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تقدمي وزير الدولة ل�شئون البيئة
ي�سع ��دين تقدمي تقرير حال ��ة البيئة فى م�صر لع ��ام  2009والذي
ي�ص ��در للع ��ام ال�ساد� ��س على الت ��وايل �إعم ��اال للمادة رق ��م  5من
الف�ص ��ل الثاين للقان ��ون رقم  4ل�سن ��ة  1994ب�ش� ��أن حماية البيئة
واملع ��دل بالقانون رق ��م  9ل�سنة  ، 2009والتي تن� ��ص على �إعداد
تقري��ر �سنوي عن الو�ض��ع البيئي يقدم �إىل ال�سيد رئي�س
اجلمهوري��ة ورئا�سة جمل���س الوزراء وت ��ودع ن�سخة من هذا
التقرير فى جمل�س ال�شعب .
وتنفيذ ًا لتوجيهات ال�سيد الرئي�س حممد ح�سنى مبارك رئي�س اجلمهورية الدائمة
للحكوم ��ة ب�ضرورة �إتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على البيئة من �أجل توفري احلياة الآمنة
وال�صح ��ة اجلي ��دة للمواطن امل�ص ��رى ،مت �إ�صدار وثيق ��ة الر�ؤية والأه ��داف والإ�سرتاتيجية
و�سيا�س ��ات عمل احلكومة فى دي�سمرب  2009وت�ضمنت ال�سيا�سات البيئية التي �إ�شتملت على
التوج ��ه نح ��و التنمية الإقت�صادية اخل�ض ��راء ،ودعم نظم الإدارة البيئي ��ة املتكاملة ،وتفعيل
�سيا�سة التنمية امل�ستدامة والت�صدي لظاهرة تغري املناخ ،و تكامل العمل البيئي على امل�ستوى
القومي وتفعيل دور املر�أة وال�شباب فى العمل البيئي .
ويعر�ض هذا التقرير حالة البيئة الهوائية ،واملائية (العذبة والبحرية) ،واحل�ضرية وال�صناعية
بالإ�ضاف ��ة �إىل التن ��وع البيولوج ��ي والتغ�ي�رات الت ��ي حدثت به ��ا ب�إ�ستخدام الأ�سل ��وب العلمي
وامل�ؤ�شرات البيئية التي يتم من خاللها تو�صيف وحتليل احلالة بدرجة كبرية من الدقة.
وي�شتمل التقرير على خم�سة �أبواب حيث يخت�ص الباب الأول بالهواء ،ويت�ضمن الباب الثاين املياه
العذبة والبحرية ،والباب الثالث الأر�ض بينما ي�شمل الباب الرابع مو�ضوعات البيئة احل�ضرية
وال�صناعية ،ويختتم التقرير مبو�ضوعات التوجهات البيئية العاملية فى الباب اخلام�س .
ويتن ��اول الف�ص ��ل الأول اخلا�ص بنوعية الهواء �أهم امللوثات وه ��ى اجل�سيمات ال�صدرية
امل�ستن�شق ��ة ( ،)PM10 , PM2.5وغ ��از �أول �أك�سي ��د الكرب ��ون وث ��اين �أك�سي ��د النيرتوجني،
وث ��اين �أك�سيد الكربيت ،والر�صا�ص ،والأوزون وال�شبكة القومية لر�صد هذه امللوثات لتحديد

م�صادره ��ا وال�سيطرة عليها واحلد منها واجلهود املبذول ��ة لتحديث �أجهزة ال�شبكة وزيادة
عددها لتغطية كافة املناطق بالبالد .
كما ت�ضمن هذا الف�صل امل�ؤ�شرات اخلا�صة بنوعية الهواء وحتلي ًال دقيق ًا للبيانات والرتكيزات
التي مت ر�صدها على مدار العام ومقارنتها بالأعوام ال�سابقة .
وا�ستعر� ��ض الف�ص ��ل الثاين اخلا� ��ص بالتغ�يرات املناخية غ ��ازات الإحتبا� ��س احلراري
الرئي�سي ��ة واملخاطر والتهديدات املحتملة على م�صر نتيجة لتغري املناخ ،وهى �إرتفاع م�ستوى
�سط ��ح البحر ،و�إرتفاع درجات احلرارة ،ونق�ص موارد املياه ،و�إنخفا�ض الإنتاجية الزراعية،
و�صعوبة زراعة بع�ض �أنواع املحا�صيل ،وت�أثر املناطق ال�سياحية وال�صحة العامة والبنية التحتية
و�إنعكا�س ذلك على قطاعات الطاقة وال�صناعة والأمن الغذائي والإقت�صاد القومي.
وت�ضم ��ن هذا الف�صل امل�ؤ�شرات اخلا�صة ب�إنبعاث ��ات غاز ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ ،عام
 2009مقارن ��ة بع ��ام الأ�سا�س ( ،)2000كم ��ا ت�ضمن اجلهود املبذولة لتقلي ��ل الآثار ال�سلبية
املحتمل ��ة وم�شروع ��ات �آلي ��ة التنمية النظيفة والت ��ي تبلغ عدد  55م�ش ��روع حتقق خف�ضا فى
�إنبعاث ��ات غ ��ازات الإحتبا�س احلراري يع ��ادل  8مليون طن ث ��اين �أك�سيد الكرب ��ون املكافئ
وت�ضم ��ن الف�صل �أي�ضا امل�شروعات الإ�سرت�شادية والتنفيذي ��ة فى جمال التخفيف والتكييف
مع التغريات املناخية.
كما �أ�ستعر�ض الف�صل الثالث اخلا�ص بحماية طبقة الأوزون الأ�ضرار البيئية وال�صحية
الناجم ��ة عن ت�أكل طبق ��ة الأوزون ،واجله ��ود املبذولة للخف�ض التدريج ��ي لإ�ستهالك املواد
امل�ستنف ��ذة لطبق ��ة الأوزون و�ص ��وال �إىل التخل�ص الت ��ام طبقا لأحكام ومق ��ررات بروتوكول
مونرتي ��ال ،وت�ضمن ��ت امل�ؤ�شرات البيانات اخلا�ص ��ة باخلف�ض التدريج ��ي ال�سترياد الهالون
واملواد الكلوروفلور كربونية و�إ�ستهالك بروميد امليثيل واملواد الهيدروكلورفلورو كربونية.
وت�ضم ��ن الف�صل الرابع اخلا� ��ص بال�ضو�ضاء خطة ر�صد ال�ضو�ض ��اء مبحافظات القاهرة
الك�ب�رى وامل�ؤ�شرات اخلا�صة مب�ستوي ��ات ال�ضو�ضاء عام  2009مقارنة بعام  2008للأن�شطة
املختلف ��ة بهدف حتديد امل�ص ��ادر ،و�إعداد برامج خلف�ض ال�ضو�ضاء ف ��ى امليادين الرئي�سية
واملناط ��ق ال�صناعية والتجارية والإدارية وال�سكنية  ،كما تناول الف�صل م�ستويات ال�ضو�ضاء
ف ��ى مناط ��ق الهبوط والإق�ل�اع واملناط ��ق ال�سكنية املحيطة مبط ��ار القاه ��رة بالإ�ضافة �إىل
ال�ضو�ض ��اء داخ ��ل بيئة العم ��ل ال�صناعي ��ة والتجاري ��ة وال�سياحية مبحافظ ��ات اجلمهورية
وال�ضو�ضاء ال�صادرة عن املركبات .

و�أ�شار الف�صل اخلام�س �إىل م�شاركة كافة الوزارات واجلهات املعنية باملياه فى اخلطة القومية
للإدارة املتكاملة للموارد املائية بهدف تنمية و�إ�ستدامة هذه املوارد والعمل على �إيجاد موارد
غري تقليدية فى �ضوء حمدودية م�صادر املياه والزيادة املطردة فى عدد ال�سكان وت�ضمن هذا
الف�صل امل�ؤ�شرات اخلا�صة بنوعية املياه وموقف ال�صرف ال�صحي وال�صناعي.
وتعر� ��ض الف�صل ال�ساد� ��س للربنامج القومي لنوعية وجودة املي��اه ال�ساحلية وحماية
البيئ ��ة البحري ��ة م ��ن التل ��وث ،ور�صد املتغ�ي�رات التي ط ��ر�أت على نوعي ��ة املي ��اه ال�ساحلية
والإج ��راءات الت�صحيحي ��ة ،كم ��ا عر�ض هذا الف�ص ��ل امل�ؤ�شرات اخلا�صة بنوعي ��ة املياه فى
البحر املتو�سط والبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة .
و�أو�ض ��ح الف�ص ��ل ال�ساب ��ع اجله ��ود املبذولة لتحقي ��ق عمليات �ص ��ون التن��وع البيولوجي
والإجراءات الداعمة لذلك من خالل التطوير امل�ؤ�س�سي وتنمية القدرات وال�شراكة والتوعية
والإع�ل�ام و�إ�ستدام ��ة امل�شروعات ،كما ت�ضمن ه ��ذا الف�صل �صدور التقري ��ر الوطني الرابع
لإتفاقية التنوع البيولوجي عام  2009وحتديد عدد من امل�ؤ�شرات لقيا�س مدى التقدم املحرز
فى جمال التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة .
ونظرا للدور الهام للأ�شجار وامل�سطحات اخل�ضراء فى حفظ التوازن البيئي والتخفيف
م ��ن حدة �إنبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون فقد تن ��اول الف�صل الثامن جهود وزارة الدولة
ل�شئون البيئة فى هذا املجال ،والتي ت�ضمنت م�شروع احلزام الأخ�ضر حول القاهرة الكربى
وزراع ��ة الغابات ال�شجرية ب�إ�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة وم�شروعات الت�شجري
وزراعة امل�سطحات اخل�ضراء واحلدائق باملحافظات واملدار�س .
وفى جمال التنمية البيئية احل�ضرية وال�صناعية عر�ض الف�صل التا�سع الآثار البيئية
الناجتة عن التنمية العمرانية وال�صناعية ،واجلهود املبذولة لتقليل الآثار ال�سلبية لإختالالت
التنمية والتي ت�شمل العديد من الإجراءات خلف�ض التدهور البيئي وم�ستويات التلوث ،ورفع
معدالت النمو الإقت�صادى وال�صناعي مع احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية.
وف ��ى ظل التطورات التي ت�شهدها �أ�سواق الطـاق��ة العاملية �أ�شار الف�صل العا�شر �إىل الدور
اله ��ام والرئي�سي الذي تلعبه م�شروعات تر�شيد وحت�سني كفاءة الطاقة فى املجاالت املتنوعة
ف ��ى خف�ض مع ��دالت الإ�ستهالك ،وما يرتت ��ب على ذلك من حتقيق الت ��وازن بني �إحتياجات

الب�ل�اد من املنتجات البرتولي ��ة وتنمية العائدات من �صادراتها  ،ويق ��وم جهاز �شئون البيئة
مبراجعة درا�سات تقييم الأثر البيئي مل�شروعات الطاقة و�إ�صدار املوافقات البيئية لها.
وت�ضم ��ن الف�ص ��ل احلادي ع�ش ��ر املبادرات الهامة للح ��د من التل��وث ال�صناعى وحتديث
ال�صناع ��ة ودمج التقنيات النظيفة فى ال�صناعات اجلديدة لتحقيق التنمية ال�صناعية دون
الإخالل بالو�ضع البيئي ،و�أ�شار �إىل م�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعي (املرحلة الثانية)
وم�ش ��روع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع الأعمال العام ال�صناعي ،والتي ي�ستفيد منها
العديد من ال�شركات ال�صناعية لتوفيق �أو�ضاعها البيئية .
ويعر�ض الف�صل الثاين ع�شر الو�ضع الراهن للمخلفات البلدية ال�صلبة فى م�صر والتي
تق ��در بحوايل  20ملي ��ون طن �سنوي ًا مبع ��دل � 57ألف طن يومي ًا ،والت ��ي تتطلب تطبيق نظم
الإدارة البيئي ��ة املتكاملة فى التعامل معها ،كما يت�ضمن هذا الف�صل اجلهود املبذولة لتقليل
الآث ��ار ال�سلبية للمخلفات والتي ت�شمل ال�سيطرة على املقال ��ب العمومية ،والربامج اخلا�صة
ب� ��إدارة املخلفات بالق ��رى الأكرث �إحتياج� � ًا ،وبرنامج م�شاركة القط ��اع اخلا�ص فى عمليات
اجلمع والنقل والتدوير والتخل�ص النهائي من املخلفات .
وفى الف�صل الثالث ع�شر مت تناول مو�ضوع الإدارة ال�سليمة للمواد والنفايات اخلطرة
لتجنب العديد من امل�شاكل ال�صحية والبيئية التي ميكن �أن تنتج عنها خالل مراحل الإنتاج،
التداول ،التخزين والتخل�ص و�ضرورة مراقبتها خالل هذه املراحل و�إنتهاء ًا بالتخل�ص الآمن
منه ��ا ،ومت �إعداد عدد من امل�ؤ�شرات اخلا�صة بح�ص ��ر الكيماويات واملبيدات الواردة للبالد
والكيماوي ��ات املتداولة بالقطاع ال�صناعي كما مت الإ�ش ��ارة �إىل امل�شروعات املنفذه بالتعاون
مع اجلهات املعنية .
و�إ� �س �ت �ع��ر���ض ال�ف���ص��ل ال��راب��ع ع���ش��ر الأن �� �ش �ط��ة وامل �� �ش��روع��ات ال �ت��ي ي �ق��وم بتنفيذها
�صن��دوق حماية البيئة بعد �إ�ضفاء ال�شخ�صي ��ة الأعتبارية عليه فى قانون البيئة املعدل
رق ��م  9ل�سن ��ه  2009ملنح ��ه مزيد م ��ن ال�صالحيات لتفعي ��ل دوره فى حماي ��ة البيئة وت�شمل
امل�شروع ��ات التي موله ��ا ال�صندوق مثل توفري حم ��ارق املخلفات الطبي ��ة ،وتدوير القمامة،
و�إ�ستب ��دال التاك�سيات القدمية ب�أخرى جدي ��دة ،بالإ�ضافة �إىل امل�شروعات املنفذة للتخل�ص
م ��ن خملفات الرعاية الطبي ��ة وتدوير املخلفات الزراعية وكذل ��ك م�شروعات توفيق �أو�ضاع
ال�شركات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتب الإلتزام البيئي ب�إحتاد ال�صناعات .

وف ��ى �إط ��ار التوجه ��ات البيئي ��ة امل�ستقبلي ��ة ي�ستعر� ��ض الف�ص ��ل اخلام� ��س ع�ش ��ر مو�ض ��وع
الإقت�ص��اد الأخ�ض��ر وال ��ذي يعك�س العالقة الوثيق ��ة بني الإقت�صاد والبيئ ��ة مبا فيها من
موارد طبيعية ويعتمد على التنمية اخل�ضراء من خالل الإ�ستخدام الأمثل للموارد والطاقات
دون الإ�ضرار بالبيئة.
كما ت�ضمن الف�صل ال�ساد�س ع�شر مو�ضوع تطبيقات و�إ�ستخدامات تقنية الإ�شعاع فى
حماي ��ة البيئة والتي ت�شمل تعقيم املنتجات الطبية ومعاجلة املركبات الكيميائية البوليمارية
ومعاجلة الغذاء بالإ�ضافة �إىل معاجلة املخلفات الغازية وال�سائلة والتي تعتمد على �إ�ستخدام
املعج�ل�ات الإلكرتوني ��ة دون االعتماد على امل ��واد الكيميائية امللوثة للبيئ ��ة وا�ستخدام تقنية
الإ�شعاع ك�أحد البدائل حلماية البيئة من التلوث.
وفى اخلتام �أتوجه بال�شكر والتقدير جلميع العاملني فى املجاالت والتخ�ص�صات
البيئية بوزارة الدولة ل�شئون البيئة والوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات التعليمية
واجلمعي��ات الأهلي��ة والقط��اع اخلا���ص الذين ال ي�أل��ون جهد ًا ف��ى العمل على
احلفاظ على �إ�ستدامة املوارد الطبيعية ومكافحة التلوث بكل �أ�شكاله من �أجل
الو�ص��ول �إىل البيئة النظيفة للأجيال احلالي��ة والقادمة �آمال بذل املزيد من
اجلهد والعمل للإرتقاء بالبيئة امل�صرية .
وزير الدولة ل�شئون البيئة

مهند�س /ماجد جورج �إليا�س

املنهجية
الهدف من هذا التقرير

�أو ًال :تطبيق �أحد املواد الهامة من قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والالئحة التنفيذية له ،وقانون البيئة
املعدل رقم  9لعام .2009
ثانياً :ر�سم �صورة وا�ضحة ودقيقة لعنا�صر البيئة الأ�سا�سية وهي الهواء ،واملياه ،والأر�ض ،والبيئة احل�ضرية
وال�صناعية لعام  ،2009وتو�ضيح مدي التغري الذي طر�أ عليها �سواء �سلبا �أو �إيجابا مع عر�ض لأهم التغريات
التي حدثت من خالل امل�ؤ�شرات البيئية التي تو�ضح حالة البيئة مقارنة بال�سنوات ال�سابقة.
من �أجل حتقيق هذه الأهداف اعتمدت منهجية �إعداد هذا التقرير على �أربعة مبادئ �أ�سا�سيه وهى-:

املبد�أ الأول

مبد�أ ال�شفافية ،لذلك مت عر�ض ال�صورة احلقيقية للو�ضع البيئي فى جمهورية م�صر العربية با�ستخدام
�أح ��دث البيان ��ات املتاح ��ة ل ��وزارة الدولة ل�شئون البيئ ��ة – جهاز �شئ ��ون البيئة بالتعاون م ��ع كافة الوزارات
والهيئات واملراكز البحثية حيث ت�ؤمن الدولة �أن مبد�أ العالنية �سيتيح لل�شعب التعرف على طبيعة وحجم
امل�ؤثرات التي تتعر�ض لها البيئة وكذلك التعرف على اجلهود التي تبذلها الدولة لتقليل تلك الآثار.

املبد�أ الثاين

مب ��د�أ امل�شارك ��ة ،وتو�ضيح مدى �أهمية امل�شاركة املجتمعية لتح�سني البيئة فى م�صر ،حيث اعتمد التقرير
عل ��ى م�شارك ��ة اخل�ب�راء والباحث�ي�ن واملهتم�ي�ن بالبيئ ��ة والذي ��ن ميثل ��ون خمتل ��ف القطاع ��ات التنفيذي ��ة
كال ��وزارات املعني ��ة والهيئ ��ات البحثية واجلامعات وخ�ب�راء الإعالم البيئي وممثلون ع ��ن القطاع اخلا�ص،
وكذلك املنظمات واجلمعيات الأهلية فى �إعداد ومراجعة التقرير.

املبد�أ الثالث

الأخ ��ذ باملعاي�ي�ر العاملي ��ة املتع ��ارف عليه ��ا دوليا ف ��ى �إعداد تقاري ��ر حالة البيئ ��ة ،ولذل ��ك مت تطبيق املنهج
العلم ��ي ف ��ى كتاب ��ة التقري ��ر وال ��ذي يت�ضم ��ن كاف ��ة املج ��االت ( امل�ص ��ادر -الت�أث�ي�رات ال�ض ��ارة  -امل�ؤ�شرات
البيئية -اجلهود املبذولة لتقليل الآثار ال�سلبية – الر�ؤية واخلطط امل�ستقبلية) ،بالإ�ضافة ايل التوجهات
امل�ستقبلية العاملية فى حماية البيئة.

