخةمنكراسةالركناألخضر.


املؤمتزاث والىدواث وورش العمل

 .1شاركتوحدةالركناألخضرفى إعدادوتنظيمإحتفاليةيومالبيئةالعالمى منخالل عرضأمثمةلإلستفادة
منالمخمفاتوتحويمياإلىمنتجاتنافعة.

صورة ( )11-21مشاركة وحدة الركن األخضر فى إعداد وتنظيم إحتفالية يوم البيئة العالمى

شاركتوحدةالركناألخضرفى إحتفاليةأسبوعالطفلاألفريقىبالتعاونمعالمركزالقومى لثقافةالطفل،
.7

حيثتمتنفيذندوةبعنوان (نير النيل من المنبع إلى المصب) بحضورعددمنالجاليةالسودانيةبمصر،
وعدد()855طفل.
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صورة ( )12-21مشاركة وحدة الركن األخضر فى إحتفالية أسبوع الطفل األفريقى 

شاركت وحدة الركن االخضر فى إحتفالية نصر أكتوبر بالتعاون مع جمعية الكشافة البحرية ،وبحضور
 .8
محافظالجيزةوعدد():55طفلمنأطفالالكشافة .

صورة ( )13-21مشاركة وحدة الركن فى إحتفالية نصر أكتوبر بالتعاون مع جمعية الكشافة البحرية

حتفاليةاليومالعالمى لمطفلوكانتالفئةالمستيدفةاألطفالوتمتدريب
 .9المشاركة معمؤسسةصروحفى إ

اتوأنشطةتوعيةبيئية.
المدربينالقائمينعمىثقافةالطفلبعملندو 


صورة ( )14-21مشاركة وحدة الركن األخضر مع مؤسسة صروح فى إحتفالية اليوم العالمى لمطفل
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الفصل الثبني والعشزون
التدريب البيئى

مقدمة

يهدددال دريدددا ي

دددى و دز ة دربيئددد وجهازهدددا دريذ يددد ى إردددى إكسدددا درردددود ا درب ددد ي

دددى دررجيردددل دررفدددا ل

ودل يجاهات ودررها دت دربيئي درسلير دريي يجفلهم قاا ين على درقيام برهارهم بذجاح ،ودريفارل درصحيح ردل

دربيئ  ،وال يقيص او دريا ي

ى رجال دربيئ على يذري رفا ل وديجاهات ورها دت دأل دا قد بدل ييفدادها

إر دى ر حل د إسدديارا در اقددات دري دى يخيزذوهددا ورددم يجددا

يقهددا رإلسدديخادم در فل دى بفددا ،بالفددا

إر دي يفددايل

درسلوك وي وي أساري دآلادء دليجابى ذحو دربيئ ويحسين فارييه و رك رن خالل دريا ي درذظ ى ودرفرلدى،
ر د د ذجددا أن دريددا ي هددو درردداخل درسددليم ري دديا سددلوك دلذسددان ويبصددي ع بدداريودبل دربيئي د ألعراردده وق د ديدده
وباقائق يفارله رل دربيئ حيى يسيفيا دلذسان دريودزن ودريذاغم بدين ري لبدات دربيئد وري لبدات حيايده وبهد د

درر هوم يساعا دريا ي أ دا دررجيرل على ررا س درسلوك دربيئى درر غو
دربيئ برخيلل رظاه درحياة يها وكا

أذ

يه ررا يذفكس ى درذهاي على

دررجيرل على إخيالل أذودعها.

رقدا أا كدت و دز ة دربيئد وجهازهدا دريذ يد ى أهريد ي ددوي درفردل دربيئدي ددى دررذظردات ريحقيددق أهدادل دريذريد

دربيئي  ،ر رك قا أورت إهيراراً خاصاً باريا ي بإعيبا ع أهم عذص رن عذاصد ي دوي درردود ا درب د ي  ،إردي

جاذ أذه أصبح درفارل در ئيسى ى ي سيخ ر اهيم دريذري دررسيادر راى درفارلين ى كا

دررجاالت.