املبد�أ الرابع

�ض ��رورة الرب ��ط ب�ي�ن التزام ��ات م�صر الدولي ��ة والتي ت�ص ��دق عليها مبوج ��ب االتفاقيات البيئي ��ة الدولية
والت ��ي له ��ا ت�أث�ي�ر علي و�ضع البيئ ��ة العاملية واجله ��ود املبذولة علي امل�ست ��وي الوطني للتعام ��ل مع ق�ضايا
البيئ ��ة الوطني ��ة حي ��ث �أنه ال ميكن الف�صل بني الت�أثريات البيئية املحلي ��ة وتلك ذات امل�ستوي العاملي حيث
�أننا نعي�ش فى كوكب واحد هو الأر�ض.
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تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

 1-1مقدمة
تعترب البيئة الهوائية وحمايتها من التلوث �أكرب التحديات وال�صعوبات التي تواجهها معظم دول
العامل وفى مقدمتها جمهورية م�صر العربية� .إذ تعد م�شكلة التلوث الهوائي مب�صر من �أهم م�شاكل
التلوث البيئي ،وذلك ب�سبب تعدد وكرثة م�صادر التلوث البيئي والتي ترتبط دائما بالتنمية والطفرة
ال�صناعية الكربى التي ت�شهدها البالد خالل هذه الفرتة .وتتعدد م�صادر ملوثات الهواء وتتمثل فى
امللوثات الناجمة عن املخلفات ال�صناعية بكافة �أنواعها ،وحرق املخلفات الزراعية ،وعوادم املركبات،
وكذلك امللوثات ال�صادرة عن عمليات احلرق املك�شوف للمخلفات البلدية والتي ينتج عنها بع�ض
الغازات ال�سامة امل�سببة لكثري من اال�ضطرابات الع�ضوية فى ج�سم الإن�سان والعديد من الأمرا�ض مثل:
الت�سمم ،والعقم ،وانخفا�ض فى ن�سبة الذكاء ،وق�صر القامة ،و�ضعف ال�سمع ،والأنيميا ،واال�ضطرابات
الع�صبية ،وغريها من الأمرا�ض املرتبطة بالبيئة املحيطة.
وجدير بالذكر �أن وكالة حماية البيئة الأمريكية ( )EPAومنظمة ال�صحة العاملية ( )WHOقد
�أ�شارتا وركزتا على �ستة ملوثات رئي�سية تتحدد على �أ�سا�سها نوعية الهواء ،وذلك بناءا على الأبحاث
العلمية وال�صحية والدرا�سات ال�صادرة عن كليهما خالل الأعوام ال�سابقة ،حيث �أو�ضحت تلك
الدرا�سات �أن هذه امللوثات تت�صف بت�أثري كبري وملحوظ على ال�صحة العامة للإن�سان والبيئة املحيطة
به ،ويجب العمل على احلد والتقليل منها بكافة الطرائق وال�سبل املمكنة ،وهذه امللوثات ال�ستة هي:
اجل�سيمات ال�صدرية امل�ستن�شقة وغاز �أول �أك�سيد الكربون ،وثاين �أك�سيد النيرتوجني ،وثاين �أك�سيد
الكربيت ،والر�صا�ص ،والأوزون.

� 2-1أهم ملوثات نوعية الهواء املحيط
ميكن تق�سيم ملوثات نوعية الهواء امل�ؤثرة فى حالة البيئة الهوائية بجمهورية م�صر العربية �إىل
جزئني �أ�سا�سيني هما :الأتربة ال�صدرية العالقة والغازات .وفيما يلي عر�ض لهذه امللوثات وم�صادرها
والت�أثريات ال�صحية الناجمة عن ارتفاع تركيزاتها فى الهواء اجلوى عن احلدود امل�سموح بها بالالئحة
التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة .2009

 1-2-1اجل�سيمات ال�صدرية امل�ستن�شقة ( العوالق ) ()PM10 & PM2.5

تعترب العوالق بكافة �أ�شكالها من �أكرث ملوثات الهواء �شيوع ًا وخا�صة فى املناطق اجلافة و�شبه
اجلافة وكذلك فى املناطق ال�صناعية واملناطق املكتظة بحركة املرور .حيث حتتوي العوالق على خليط
من اجل�سيمات االبتدائية الناجتة عن عمليات االحرتاق غري الكاملة واجل�سيمات الثانوية الناجتة عن
التفاعالت الكيميائية لبع�ض امللوثات فى الغالف اجلوي .كما تنتج هذه اجل�سيمات غالبا من عمليات
احرتاق الوقود الأحفوري خا�صة وقود الديزل .حيث تنبعث العوالق من و�سائل النقل العاملة بالديزل
بن�سبة مقدارها ترتاوح بني  %40و %50زيادة علي و�سائل النقل الأخرى العاملة بالبنزين ،وتنتج �أي�ضا من
املن�ش�آت ال�صناعية امل�ستهلكة للطاقة مثل حمطات توليد الكهرباء وكذلك �صناعة الأ�سمنت � ...ألخ.
الفصل األول

نوعية الهواء
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ويجب �أي�ضا الإ�شارة �إىل �أن العوالق لها ت�أثريات �سلبية على ال�صحة العامة .ويتوقف ت�أثري
اجل�سيمات �أو العوالق على حجمها� ،إذ تعترب اجل�سيمات ذات الأقطار الأقل من  10ميكرون ()PM10
ذات �أهمية كبرية خا�صة لكونها قابلة لال�ستن�شاق .كما �أن �أكرثها خطورة اجل�سيمات ذات القطر
الأقل من  2.5ميكرون ( )PM2.5التي ال حتول و�سائل الدفاع التنف�سية دون و�صولها �إىل �أعماق الرئتني
و�سريانها مع تيار الدم �إىل �أع�ضاء اجل�سم املختلفة.
وقد ت�ضمنت �أحدث التقارير ال�صادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية ( )EPAوالتي مت ن�شرها
خالل عام �" 2009أنه خالل العقد املا�ضي� ،أو�ضحت الأبحاث والدرا�سات �أن امللوثات الدقيقة وخا�صة
اجل�سيمات الدقيقة امل�ستن�شقة ( )PM10 , PM2.5ت�شكل خطر ًا بيئي ًا كبري ًا على ال�صحة العامة فى
معظم بلدان العامل .وقد قدر الباحثون والأكادمييون �أن الرتكيزات املرتفعة من اجل�سيمات الدقيقة
م�سئولة م�سئولية مبا�شرة عن ع�شرات الآالف من الوفيات املبكرة فى معظم دول العامل كل عام".

 2-2 -1امللوثـات الغازية

تعترب عمليات االحرتاق الناجمة عن الوقود الأحفوري امل�صدر الرئي�سي والأ�سا�سى لإنتاج امللوثات
الغازية مثل �أكا�سيد النيرتوجني و�أكا�سيد الكربيت وغاز �أول �أك�سيد الكربون (. )SO2 . CO. NOx
حيث �أنها تلعب دور ًا كبريا وهام ًا فى تدين جودة الهواء وت�شكيل ال�ضباب الدخاين الذي يخيم على
هواء املدن ،والذي ينتج عن تفاعلها مع الأك�سجني فى وجود الهيدروكربونات حتت ت�أثري الأ�شعة فوق
البنف�سجية ،وتكون نتيجة لذلك جمموعة من امللوثات الثانوية بالغة اخلطورة مثل :غاز الأوزون (،)O3
وت�سبب هذه امللوثات احتقان الأغ�شية املخاطية للجهاز التنف�سي وتهيج العيون� ،إ�ضافة �إىل ا�ستثارة
مر�ضى الربو والتهاب الق�صبة الهوائية وال�سعال وغريها.

 3-1ال�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء املحيط
�إمياء �إىل الدور املحوري والرئي�سي الذي تلعبه وزارة الدولة ل�شئون البيئة وجهازها التنفيذي للحد
من خماطر م�سببات تلوث الهواء ومعرفة حالة نوعية الهواء ،فقد قامت الوزارة ب�إن�شاء �شبكة متكاملة
لر�صد ملوثات الهواء تتكون من  87حمطة ر�صد موزعة على جميع املناطق املختلفة باجلمهورية وذلك
بهدف احلد من تلوث الهواء وحتديد م�صادره ولل�سيطرة عليها ،حيث تقوم �أجهزة الر�صد امل�ستخدمة
بقيا�س امللوثات الرئي�سية لنوعية الهواء ب�صورة م�ستمرة ودورية منذ عام  1998حتى الآن �إىل جانب
القيام بقيا�س بع�ض امللوثات الأخرى مثل املركبات الع�ضوية املتطايرة ،ومركبات الهيدروكربونات غري
امليثانية (…  )NMHC. VOC.بالإ�ضافة اىل بيانات نتائج حمطات الأر�صاد اجلوية التي تقوم بقيا�س
ور�صد العوامل اجلوية املختلفة مثل� :سرعة واجتاه الرياح ،ودرجة احلرارة ،والرطوبة الن�سبية ...الخ.
وتتم عملية ر�صد الأتربة العالقة بطريقتني خمتلفتني-:
•الطريقة الأويل -:من خالل �أجهزة تعمل ب�صورة حلظية على مدار اليوم حيث تقوم
الأجهزة بر�صد الرتكيزات حلظيا ويتم عمل متو�سط �ساعة للرتكيزات.
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•الطريقة الثانية -:تتم من خالل �أجهزة �آخذ عينات علي فالتر ملدة � 24ساعة كل � 6أيام
ويتم حتليل العينات فى املعامل الكيميائية املتخ�ص�صة وذلك لتحديد ن�سب تركيزات الأتربة
العالقة علي هذه الفالتر
وجتدر الإ�شارة �إيل �أن الوزارة تقوم بتحديث م�ستمر للأجهزة وزيادة عدد حمطات الر�صد وذلك
ملواكبة التطور العلمي امل�ستمر فى جمال و�أ�ساليب الر�صد وكذلك لعمل تغطية متكاملة لكافة املناطق
باجلمهورية .ويبني اجلدول ( )1-1التوزيع اجلغرافى ملحطات الر�صد .كما يو�ضح ال�شكل ()1-1
�أماكن توزيع املحطات بالقاهرة الكربى وحمافظات الدالتا.

الفصل األول
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الطبيعية
املكانية

�سيناء ومدن القناة

جدول ( )1-1التوزيع اجلغرافى ملحطات ال�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء التابعة لوزارة الدولة ل�شئون البيئة خالل عام 2009

القاهرة الكربى

اال�سكندرية

الدلتا

ال�صعيد

املحطات
القائمة

املجموع
حمطات
جديدة

املحطات
القائمة

حمطات
جديدة

املحطات
القائمة

حمطات
جديدة

حمطات
جديدة

املحطات
القائمة

حمطات
جديدة

املحطات
القائمة

حمطات
جديدة

املحطات
القائمة

مناطق
�صناعية

7

3

1

1

1

3

3

16

1

3

4

مناطق
عمرانية
7

9

21

مناطق
�سكنية
2

4

2

1

2

مناطق
مرورية

10

7

1

3

2

2
9

14
78

9

1

--

2

1

8

مناطق نائية

15

3

87

3

4

1

مناطق ذات
طبيعية
متداخلة

1

10

1

2
12

1
--

1

15

2

41
8

13

1

7

املجموع

8
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�شبكة الر�صد ت�شمل  87حمطة موزعة كالتاىل-:
 42حمطة ر�صد حلظى.
 45حمطة جمع عينات حتتوى على  20حمطة جلمع عينات الر�صا�ص بالقاهرة الكربى.

�شكل (� )1-1أماكن توزيع حمطات ر�صد نوعية الهواء مبحافظات الدلتا والقاهرة الكربى
امل�صدر :جهاز �شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة

 4-1م�ؤ�شرات نوعية الهواء
تعد امل�ؤ�شرات البيئية والبيانات التي مت ر�صدها على مدار الأعوام ال�سابقة من خالل ال�شبكة
القومية لر�صد ملوثات الهواء التابعة لوزارة الدولة ل�شئون البيئة وحمطات ر�صد ملوثات الهواء التابعة
لوزارة ال�صحة من �أهم الآليات املطلوبة والالزمة فى جمال التقييم البيئي ،والتي يتم ا�ستخدامها فى
مراقبة التقدم املحرز لتحقيق التنمية امل�ستدامة على مدار الأعوام وذلك على النحو التايل:
1 -1يعترب امل�ؤ�شر �أداة هامة فى حتديد وتعيني امل�شاكل البيئية وحتليلها وتقييمها وحتديد الأولويات
وكذلك ر�صد التغري فى جماالت البيئة ور�صد مدى التح�سن فى حتقيق الهدف وفقا خلطط
التنمية.
2 -2ت�ستخدم امل�ؤ�شرات والبيانات فى �إعداد تقارير التقييم البيئي املتكامل وتقارير التنمية
امل�ستدامة وتقارير حالة البيئة وامل�ؤ�شرات البيئية.
3 -3يعترب امل�ؤ�شر و�سيلة هامة ملتابعة �أداء ال�سيا�سات وقيا�س التح�سن فى حتقيق �أهداف حمددة.
4 -4يعطى امل�ؤ�شر �صورة وا�ضحة ومب�سطة عن حالة البيئة والتنمية امل�ستدامة واجتاهاتها ملتخذي
القرار.
وفيما يلي عر�ض لأهم امل�ؤ�شرات التي مت ر�صدها من خالل حمطات ال�شبكة القومية لر�صد
ملوثات الهواء لتو�ضيح حالة نوعية الهواء املحيط خالل عام  2009وحتليل دقيق للرتكيزات والبيانات
الفصل األول
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التي مت ر�صدها على مدار العام ومقارنتها بالأعوام ال�سابقة ،مع مراعاة �أنه خالل الن�صف الأول من
عام  2009قامت الوزارة بتحديث لأجهزة الر�صد املختلفة و�أ�ضافت حمطات ر�صد جديدة فى بع�ض
املناطق التى ال يتم بها عمليات الر�صد مما �أدى �إىل عدم احل�صول على البيانات ب�صورة منتظمة
خالل تلك الفرتة .وخالل الن�صف الثانى من عام  2009بد�أ احل�صول على البيانات بطريقة منتظمة
وم�ستمرة .من جهة �أخرى يجب اال�شارة �إىل �أن ارتفاع تركيزات بع�ض امللوثات خالل هذا العام جاء
نتيجة للظروف اجلوية التى �أحاطت بجمهورية م�صر العربية خالل الن�صف الثانى من عام 2009
وبخا�صة الرياح املحملة بالأتربة ،والعوا�صف الرتابية التى غطت �سماء القاهرة خالل هذه الفرتة من
عام .2009

 1-4-1غاز ثاين �أك�سيد الكربيت

يتولد غاز ثاين �أك�سيد الكربيت ب�صفة �أ�سا�سية كناجت لعمليات �أك�سدة البقايا الكربيتية فى الوقود
البرتويل ال�سائل وذلك �أثناء عمليات االحرتاق �سواء من امل�صادر الثابتة كمحطات توليد الطاقة
وامل�صانع املختلفة �أو امل�صادر املتحركة متمثلة فى املركبات التي ت�ستخدم ال�سوالر فى ت�سيريها .علما
ب�أن احلد ال�سنوي امل�سموح به بالالئحة التنفيذية للقانون  4ل�سنة 1994واملعدل بالقانون  9ل�سنة 2009
هو  60ميكروجرام/م.3

وي�ب�ين �شكل ( )2-1املتو�سط ال�ع��ام ل�ترك�ي��زات غ��از ث��اين �أك�سيد الكربيت خ�لال الأع ��وام
( )2009-2004بجمهورية م�صر العربية و�أو�ضحت البيانات �أن هناك حت�سن ًا ملحوظ ًا فى الرتكيزات
املقا�سة منذ عام  2004حتى عام � 2009إذ كان املتو�سط العام للرتكيزات التي مت ر�صدها خالل هذا
العام  31ميكروجرام/م 3وهى نف�س الرتكيزات التي مت ر�صدها خالل العام ال�سابق  ،2008بينما كانت
الرتكيزات خالل عام  2006و  2007حوايل  37و  38ميكروجرام/م 3على التوايل .كما يتبني وجود
حت�سن فى الرتكيزات املقا�سة كمتو�سط �سنوي على مدار الأعوام ال�ستة ال�سابقة بن�سبة ترتاوح بني
 %30-20ويرجع ذلك �إىل ت�شديد الرقابة على االنبعاثات ال�صادرة من املن�ش�آت ال�صناعية وكفاءة
�أجهزة التحكم امل�ستخدمة ،بالإ�ضافة �إىل زيادة احلمالت املرورية والت�شديد على �ضبط ال�سيارات
املخالفة لقانون البيئة .
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�شكل ( )2-1املتو�سط ال�سنوي العام لرتكيزات غاز ثاين �أك�سيد الكربيت خالل الأعوام ال�سابقة ()2009-2004
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وبدرا�سة م�ؤ�شرات نوعية الهواء املقا�سة خالل عام  2009بالن�سبة لغاز ثاين �أك�سيد الكربيت يتبني
�أن املتو�سط ال�سنوي مل يتجاوز فى جميع حمطات الر�صد باجلمهورية احلدود امل�سموح بها فى الالئحة
التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994ب�ش�أن حماية البيئة ( 60ميكروجرام /م ) 3كمتو�سط
�سنوي فيما عدا حمطة ر�صد بني �سويف (املقامة مبنطقة و�سط مدينة بني �سويف) .حيث �سجل
املتو�سط ال�سنوى  82ميكروجرام/م 3خالل عام  2009بينما كان املتو�سط ال�سنوى لعام  2008حواىل
 51ميكروجرام/م . 3وترجع هذه الزيادة �إىل التنمية ال�صناعية فى هذه املنطقة والذى ي�ؤدى بدوره اىل
زيادة �أعداد املركبات وخا�صة الديزل التى ت�ستخدم كميات كبرية من وقود ال�سوالر املحتوى على الكربيت.
ويبني اجلدول ( )2-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيزات غاز ثاين �أك�سيد الكربيت خالل الأعوام من
� 2006إيل  2009مقارنة بعام الأ�سا�س  1999باملناطق املختلفة (القاهرة الكربى – الدلتا – مدن
ال�صعيد) حيث تبني متو�سط الرتكيزات التي مت قيا�سها خالل عام  2009وجود انخفا�ض وحت�سن
ملحوظ فى الرتكيزات على م�ستوى املناطق املختلفة.
•املتو�سط ال�سنوي العام الذى مت ر�صده مبنطقة القاهرة الكربى خالل عام  2009بلغ 28
ميكروجرام/م 3بينما كان خالل عام  2008حوايل  39ميكروجرام/م 3ويرجع ذلك اىل
التو�سع فى ا�ستخدام الغاز الطبيعي فى حمطات توليد الكهرباء وكذلك معظم الأن�شطة
ال�صناعية املوجودة بالقاهرة الكربى.
•املتو�سط ال�سنوي العام الذى مت ر�صده مبنطقة الدلتا خالل عام  2009بلغ  16ميكروجرام/م3
وهو مقارب للرتكيزات التي مت ر�صدها خالل عام  2008حيث كان املتو�سط ال�سنوى حوايل
الفصل األول
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 15ميكروجرام/م 3ويعترب هذا الثبات �أي�ضا حت�سن ًا مقارنة ب�أعداد ال�سيارات التى تزداد
�سنوي ًا.
•زيادة فى املتو�سط ال�سنوى مبدن ال�صعيد ولكنها ال تتعدى احلد امل�سموح به قانون ًا
( 60ميكروجرام/م ،)3حيث كان املتو�سط ال�سنوى لعام  2009حوايل  46ميكروجرام/م3
مقارنة بعام  2008حوايل  16ميكروجرام/م 3ويرجع ذلك �إىل عدة �أ�سباب �أهمها اهتمام
الدولة بزيادة التنمية ال�صناعية ملنطقة ال�صعيد التى ت�ؤدى بدورها �إىل ا�ستهالك كميات
كبرية من الوقود البرتويل ،هذا �إىل جانب زيادة �أعداد مركبات النقل الثقيل (الديزل) التى
ت�ستخدم �أثناء عمليات الت�شييد لتلك امل�صانع .مما يتطلب التحكم فى االنبعاثات ال�صادرة
عن هذه امل�صانع و�أي�ض ًا التدقيق فى فح�ص عادم املركبات من قبل اجلهات املعنية وتكثيف
احلمالت على الطرق.

جدول ( )2-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيز غاز ثاين �أك�سيد الكربيت (ميكروجرام/م )3خالل الأعوام ال�سابقة
ومقارنتها ب�سنة الأ�سا�س 1999
ال�سنة

1999

املنطقة
القاهرة الكربى
الدلتا
مدن ال�صعيد

65
19
53

2006
44
20
24

2007

2008

الرتكيز (ميكروجرام/م) 3
39
49
15
18
16
21

2009
28
16
46
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ويو�ض ��ح ال�ش ��كل ( )3-1املتو�سط ال�سنوي لرتكي ��زات غاز ثاين �أك�سيد الكربي ��ت مبناطق الر�صد
املختلف ��ة بجمهوري ��ة م�ص ��ر العربية خ�ل�ال الأع ��وام ال�سابقة حيث يتب�ي�ن مدى التح�سن ف ��ى متو�سط
الرتكيزات خالل عام  2009مقارنة بعام  1999فى معظم مناطق الر�صد.

�شكل ( ) 3 -1املتو�سط ال�سنوي لرتكيز غاز ثاين �أك�سيد الكربيت مبناطق الر�صد املختلفة
امل�صدر :جهاز �شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة
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 2-4-1غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني:

يتكون غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني كناجت جلميع عمليات االحرتاق للوقود التي تتم فى درجات
احلرارة العالية وال يوجد حد �سنوي لرتكيز غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني بالالئحة التنفيذية للقانون
رقم  4ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة ويتم اال�سرت�شاد باحلد ال�سنوي ملنظمة ال�صحة العاملية وهو40
ميكروجرام/مرت مكعب ،ومع تعديل الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  9ل�سنة  2009مت �إ�ضافة
مقرتح كمتو�سط �سنوى لرتكيزات �أكا�سيد النيرتوجني بالهواء املحيط.
وبدرا�سة متو�سط الرتكيزات التي مت ر�صدها خالل عام  ،2009لوحظ �أن بع�ض مواقع الر�صد
قد جتاوزت ال  40ميكروجرام/م 3كمتو�سط �سنوي وهى املناطق التى تتميز بكثافة مرورية عالية مثل
حمطات ر�صد القللى وقها وبنى �سويف و�شبني الكوم وفم اخلليج واجلمهورية ،حيث كانت الرتكيزات
التى مت ر�صدها بهذه املناطق هي  75و 66و 62و 57و 53و 50ميكروجرام/م 3على الرتتيب .ويرجع
ذلك اىل الكثافة املرورية العالية خا�صة بالقاهرة الكربى ،هذا باال�ضافة �إىل �سوء احلالة الفنية
لل�سيارات القدمية امل�ستخدمة فى بع�ض املحافظات مما يتطلب زيادة حمالت التفتي�ش على الطرق
والت�شديد على �إجراء ال�صيانة الكاملة لتلك النوعية من ال�سيارات.
ومبقارنة املتو�سط ال�سنوى لعام  2009بالأعوام ال�سابقة (�شكل  )4-1يتبني وجود حت�سن ملحوظ
مقارنة بعام  2008حيث كان املتو�سط ال�سنوى لعام  40( 2009ميكروجرام/م )3مقارنة بعام 2008
(حواىل  60ميكروجرام/م ،)3ويرجع هذا التح�سن �إىل زيادة عدد حمطات الر�صد خالل عام 2009
(بعدد  9حمطات) مما �أدى �إىل زيادة دقة البيانات التى يتم احل�صول عليها ،بالإ�ضافة �إىل اجلهود
املبذولة من قبل الوزارة وجهازها التنفيذى واتخاذ الربامج وال�سيا�سات للحد من ارتفاع تركيزات
�أكا�سيد النيرتوجني.

�شكل ( ) 4-1املتو�سط ال�سنوي العام لرتكيزات غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني خالل الأعوام ال�سابقة ()2009-2004
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ويبني اجلدول ( )3-1املتو�سط ال�سنوي لغاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني خالل �أعوام 2006
و 2007و  2008و  2009مقارنة بعام الأ�سا�س  1999بجميع مناطق اجلمهورية .وقد لوحظ وجود
حت�سن فى متو�سط الرتكيزات التي مت ر�صدها خالل عام  2009فى معظم املناطق مقارنة بعام
 2008طبق ًا للأتي:
•املتو�سط ال�سنوي الذى مت ر�صده مبنطقة القاهرة الكربى خالل عام  2009بلغ 36
ميكروجرام/م 3بينما كان خالل عام  2008حوايل  64ميكروجرام/م .3واجلدير بالذكر
�أن زيادة عدد حمطات الر�صد بالقاهرة الكربى �أدى اىل احل�صول على بيانات �أكرث دقة فى
تقييم املتو�سط ال�سنوى ملنطقة القاهرة الكربى بالإ�ضافة اىل الرقابة امل�ستمرة لالنبعاثات
الناجتة من املن�ش�آت ال�صناعية و�إلزام امل�صانع امل�ستخدمة للغاز الطبيعى كوقود با�ستخدام
الوالعات التي تعمل على تخفي�ض �أكا�سيد النيرتوجني (. )Low-NOx burners
•املتو�سط ال�سنوي الذى مت ر�صده مبنطقة الدلتا خالل عام  2009بلغ  39ميكروجرام/م3
وهو مقارب للمتو�سط ال�سنوى لعام  2008حيث كان الرتكيز حوايل  37ميكروجرام/م3
ويرجع ذلك اىل زيادة �أعداد ال�سيارات القدمية امل�ستخدمة فى هذه املحافظات و�سوء حالتها
الفنية ،مما يتطلب �سرعة تطبيق برنامج ا�ستبدال ال�سيارات القدمية ب�أخرى حديثة.
•وجود حت�سن ن�سبى فى الرتكيزات التي مت ر�صدها مبدن ال�صعيد خالل هذا العام حيث
جاء متو�سط نتائج الر�صد خالل عام  2009حوايل  44ميكروجرام/م 3بينما كانت خالل
عام  2008حوايل  46ميكروجرام/م، 3ولكن مازالت الرتكيزات �أعلى من احلدود ال�سنوية
امل�سموح بها طبقا ملنظمة ال�صحة العاملية ( 40ميكروجرام/م�/3سنه) ويرجع ذلك �إىل
عدة �أ�سباب �أهمها قيام بع�ض املن�ش�آت ال�صناعية بعدم اتخاذ االجراءات الالزمة واملطلوبة
خلف�ض تركيزات �أكا�سيد النيرتوجني ب�شكل ي�ؤدى �إىل احلدود امل�سموح بها (مثل ا�ستخدام
التكنولوجيات احلديثة فى ال�صناعة) و�أي�ض َا زيادة احلركة املرورية امل�صاحبة لزيادة
التنمية ملنطقة ال�صعيد.
جدول ( )3-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيز غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني (ميكروجرام/م )3خالل الأعوام ال�سابقة
ومقارنتها ب�سنة الأ�سا�س 1999م
ال�سنة

1999

املنطقة
القاهرة الكربى
الدلتا
مدن ال�صعيد

58
31
--

2006
56
33
39

2007

2008

الرتكيز (ميكروجرام/م) 3
64
51
37
-46
39

2009
36
39
44
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يبني �شكل ( )5 -1املتو�سط ال�سنوي لغاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني مبناطق الر�صد املختلفة
بجمهورية م�صر العربية خالل بع�ض الأعوام ال�سابقة حيث يتبني مدى التح�سن فى القيا�سات خالل
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عام  2009مقارنة بعام الأ�سا�س  1999فى معظم مناطق الر�صد.
ويالحظ �أن جميع تركيزات ثاين �أك�سيد النيرتوجني املقا�سة كمتو�سط �ساعة مل تتجاوز احلد
امل�سموح به فى الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ( 4ل�سنة 400( )1994ميكروجرام/م- 3مدة
تعر�ض �ساعة) فى  ٪ 99من �أيام ال�سنة فى معظم املحطات مما يعد م�ؤ�شر ًا جيد ًا للتحكم فى انبعاثات
�أكا�سيد النيرتوجني ،ولكن يجب اال�شارة �إيل �أن التو�سع فى ا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود �سواء فى
قطاع ال�صناعة �أو النقل بدون ا�ستخدام الوالعات اخلا�صة باحلد من انبعاثات هذا الغاز (Low-
� )NOx burnersسوف ي�ؤدي �إىل زيادة فى تركيزات غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني خالل املرحلة
القادمة ،لذلك فان درا�سات تقييم الت�أثري البيئي للم�شروعات ال�صناعية اجلديدة �أو التي �سيتم
حتويلها ال�ستخدام الغاز الطبيعي البد �أن تت�ضمن �ضرورة ا�ستخدام هذه الوالعات فى عملية حرق
الغاز الطبيعي وذلك للحد من زيادة انبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني.

�شكل ( )5-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيز غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني مبناطق الر�صد املختلفة
امل�صدر :جهاز �شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة

 3-4-1اجل�سيمات ال�صدرية امل�ستن�شقة PM10

تعترب اجل�سيمات ال�صدرية امل�ستن�شقة من �أكرب امل�شكالت الرئي�سية امل�سببة الرتفاع ن�سب التلوث
بجمهورية م�صر العربية وبخا�صة فى منطقة القاهرة الكربى و�ضواحيها واملناطق القريبة واملحيطة
وذلك لتعدد وكرثة م�صادر التلوث املوجودة بها  ،باال�ضافة اىل الطبيعية اجلغرافية جلمهورية م�صر
العربية التى ت�ؤدى �إىل زيادة امل�صادر الطبيعية للأتربة .وقد قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة فى
الأعوام الأخرية بالرتكيز على ر�صد الأتربة بكافة �أنواعها وبخا�صة اجل�سيمات ال�صدرية امل�ستن�شقة
من الهواء املحيط ذات القطر الأقل من  10ميكرومرت والتي تعترب ذات ت�أثري �سلبى علي ال�صحة العامة
الفصل األول
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للمواطنني وقد ذكر قانون البيئة رقم 4ل�سنة �1994أن احلد امل�سموح به كمتو�سط �سنوي لرتكيزات
الأتربة ال�صدرية امل�ستن�شقة ذات القطر الأقل من  10ميكرون هو  70ميكروجرام/م.3
يو�ضح ال�شكل ( )6 -1متو�سط الرتكيز ال�سنوي للأتربة ال�صدرية امل�ستن�شقة خالل الأعوام
ال�سابقة ( )2009-2004بجمهورية م�صر العربية و يت�ضح منه وجود ثبات ن�سبي فى املتو�سط ال�سنوي
للرتكيز خالل اخلم�سة �أعوام الأخرية ( ب�إ�ستثناء عام  ) 2007و هذا يعترب م�ؤ�شر جيد ن�سبي ًا خا�صة
فى ظل الزيادة املطردة للأن�شطة الب�شرية خالل تلك ال�سنوات.

�شكل ( )6-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيزات الأتربة ال�صدرية ذات القطر الإقل من  10ميكرون خالل الأعوام ال�سابقة
()2009-2004
امل�صدر :جهاز �شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة

وفى ذات الإطار يجب الإ�شارة �إىل ت�أثري امل�صادر الطبيعية املحيطة واملتمثلة فى ال�صحراء و
ما ي�صدر عنها من �أتربة حتملها الرياح وت�ؤثر على نوعية الهواء على كل من �إقليمي القاهرة الكربى
والدلتا  ،و قد ظهر هذا الت�أثري جليا خالل خريف عام  2009حيث �أدت العوا�صف الرتابية التي هبت
فى تلك الفرتة �إىل زيادة املتو�سط ال�سنوي للرتكيز بتلك املناطق ال�سابق ذكرها كما هو مو�ضح باجلدول
( )4-1مقارنة بالأعوام ال�سابقة  ،وهذا ما ت�ؤكده درا�سة تن�سيب امللوثات مل�صادرها عن م�سئولية
امل�صادر الطبيعية عن ن�سبة ترتاوح ما بني � 30إىل  % 50من اجل�سيمات ال�صدرية امل�ستن�شقة.
عالوة على ذلك ،ف�إنه يجب الإ�شارة �إىل امل�ساهمة ال�سلبية لت�أثري الكثافة املرورية بالعديد من
مناطق اجلمهورية ب�شكل ملحوظ مع ت�أثري حرق املخلفات و كذلك زيادة معدالت الن�شاط ال�صناعي
ببع�ض مناطق اجلمهورية مثل منطقة �صعيد م�صر .
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جدول ( )4-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيز اجل�سيمات ال�صدرية (( )PM10ميكروجرام/م )3خالل الأعوام ال�سابقة
ومقارنتها ب�سنة اال�سا�س  1999م
ال�سنة

1999

2006

املنطقة

2007

2009

2008

الرتكيز (ميكروجرام/م) 3

القاهرة الكربى

234

153

139

145

149

الدلتا

150

135

176

164

234

مدن ال�صعيد

--

130

147

143

161
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�شكل ( )7-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيزات الأتربة ال�صدرية ذات القطر الأقل من  10ميكرون ( )PM10مبناطق
الر�صد املختلفة
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 4-4-1الر�صا�ص

تختلف طرائق و�أ�شكال التلوث بالر�صا�ص وامل�ؤثرة على �صحة الإن�سان �سواء عن طريق ا�ستن�شاق
الهواء �أو تناول الطعام امللوث بالر�صا�ص �أو م�شتقاته ،وتتمثل �أخطرها فى ا�ستن�شاقه علي �شكل ج�سيمات
عالقة فى الهواء �أو فى الغبار مما ي�ؤدي �إيل تراكم امت�صا�ص هذا العن�صر ال�سام فى دم الإن�سان عن
طريق اجلهاز التنف�سي .وي�ؤثر الر�صا�ص علي الأجنة وي�ؤدي �إىل التخلف العقلي ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثريه
على الدم وي�ؤدى اىل �أنيميا الر�صا�ص ،وقد ي�ؤدي �إىل تقليل ن�سبة الذكاء وبخا�صة لدى الأطفال.
وقد �أو�ضحت نتائج ر�صد تركيزات الر�صا�ص بالقاهرة الكربى خالل الأعوام ال�سابقة وجود
انخفا�ض ملحوظ فى الرتكيزات املر�صودة خالل عامي  2008و  2009مقارنة بالرتكيزات املر�صودة
الفصل األول
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خالل عام  2000وذلك نتيجة تبنى وزارة الدولة ل�شئون البيئة برناجم ًا قومي ًا بد�أ فى عام ،1998
ا�ستهدف خف�ض �أحمال التلوث بالر�صا�ص مبنطقة �شربا اخليمة وانتهى فى مار�س عام 2008
مب�شروع لنقل امل�سابك مع تطهري مواقعها امللوثة بالر�صا�ص مبنطقة �شربا اخليمة والتو�سع فى �إنتاج
البنزين اخلايل من الر�صا�ص من قبل وزارة البرتول .بالإ�ضافة �إىل التو�سع فى ا�ستخدام الغاز
الطبيعي كوقود باملركبات.
وقد واكب تنفيذ هذا الربنامج قيام وزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�إجراء عدة تعديالت فى الالئحة
التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994خالل عام  2005فيما يخت�ص باحلدود امل�سموح بها لرتكيزات
الر�صا�ص فى الهواء لت�صل �إيل ( 0.5ميكروجرام/م )3فى املناطق ال�سكنية و( 1.5ميكروجرام/م)3
فى املناطق ال�صناعية .كما يالحظ وجود انخفا�ض كبري فى املتو�سط العام لرتكيزات الر�صا�ص بالقاهرة
الكربى من  1.67ميكروجرام/م 3خالل عام  2000لت�صل �إىل  0.73ميكروجرام/م 3خالل عام 2009
بن�سبة خف�ض بلغت  .%60.3حيث يو�ضح �شكل ( )9 -1املتو�سط ال�سنوي لرتكيزات الر�صا�ص خالل الأعوام
ال�سابقة منذ عام  2000حتى عام  2009مبناطق القاهرة الكربى والذي يبني التح�سن الكبري وامللحوظ فى
القراءات .وهو م�ؤ�شر جيد على جناح الربنامج القومي خلف�ض �إنبعاثات الر�صا�ص بهواء القاهرة الكربى.

�شكل ( )8 -1يبني املتو�سط ال�سنوي لرتكيز الر�صا�ص بالقاهرة الكربى خالل الفرتة من عام 2009-2000
امل�صدر :جهاز �شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة

لكن وبالرغم من هذا النجاح نالحظ �أن املتو�سط ال�سنوى لعام  2009كان �أعلى بن�سبة قليلة من
احلد امل�سموح به فى قانون البيئة كمتو�سط �سنوي حيث كانت الرتكيزات حوايل  0.73ميكروجرام/
م 3وهذا الرتكيز متقارب بن�سبة كبرية للرتكيزات التي مت ر�صدها كمتو�سط �سنوي لعام 2008
( 0.74ميكروجرام/م )3وذلك ب�سبب زيادة ا�ستعمال البنزين  80نتيجة ارتفاع �أ�سعار البنزين
الأخري� .أما فى املناطق ال�صناعية �شهدت حمطة ر�صد �أبو زعبل �أعلى تركيزات للر�صا�ص فى
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عام  2009بالن�سبة لباقى حمطات الر�صد بالقاهرة الكربى ( 2.51ميكروجرام/م )3بينما كانت
الرتكيزات املر�صودة بنف�س املحطة خالل عام  2008حواىل  2.4ميكروجرام/م3ويرجع ذلك �إىل
نقل بع�ض م�سابك الر�صا�ص التقليدية والغري مرخ�صة �إىل منطقة عكر�شة القريبة من منطقة �أبو
زعبل دون �إتخاذ االجراءات الفنية الالزمة لعدم انبعاث �أبخرة الر�صا�ص فى الهواء اخلارجى .يتم
التخطيط لتنفيذ درا�سة حل�صر و جرد �إنبعاثات الر�صا�ص لتحديد م�صادره و توجيه �آليات املكافحة
م�ستقب ًال.