ورددن هد د دررذ لددق و بقداً ررذظورد دريذريد درب د ي دريدى أوردت بفد و ة دلهيرددام بارفذصد درب د ى ويذرييدده

وي وي ع ،يقوم و دز ة دربيئ وجهازها دريذ ي ى بيذ ي درب درج دريا يبي درالزر رل ئات دررخيل

دررجيرل درفارل

ورجريل رذظرات

ى رجال دربيئ بهال يحقيق در قي برسيوى دربيئ وي وي درفرل دربيئى ى رص .
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األنشطة واألعمبل الىت مت تنفيذهب خالل عبم 3102
 .1يا ي درفارلين بارجهاز ودر وع دلقليري
يعتمد نجاح العمل فى مجال البيئة عمى توفير الكفاءات المتخصصة فى المجاالت البيئية المختمفة ،لذا فمن الفئاات

الت اى يجاات تنميااة تاادرات ا وكفاءت ااا العاااممون بالج اااز والفااروع التميميااة وفااا تخصصااات كاال ماان م وطبق ااً دااادا
وسياسات الج از ،حتى يقوموا بآداء أعمال م الموكمة ل م بكفاءة.

وت ااد تام اات ال ااو ازرة بإع ااداد وتنفي ااذ ع اادد م اان ال اادورات التدريبي ااة لمع اااممين بالج اااز والف ااروع التميمي ااة عم ااى إخ اات

تخصصاات م فاى المجااالت البيئياة والدارياة المختمفاة ،كماا تاام إيفااد العااممين لمتادريت خاارج جم ورياة مصار العربيااة
لتنمية م ارات م وتدرات م والتعر عمى أحدث التقنيات العالمية فى مجال حماية البيئة.

 .2يا ي درجهات درحكوري ودرفار ودرخاص
ي ااد

إل اى بناااء تاادرات السااادة العاااممين بالج ااات الحكوميااة فااى المج ااالت البيئيااة المختمفااة ورف ا الااوعى البيئ اى ل ام

لتفعي اال ت ااانون البيئ ااة وتحقي ااا اللت اازام البيئا اى لممنش ااآت التا اى تعم اال ب ااا ،بال ااافة إلا اى رفا ا ال ااوعى البيئا اى لطمب ااة

الجامعات ،وذلك بالتنسيا م مسئولى ومندوبى الج ات الحكومية حول الحتياجات التدريبية لكل منشأة عمى حدى
لتحديد البرامج المناسبة لكل فئة مست دفة.

 .3يا ي درجهات غي درحكوري ودرر ا ك در فبي
يد

إلى بناء تدرات السادة العاممين بالج ات غير الحكوميا اة ( أفراد المجتم المدنى ا ا ا أع اء الجمعيات ادامياة

العاممة فى مجال البيئة ) عماى مختما

المجااالت البيئياة ورفا الاوعى البيئاى لادي م ،حتاى تكاون لادي م كاوادر مدرباة

تقوم بتوعية أفراد اذا المجتم المدنى بالبيئة والحفاظ عمي ا ،وحتى تاتمكن ااذا الجمعياات مان آداء رساالت ا وتحقياا

أااداف ا والتوعيااة بأاميااة دوراااا ك اام أساساى ماان أ ا ع التنميااة ما الحكومااة والقطاااع الخااا

 .لااذا تامات الدارة

بعقد عدة دورات تدريبية لمسادة أع اء الجمعيات ادامية فى المجاالت البيئية المختمفاة وفاا خطاة تدريبياة ،لتعمياا

المفاايم البيئية لدي م وغرس اداتمام والمشاركة الشعبية فى مشروعات حماية البيئة.
 .4دريسويق
ت ااد

اااذا الدارة إلاى تسااويا وتنفيااذ خطااة ل نشااطة التدريبيااة لمج ااات المختمفااة عمااى نفقت ااا الخاصااة ،يااتم إعااداداا

وفااا أساس ومعااايير محااددة ،ي ارعاى في ااا الممارسااة العمميااة الواعيااة بم ااام وسياسااات وتوجي ااات المنظمااات بمختما

تخصصات ا ويراعى في ا أي اً عدداً من المعايير التي تجعل اذا الخطة إدارة فاعماة فاى أيادى القاائمين عماى بارامج