2000
1.67

2001
1.57

1.66

2002

2003
1.12

1.18

2004

2005
1.16

0.69

2006

2007
0.39

0.74

الرتكيزات
(ميكروجرام/م)3

2008

ال�سنة

2009 0.073

جدول ( ) 5 -1املتو�سط ال�سنوي لرتكيز الر�صا�ص (ميكروجرام/م )3بالقاهرة الكربى خالل الفرتة من 2009-2000
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� 5-4-1أول �أك�سيد الكربون

ينبعث غاز �أول �أك�سيد الكربون من عوادم ال�سيارات ومن احرتاق الفحم �أو احلطب فى الأن�شطة
املختلفة ,حيث يعترب من اخطر �أنواع ملوثات الهواء و�أ�شدها �سمية على الإن�سان واحليوان �إذ يتحد �أول
�أك�سيد الكربون مع الهيموجلوبني مكونا كربوك�سى هيموجلوبني وبذلك مينع الأوك�سجني من االحتاد مع
الهيموجلوبني وفى هذه احلالة يحرم اجل�سم من احل�صول على الأوك�سجني ويحدث االختناق.
وتن�ص الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة �أن احلد الأق�صى امل�سموح به للتعر�ض لغاز �أول
�أك�سيد الكربون ملدة �ساعة هو  30مليجرام/مرت املكعب وملدة � 8ساعات هو  10مليجرام/مرت املكعب.
وبالرغم من الزيادة املطردة فى االن�شطة الب�شرية وال�صناعية ومعدالت ا�ستهالك الطاقة اال انه
يت�ضح من الرتكيزات التى مت ر�صدها خالل عامي  2009 ،2008وجود ثبات ن�سبى فى م�ؤ�شر التوافق
ملتو�سط �ساعة بالن�سبة للحدود امل�سموح بها فى قانون البيئة حيث يو�ضح �شكل ( )9-1واخلا�ص بالتوزيع
التكرارى لرتكيزات غاز �أول �أك�سيد الكربون خالل عام  2009ملتو�سط �ساعة �أن  %99من القراءات
املر�صودة كانت �أقل من حدود القانون ويرجع هذا الثبات الن�سبى اىل التعاون مع كافة اجلهات املعنية
فى �إتخاذ العديد من اخلطوات والربامج فى جماالت حت�سني كفاءة حرق الوقود امل�ستخدم مبحطات
توليد الطاقة والقطاع ال�صناعي وكذلك احلد من ا�ستخدام املازوت كوقود فى هذه القطاعات والتو�سع
فى ا�ستخدام الغاز الطبيعي وبرنامج �إ�ستبدال ال�سيارات القدمية ب�أخرى حديثة وذلك بغر�ض تقليل
ن�سبة التلوث ال�صادر منها.

الفصل األول
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حدود القانون  30ملليجرام/ساعة

�شكل ( )9-1التوزيع التكرارى كمتو�سط �ساعة لرتكيزات غاز �أول �أك�سيد الكربون خالل عام  2009ببع�ض حمطات الر�صد
امل�صدر :جهاز �شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة.

 6-4-1الأوزون

يعترب غاز الأوزون ملوث ثانوي يتكون فى طبقات اجلو ال�سفلى من تفاعل امللوثات الع�ضوية
املتطايرة املنبعثة من و�سائل النقل مع �أكا�سيد النيرتوجني فى وجود �أ�شعة ال�شم�س .لذا ترتفع تركيزات
الأوزون االر�ضى خالل �شهور ال�صيف عنها فى ف�صل ال�شتاء وذلك نتيجة زيادة عدد �ساعات �سطوع
ال�شم�س .ويعترب الأوزون من املكونات اخلطرية على �صحة الإن�سان كما �أنه ي�ؤدى �إىل حدوث ظاهرة
ال�ضباب الدخاين عند ارتفاع تركيزاته بن�سب كبرية .لذا فقد حددت الالئحة التنفيذية لقانون البيئة
الرتكيزات الق�صوى لغاز الأوزون مبا ال يزيد علي  200ميكروجرام/املرت املكعب خالل �ساعة واحدة.
بينما احلد امل�سموح به خالل � 8ساعات ال يزيد علي  120ميكروجرام/املرت املكعب.
ويو�ضح ال�شكل ( )10-1املتو�سط ال�سنوي للأوزون خالل الفرتة من عام  1999حتى  2009بالقاهرة
الكربى ،حيث يالحظ وجود انخفا�ض فى تركيز الأوزون الأر�ضى املر�صود خالل عام  2009كمتو�سط
عام مقارنة بعامي  2007و .2008فقد كان املتو�سط ال�سنوى خالل عام  2009حوايل(  68ميكروجرام/
م )3بينما كان خالل عامى  2007و  2008حوايل ( 79و 70ميكروجرام/م )3على التوايل.
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�شكل ( )10-1املتو�سط ال�سنوي العام لرتكيزات غاز الأوزون ( )2009-1999بالقاهرة الكربى
امل�صدر :جهاز �شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة

ونظر َا لأهمية ر�صد غاز الأوزون ف�إن جهاز �شئون البيئة يقوم ب�إعداد خطة ر�صد متكاملة لزيادة
�أعداد املحطات التي تر�صد غاز الأوزون وذلك للتحليل العلمى ملتو�سط تركيزاته باملناطق املختلفة.

 5-1نوبات تلوث الهواء احلاد خالل عام 2009

تعترب نوبات تلوث الهواء (ال�سحابة ال�سوداء) ظاهرة من �أهم الظواهر البيئية التي كادت �أن
تكون مزمنة منذ عام  1999خا�صة فى �سماء القاهرة .وتزداد حدة هذه الظاهرة �أثناء فرتات الليل
بعد غروب ال�شم�س وفى ال�صباح الباكر وتتفاوت �شدة ال�سحابة من عام �إىل �آخر وقد �أكدت جميع
الدرا�سات للمراكز البحثية املختلفة واخلرباء بجهاز �شئون البيئة �أن �أ�سباب حدوث ال�سحابة ال�سوداء
يرجع اىل وجود عدة عوامل �أ�سا�سية هي :
•ارتفاع تركيزات امللوثات فى هواء القاهرة.
•حدوث ظروف جوية تعرف با�سم ظاهرة «االنعكا�س احلراري».
•الطبيعة اجلغرافية ملحافظة القاهرة.
•وكذلك العديد من امل�صادر املختلفة التي ت�ساعد على حدوث التلوث فى هـواء القاهرة
الكربى مثل التلوث الناتـج عن ال�صناعة ،والتلوث الناجت عن و�سائل النقل املختلفة واحلرق
املك�شوف للمخلفات الصلبة والزراعية حول محافظات القاهرة الكبرى.
وبدرا�سة وحتليل م�ؤ�شرات نوعية الهواء  -من قبل املتخ�ص�صني واخلرباء بجهاز �شئون البيئة
وهيئات البحوث املختلفة  -لأهم نتائج الر�صد خالل فرتة نوبات التلوث احلاد فى ف�صل اخلريف (من
� 15سبتمرب �إىل  15نوفمرب) خالل عام  2009فقد تبني الآتى-:
الفصل األول

نوعية الهواء

43

1 .1ابتداء من يوم � 17أكتوبر  2009تعر�ضت البالد لرياح جنوبية �إىل جنوبية �شرقية وجنوبية
غربية وا�ستمرت ملعظم باقي �أيام ال�شهر وحتى يوم  9نوفمرب .2009
2 .2ترتب على الرياح اجلنوبية التي هبت خالل الفرتة من � 29 -17أكتوبر ارتفاع فى تركيزات
الأتربة العالقة وذلك لأن هذه الرياح كانت حمملة بالأتربة املنقولة من املناطق ال�صحراوية
(�صحراء ت�شاد و�صحراء �شبه اجلزيرة العربية)
�3 .3أما بالن�سبة للرياح اجلنوبية التي هبت خالل الفرتة من � 31-29أكتوبر فقد �صاحبها حت�سن
فى الرتكيزات املقا�سة للأتربة ال�صدرية ،ذلك ب�أن هذه الرياح مل تكن حمملة بالأتربة.
4 .4وهذا ي�ؤكد �أن الرتكيزات املر�صودة خالل الن�صف الثاين من �شهر �أكتوبر  2009مل يكن م�صدرها
حرائق ق�ش الأرز بالدلتا بناء ًا على اجتاهات الرياح خالل تلك الفرتة (الرياح اجلنوبية).
5 .5وبناء علي درا�سة تن�سيب امللوثات مل�صادرها يت�ضح �أن العوا�صف الرتابية فى هذه الفرتة �ساهمت
بن�سبة ترتاوح بني  %50-30من �أ�سباب زيادة تركيز اجل�سيمات ال�صدرية امل�ستن�شقة.
ويبني اجلدول (� )6-1أهم نتائج الر�صد خالل الفرتة من � 9/15إيل  11/15لل�سنوات
.2009،2008،2007
جدول (� ) 6 -1أهم نتائج الر�صد خالل الفرتة من  9/15حتى  11/15خالل الثالثة �أعوام ال�سابقة  2007و  2008و2009
امل�ؤ�شر

العام

2007

2009

2008

�أو ًال :العوامل اجلوية
�سرعة الرياح

 6-1م/ث

 7-1م/ث

 8-1م/ث

ال�سرعة املتو�سطة للرياح خالل ال�شهر

 3.40م/ث

 3.38م/ث

3.62م/ث

عدد �ساعات اال�ستقرار

� 160ساعة

اجتاه الرياح

ثابتة تقريب ًا من
االجتاه ال�شمايل
وال�شمال ال�شرقي

�سمك طبقة االنقالب احلراري

2300-20م

عدد ال�ساعات االنقالب اقل من  100م

� 61ساعة

� 95ساعة
� 139ساعة
متذبذب بني �شمايل
واجلنوبي
متذبذب بني �شمال �شرقي
خا�صة فى الن�صف الثاين من
و�شمال غربي
�أكتوبر
2750-50م
 3060-50م
�22ساعة

� 36ساعة

ثاني ًا:م�ؤ�شرات نوعية الهواء
املتو�سط العام لرتكيزات الأتربة
ال�صدرية
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200-100
ميكروجرام /م

3

180-100
ميكروجرام /م

3

200-100
ميكروجرام /م

3

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

� 46ساعة
� 38ساعة
� 22ساعة
� 58ساعة
� 23ساعة
� 40ساعة

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

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

�أق�صى عدد ال�ساعات < 300ميكرو
3
جرام/م
العبا�سية
القللى
فم اخلليج
التبني
روك�سى
املهند�سني
�أق�صى عدد ال�ساعات < 300
3
ميكروجرام/م

123

58

67

84

متو�سط عدد ال�ساعات <  300ميكرو
3
جرام/م

85

40

42
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امل�صدر :جهاز �شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة

6 .6ويبني (�شكل  )11-1املتو�سط العام لإجمايل عدد ال�ساعات التي مت فيها ر�صد تركيزات للأتربة
ال�صدرية امل�ستن�شقة �أعلى من  300ميكروجرام/م 3مبحطات الر�صد بالقاهرة الكربى حيث
يتبني �أنه بالرغم من االرتفاع الن�سبي للمتو�سط العام للرتكيزات خالل عام  2009مقارنة بعام
 2008ولكن مبقارنتها بعام  2007جند انخفا�ض ًا ملحوظ ًا فى عدد ال�ساعات التي جتاوزت فيها
تركيزات الأتربة العالقة حدود الإنذار.

�شكل ( )11 -1عدد ال�ساعات التى مت فيها ر�صد تركيزات �أعلى من  300ميكروجرام/م 3مبحطات الر�صد بالقاهرة الكربى
امل�صدر :جهاز �شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة

الفصل األول
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7 .7وبناء علي تقرير الأر�صاد اجلوية ،ترجع هذه الزيادة فى تركيزات الأتربة خالل عام � 2009إىل
العا�صفة الرتابية وا�سعة االنت�شار التي امتدت من جمهورية ت�شاد جنوبا �إىل داخل حدود م�صر
خالل تلك الفرتة  .كما يرجع ال�سبب فى ذلك �أي�ضا �إيل ت�أثر �شمال البالد مبنطقة القطاع
ال�ساخن من منخف�ض جوي �سيطر على منت�صف منطقة البحر املتو�سط و الحقه مرتفع جوى
( القادم من ت�شاد ) �أثرت مقدماته على القطاع اجلنوبي من البالد والذي �صاحبه هواء هابط
(من ارتفاع  5كم) حممل بالأتربة كما هو مبني بال�شكل (.)12-1

�شكل ( :)12-1العالقة بني تركيزات االتربة والرياح اجلنوبية التى هبت على جمهورية م�صر العربية خالل الن�صف الثانى
من �شهر �أكتوبر 2009
امل�صدر :جهاز �شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة

مما �سبق يت�ضح �أن جهود وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتعاون مع كافة اجلهات والوزارات املعنية
ملواجهة العوامل التي ت�ؤدى �إىل ظهور نوبات التلوث احلاد (ال�سحابة ال�سوداء) من غري العوامل
الطبيعية ت�سري فى االجتاه ال�صحيح ,هذا وميكن من خالل تعاون اجلماهري الو�صول �إىل مزيد من
التخفيف من حدة الظاهرة وذلك من خالل احلر�ص على فح�ص عادم ال�سيارات و�ضبط حمركات
املركبات وكذلك عدم حرق املخلفات بكافة �أنواعها (زراعية – �صلبة  . )...وي�ستوجب ذلك املزيد من
الوعي اجلماهريي ب�آثار الظاهرة ودور الأفراد فى احلد منها.
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� 6-1أهم نتائج ر�صد م�ؤ�شرات نوعية الهواء املحيط لعام 2009
املتو�سط العام لرتكيزات غاز ثاين �أك�سيد الكربيت -:

•وجود حت�سن ملحوظ خالل هذا العام فى الرتكيزات املر�صودة لثاين �أك�سيد الكربيت
مقارنة بنف�س الفرتة من الأعوام ال�سابقة حيث �أو�ضحت متو�سط الرتكيزات املقا�سة وجود
حت�سن مطرد فى الرتكيزات منذ عام  2004حتى الآن فقد كان املتو�سط العام للرتكيزات
التي مت ر�صدها خالل هذا العام حوايل  31ميكروجرام/م 3وهى نف�س الرتكيزات التي
مت ر�صدها خالل عام  ،2008بينما كانت خالل عامي  2006و  2007حوايل ( 36.6و
 38ميكروجرام/م)3على التوايل بن�سبة حت�سن ترتاوح بني  .%30-20ويرتاوح املتو�سط
اليومي للرتكيزات بني  45-25ميكروجرام/م 3وهو اقل بكثري جد ًا من احلدود امل�سموح
بها بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة  150( 1994/4ميكروجرام/م 3كمتو�سط يومي)
بينما كان املتو�سط اليومى للرتكيزات خالل عامى  2006و  2007مرتاوح ًا بني 50-30
ميكروجرام/م. 3
•ميكن �إرجاع هذا التح�سن الن�سبى فى املتو�سط اليومى لغاز ثانى �أك�سيد الكربيت �إىل
عدة �أ�سباب �أهمها اخلطوات التي اتخذت فى جمال حت�سني كفاءة حرق الوقود امل�ستخدم
مبحطات توليد الطاقة والقطاع ال�صناعي وكذلك احلد من ا�ستخدام املازوت كوقود فى
هذه القطاعات والتو�سع فى ا�ستخدام الغاز الطبيعي فى كافة املجاالت .
•زيادة عدد حمطات الر�صد خالل عام � 2009أدى �إىل زيادة دقة البيانات التي مت ر�صدها
و�أ�صبحت �أكرث متثي ًال حلالة البيئة الهوائية ونوعية الهواء املحيط.

املتو�سط العام لرتكيزات غاز �أكا�سيد النيرتوجني-:

•حدوث انخفا�ض ملحوظ فى تركيزات �أكا�سيد النيرتوجني خالل عام 2009
مقارنة بالأعوام ال�سابقة.
•�سجل املتو�سط اليومى لأكا�سيد النيرتوجني خالل هذا العام �أقل من احلدود امل�سموح
بها بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة 1994/4حيث تراوح بني  85-55ميكروجرام/م3
كمتو�سط يومي ،بينما احلد امل�سموح به هو  150ميكروجرام/م 3كمتو�سط يومي .علي حني
كان املتو�سط اليومى للرتكيزات خالل عام  2008مرتاوح ًا بني  90-60ميكروجرام/م. 3

املتو�سط العام لرتكيزات الأتربة العالقة-:

•�إنخفا���ض املتو�س��ط ال�سن��وي للأترب��ة العالق��ة ال�صدرية خ�لال عامي 2008
و 2009عن املتو�سط ال�سنوي للرتكيز خالل عام .2007
•وجود حت�سن ن�سبى فى الرتكيزات املر�صودة خالل �شهر �سبتمرب والن�صف الأول
م��ن �شهر �أكتوبر من عام  2009مقارنة بع��ام  2007وزادت الرتكيزات بدء ًا من
الفصل األول
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يوم � 17أكتوبر  2009ب�سبب تعر�ض البالد لرياح جنوبية �إىل جنوبية �شرقية
وجنوبية غربية وا�ستمرت ملعظم باقي �أيام ال�شهر وحتى يوم  9نوفمرب.
•ترتب على الرياح اجلنوبية التي هبت خالل الفرتة من � 29 -17أكتوبر �إرتفاع فى تركيزات
الأتربة العالقة حيث كانت حمملة بالأتربة املنقولة من املناطق ال�صحراوية (�صحراء ت�شاد
و�صحراء �شبه اجلزيرة العربية).
•وب�صفة عامة ميكن �إرجاع الزيادة الن�سبية فى تركيزات الأتربة ال�صدرية مب�صر �إىل عدة
�أ�سباب �أهمها الرياح اجلنوبية التي هبت على اجلمهورية خالل الن�صف الثاين من �شهر
�أكتوبر  2009والتى كان لها ت�أثري كبري وملحوظ على تركيزات الأتربة التي مت ر�صدها ،هذا
بالإ�ضافة �إىل زيادة الإن�شطة الب�شرية وبجانب الزيادة ال�سنوية فى عدد املركبات من 4,3
مليون مركبة خالل عام � 2008إىل  4,8مركبة خالل عام .2009
املتو�سط العام لرتكيزات الر�صا�ص-:

•هناك �إنخفا�ض كبري -كمتو�سط �سنوي لرتكيزات الر�صا�ص  -خالل الأعوام
املا�ضية من � 2000إيل  2009بالقاهرة الكربى .فقد كان املتو�سط العام للرتكيزات بالقاهرة
الكربى حوايل  1.67ميكروجرام/م 3خالل عام  2000و�أ�صبح  0.83ميكروجرام/م3
خالل عام  2009بن�سبة خف�ض مقدارها  %50وهو يعد م�ؤ�شر ًا جيد ًا على جناح الربنامج
القومي خلف�ض انبعاثات الر�صا�ص بالهواء الذي تتبناه الوزارة.
•بالرغم من هذا النجاح فقد تبني �أن الرتكيزات املر�صودة للر�صا�ص فى عام  2009كانت
�أعلى بن�سبة قليلة عن الرتكيزات املر�صودة خالل عام  2008فى بع�ض �أماكن الر�صد،
وميكن �إرجاع هذا الأمر �إىل زيادة اال�ستهالك امللحوظ لبنزين  80خالل الفرتة ال�سابقة
نتيجة ارتفاع �أ�سعار �أنواع البنزين الأخرى  ،باال�ضافة �إىل انت�شار بع�ض م�سابك الر�صا�ص
الع�شوائية امل�ستخدمه للتكنولوجيا التقليدية مبنطقة �أبو زعبل (عكر�شة) مما يتطلب
�ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه املناطق الع�شوائية وذلك من خالل التن�سيق
مع جميع اجلهات املعنية.

 7-1االنبعاثات املرتبطة ب�صناعة الأ�سمنت :

تطبيق ًا وتفعي ًال للمادة رقم  20من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  4ل�سنة  1994ب�ش�أن حماية
البيئة والتي تن�ص على� ":إ�شراف جهاز �شئون البيئة على �إن�شاء وت�شغيل �شبكات للر�صد البيئي" فقد
مت �إن�شاء ال�شبكة القومية لر�صد انبعاثات مداخن �شركات الأ�سمنت  -والتى �أتاحت الرقابة امل�ستمرة
والفعالة حلالة املوقف البيئي لالنبعاثات على مدار � 24ساعة  -حتقيق ال�سيطرة على تلك املداخن
وبالتايل اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة فى حالة املخالفة .
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وقد بلغ عدد مواقع الر�صد التي مت متابعتها من خالل ال�شبكة  82موقع ًا للر�صد الذاتي امل�ستمر
النبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من املداخن فى عدد � 17شركة لإنتاج الأ�سمنت فى جميع �أنحاء
جمهورية م�صر العربية وذلك بزيادة  % 14عما مت ر�صده فى العام ال�سابق نتيجة لزيادة عدد مواقع
الر�صد ببع�ض ال�شركات كما هو مو�ضح باجلدول (.)7-1
جدول (  ) 7-1يو�ضح مواقع ر�صد انبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من مداخن �شركات الأ�سمنت
م

ال�شركة

عدد مواقع
الر�صد الذاتي

م

ال�شركة

عدد مواقع
الر�صد الذاتي

1

ال�شركة القومية للأ�سمنت

11

10

�شركة املنيا للأ�سمنت الأبي�ض

2

2

�شركة طره للأ�سمنت

13

11

�شركة م�صر قنا للأ�سمنت

2

3

�شركة حلوان للأ�سمنت

12

12

ال�شركة امل�صرية للأ�سمنت

4

4

�شركة القطامية للأ�سمنت

3

13

�شركة �سيناء للأ�سمنت الرمادي

2

5

�شركة ال�سوي�س للأ�سمنت

4

14

�شركة �سيناء للأ�سمنت الأبي�ض

2

6

�شركة بني �سويف للأ�سمنت

3

15

�شركة العامرية للأ�سمنت

4

7

�شركة م�صر بني �سويف

3

16

�شركة العامرية �سيمبور
للأ�سمنت

1

8

�شركة �أ�سيوط للأ�سمنت

11

17

ال�شركة العربية للأ�سمنت

3

9

�شركة الإ�سكندرية
للأ�سمنت

2
82

الإجمايل

وتعتمد عمليات ر�صد انبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة من املداخن على ا�ستخدام
�أجهزة متخ�ص�صة لر�صد انبعاثات العمليات ال�صناعية وذلك حل�ساب قيم تركيز انبعاثات اجل�سيمات
ال�صلبة الكلية.
يو�ضح ال�شكل ( )13-1منظومة العمل بال�شبكة القومية لالنبعاثات ب�شركات الأ�سمنت حيث
يتم فى نف�س الوقت �إر�سال البيانات �إىل جهاز �شئون البيئة و�إىل غرفة التحكم الرئي�سية بكل م�صنع
لتحقيق املراقبة امل�ستمرة على انبعاثات هذه امل�صانع.

الفصل األول
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قاعدة بيانات ال�شبكة
القومية لر�صد �إنبعاثات
الأتربة ال�صادرة من مداخن
�شركات الأ�سمنت
جهاز �شئون البيئة

غرفة التحكم
الرئي�سية
بامل�صنع
+
وحدة الر�صد
بجهاز �شئون
البيئة

تقدير و حتليل �أحمال التلوث
تطوير الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  4ل�سنة1994
ب�ش�أن حماية البيئة.

وحدات
الر�صد
مب�صانع
و�شركات
اال�سمنت

وحدات جتميع البيانات
وحدات االت�صال

�شكل (  )13-1يو�ضح منظومة العمل ب�شبكة ر�صد انبعاثات الأ�سمنت املت�صلة بجهاز �شئون البيئة

 1-7-1م�ؤ�شرات نتائج الر�صد خالل عام :2009

�أو ًال :مدى توافق انبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية مع املعايري الواردة بالالئحة التنفيذية
للقانون رقم  4ل�سنة  1994ب�ش�أن حماية البيئة:
بناء ًا على عمليات الر�صد امل�ستمرة على مدار � ٢٤ساعة يومي ًا كانت نتائج الو�ضع البيئي النبعاثات
اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة من مداخن �شركات الأ�سمنت على م�ستوى اجلمهورية والتي مت
ربطها بال�شبكة خالل عام  2009كالآتي :
 .1توافق االنبعاثات ال�صادرة طبقاً للحد الأق�صى املن�صو�ص عليه قانوناً:
•حيث كانت  %97.26من االنبعاثات ال�صادرة من مداخن امل�صانع القدمية ( القائمة قبل
�صدور الالئحة التنفيذية للقانون – قبل عام  )1995مل تتجاوز حاجز الثالثمائة مليجرام/
م ( 3احلد الأق�صى امل�سموح به لتلك امل�صانع ) كما هو مو�ضح بال�شكل (. )14-1
•وكانت  %98.63من االنبعاثات ال�صادرة من مداخن امل�صانع اجلديدة ( القائمة بعد �صدور
الالئحة التنفيذية للقانون – بعد عام  ) 1995مل تتجاوز حاجز املائتي مليجرام  /م3
(احلد الأق�صى امل�سموح به لتلك امل�صانع ) كما هو مو�ضح بال�شكل (. )15-1
•وجاءت  %99.74من االنبعاثات ال�صادرة من مداخن امل�صانع احلديثة ( القائمة بعد
تعديل الالئحة التنفيذية للقانون  -بعد  )2005لـم تتجاوز حاجز املائة مليجرام  /م3
(احلد الأق�صى امل�سموح به لتلك امل�صانع ) كما هو مو�ضح بال�شكل (. )16-1
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�شكل (  )14-1التوزيع التكراري النبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من مداخن �شركات الأ�سمنت
املن�ش�أة قبل عام ( .1995امل�صانع القدمية )

�شكل (  )15-1التوزيع التكراري النبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من مداخن �شركات الأ�سمنت
املن�ش�أة فى الفرتة من عام � 1995إىل عام  ( .2005امل�صانع اجلديدة )

الفصل األول
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�شكل (  )16-1التوزيع التكراري النبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من مداخن �شركات
الأ�سمنت املن�ش�أة بعد عام ( .2005امل�صانع احلديثة )

 .2توافق االنبعاثات ال�صادرة من مداخن �شركات الأ�سمنت مع احلدود الق�صوى فى �إطار نطاقها
اجلغرافى:
�أ� .شركات الأ�سمنت الواقعة فى نطاق القاهرة الكربى :
نظر ًا حل�سا�سية مواقع �شركات الأ�سمنت التي تقع داخل نطاق القاهرة الكربى و على حدودها
والتي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر وكبري على النطاق ال�سكاين بها ،فقد مت �إجراء التحليل الإح�صائي والتوزيع
الن�سبي النبعاثات الأتربة العالقة الكلية ال�صادرة من مداخنها ( �شركات القومية و طره و حلوان
والقطامية ) حيث �أو�ضحت النتائج �أن :
• %97.7من االنبعاثات ال�صادرة مل تتجاوز حاجز الثالثمائة مليجرام /املرت املكعب كما هو
مو�ضح بال�شكل (.)17-1
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ال�شكل (  ) 17-1التوزيع الن�سبي مل�ستوى االنبعاثات ال�صادرة من ال�شركات الكائنة بالقاهرة الكربى

ب� .شركات الأ�سمنت الواقعة فى نطاق حمافظة الإ�سكندرية :
بالن�سبة ل�شركات الأ�سمنت التي تقع داخل نطاق حمافظة الإ�سكندرية و التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر
وكبري على النطاق ال�سكاين بها ،فقد مت �إجراء التحليل الإح�صائي والتوزيع الن�سبي النبعاثات
اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة من مداخنها ( �شركة الإ�سكندرية للأ�سمنت و العامرية للأ�سمنت)
حيث �أو�ضحت النتائج �إن :
• %94.4من االنبعاثات ال�صادرة مل تتجاوز حاجز الثالثمائة مليجرام /املرت املكعب كما هو
مو�ضح بال�شكل (.)18-1

ال�شكل ( )18-1التوزيع الن�سبي مل�ستوى االنبعاثات ال�صادرة من ال�شركات الكائنة مبحافظة الإ�سكندرية
الفصل األول
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ج� .شركات الأ�سمنت الواقعة داخل نطاق حمافظات ال�صعيد:
مت �إجراء التحليل الإح�صائي والتوزيع الن�سبي النبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة من
املداخن حيث �أو�ضحت النتائج �أن :
• %99.3من االنبعاثات ال�صادرة مل تتجاوز حاجز الثالثمائة مليجرام /املرت املكعب كما هو
مو�ضح بال�شكل (.)19-1

ال�شكل (  )19-1التوزيع الن�سبي مل�ستوى االنبعاثات ال�صادرة من ال�شركات الكائنة ب�صعيد م�صر

د� .شركات الأ�سمنت الواقعة داخل نطاق حمافظة ال�سوي�س:
تبني نتائج التحليل الإح�صائي والتوزيع الن�سبي النبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة من
مداخن �شركات الأ�سمنت ( ال�سوي�س و امل�صرية و العربية ) الواقعة فى نطاق حمافظة ال�سوي�س �أن:
• %99.8من االنبعاثات ال�صادرة مل تتجاوز حاجز الثالثمائة مليجرام /املرت املكعب كما هو
مو�ضح بال�شكل (.)20-1
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ال�شكل (  )20-1التوزيع الن�سبي مل�ستوى االنبعاثات ال�صادرة من ال�شركات الكائنة مبحافظة ال�سوي�س

ه� -شركات الأ�سمنت الواقعة داخل نطاق �شبه جزيرة �سيناء :
يو�ضح التحليل الإح�صائي والتوزيع الن�سبي النبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة من
مداخن �شركات الأ�سمنت ( �سيناء رمادي و �سيناء �أبي�ض ) الواقعة فى نطاق حمافظة �شمال �سيناء �أن:
• %100من االنبعاثات ال�صادرة مل تتجاوز حاجز املائتي مليجرام /املرت املكعب كما هو
مو�ضح بال�شكل (.)21-1

ال�شكل ( )21-1التوزيع الن�سبي مل�ستوى االنبعاثات ال�صادرة من ال�شركات الكائنة مبحافظة �شمال �سيناء
الفصل األول
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ثانياً� :أحمال انبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية:
�1 .1أو�ضحت عمليات التحليل الإح�صائي لنتائج انبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة
عن �شبكة ر�صد الأ�سمنت م�سئولية خم�س من ال�شركات الكربى (القومية للأ�سمنت و طره
للأ�سمنت و �أ�سيوط و العامرية و حلوان ) عن  %75.3من كم االنبعاثات ال�صادرة كما هو
مو�ضح بال�شكل (.)22-1

�شكل ( )22-1الن�سبة املئوية مل�ساهمة ال�شركات فى �أحمال انبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من املداخن خالل عام .2009

2 .2انبعاثات مداخن طواحني اخلام بامل�صانع م�سئولة عن % ٥٢من �إجمايل �أحمال التلوث
باجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة عن مداخن �شركات الأ�سمنت ب�صفة عامة كما هو
مو�ضح بال�شكل (.)23-1

ال�شكل ( )23-1ن�سبة م�ساهمة املداخن املختلفة فى �صناعة الأ�سمنت فى �أحمال انبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية خالل عام 2009
56

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

 2-7-1م�ؤ�شرات عامة عن انبعاثات �شركات الأ�سمنت خالل عام :2009

 .1التوزيع الن�سبي النبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية:
•مبقارنة م�ؤ�شرات �شبكة ر�صد االنبعاثات ال�صادرة عن �شركات الأ�سمنت خالل عامي 2008
و  2009يتبني وجود حت�سن ن�سبي وايجابي فى نتائج انبعاثات ال�شركات فى عام 2009
تراوحت ما بني � % 2.3إىل  % 4.9كالتايل :
•زيادة ن�سبة التوافق مع املعايري الواردة فى الالئحة التنفيذية للقانون رقم  4ل�سنة  1994ب�ش�أن
حماية البيئة حيث زادت ن�سبة التوافق بامل�صانع القدمية من � % 92.4إىل .%97.26
•زيادة ن�سبة التوافق مع املعايري الواردة فى الالئحة التنفيذية للقانون رقم  4ل�سنة 1994
ب�ش�أن حماية البيئة حيث زادت ن�سبة التوافق بامل�صانع اجلديدة من � % 96.3إىل %98.63
•زيادة ن�سبة التوافق مع املعايري الواردة فى الالئحة التنفيذية للقانون رقم  4ل�سنة 1994
ب�ش�أن حماية البيئة حيث زادت ن�سبة التوافق بامل�صانع احلديثة من � % 99.4إىل .%99.74

� .2أحمال اجل�سيمات ال�صلبة الكلية:
•مبقارنة جممل �أحمال انبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة من مداخن م�صانع
الأ�سمنت خالل عامي  2008و  2009يتبني وجود حت�سن ن�سبي وايجابي فى نتائج �أحمال
انبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية حيث بلغ االنخفا�ض فى تلك الأحمال حوايل  %10خالل
عام  2009مقارنة بعام .2008

�شكل ( )24-1املقارنة بني جممل �أحمال انبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية خالل عامي  2008و 2009

الفصل األول
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.3املعايري واحلدود الق�صوى النبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من مداخن �شركات الأ�سمنت:
•�أ�شارت نتائج الر�صد النبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من مداخن �شركات الأ�سمنت عن
ارتفاع ن�سب التوافق مع احلدود الق�صوى للمعايري التي مت ت�ضمينها فى الالئحة التنفيذية
وذلك نتيجة جهود املتابعة مع تلك ال�شركات ومراعاة و�ضعها التقني نظر ًا لقدمها ،وقد
ات�ضح �أنه كان من املهم التدرج فى و�ضع املعايري اخلا�صة بها للو�صول لنتائج التوافق على
مرحلتني (�صدور الالئحة  -1995تعديل الالئحة فى  )2005وتلك النتائج ت�ؤهل للإعداد
ملرحلة �أخرى من �إجراءات التعديل لتلك املعايري خالل عام  2010للو�صول للمعايري الدولية
( 100مليجرام  /مرت مكعب للمن�ش�آت القائمة حالي ًا و 50مليجرام /مرت مكعب للمن�ش�آت
اجلديدة ) مع الرتكيز فى املرحلة القادمة على حت�سني كفاءة طواحني اخلام و �أجهزة
التحكم فيها من خالل م�شاريع التوافق البيئي.

 8-1االنبعاثات ال�صادرة عن املخلفات الزراعية:
 1-8-1االنبعاثات ال�صادرة عن حرق ق�ش الأرز:

فى �إطار جهود وزارة الدولة ل�شئون البيئة للتعامل مع املخلفات الزراعية وخا�صة تلك الناجتة
عن حم�صول الأرز ( ق�ش الأرز) فقد كان البد من تقدير وتقييم حجم ما ينتج عنه من ملوثات �أثناء
عمليات حرقه ،لذا فقد مت تنفيذ جتربة عملية وعلمية خالل عام  2009-2008لتقدير وا�ستحداث
ُمعامل م�صري النبعاثات ق�ش الأرز فى حالة حرقه بالطرق التقليدية وذلك ال�ستخدامه فى تقدير
حجم االنبعاثات ال�صادرة؛ وقد �أثمرت اجلهود العلمية التي متت فى هذا الإطار بالتعاون مع اجلهات
العلمية امل�صرية والأجنبية عن ا�ستحداث �أول ُمعامل �إنبعاث م�صري لعمليات حرق ق�ش الأرز كما هو
مو�ضح باجلدول رقم (:)8-1
جدول ( )8-1معامل االنبعاث للملوثات ال�صادرة عن حرق ق�ش الأرز بالطرق التقليدية
امللوث

معامل االنبعاث ( كيلوجرام/طن)

اجل�سيمات العالقة الكلية

10

�أكا�سيد الكربيت

0.0685

�أكا�سيد النيرتوجني

0.409

وقد مت بنجاح تقدير �أحمال االنبعاثات الناجتة عن حرق ق�ش الأرز( �أكا�سيد النيرتوجني� -أكا�سيد
الكربيت -ج�سيمات عالقة) كما هو مو�ضح باجلدول رقم () 9-1
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جدول ( ) 9-1تقدير �إجمايل �أحمال امللوثات املنبعثة فى الهواء اجلوي املحيط فى حالة حرق ق�ش الأرز
�أحمال امللوثات بالطن

امللوث

2007

2008

2009

ج�سيمات عالقة

40000

40000

32000

�أكا�سيد الكربيت

274

274

219

�أكا�سيد النيرتوجني

1636

1636

1309

يتبني من نتائج الأحمال عام  2009انخفا�ضها عن عامي  2007و  2008ويرجع ذلك �إىل مايلي:
•جهود وزارة الدولة ل�شئون البيئة فى احلد من حرق ق�ش الأرز عن طريق التفتي�ش واتخاذ
الإجراءات القانونية حيال املزارعني القائمني بعمليات احلرق.
•تدوير وكب�س ق�ش الأرز لال�ستفادة منه فى �إنتاج الأ�سمدة والعلف والوقود وغري ذلك من
اال�ستخدامات.
•انخفا�ض امل�ساحة املزروعة مبح�صول الأرز خالل عام  2009باملقارنة بالعامني ال�سابقني
ب�سبب الت�شديد على االلتزام بامل�ساحة املقررة لزراعة الأرز من قبل وزارة الري ،وبالتايل
ف�إن كمية ق�ش الأرز الناجتة قد انخف�ضت ن�سبي ًا.