التدريت البيئي بالمنظمات عمى مختم

أنواع ا.
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لااذا تامات الدارة بعقااد مجموعااة ماان الاادورات التدريبيااة لعاادد ماان الج ااات عمااى نفقاات م الخاصااة م اال (و ازرة السااياحة،
شركة بروكتير جامبل مصر ،يونيفرسال لمصناعات الك ربائية ،رويال لمسايراميك ،ماريناا وادي دوم ،مركاز البحاوث
الزراعية ،الواسطانى ،شركة العالم العربى ،و ازرة الطيران المدني).
جاول ( )1-22أذ

دريا ي خالل عام 2113
عام 2113

م

درذ ا

1

او دت يا يبي رلفارلين ى درجهاز ودر وع دلقليري

 421ريا

2

يا ي درفارلين بارجهاز ودر وع دلقليري خا ج جرهو ي رص درف بي

 7ريا

3

او دت يا يبي رلجهات درحكوري

 61ريا

4
5

او دت يا يبي رلفارلين بد ( دررصاذل ودر كات  .....درخ ) على ذ قيهم
درخاص

ى إ ا يسويق ب درج دريا ي دربيئى

او دت يا يبي رلجهات غي درحكوري ودرر ا ك در فبي
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عاا درريا بين

 1211ريا
 01ريا

الفصل الثبلث والعشرون
التشريعبت البيئية

مقدمة

فى إطى ت عيل ى أحكى قى ن ا بيئ ىىم تق ى  4يسىىنم 9114

بيعني ذ م،

بيملى

ئ يقى ن ا تقى  1يسىىنم 9001

ال حع ىم

ق ن ا بإلجتبءبت بيق ن ن م ،بيق ن ا بيم ن بيمصتى ف إط ت ع ج هى ت بيى ربتب ئمقحقىم متعكئى

بيمخ يي ت بيئ م يلحي ظ عل بيئ م ،بعس ق مع بيمس ي م بي ي م ف ذبت بيشأا بحعتبم عطئ ق يل عي ق ت
بي ي ىىم بيئ ىىم بيم قلىم مىىا ج نىىر مصىىت فى مجى الت حم ىىم بيئ ىىم فكى ا يربمى عل نى نحىىا ربتب بيئ ىىم بيق ى
ئجه

ف قم يم بجهم بيعل ى ،عيل

بيق ن ا آي عم إيعربم ئمنظ مم بي يم بي ربتب ف مج
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حم م بيئ م.

متببعة تنفيذ القبنون والالئحة التنفيذية

ت م ضممال ديد م م خمما ديخبيييممي

دي ممي دا ثتحصمم ديغ داخممي

ديام م م

ح مثد ل دي مميا م م م م م خبيييممي

ديخحصم خما بام ديخحمي ) ،ثذيممع ما دييتما خمما منميما حتم

تحصم خا غ ثب ا  )01210300جنمهيً

شا خالمما ثثالثخي ثبخ

ايإلضيف إي خا غ  )802013ثالا أاادخي ث اد

اإلتفبقيبت احمللية والدولية

 .0تنيمذ دإليتزدخي

ديثدا ف دإلتييبمي

م ممخاا ،3102حممل تم

أيف ث خي تيا ثثدح ثبخ ثا جنمهيً فقمل)

الا فقل).
شا أيف ث خي ثخين ث تثا ث دً

دي ثيم ديختد ق احخيم ديام اثج

ديتديخ خع حثد ل ديت ثل دياحاى اييزم

.0423/22

خنش مآ

ممميحم م م م م م خنش مآ

صممني م م م م م م مثد

ثفقي ألح ي ثبثد
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ي ثديام دياحام اثجه بمي

حممل تم

دإلتييبم دي ثيم يخنع ديت ثل دياحاى خا دي ميا يدمي

انفصم انزابع وانعشزوٌ

انتعاوٌ اندوىل واندعى انفىن
يقدية

فى إطار السعي نحو اإلرتقاء بالوضع البيئى وتحقيق مبادىء التنمية المستدامة قامت الوزارة من خالل اإلدارة
المركزية لمتعاون والعالقات الدولية والدعم الفنى بالعديد من الجهود واألنشطة التى من شأنها إنشاء شبكة من

العالقات المترابطة بين إدارات الجهاز المختمفة والمؤسسات اإلقميمية والدولية العاممة فى مجال حماية البيئة