 2-8-1حجم الإنخفا�ض فى احلمل البيئي مللوثات الهواء نتيجة التعامل مع ق�ش الأرز فى عمليات
التدوير والكب�س واحلد من عمليات احلرق كما هو مو�ضح باجلدول (:)10-1
جدول ( ) 10-1تقدير �إجمايل لأحمال امللوثات التي مت خف�ضها نتيجة التعامل مع ق�ش الأرز.
املحافظة

ما مت التعامل معه من
ق�ش الأرز(بالطن)

كمية انخفا�ض احلمل البيئي املنبعث بالطن
TSD
ج�سيمات عالقة

SO2
�أكا�سيد الكربيت

NOx
�أكا�سيد النيرتوجني

القليوبية

23821

238.2

1.6

9.7

الغربية

50064

500.6

3.4

20.5

الدقهلية

110821

1108.2

7.6

45.3

ال�شرقية

139523

1395.2

9.6

57.1

عمليات التدوير
املختلفة

50000

500

3.4

20.5

الإجمايل

374229

3742.3

25.6

153.1
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وتو�ضح الأ�شكال ( )27-1( ،)26-1( ،)25-1كمية انخفا�ض احلمل البيئي للملوثات بالطن

�شكل ( )25-1كمية انخفا�ض احلمل البيئي للج�سيمات العالقة ( )TSPبالطن نتيجة التعامل مع ق�ش الأرز

�شكل ( )26-1كمية انخفا�ض احلمل البيئي لثاين �أك�سيد الكربيت ( )SO2بالطن نتيجة التعامل مع ق�ش الأرز

�شكل ( )27-1كمية انخفا�ض احلمل البيئي لأكا�سيد النيرتوجني ( )NOxبالطن نتيجة التعامل مع ق�ش الأرز
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 9-1االنبعاثات ال�صادرة عن عادم املركبات

•االنبعاثات ال�صادرة من عوادم املركبات متثل �أحد �أهم امل�صادر الرئي�سية امل�سببة لتلوث
الهواء باملدن الكربى ذات الكثافة املرورية العالية وبخا�صة �إقليم القاهرة الكربى  ،الذي
يعاين من م�شاكل واختناقات مرورية نتيجة زيادة �أعداد املركبات  ،وانخفا�ض متو�سط
�سرعة ال�سيارات داخل القاهرة الكربى �إىل 11كم � /ساعة وذلك خالل عام  2008طبق ًا
لأحدث درا�سة �أعدها املعهد القومي للنقل.
•متثل عوادم ال�سيارات حوايل  %26من �إجمايل �أحمال التلوث بالأتربة ال�صدرية العالقة
بالقاهرة الكربى و�أكرث من  %90من �إجمايل �أحمال التلوث بغاز �أول �أك�سيد الكربون و%90
من �إجمايل �أحمال التلوث بالهيدروكربونات و %50من �إجمايل �أحمال التلوث ب�أكا�سيد
النيرتوجني؛ وهذه الغازات لها ت�أثريات �ضارة �سواء على ال�صحة العامة للمواطنني �أو
النظام البيئي املحيط.
•زادت �أعداد ال�سيارات املرخ�صة فى جمهورية م�صر العربية عام � 2009إيل حوايل 4.8
مليون مركبة مبعدل زيادة بلغ حوايل 0.5مليون مركبة عن عام  ، 2008و�أكرث من ال�ضعف
مقارنة بعام  2.1( 1993مليون مركبة) كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)28-1

ال�شكل ( )28-1ميثل زيادة العدد الكلي للمركبات املرخ�صة على م�ستوى اجلمهورية
امل�صدر  :الإدارة العامة للمرور  -وزارة الداخلية

•بلغ عدد ال�سيارات اخلا�صة (املالكي)  2.3مليون �سيارة عام ( 2009حوايل  %48من
�إجمايل املركبات)  ،تليها �سيارات النقل واملقطورة بن�سبة 0.91( %19مليون مركبة)
ثم املوتو�سيكالت بن�سبة 0.82( %17مليون)  ،بينما �شكلت �سيارات الأجرة حوايل %8
(0.38مليون مركبة) و�سيارات القطاع العام واحلكومة والأتوبي�سات وغريها  %8من
�إجمايل املركبات املرخ�صة مب�صر عام  2009كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)29-1
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�شكل ( )29-1املركبات املرخ�صة وفقاً لنوع الرتخي�ص عام 2009/2008
امل�صدر  :الإدارة العامة للمرور  -وزارة الداخلية

•مت �إعداد درا�سة لبحث م�ساهمة ال�سيارات القدمية فى ن�سب التلوث عند اختبارها على
الطرق  ،و �إيجاد العالقة بني �سنة �صنع ال�سيارة ومدى قدرتها على اجتياز اختبار فح�ص
عادم املركبات من خالل فح�ص العينة لل�سيارات على الطرق بعدد � 4063سيارة بنزين ،
وعدد � 1700سيارة ديزل حيث تبني �أن:
•ن�سب الزيادة فى ال�سيارات الديزل احلديثة فى م�صر قد ارتفعت لتمثل  %57من �إجمايل
ال�سيارات الديزل املرخ�صة .
يو�ضح ال�شكل ( )30-1التوزيع الن�سبي لل�سيارات طبق ًا ل�سنه ال�صنع ،كما يو�ضح اجلدول ()11-1
التوزيع الن�سبي لل�سيارات التي تعمل بالبنزين ومت فح�صها علي الطرق.

�شكل ( )30-1التوزيع الن�سبي لل�سيارات علي الطرق
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جدول ( )11-1يو�ضح التوزيع الن�سبي ل�سيارات البنزين التي مت فح�صها علي الطرق
�سنة ال�صنع

الناجح

الن�سبة املئوية

الرا�سب

الن�سبة املئوية

70-60

29

%1

24

%1

80-70

301

%7

416

%10

90-80

470

%12

517

%13

2000-90

341

%8

266

%6

2010-2000

1444

%36

255

%6

املجموع

2585

%64

1478

%36

•�أعلى ن�سبة لل�سيارات البنزين التي اجتازت اختبار الفح�ص على الطريق ( )%36متثل
املوديالت احلديثة ( )2010 – 2000من �إجمايل ال�سيارات التي مت فح�صها  ،بينما متثل
ال�سيارات موديالت (� )90 – 80أعلى ن�سبة ر�سوب ( )%13كما هو مو�ضح بال�شكل رقم
(.)31-1

�شكل (� )31-1سيارات البنزين التي مت اختبارها علي الطرق
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يو�ضح اجلدول ()12-1التوزيع الن�سبي لل�سيارات التي تعمل بالديزل ومت فح�صها علي الطرق
جدول ( )12-1يو�ضح التوزيع الن�سبي ل�سيارات الديزل التي مت فح�صها علي الطرق
�سنة ال�صنع

الناجح

الن�سبة املئوية

الرا�سب

الن�سبة املئوية

70-60

4

%0.2

12

%1

80-70

20

%1

37

%2

90-80

51

%3

125

%7

2000-90

170

%10

313

%19

2010-2000

638

%8.37

330

%19

املجموع

883

%52

817

%48

•�أعلى ن�سبة لل�سيارات الديزل التي اجتازت اختبار الفح�ص على الطريق ( )%37.8ومتثل
املوديالت احلديثة ( ) 2010 - 2000من �إجمايل ال�سيارات التي مت فح�صها  ،بينما �سجلت
املوديالت من (� ) 2010- 90أعلى ن�سبة ر�سوب ( )%19كما هو مو�ضح بال�شكل رقم ()32-1
حيث ت�شري الالئحة التنفيذية لقانون البيئة باملادة رقم (� )37أن احلدود امل�سموح بها %30
عتامة جلميع �أنواع ال�سيارات دون النظر ملوديل ال�سيارة كونها حديثة �أم قدمية ،لذا مت الأخذ
فى االعتبار فى تعديل الالئحة التنفيذية لقانون البيئة حتديد املعايري طبق ًا ل�سنة ال�صنع.

�شكل ( )32-1يو�ضح �سيارات الديزل التي مت اختبارها
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 1-9-1الربامج التي مت تنفيذها للحد من التلوث بعادم املركبات
1 )1برنامج التو�سع فى ا�ستخدام الغاز الطبيعي بو�سائل النقل
�أ -ا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود فى �أتوبي�سات النقل العام
ت�ساهم االنبعاثات ال�صادرة من �أتوبي�سات النقل العام بن�سبة كبرية فى التلوث وبخا�صة فى هواء
القاهرة الكربى نتيجة �إ�ستخدام وقود الديزل و قد قامت وزراة الدولة ل�شئون البيئة بالتن�سيق مع هيئة
النقل العام للتو�سع فى ا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود للأتوبي�سات من خالل زيادة عدد الأتوبي�سات
التى تعمل بالغاز الطبيعى فى الهيئة وقد مت:
•زيادة عدد �أتوبي�سات هيئة النقل العام العاملة بوقود الغاز الطبيعي �إىل عدد � 209أتوبي�س
خالل عام  2009وجاري توريد � 80أتوبي�س �آخر يعمل بالغاز الطبيعي تابعة لهيئة النقل العام
بالقاهرة الكربى.
•درا�سة العيوب الفنية فى �إنتاج �أتوبي�سات حملية تعمل بالغاز الطبيعي من خالل جلنة فنية
متخ�ص�صة من خرباء كليات الهند�سة املختلفة وال�شركة الهند�سية ل�صناعة ال�سيارات
للتغلب عليها و�إمكانية �إنتاج �أتوبي�سات حملية تعمل بالغاز الطبيعي بكفاءة.
ب -حتويل املركبات التابعة للجهات احلكومية للعمل بالغاز الطبيعي
فى �إطار خطة وزارة الدولة ل�شئون البيئة لتنفيذ برنامج طموح لتحويل عدد  5000مركبة حكومية
للعمل بالغاز الطبيعي بد ًال من وقود البنزين فقد �أثمرت �أعمال الربنامج حتى عام  2009عن الآتي:
•بلغ عدد املركبات احلكومية التي مت حتويلها للعمل بالغاز الطبيعي امل�ضغوط  2308مركبة
تابعة لعدد  112جهة حكومية حتى نهاية .2009
•مت ح�صر عدد  3010مركبة تابعة لعدد  140جهة حكومية فى �إطار املرحلة التالية من
�أعمال الربنامج.
•مت الفح�ص الفني لعدد  1716مركبة تابعة لعدد  108جهة حكومية وثبت �صالحيتها للتحويل،
وجاري العمل على متويل عمليات حتويلها للعمل بالغاز الطبيعي.
ج -الكارت الذكي:
فى �إطار ت�شجيع وزارة الدولة ل�شئون البيئة ال�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود �صديق للبيئة مت
بالتعاون مع وزارة البرتول تنفيذ م�شروع الكارت الذكي الذي يتيح ل�صاحب ال�سيارة التمويل الالزم
لتحويل �سيارته للعمل بالغاز الطبيعي دون دفع �أي مقدم بحيث يتم خ�صم قيمة التحويل على مراحل من
فارق �أ�سعار البنزين والغاز الطبيعي وذلك لت�شجيع ا�ستخدام الغاز الطبيعي فى و�سائل النقل و مت:
•حتويل عدد (120.000مائة وع�شرون �ألف �سيارة) للعمل بالغاز الطبيعي من خالل م�شروع
الكارت الذكي والذي ترعاه وزارة البرتول متمثلة فى �شركات الغاز التابعة لها.
• زيادة عدد حمطات التموين بالغاز الطبيعي حتى و�صل �إىل  119حمطة متوين على م�ستوى اجلمهورية.
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•مد خطوط الغاز الطبيعي �إىل حمافظتي املنيا و�سوهاج وجاري الإعداد لإن�شاء حمطات
متوين بتلك املحافظات.
د -تاك�سي العا�صمة بالقاهرة الكربى
قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتن�سيق مع حمافظة القاهرة  -وهي اجلهة املخت�صة والداعية
مل�شروع تاك�سي العا�صمة من خالل ع�ضوية الوزارة مبجل�س �إدارة امل�شروع  -بالعمل على حتويل جميع
ال�سيارات العاملة بامل�شروع وعددها �1136سيارة ال�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود حيث بلغ عدد
ال�سيارات التي مت حتويلها فعلي ًا �إىل � 1047سيارة وجاري العمل على حتويل باقي التاك�سيات وعددها
 89تاك�سي ًا للعمل بالغاز الطبيعي.

�صورة ( )1-1يو�ضح تاك�سي العا�صمة

2 )2برنامج ا�ستبدال �سيارات التاك�سي القدمية بالقاهرة الكربى
•قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة خالل عام  2009با�ستكمال تنفيذ املرحلة الأويل من
م�شروع ا�ستبدال  1000تاك�سي قدمي من موديل  1979-1960ب�إقليم القاهرة الكربى ،
وذلك بالتعاون مع وزارة املالية.
•من خالل التعاون بني وزارة املالية ووزارة الدولة ل�شئون البيئة ال�ستكمال امل�شروع فقد مت �إن�شاء
�صندوق بوزارة املالية لتمويل احلوافز االقت�صادية املطلوبة لأ�صحاب التاك�سيات القدمية ،
وذلك تفعي ًال ملا ن�ص عليه قانون املرور اجلديد رقم  121ل�سنة  2008املادة ( )4بند ( " )2ال
يجوز الرتخي�ص بال�سيارات الأجرة التي يكون قد م�ضي علي �صنعها ع�شر �سنوات مبا فيها �سنة
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ال�صنع وذلك عند الرتخي�ص بها لأول مرة وكذلك ال يجوز اال�ستمرار فى الرتخي�ص لل�سيارات
الأجرة التي م�ضي علي �صنعها ع�شرون �سنة"  ،وفى جميع الأحوال فقد ر�صدت وزارة املالية
ميزانية قدرها  312مليون جنيه ًا لتغطية ا�ستبدال � 34ألف تاك�سي ًا قدمي ًا �أعمارها �أكرث من
� 30سنة ب�آخر حديث ،وقد مت ا�ستبدال  17023تاك�سي ًا قدمي ًا ب�آخر حديث وتخريد التاك�سيات
القدمية و�إخراجها من اخلدمة متام ًا ،ويوجد فى قائمة االنتظار �أكرث من � 20ألف �صاحب
تاك�سي يرغبون فى ا�ستبدال �سياراتهم القدمية من خالل هذا امل�شروع.

�صورة ( )2-1يو�ضح التاك�سي اجلديد

•بالإ�ضافة ملا حققه امل�شروع من العوائد البيئية فقد مت �أي�ض ًا رواج اقت�صادي ل�صناعة ال�سيارات
فى م�صر فى ظل الأزمة العاملية وانخفا�ض مبيعات ال�سيارات على م�ستوى العامل.
3 )3برنامج فح�ص عادم املركبات بوحدات املرور
•قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج لربط ترخي�ص
املركبة بفح�ص وقيا�س ن�سبة العادم ال�صادر منها  ،وقد مت االنتهاء من تنفيذ برنامج
الفح�ص فى ( )23حمافظة متثل  %96من �إجمايل املركبات املرخ�صة باجلمهورية  ،حيث
بلغت امليزانية املخ�ص�صة ل�شراء الأجهزة لهذه املحافظات حوايل  12مليون جنيها حتملتها
منا�صفة وزارتي الداخلية والدولة ل�شئون البيئة.
•مت خالل عام  2009البدء فى تنفيذ املرحلة اخلام�سة والأخرية من برنامج فح�ص عادم
املركبات بوحدات املرور مبحافظات (املنوفية – بور�سعيد – �أ�سوان – الإ�سماعيلية) ومتثل
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املركبات بها  %4من �إجمايل املركبات املرخ�صة مب�صر  ،وقد مت التن�سيق مع وزارة الداخلية
حل�صر احتياجات كل حمافظة من �أجهزة الفح�ص وقدرت بحوايل عدد  56جهاز ًا لفح�ص
عادم البنزين وعدد  56جهاز ًا لفح�ص عادم الديزل بتكلفة تقريبية  4.256.000جنيه
م�صري  ،تتحمله وزارة الدولة ل�شئون البيئة منا�صفة مع وزارة الداخلية.
•وفى �إطار متابعة تنفيذ برنامج الفح�ص ب�إدارات املرور فقد مت تنفيذ برنامج للمتابعة
واملراجعة لوحدات املرور لدرا�سة معوقات تنفيذ الربنامج من خالل جلنة م�شرتكة من
جهاز �شئون البيئة والإدارة العامة للمرور بعدد  8حمافظات (الدقهلية – الإ�سكندرية –
بني �سويف – �شمال �سيناء – دمياط – الغربية – البحرية – �أ�سيوط).
4 )4برنامج فح�ص عادم املركبات على الطرق
•فى ظل تفعيل برنامج فح�ص عادم ال�سيارات على الطرق قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة
بالتن�سيق مع كل من الإدارة العامة للمرور و�شرطة البيئة وامل�سطحات املائية  ،بتنفيذ
حمالت فح�ص م�شرتكة للمركبات على الطرق و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال املركبات
التي تتجاوز احلدود الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة.
•وقد مت خالل عام  2009فح�ص عدد � 38332سيارة ديزل وبنزين مقارنة بعدد  45012مركبة
ديزل وبنزين خالل عام  ، 2008اجتاز الفح�ص منها � 23287سيارة ديزل وبنزين بينما
مل يجتز الفح�ص منها � 15045سيارة ديزل وبنزين  ،وقد �أظهرت النتائج جناح  %62من
املركبات فى هذا االختبار بينما بلغت ن�سبة ال�سيارات املخالفة  %38كما هو مو�ضح بال�شكلني
( )34-1( ، ) 33-1على التوايل  ،و�أدى انخفا�ض �أعداد احلمالت التي مت تنفيذها عام
� 2009إىل �إنخفا�ض �أعداد ال�سيارات التي مت فح�صها علي الطرق  ،ولذلك مت التن�سيق مع
الإدارة العامة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات املائية لرفع �أعداد احلمالت �إيل ( )5حمالت يومي ًا
للو�صول للعدد امل�ستهدف من احلمالت �سنوي ًا وهو فح�ص � 50ألف �سيارة على الطرق.
•وخالل الربع الأخري من عام  2009مت فح�ص عدد � 224سيارة ميكروبا�ص جنح منها 104
�سيارة بينما كان عدد ال�سيارات الرا�سبة � 120سيارة  ،ونظر ًا خلطورة هذا القطاع من
املركبات وم�ساهمتها فى التلوث البيئي علي الطرق فقد مت االهتمام بفح�ص �أعداد كبرية
من هذه املركبات ودرا�سة خطوات للحد من التلوث ال�صادر بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

68

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

�شكل ( )33-1نتائج برنامج فح�ص عادم مركبات البنزين على الطرق

�شكل ( )34-1نتائج برنامج فح�ص عادم مركبات الديزل على الطرق

5 )5برنامج فح�ص �أتوبي�سات هيئة النقل العام
•فى �إطار خطة وزارة الدولة ل�شئون البيئة للحد من تلوث الهواء بعادم املركبات فقد مت االنتهاء
من تنفيذ برنامج فح�ص الأتوبي�سات التابعة لهيئة النقل العام و�شركة �أتوبي�س القاهرة
الكربى خالل عام  2009حيث مت فح�ص � 4020أتوبي�س تابعة لهيئة النقل العام و�شركة
�أتوبي�س القاهرة الكربى مقارنة بفح�ص عدد � 4436أتوبي�س فى عام ( 2008انخفا�ض عدد
الأتوبي�سات يرجع لتخريد باقي الأتوبي�سات).
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•وقد �أو�ضحت نتائج الفح�ص جناح حوايل  %28من �إجمايل �أعدد الأتوبي�سات التابعة لهيئة
النقل العام و�شركة �أتوبي�س القاهرة الكربى التي مت فح�صها ،بينما كانت ن�سبة الأتوبي�سات
التي مل جتتز الفح�ص حوايل  ، %32وبلغت ن�سبة الأتوبي�سات املعطلة حوايل  %40من �إجمايل
�أعداد جميع الأتوبي�سات التابعة لهيئة النقل العام و�شركة �أتوبي�س القاهرة الكربى كما هو
مو�ضح باجلدول رقم ( )13-1وال�شكل رقم (.)35-1
•ومت �إخطار هيئة النقل العام بنتائج الفح�ص و�أرقام الأتوبي�سات الرا�سبة ومت �إعداد برنامج
لإعادة الفح�ص فور موافاة الهيئة للجهاز ببيان يفيد �إمتام عمليات ال�صيانة و�إعادة الت�شغيل.
جدول ( )13-1نتائج فح�ص �أتوبي�سات هيئة النقل العام
الأتوبي�سات

عام 2008

عام 2009

فح�ص

3316

2421

ناجح

1909

1143

را�سب

1407

1278

معطل

1120

1599

الإجمايل

4436

4020

�شكل ( )35-1نتائج برنامج فح�ص عادم الأتوبي�سات

6 )6برنامج حماية البيئة من التلوث بانبعاثات الدراجات البخارية
•فى �إطار اجلهود املبذولة خلف�ض االنبعاثات ال�صادرة من الدراجات البخارية فقد مت
حظر �إنتاج الدراجات البخارية ذات املحركات ثنائية الأ�شواط بجميع �أ�شكالها و�أنواعها
و�أحجامها فى م�صر اعتبار ًا من  2007/12/31طبق ًا لقرار وزارة التجارة ال�صناعة رقم
 85ل�سنة .2004
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•وا�ستكما ًال لهذه اجلهود فقد مت خالل عام � 2008صدور القرار رقم  23ل�سنة  2008بوقف
ا�سترياد الدراجات البخارية ثنائية الأ�شواط بجميع �أ�شكالها و�أنواعها و�أحجامها اعتبار ًا
من .2008/1/11
•وفى �إطار برنامج حماية البيئة من انبعاثات الدراجات البخارية فقد مت خالل عام 2009
التن�سيق مع وزارة التجارة وال�صناعة ب�ش�أن �إ�صدار قرار بحظر ا�سترياد مركبات التوك توك
ذات املحركات ثنائية الأ�شواط �أ�سوة مبا �صدر من قرارات بحظر �إنتاج وا�سترياد الدراجات
البخارية ذات املحركات ثنائية الأ�شواط بجميع �أ�شكالها و�أنواعها و�أحجامها �أي ًا كان الغر�ض
من اال�سترياد  ،نظر ًا لكونها م�صدر ًا من م�صادر التلوث البيئي وينبعث منها كميات كبرية
من امللوثات �إذا ما قورنت مبركبات التوك توك التي تعمل مبحركات رباعية الأ�شواط.

اخلطة امل�ستقبلية لنوعية الهواء
 .1ال�شبكة القومية لر�صد ملوثات نوعية الهواء
تطوير ال�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء
زيادة عدد حمطات ر�صد ملوثات الهواء وبخا�صة فى باملناطق التي لي�س بها حمطات للر�صد و ذات
الطبيعة ال�سكنية وال�صناعية ،وذلك بهدف ر�صد حالة البيئة الهوائية بكافة املناطق ومعرفة م�صادر
امللوثات بها والعمل على احلد منها وبخا�صة فى مناطق الدلتا وال�صعيد بالإ�ضافة �إىل �صيانة و�إحالل
املحطات احلالية للر�صد.
م�ؤ�شرات نوعية الهواء
�إ�ضافة بع�ض امل�ؤ�شرات البيئية والتي مل يتم ر�صدها خالل الفرتة ال�سابقة ور�صد هذه امللوثات وبخا�صة
امللوثات ذات الآثار ال�صحية امل�ؤثرة على املواطن امل�صري مثل.) PM2.5 . NH3 ( :
جرد للملوثات
جرد جلميع م�صادر امللوثات بكافة املناطق و�إعداد خريطة بيئية لكل منطقة بهدف ح�صر جميع
امل�صادر امللوثة للبيئة وا�ستخدامها فى تن�سيب امللوثات بكل منطقة �إىل م�صادرها الرئي�سية وح�ساب
الأحمال البيئة.
 .2ال�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية
تطوير ال�شبكة القومية لر�صد انبعاثات مداخن املن�ش�آت من حيث:
�شركات الأ�سمنت:
زيادة �أنواع امللوثات التي يتم ر�صدها واملنبعثه من �شركات الأ�سمنت لت�شمل ك ًال من �أكا�سيد الكربيت
والنيرتوجني حيث مت التوجيه لدى ال�شركات لإجراء عمليات الر�صد الذاتي امل�ستمر النبعاثات �أكا�سيد
الكربيت والنيرتوجني ومعدل ال�سريان ودرجة احلرارة وال�ضغط من مداخنها ،ومن ثم ربطها بال�شبكة
القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية.
الفصل األول
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�شركات الأ�سمدة:
تنفيذ خطة تطوير ال�شبكة ل�ضم �شركات الأ�سمدة وعددها � 14شركة ملنظومة �شبكة ر�صد االنبعاثات
ال�صناعية وقد مت خماطبة �شركات الأ�سمدة لإجراء عمليات الر�صد الذاتي امل�ستمر ملداخنها وتنفيذ
عمليات الربط بال�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية.
حمطات توليد الطاقة الكهربية:
�ضم حمطات توليد القوى الكهربية وعددها  28حمطة �إيل ال�شبكة القومية لر�صد انبعاثات مداخن
املن�ش�آت ال�صناعية ،وقد مت خماطبة ر�ؤ�ساء جمال�س �إدارة حمطات توليد الكهرباء لإجراء عمليات
الر�صد الذاتي امل�ستمر ملداخنها وتنفيذ عمليات الربط بال�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية.
�صناعات كربى:
�ضم مداخن بع�ض ال�صناعات الكربي خلطة الر�صد الذاتي امل�ستمر مثل احلديد وال�صلب
والفريو�سيلكون و�شركات تكرير البرتول و�شركات البرتوكيماويات وتنفيذ عمليات الربط بال�شبكة
القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية.
 .3اخلطة امل�ستقبلية للحد من انبعاثات املركبات
ا�ستكمال امل�شروع القومي ال�ستبدال ال�سيارات القدمية من خالل اقرتاح م�ساهمة �شركات ال�سيارات
امل�شاركة فى هذا امل�شروع بتقدمي حوافز مالية للمواطنني ال�ستكمال الدورة املالية التي قدمتها الدولة
لبدء هذا امل�شروع القومي.
رفع كفاءة برامج فح�ص عادم املركبات بوحدات املرور والعمل علي م�شاركة القطاع اخلا�ص فى
�إن�شاء مراكز فح�ص فني بالتن�سيق مع وزارة الداخلية.
تطوير املعايري احلالية لعادم املركبات املطبقة فى م�صر مع العمل علي حت�سني نوعية وقود الديزل
امل�ستخدم فى م�صر والو�صول �إىل ن�سبة حمتوى كربيت  %2بالتعاون مع وزارة البرتول.
�إ�صدار معايري بيئية لالنبعاثات الناجتة من ال�سيارات اجلديدة التي تنتج لأول مرة �أو يتم ا�ستريادها
�أو جتميعها فى م�صر.
تنفيذ حمالت توعية لقائدي املركبات واملواطنني ب�ش�أن �أهمية امل�شاركة فى حت�سني الو�ضع البيئي من
خالل ا�ستخدام و�سائل النقل اجلماعي للركاب (املرتو – الأتوبي�سات  -القطارات) للحد من �ساعات
القيادة لل�سيارات املالكي لتخفيف احلمل البيئي واالزدحام املروري.
تنفيذ برنامج للحد من االنبعاثات ال�صادرة من الدراجات البخارية عن طريق �إحالل املوتو�سيكالت
القدمية ثنائية الأ�شواط ب�أخرى حديثة رباعية الأ�شواط �أ�سوة مبا مت فى م�شروع �إحالل التاك�سى
اجلديد بالقدمي فى القاهرة الكربى.
72

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

املراجع

•الإدارة العامة للمرور – وزارة الداخلية
•برنامج فح�ص عادم املركبات – جهاز �شئون البيئة
•م�شروع ا�ستبدال التاك�سيات – جهاز �شئون البيئة
•برنامج فح�ص عادم املركبات على الطرق – جهاز �شئون البيئة
•برنامج حتويل املركبات احلكومية للعمل بالغاز الطبيعي
•التقرير ال�سنوي ل�شبكة ر�صد االنبعاثات ال�صناعية
•بيانات ر�صد حمطات ر�صد ملوثات الهواء التابعة لوزارة الدولة ل�شئون البيئة
•قانون البيئة رقم  4ل�سنة 1994
•تقرير امل�ؤ�شرات البيئية ل�سنة 2008
•درا�سة جرد امللوثات – هيئة التعاون الدوىل اليابانى (اجلايكا).
•مواقع وكالة حماية البيئة الأمريكية ( )EPAومنظمة ال�صحة العاملية ( )WHOعلى االنرتنت.
•املواقع اخلا�صة بنوعية الهواء علي �شبكة االنرتنت.
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 1-2مقدمة

تعرف ظاهرة «تغري املناخ» ب�أنها اختالل فى الظروف املناخية املعتادة كاحلرارة و�أمناط الرياح
واملت�ساقطات التي متيز كل منطقة على الأر�ض .وت�ؤدي وترية وحجم التغريات املناخية ال�شاملة على
املدى الطويل �إىل ت�أثريات هائلة على الأنظمة احليوية الطبيعية ،كما �ست�ؤدي درجات احلرارة املتفاقمة
�إىل تغري فى �أنواع الطق�س ك�أمناط الرياح وكمية املت�ساقطات و�أنواعها� ،إ�ضافة �إىل حدوث عدة �أحداث
مناخية ق�صوى حمتملة؛ مما ي�ؤدي �إىل عواقب بيئية واجتماعية واقت�صادية وا�سعة الت�أثري وال ميكن
التنب�ؤ بها.
وقد �سجلت درجات احلرارة ل�سطح الأر�ض زيادة مطردة خالل املائة عام املا�ضية ترتاوح بني
 0.7 – 0.5درجة مئوية .حيث �أدت الأن�شطة الب�شرية املتمثلة فى الثورة ال�صناعية والتكنولوجية �إىل
زيادة معدل انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري وزيادة تركيزاتها بالغالف اجلوى .وتولد عن ذلك
قدرة �أكرب لطبقات الغالف اجلوى ال�سفلية على امت�صا�ص الإ�شعاعات ذات الطول املوجى الطويل مما
�أدى �إىل حدوث ظاهرة االحرتار العاملي مما ت�سبب فى بدء حدوث تغري مناخ العامل .ومن املعلوم �أن
ظاهرة التغريات املناخية ظاهرة عاملية �إال �أن ت�أثرياتها تختلف من مكان �إىل مكان على �سطح الكرة
الأر�ضية.
وعلى الرغم من خطورة الت�أثريات النا�شئة عن ظاهرة التغريات املناخية اجتماعي ًا واقت�صادي ًا؛
�إال �أن كثري ًا من املحللني ال�سيا�سيني واالقت�صاديني وخرباء البيئة يرون �أن هناك فر�ص ًا مواتية لتطبيق
تكنولوجيات التخفيف والتكيف مع ظاهرة تغري املناخ.

 2-2م�صادر غازات االحتبا�س احلراري

غازات االحتبا�س احلراري ال�ستة الرئي�سية هي:
1 .1ثاين �أك�سيد الكربون .CO2
2 .2امليثان .CH4
3 .3ثاين �أك�سيد النيرتوز .N2O
4 .4مركبات البريوفلوروكربون .PFCs
5 .5مركبات الهيدروفلوروكربون .HFCs
�6 .6ساد�س فلوريد الكربيت .SF6
وتعمل غازات االحتبا�س احلراري املذكورة على قيام الغالف اجلوي بحب�س جزء من طاقة
ال�شم�س لتدفئة الكرة الأر�ضية واحلفاظ على اعتدال املناخ .وال ت�شكل تلك الغازات م�صادر تلوث بقدر
كونها م�ؤثرة على ظاهرة االحرتار العاملي .حيث ي�شكل ثاين �أك�سيد الكربون �أحد �أهم الغازات التي
ت�ساهم فى م�ضاعفة هذه الظاهرة �إذ يتم �إنتاجه �أثناء حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي فى م�صانع
الطاقة وال�سيارات وغريها� ،إ�ضافة �إىل عدم �إمت�صا�صه نتيجة �إزالة الغابات ب�شكل وا�سع .هناك غاز
�آخر م�ؤثر وهو امليثان املنبعث من مزارع الأرز وتربية البقر ومدافن املخلفات و�أ�شغال املناجم و�أنابيب
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الغاز� .أما ثاين �أك�سيد النيرتوز الناجت من الأ�سمدة وغريها من الكيميائيات فهو ي�ساهم �أي�ضا فى
احتبا�س احلرارة.

 3-2الت�أثريات ال�ضارة لتغري املناخ على م�صر

بناء ًا على ما ورد بالتقرير التجميعي الرابع ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتغريات
املناخية عام  ،2007فمن املتوقع تعر�ض م�صر لعدد من املخاطر والتهديدات والتي تتمثل فى ارتفاع
م�ستوى �سطح البحر ،وارتفاع درجات احلرارة؛ وما يتبع ذلك من نق�ص موارد املياه وت�أثر الإنتاجية
الزراعية و�صعوبة زراعة بع�ض �أنواع املحا�صيل وت�أثر املناطق ال�سياحية وكذا ال�صحة العامة والبنية
التحتية؛ وبالتايل ت�أثر قطاعات الطاقة وال�صناعة و�أمن الغذاء واالقت�صاد القومي.

 1-3-2ارتفاع م�ستوى �سطح البحر:

ت�ؤكد الدرا�سات ال�صادرة �أن ارتفاع م�ستوى �سطح البحر من � 18إىل � 59سم �سوف ي�ؤدى �إىل
حدوث ت�أثريات بيئية �سلبية على املناطق ال�ساحلية املنخف�ضة ويعر�ض بع�ض �أجزاء ال�ساحل ال�شماىل
للدلتا للغرق وكذلك ت�أثر خمزون املياه اجلوفية القريبة من ال�سواحل ،وت�أثر جودة الأرا�ضى الزراعية
وامل�ست�صلحة ،هذا بالإ�ضافة �إىل ت�أثر ال�سياحة والتجارة واملوانئ باملناطق ال�ساحلية .كما �سي�ؤدى �إىل
انخفا�ض فى �إنتاجية بع�ض املحا�صيل الغذائية كالأرز والقمح و�صعوبة زراعة بع�ضها و�إىل خ�سائر فى
االرا�ضى الزراعية وتغيري فى الرتكيب املح�صويل ال�سائد فى م�صر.
ويو�ضح ال�شكل ( )1-2ال�سيناريوهات املتوقعة الرتفاع �سطح البحر علي الدلتا امل�صرية.

�شكل( )1 - 2ال�سيناريوهات املتوقعة ب�ش�أن ارتفاع م�ستوى �سطح البحر على الدلتا امل�صرية
امل�صدر :التقرير التجميعي الرابع ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ( 2007 )IPCC
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فارتفاع من�سوب مياه البحر من �ش�أنه �أن يدمر �أجزاء �ضعيفة من حزام الرمال املحيط بال�شريط
ال�ساحلي حيث يعترب ذلك ال�شريط الرملي هام ًا و�ضروري ًا حلماية البحريات ال�ضحلة واملنخف�ضة
والأرا�ضي امل�ست�صلحة .وكذلك ف�إ ارتفاع من�سوب مياه البحر من �ش�أنه �أن يغري نوعية املياه التي ت�ؤثر
على معظم �أ�سماك املياه العذبة ،و�أن يهدد املن�ش�آت املنخف�ضة فى الإ�سكندرية وبور�سعيد .وقد تت�أثر
ال�سياحة الرتفيهية بفعل تدهور مرافق ال�شواطئ وملوحة املياه اجلوفية.

 2-3-2ارتفاع درجات احلرارة

من املنتظر �أن ت�ؤدى زيادة معدالت و�شدة املوجات �شديدة الوط�أة كاحلرارة والربودة �إىل تذبذب معدل
�سقوط الأمطار كمي ًا ومكاني ًا وزيادة معدالت الت�صحر واجلفاف مما �سي�ؤدي �إىل انخفا�ض �إنتاجية
بع�ض املحا�صيل الغذائية كالأرز والقمح و�صعوبة زراعة بع�ضها ،وزيادة االحتياج �إىل املاء نتيجة ارتفاع
درجات احلرارة وارتفاع معدالت البخر ،واختفاء بع�ض الأنواع من الكائنات احلية ،وانت�شار �سوء
التغذية وبع�ض الأمرا�ض كاملالريا.
و�سي�ؤثر ارتفاع درجات احلرارة �أي�ض ًا على من�سوب مياه نهر النيل؛ حيث من املتوقع �أن ي�شهد تراجع ًا
فى تدفقات املياه حتى عام ( 2040طبق ًا لغالبية ال�سيناريوهات اخلا�صة بهذا املو�ضوع)� ،إذ يتنب�أ
�سيناريو واحد فقط بحدوث ارتفاع فى تدفقات املياه بعد عام  ،2045بينما تتنب�أ بقية ال�سيناريوهات
بحدوث انخفا�ض فى هذه التدفقات ولكن بدرجات متفاوتة ،مما يجعل من ال�ضروري تطوير وتطبيق
�أ�ساليب فعالة للتعامل مع هذا الو�ضع �سواء فى الزراعة �أو فى الطاقة ذلك ب�أن م�صر تعتمد بن�سبة
 %12على الطاقة الكهرومائية.

�شكل ( )2-2بيان بالتغريات احلادثة فى درجات احلرارة على م�صر خالل العقود الثالثة الأخرية
امل�صدر :درا�سة حول التغريات احلادثة فى درجات احلرارة نتيجة الت�أثر بتغري املناخ
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 3-3-2الت�أثري على املوارد املائية والري

املاء هو �أ�سا�س احلياة ،وهو املورد الذى يجب �أن تعمل الب�شرية من �أجل احلفاظ عليه و تنميته،
وقد �أثبتت الدرا�سات �أن الزيادة ال�سكانية وزيادة معدالت اال�ستهالك خا�صة فى قطاعي الزراعة
وال�صناعة تت�سبب فى زيادة ال�ضغط على م�صادر املياه .كما ت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل حدوث تباعد
فى فرتات �سقوط الأمطار مع زيادة معدل الهطول مما ي�ؤدى �إىل زيادة احتماالت حدوث للفي�ضانات
�أو فرتات �أطول من اجلفاف .بالإ�ضافة �إىل متلح اخلزانات اجلوفية ال�ساحلية نتيجة لزيادة تداخل
مياه البحر.

 4-3-2الت�أثري على الزراعة والرثوة احليوانية وم�صادر الغذاء

تلعب الزراعة دور ًا هام ًا فى االقت�صاد القومي امل�صري وت�ساهم بحوايل  %20من �إجمايل الناجت املحلي
) ، (GDPكما �أن �أكرث من % 70من الأرا�ضي الزراعية تعتمد علي نظم الري املتدنية الكفاءة والتي
ت�سببت فى فقد كبري لكميات املياه وتدهور �إنتاجية الأرا�ضي ،وم�شاكل التملح ،وتتلخ�ص الت�أثريات
املتوقعة على هذا القطاع فى الآتي:
•نق�ص فى �إنتاجية املحا�صيل الزراعية ،وت�أثريات �سلبية على الزراعة نتيجة تغري معدالت
و�أوقات موجات احلرارة" مثل فرتة التزهري فى املوالح".
•ت�أثريات اجتماعية واقت�صادية م�صاحبة.
•زيادة االحتياج �إىل املاء وتزايد معدالت ت�آكل الرتبة نتيجة ارتفاع درجات احلرارة وارتفاع
معدالت البخر؛ حيث ت�ستهلك الزراعة حوايل  %85من �إجمايل املوارد ال�سنوية للمياه ،عالوة
علي ذلك فان ممار�سة �سبل الزراعة غري امل�ستدامة و�إدارة الري غري املالئمة �سوف ت�ؤثر
علي م�صادر املياه فى م�صر ،هذا بالإ�ضافة �إىل تغري خريطة التوزيع اجلغرافى للمحا�صيل
الزراعية ،وت�أثر الزراعات الهام�شية وزيادة معدالت الت�صحر.