والتنمية المستدامة.
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األنشطة واألعًال انىت مت تنفيذها خالل عاو 3102
 .1التعاون مع الدول األسيوية

تم توقيع مذكرة تفاهم بالتعاون بين جهاز شئوون للبيوئو وللمعهئل للىئومن لت ميئو للمئولرل للبشئريو للبيويئو ( )EHRDللتئابع
لو لزرة للبيوو للكوريو لب اء للىلرلت وتأهيل للكوللر فن كافو للمجاالت للبيويو فن أغسطس .3102

 .2التعاون مع دول أمريكا الالتينية

تم توقيع مذكرة تفاهم لمتعاون فن مجال للبيوو بين مصر وللب لرزيل فن ( 8مايو.)3102

 .3التعاون مع الدول األوروبية

أ .توقيع بروتوكول للتعاون بين للو لزرة وبر امج للت ميو بالمشاركو وللممول مئن وكالئو للتعئاون لا مئاون لألما يئو
فن ( 02مايو.)3102

ب .توقيئئع إتفئئاف ت فيئئذى مئئع للوكالئئو لألما يئئو لمتعئئاون للئئلولن ( )GIZلئئل م للبر ئئامج للىئئومن لممفمفئئات للصئئمبو
بمصر.

 .4التعاون مع الدول العربية
أ.

ىل للجمسو لاستث اويو لمجمس للوزرلء للعرب فن ( 08إبريل.)3102

ب .توقيع للبر امج للت فيذى لأول مع هيوو لأرصال وللبيوو للسعوليو للموقع فن جلة أث اء إجتما ات للهيوو
لاقميميو لمبحر لأحمر وفميج لن (بيرسيجا) فن (إبريل.)3102

ج .توقيع مذكرة تفاهم حول للمحافظو من لأ ولع للمهاجرة من للطيور للجارحو فن أفريىيا وأوروبا وأسيا أبو
ل.

ظبن فالل للفترة من ( 9ئ ئ ئ00سبتمبر.)3102

ىل لللورة للئ( )01لمج و للمشتركو لمبيوو وللت ميو فن للوطن للعربن بمىر لأما و للعامو لجامعو لللول

للعربيو فالل للفترة من ( 3ئ ئ ئ.)3102/00/1

ه .للمشاركو فن للمكتب للت فيذى للئ( )11لمجمس للوزرلء للعرب للمسوولين
(.)3102/00/6

و.

ن شوون للبيوو فن

ىل لللورة للئ( )31لمجمس للوز لرء للعرب للمسوولين ن شوون للبيوو يوم ( )3102/00/7حصمت فاللها

جمهوريو مصر للعربيو من ضويو للمكتب للت فيذى لمجمس للوزرلء للعرب لممرة للسالسو من للتوللن.
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 .5التعاون مع الدول األفريقية

أ .وضع أفكار مشرو ات للبرلمج لأفريىيو للرلولة فن إطار حضور إجتماع للفبرلء فالل للفترة من
(01ئ ئ ئ ئ 03أبريل )3102فن ت لز يا وللمشاركو فن حضور إجتماع مكتب مجمس وزرلء للبيوو لأفارقو فن 32

يو يو 3102وذلك لم اقشو للبرلمج لأفريىيو للمتميزة وللتحضير لمج و للفاصو لمئ( )AMCENو كذلك

إجتماع للفبرلء وللشف للوزلرى لملورة لاستث اويو لمجمس وزرلء للبيوو لأفارقو ( )AMCENفن بوتسول ا بشأن
إمكا يو ل م للعالقات للمصريو لأفريىيو للمستىبميو فالل للفترة من (01ئ ئ ئ ئ  08أكتوبر. )3102

ب .وضع رؤيو و لزرة لللولو لشوون للبيوو لتوطيل للعالقات للتعميميو وللتلريبيو وللعمميو بين مصر ولللول
لأ فريىيو ،وكذل ترشيح فبير من و لزرة للبيوو لتشكيل لج و متفصصو من للفبرلء لوضع رؤيو موحلة ولقرلرها
من مجمس للوزرلء بمشاركو كافو قطا ات لللولو مع و لزرة للتعميم للعالن.

 .6التعاون مع المنظمات الدولية

أ .للت سيف مع مؤسسو فريلريش ليبرت لإلستفالة من للبرلمج للتلريبيو للمتفصصو مثل للتفطيط لاسترلتيجن
لعلل ( )11متلرب وكتابو للمشرو ات وت ميو مهارلت لاتصال لعلل ( )31متلرب.

ب .لرلسو للتعاون فن إطار مبالرة لالتحال من أجل للمتوسط فن مجال للت ميو للحضريو للمستللمو ول للل
موقف مصر حو إسترلتيجيو للت ميو للحضريو للمستللمو للول للمتوسط بالت سيف مع و لزرة للفارجيو فن

( 08فبرلير.)3102

ج .للت سيف مع و لزرة للفارجيو بشأن إستضافو مصر لمركز للمبالرة للفاصو بإتفاقيو لارلضن للرطبو
( )MED WETبلالً من لليو ان.

ل .للت سيف مع ممثمن للب ك لللولن لل م للتعاون مع مصر فن لل من للمجاالت للبيويو وأهمها رفع للىلرلت
لمعاممين بالو لزرة فن مجاالت محللة تشمل لاقتصال لأفضر ومعالجو للمفمفات وتىييم أثر بيون وللرصل
وللتفتيش للبيون.

ه .للت سيف بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شوون للبيوو وللمكتب للوط ن لمصيل وللحياة للبريو.
 .7إ للل قا لة بيا ئات بإحتياجئات للئو لزرة مئن للمشئرو ات للبيويئو ذلت لأولويئو لبحئث تئوفير للئل م للمئالن وللف ئن

لت فيئئذها بالمشئئاركو مئئع لالتحئئال لأوروبئئج مئئن فئئالل لج ئئو و لزريئئو برواسئئو و لزرة للتعئئاون للئئلولن ،وكئئذلك لبحئئث

تمويمها من حئزم مسئا للت للئلول للعربيئو طبىئاً أهئللف وأولويئات للتعئاون مئع للئلول للعربيئو مئن فئالل رواسئو

مجمس للوزرلء.
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 .8لا تهاء من متابعو مميئو تىيئيم مئا بعئل للت فيئذ لمشئروع تحسئين لاللرة للبيويئو لاقميميئو للئذي تئم ت فيئذل فئالل
للفت ئ ئرة مئ ئئن (3111ئ ئ ئ ئ ئ ،)3101بالتعئ ئئاون مئ ئئع هيوئ ئئو للتعئ ئئاون للئ ئئلولج لليابا يئ ئئو ( ،)JICAحيئ ئئث تمئ ئئت مرلجعئ ئئو
لاستبيا ات للمستفلمو فن قياس آثار للمشروع ومرلجعو مسولة تىرير للتىييم ولضافو للعليل من للتوصيات.

 .9إ للل ممفات لاجتما ات للتحضيريو لمؤتمر لأطرلف فن مفتمف للمجاالت للبيويو.

 .01إ للل قا لة بيا ات فاصو بااتفاقيات للبيويو لللوليو وأهميو كل م ها وموقف مصر م ها.

.11

الدعم الفنى

أ .توفير للل م للف ن ولاشرلف من ت فيذ مكون لللرلسو للف يو ا الة شحن للفئزلن للجئوفن بمشئروع للوسئاول
للمبتك ئرة لحمايئئو للم ئولرل للماويئئو مئئن فئئالل إ ئئالة شئئحن للف ئزلن للجئئوفن بملي ئئو لل وباريئئو للجليئئلة للئئذي يئئتم
ت فيذل بالتعاون مع للجا ب لايطالن.

ب .إ للل لرلسو ماليو ن تكمفو جمئع و ىئل للمفمفئات للبمليئو مئن للم ئازل للتئن يتحممهئا جئامع للىمامئو للتىميئلى

بم طىئو للمىطئئم ،وحسئاب للمىابئئل للمئالن للئئذي تتحممئل للوحئئلة للسئك يو لتكطيئئو تكمفئو للجمئئع ولل ىئل تضئئم ت

تحميل للوضع للحالن لموقف جمع للمفمفات للم زليو.

ج .لرلسو ول للل مىترح بالتعليالت من مسولة للفطوط لاسترشاليو لمت ميو للحضريو للمسئتللمو فئن للمتوسئط
للتئئج أ ئئلتها سئئكرتاريو لالتحئئال مئئن أجئئل للمتوسئئط (وللتئئج توضئئح للفطئئوط لاسترشئئاليو افتيئئار مشئئرو ات

للت ميئئو للحض ئريو للت ئن يجئئرى تمويمهئئا وت فيئئذها فئئن إطئئار مبئئالرة لالتحئئال مئئن أجئئل للمتوسئئط) طبى ئاً لرؤيئئو
وأولويات للو لزرة ومولفاة و لزرة للفارجيو بهذل للتعليالت لطرحها لمم اقشو وللتصويت ميها من فالل إجتماع

للمج و للىياليو لسكرتاريو لالتحال من أجل للمتوسط.

ل .ل لرسئئو وتحميئئل مئئا جئئاء بالوثيى ئئو للصئئالرة مئئن لالتحئئال لأوروب ئن بع ئ ئولن للتعئئاون للمسئئتىبمن ا هئئاء للفى ئئر
ول طئاء للعئالم مسئتىبل مسئتللم للتئن ت ئاقش مسئتىبل القئات للتعئاون للئلولن فئن مجئال للت ميئو وفىئاً ل تئئاوج

مؤتمر (ريو.)31+

ه .لا للل لمشاركو للسيل لللكتور وزير لللولو لشوون للبيوو فئن إجتما ئات للئلورة لاسئتث اويو للفامسئو لمجمئس
وزرلء للبيوو لأفارقو (.)AMCEN
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انتنسيق وانتعاوٌ يع انىسارات واجلهات املختهفة
 .0للت سيف مع و لزرة للماليو لسللل إلتزلمات مصر لللوليو فن لاتفاقات لللوليو.
 .3للت سئئيف م ئع للجهئئات للمع يئئو لمحصئئول مئئن للمولفىئئو للسياسئئيو وللماليئئو ولأم يئئو لإل ضئئمام اتفاقيئئو مي ئئا ماتئئا
بشأن للزوبف.

 .2للمشاركو فن م تلى فيي ا لمطاقو فالل للفترة من (37ئ ئ ئ 39مايو.)3102
 .1للمشئئاركو فئئن إجتمئئاع للماوئئلة للمسئئتليرة لل لربئئع لإل تئئاج ولاسئئتهالك للمسئئتللم وللئئذي ىئئل بمىئئر جامعئئو للئئلول
للعربيئئو فئئالل للفت ئرة مئئن 07ئ ئ ئ ئ ئ  08يو يئئو  3102وكئئان مئئن أهئئم مفرجاتئئل وضئئع لاطئئار للعئئام اسئئترلتيجيو

لا تاج ولاستهالك للمستللم فن للم طىو للعربيو من غرلر ما يتم بين لللول للمتوسطيو ضمن فعاليات إتفاقيو
برشمو و.

املؤمتزات وانندوات وورش انعًم

 .0ىئل للئلورة لل ئ( )01لممجمئس للئوزلرى لمهيوئو لاقميميئو لممحافظئو مئن بيوئو للبحئر لأحمئر وفمئيج ئلن فئن جئلة
من( 7ئ ئ ئ.)3102/1/9

 .3ىل لاجتماع للفامس لإلطرلف للمشاركين فن ت فيذ إتفاف لأكوبامس فن ط جو بالمممكو للمكربيو فالل للفترة
من ( 1ئ ئ ئ1)3102/00/8

 .2للمشئئاركو فئئن ورشئئو للعمئئل للفاصئئو بالسئئياحو للبيويئئو بمىئئر مركئئز للبييوئئو وللت ميئئو لإلقمئئيم للعربئئج وأوروبئئا فئئالل
يئومن ( 07ئ ئ ئ ئ08إبريئئل )3102بهئلف تحليئئل للمئئالة للعمميئو وللترتيبئئات للموجسئئتيو لممشئاركيين فئئن للتئئلريب للئئذى
ىئئل فئئن لأسئئبوع لأول مئئن شئئهر (مئئايو )3102لمجمو ئئو مئئن طمبئئو للل لرسئئات للعميئئا وللعئئاممين فئئن للف ئئالف

لمسا لة للم شآت للسياحيو فن تطبيف لاشترلطات للفاصو بالحصول من شهالة (.)Eco label

 .1للمشاركو فن لاجتماع للرلبع لممجمو و للفر يو لب اء للىلرلت تحت مكون ب اء للىلرلت لبر امج للبحر للمتوسئط
لمبيوئئو ولاجتمئئاع للسئئالس لمج ئئو للتسئئيير لمبئئالرة (أفئئاف )3131فئئن للفتئرة مئئن ( 09ئ ئ ئ ئ 31ئئوفمبر )3102بمجيكئئا
وتىليم تعميىات حول تىييم صف للملة لمبالرة (أفاف )3131ومىترحات لممرحمو للمىبمو.

بناء انقدرات ورفع انكفاءة

 .0للمشاركو فن ورشو مل ن للسياحو للبيوو فن مالطا فن للفترة من (31ئ ئ ئ33مايو )3102فن إطار للمرحمو
للثا يو من بر امج ب اء للىلرلت للتابع لمبالرة (أفاف.)3131
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 .3إ للل وت فيذ لورة تلريبيو لتشجيع للوظاوف للفضرلء فن للشرف لأوسط وشم ئال أفريىيا وللتن ىلت فن
( 00ئ ئ ئ 01وفمبر )3102فن إطار للتعاون مع م ظمو للعمل لللوليو.

 .2إ للل وت فيذ ورشو للعمل للفاصو بااقتصال لأفضر وللت ميو للمستللمو بالتعاون مع بر امج مبالرة
(أفاف )3131وللتن ىلت فن للىاهرة فالل للفترة من ( 1ئ ئ ئ6يو يو.)3102

 .1للمشاركو فن ورشو

مل حول إللرة للمفمفات فن ( وفمبر )3102بالت سيف مع سكرتاريو مبالرة

(أفاف.)3131

 .1للمشاركو فن ورشو للعمل للفاصو بمعالجو ميال للصرف للصحن وللتن ىلت فن كرولتيا بمشاركو أث ين
من للباحثيين فن إطار مبالرة (أفاف.)3131

 .6للمشاركو فن ورشتن مل فن (سبتمبر )3102حول للترلث للعالمن فن إطار ل وة موجهو من للمركز
للعربن لمترلث للعالمن لممولقع للطبيعيو للتابع لم ظمو لليو سكو.

552

قائمة ببعض املختصرات املستخدمة يف التقرير
ADCO

Arab Drugs Company

AFA

African Agency for Development

AMCEN

African Ministers Conference on Environment

BWM

Ballast Water Management

CDM

Clean Development Mechanism

COMESA

Common Market for Eastern & Southern Africa

EIPICO

Egyptian International Pharmaceutical Industries Company

EPA

Environment Protection Agency

EPAP

Environment Pollution Abatement Program

GEF

Global Environment Facility

GIS

Geographical Information Systems
Globally Harmonized System of Classification & Labeling of

GHS
Chemicals
HCFC

Hydro Chlorofluorocarbon

HPMP

Hydro Chlorofluorocarbon Phase out Management Plan

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

JICA

Japanese International Cooperation Agency

KOICA

Korea International Cooperation Agency

MENA

Middle East & North Africa
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MRV

Measurable, Reportable, Verifiable

NAMAs

Nationally Appropriate Mitigation Actions

NIE

National Implementing Entity

NPP

National Phase out Plan

NIS

National Inventory System

OSEC

Organization of Safety & Cooperation in Europe

PCBs

Polychlorinated Biphenyls

POA

Program of Activity

PPSI

Public & Private Sector Industrial Project

PROPER

Program for Pollution Control, evaluation & Rating

UNDP

United Nations Development Program

UNEP

United Nations Environment Program

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization

WHO

World Health Organization

WTO

World Trade Organization
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وسارة البيئت

مت إصدار هذا التقزيز مبعزفت وحدة املؤشزاث والتقبريز البيئيت
وسارة البيئت
حتج إشزاف

د.أمحد فبروق الربى
رئيس الوحدة

03طريق مصر حموان الزراعى -المعادى-القاهرة

تميفون 3303000000200 :فاكس3303000000203 :

Www.eeaa.gov.eg- eeaa@eeaa.gov.eg