 5-3-2الت�أثري على املناطق ال�ساحلية

•غرق بع�ض املناطق املنخف�ضة فى �شمال الدلتا وبع�ض املناطق ال�ساحلية الأخرى.
•زيادة معدالت نحر ال�شواطئ وتغلغل املياه املاحلة فى الرتبة ،وتداخل مياه البحر مع املياه
اجلوفية ونق�ص الإنتاجية الزراعية.
وقد �أظهر م�سح نظم املعلومات اجلغرافية وتقنيات اال�ست�شعار عن بعد ت�أثر �ساحل دلتا النيل ومدن
ال�ساحل ال�شمايل مل�صر على املدى البعيد نتيجة ارتفاع م�ستوى �سطح البحر.
•ت�أثر الإنتاج ال�سمكي نتيجة تغري الأنظمة االيكولوجية فى املناطق ال�ساحلية وارتفاع حرارة
مياه البحار.
•الت�أثريات االقت�صادية واالجتماعية املرتتبة على كل من الظواهر ال�سابقة.
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 6-3-2الت�أثري على ال�صحة

تغي املناخ ي�ؤثر علي املتطلبات الأ�سا�سية لل�صحة والهواء النقي ومياه ال�شرب
مما ال�شك فيه �أن رّ
والغذاء الكافى وامل�أوى الآمن .كما �أن االرتفاع ال�شديد فى درجات حرارة اجلو ُي�سهم مبا�شرة فى
حدوث الوفيات التي تنجم عن الأمرا�ض القلبية والتنف�سية ،وخ�صو�ص ًا بني امل�سنني.
وفى احلر ال�شديد ترتفع م�ستويات حبوب اللقاح و�سائر املواد املوجودة فى الهواء وامل�سببة للح�سا�سية،
وميكن �أن يت�سبب ذلك فى الإ�صابة بالربو.
وتغي �أمناط �سقوط املطر فى ارتفاع �أعداد امل�صابني بالأمرا�ض الوبائية
كما ت�ساهم الكوارث الطبيعية رّ
خا�صة بالدول النامية ،كما �سيت�سبب ارتفاع م�ستويات �سطح البحر ،والظواهر اجلوية املتطرفة ،فى
التغي املتزايد فى �أمناط
تدمري املنازل واملرافق الطبية و�سائر اخلدمات ال�ضرورية .ومن املرجح �أن رّ
�سقوط املطر �سي�ؤثر فى �إمدادات املياه العذبة وما يرتتب عليه من زيادة خماطر الإ�صابة بالإ�سهال،
وفى الأحوال ال�شديدة ت�ؤدي ندرة املياه �إىل اجلفاف واملجاعة.
وللظروف املناخية ت�أثريها علي الأمرا�ض املنقولة باملياه والأمرا�ض التي تنتقل بوا�سطة احل�شرات �أو
تغيات املناخ فى �إطالة
القواقع �أو غريها من احليوانات املتغرية احلرارة .ومن املرجح �أن تت�سبب رّ
ف�صول انتقال الأمرا�ض الهامة املحمولة بالنواقل ،وفى تغيري نطاقها اجلغرافى .ومن املتوقع ،على
تغي املناخ �إىل ات�ساع كبري فى م�ساحة املنطقة التي حتدث فيها الإ�صابة بداء
�سبيل املثال� ،أن ي�ؤدي رّ
بتغي املناخ ،حيث من املتوقع انت�شار ذلك املر�ض
البلهار�سيا ،كذلك داء املالريا والذي يت�أثر ت�أثر ًا قوي ًا رّ
فى م�صر بحلول  2030نتيجة ارتفاع درجات احلرارة وهو املناخ املالئم لإنت�شار بعو�ض الأنوفلية.
بتغي املناخ ،ولكن بع�ضهم �أ�سرع ت�أثر ًا من غريه .ف�سكان املناطق ال�ساحلية واملدن
�سيت�أثر ال�سكان كافة رّ
الكربى ال�ساحلية ،هم الأ�سرع ت�أثر ًا ب�شكل خا�ص� .أما الأطفال ،وخ�صو�ص ًا من يعي�شون فى جمتمعات
تغي املناخ ،و�سيتعر�ضون
فقرية ن�سبي ًا ،ف�إنهم من �أ�سرع الفئات ت�أثر ًا باملخاطر ال�صحية الناجمة عن رّ
ملدة �أطول �إىل عواقبه ال�صحية .ومن املتوقع كذلك �أن تكون الآثار ال�صحية �أ�شد على امل�سنني والعجزة
�أو امل�صابني �أ�ص ًال بالأمرا�ض املزمنة.
�إن تعزيز اال�ستخدام الآمن لو�سائل النقل العام وا�ستخدام الدراجات الهوائية �أو امل�شي بد ًال من
ا�ستخدام املركبات اخلا�صة ،ميكن �أن يحد من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون و�أن يح�سن ال�صحة
العامة

 7-3-2الت�أثري على ال�سياحة

�سوف ي�ؤدي ارتفاع من�سوب مياه البحرين الأحمر واملتو�سط �إىل عدد من التداعيات ال�سلبية فى ظل ارتفاع
درجة حرارة املياه – خا�صة بالبحر الأحمر مما �سي�ؤثر علي ال�شعاب املرجانية وابي�ضا�ضها وهروب الكائنات
البحرية ،مما ي�صعب من عمليات ال�صيد ،بالإ�ضافة �إىل �أن نق�ص ال�شواطئ ال�صاحلة لالرتياد �سوف ي�ؤثر
�سلبا على اخلدمات ال�سياحية مما ي�ؤدي �إىل �سرعة تدهورها وبالتايل انخفا�ض معدالت ال�سياحة وزيادة
معدالت البطالة.
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�أما بالن�سبة للمواقع ال�سياحية الأثرية والتاريخية،
ف�سوف ت�ؤدي درجات احلرارة العالية وكثافة تركيز
ثاين �أك�سيد الكربون والظروف اجلوية املتغرية �إىل
�سرعة تدهور الآثار التاريخية.

 4-2امل�ؤ�شرات البيئية

�صورة ( )1-2ابي�ضا�ض ال�شعاب املرجانية

يو�ضح جدول ( )1-2كمية انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد
الكربون بالطن املكافىء �شام ًال �أنواع الغازات الأخري
فى م�صر عام  2000وفقا لبيان تقرير الإبالغ الوطني الثاين وعام  2009وفقا للبيان امل�ستخرج ح�سابي ًا.
جدول ( )1-2كمية االنبعاثات فى م�صر باملليون طن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون فى م�صر
كمية االنبعاثات فى م�صر
(باملليون طن مكافئ من ثاين �أك�سيد
الكربون)

ال�سنة
2000

كمية االنبعاثات بالن�سبة للعامل
()%
0.64

* 193.267
** 305.1

2009

0.71

يو�ضح جدول ( )2-2كمية انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون فقط بالطن فى م�صر عام  2000وفقا
لبيان تقرير الإبالغ الوطني الثاين وعام  2009وفقا للبيان امل�ستخرج ح�سابي ًا.
جدول ( )2-2كمية االنبعاثات من غازات ثاين �أك�سيد الكربون  CO2فقط
القيمة (مليون طن ثاين �أك�سيد الكربون)
)CO2 (Mt

ال�سنة
2000

* 128.29
** 217.3

2009

يو�ضح جدول ( )3-2ن�صيب الفرد من �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون املكافىء �شام ًال الغازات الأخري.
جدول ( )3-2ن�صيب الفرد من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون فى م�صر
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ال�سنة

2000

2009

ن�صيب الفرد من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون (طن�/سنة)

1.98

2.8
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جدول ( )4-2بيان مب�شروعات �آلية التنمية النظيفة فى م�صر حتى دي�سمرب 2009
م�ؤ�شر الر�صد

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

( 5م�شروع)

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

( 10م�شروع)

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

( 40م�شروع)

عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة حتت الإعداد

( 23م�شروع)

�إجمايل كمية اخلف�ض املتوقعة فى انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري
الناجتة من عدد  55م�شروع ًا
�إجمايل التكاليف اال�ستثمارية لعدد  55م�شروع ًا

( 8مليون طن ثاين �أك�سيد
الكربون املكافئ)
1.3
(مليار دوالر �أمريكي)

*امل�صدر :بيان مدقق  -تقرير الإبالغ الوطني الثاين
**امل�صدر :بيان م�ستخرج ح�سابي ًا – تقرير الإبالغ الوطني الثاين

 5-2اجلهود امل�صرية املبذولة لتقليل الآثار ال�سلبية-:
 1-5-2االلتزامات نحو اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية للتغريات املناخية

م�شروع البالغ الوطني الثاين
التزام ًا وتنفيذ ًا لبنود االتفاقية الإطارية للأمم املتحدة للتغريات املناخية؛ �أ�صدرت م�صر تقرير
الإبالغ الوطني الأول فى عام  1999كما �ساهم فريق من اخلرباء امل�صريني بالقطاعات املختلفة
كال�صناعة والطاقة والنقل والزراعة واملوارد املائية والنواحي ال�صحية واملناطق ال�ساحلية واملخلفات
وال�صحة والتخطيط العمراين وال�سياحة فى �إعداد تقرير الإبالغ الوطني الثاين والذي يهدف �إىل
تقدير ال�سيا�سات الالزم �إتباعها لتخفيف الأ�ضرار املناخية بعد درا�سة �أ�ضرارها على النواحي املختلفة
والقطاعات املتباينة .من املقرر تقدمي تقرير الإبالغ الوطني الثاين خالل عام 2010

 2-5-2تطوير البناء امل�ؤ�س�سي

�أ -اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة:
حتقيق ًا لأهداف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية للتغريات املناخية وتنفيذ ًا لربوتوكول كيوتو؛ �شكلت
وزارة الدولة ل�شئون البيئة فى عام  2005جلنة وطنية ت�ضم ممثلي وزارات اخلارجية والكهرباء والتجارة
وال�صناعة والزراعة واال�ستثمار والنقل والبرتول والتعاون الدويل ،هذا بالإ�ضافة �إىل ممثلي اجلمعيات
الأهلية ،من �أجل تفعيل �آلية التنمية النظيفة فى م�صر ،ويو�ضح �شكل ( )3-2عدد م�شروعات �آلية
التنمية النظيفة حيث مت منح املوافقة املبدئية على عدد ( )55م�شروع ًا منذ بدء عمل اللجنة وحتى
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2009؛ وتبلغ التكلفة اال�ستثمارية لتلك امل�شروعات حوايل  1.3مليار دوالر �أمريكي وحتقق خف�ض ًا
�سنوي ًا ب�أكرث من  8مليون طن ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ.

�شكل ( )3 -2يو�ضح عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة التي متت املوافقة عليها (مبدئيا ونهائيا) من اللجنة
الوطنية لآلية التنمية النظيفة منذ بدء عملها فى  2005وحتى نهاية 2009

ب  -تفعيل اللجنة الوطنية للتغريات املناخية:
مت تفعيل اللجنة الوطنية للتغريات املناخية بقرار رئي�س جمل�س الوزراء فى عام  2007والتي ت�ضم ممثلي
وزارات اخلارجية واملوارد املائية والري والزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي والكهرباء والطاقة والبرتول
والتجارة وال�صناعة والتنمية االقت�صادية والدفاع� ،إىل جانب خرباء من الهيئات واجلهات ذات ال�صلة؛
للعمل على و�ضع اال�سرتاتيجيات اخلا�صة بالقطاعات والوزارات املعنية (الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي
– الري واملوارد املائية – الكهرباء والطاقة) ملواجهة ظاهرة تغري املناخ .هذا بالإ�ضافة �إىل و�ضع
ت�صور نحو �إن�شاء مركز متيز لتجميع البيانات واملعلومات اخلا�صة مبو�ضوعات وق�ضايا تغري املناخ،
مع اال�ستفادة من الإمكانيات امل�ؤ�س�سية ملركز معلومات جمل�س الوزراء ،والعمل على �إن�شاء مركز وطني
لبحوث ودرا�سات التغريات املناخية ،مع ت�شكيل جلنة للعلوم والتكنولوجيا تعمل على التن�سيق مع اللجنة
الوطنية للتغريات املناخية وتوجه العمل البحثي فيما بني املراكز البحثية الوطنية ،هذا بالإ�ضافة �إىل
�إعداد قائمة بامل�شروعات اال�سرت�شادية فى جمايل التخفيف والتكيف.
ج � -إن�شاء الإدارة املركزية للتغريات املناخية
من �أجل تطوير وتفعيل الكيان امل�ؤ�س�سي للتغريات املناخية فى م�صر؛ حر�صت وزارة الدولة ل�شئون
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البيئة على �إن�شاء الإدارة املركزية للتغريات املناخية (ت�ضم عدد ًا من الإدارات العامة التخ�ص�صية
كالإدارة العامة للمخاطر والتكيف ،والإدارة العامة للتخفيف و�آلية التنمية النظيفة ،والإدارة العامة
للبحوث وتكنولوجيا تغري املناخ ،هذا بالإ�ضافة �إىل �إدارة معلومات التغريات املناخية) والتي تعمل على
حتقيق الأهداف التالية:
•االرتقاء بالأداء الوطني فى جمال التكيف مع تغريات املناخ فى �إطار اخلطط الوطنية
للقطاعات املختلفة.
•امل�ساهمة فى انتهاج ا�سرتاتيجية تنموية منخف�ضة الكربون لتحقيق التنميــــة امل�ستدامة.
•زيادة القدرة الوطنية على اجتذاب الدعم الدويل واال�ستفادة منه.
•التن�سيق مع اجلهات الدولية والدول النامية لتجنب فر�ض �أية التزامات خلف�ض الأنبعاثات
على الدول النامية ومنها م�صر ،والتي تتعار�ض مع خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
•رفع الوعي بق�ضية تغري املناخ على جميع امل�ستويات.

 3-5-2امل�شروعات اال�سرت�شادية والتنفيذية:

�أ  -فى جمال التخفيف من �آثار التغريات املناخية
•اهتمت م�صر منذ الثمانينات بالقيام بعدد من امل�شروعات ،خا�صة فى جمال الطاقة ،كان
لبع�ضها اثر غري مبا�شر فى احلد من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري ،خا�صة ثاين �أك�سيد
الكربون .فمثال اهتمت م�صر بالتو�سع فى ا�ستخدام الغاز الطبيعي حمل الوقود ال�سائل،
بعد اكت�شاف كميات كبرية من الغاز الطبيعي .ولقد �أدى التو�سع فى ا�ستخدام الغاز فى توليد
الكهرباء بالإ�ضافة �إىل حتويل وحدات توربينات الغاز من الدائرة املفتوحة �إىل الدائرة املركبة
�إىل زيادة كفاءة توليد الكهرباء بن�سبة ت�صل �إىل  . %50وترتب على ذلك انخفا�ض ملحوظ
فى انبعاث ثاين �أك�سيد الكربون .كما اهتمت م�صر با�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة
(خا�صة فى املناطق النائية والريفية) كم�صادر بديلة للطاقة لتخفيف االعتماد على امل�صادر
التقليدية� .إال �أن انت�شار تكنولوجيات الطاقة املتجددة ال يزال متوا�ضعا للغاية.
•ومنذ عام  ،1995تبنت م�صر من خالل جهاز �شئون البيئة برناجمني:
1 .1برنامج "تدعيم خطة العمل الوطنية" ،حيث قام فريق عمل ب�إجراء عدد
من الدرا�سات فى جمال تغري املناخ �أدت �إىل �إ�صدار التقرير اخلا�ص بتدعيم خطة
العمل الوطنية عام .1997
2 .2برنامج "بناء القدرات امل�صرية لال�ستجابة خلطط الإبالغ الوطنية
اخلا�صة باتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ"  ،بالتعاون مع
مرفق البيئة العاملي.
وعلى �ضوء هذين الربناجمني ،ودرا�سات �أخرى مكملة ،مت و�ضع �سيا�سات وخطط للحد من
انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري فى �ضوء اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ،
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وخطة الإبالغ الوطنية عن تغري املناخ ،وفى هذا الإطار �أ�صدر جهاز �شئون البيئة اخلطة
الوطنية الإجرائية لتغري املناخ عام .1999
•ومثال للم�شروعات التنفيذية "م�شروع حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة واحلد من غازات
االحتبا�س احلراري" والذي يتم تنفيذه من خالل وزارة الكهرباء والطاقة ،وامل�شروع ممول
بال�شراكة بني الوزارة ومرفق البيئة العاملي /برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ويطبق بوا�سطة
هيئة كهرباء م�صر وجهاز تخطيط الطاقة .ويهدف امل�شروع �إىل تدعيم حت�سني كفاءة
ا�ستخدام الطاقة و�إزالة العقبات لتحقيق تخفي�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري على
املدى الطويل ،من عمليات توليد الطاقة الكهربائية.
•برامج الطاقة اجلديدة واملتجددة :يجرى حالي ًا تنفيذه لتوليد الكهرباء من الطاقة
اجلديدة واملتجددة ،وذلك من خالل وزارة الكهرباء  -هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة.
وي�شتمل الربنامج امل�صري لإنتاج الكهرباء بالقدرات الكبرية من نظم الطاقة املتجددة على
برناجمني فرعيني:
1 .1الربنامج الفرعي للنظم الكهربائية لطاقة الرياح؛ واملنفذ على �سواحل
البحر الأحمر ومنطقة خليج ال�سوي�س مبعرفة هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة،
ومب�ساندة الدول املانحة ،والقطاع اخلا�ص.
2 .2الربنامج الفرعي للتوليد احلراري للكهرباء؛ ويت�ضمن امل�شروع ا�ستخدام
النظم ال�شم�سية �أو احلرارية للكهرباء بقدرة  127ميجاوات واملنفذ بالكرميات.
•تنفيذ عدد من امل�شروعات اال�سرت�شادية لنقل تكنولوجيات خف�ض االنبعاثات
مثال :م�شروع جمع وحرق غاز امليثان من كمر املخلفات ال�صلبة ،بهدف ت�شجيع القطاع
اخلا�ص على اال�ستثمار فى تلك النوعية من م�شروعات الطاقة النظيفة ومعاجلة املخلفات،
مثال م�شروع �أونيك�س مبحافظة اال�سكندرية.
•ومن �أجل امل�ساهمة للحد من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري يتم تنفيذ الربنامج
القومى لإن�شاء الغابات ال�شجرية حتت �إ�شراف وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي
فى كل مناطق م�شروعات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي �أو ال�صرف ال�صناعي ،كما فى
�سرابيوم /الإ�سماعيلية ،ومدينة ال�سادات /املنوفية ،وطور �سيناء /جنوب �سيناء ،وواحة
اخلارجة /الوادي اجلديد ،وباري�س/الوادي اجلديد ،و�إدفو�/أ�سوان ،ومدينة الأق�صر ،وقنا،
و�أبو روا�ش/اجليزة ،والإ�سكندرية.
ب  -فى جمال التكيف مع التغريات املناخية
•يتم تنفيذ الربنامج امل�صرى للتغريات املناخية  2011 – 2008 CCRMPبدعم من برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي  -ال�صندوق الأ�سباين لتحقيق �أهداف الألفية الإمنائية ،وهو برنامج
وطني �شامل يتم تنفيذه من خالل عدة وزارات وقطاعات ،وي�ستهدف تطبيق مبد�أي التكيف
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والتخفيف ،ويتكون الربنامج من مكون املجل�س الأعلى للطاقة لدعم �أهداف �سيا�سة املجل�س
الأعلى للطاقة فى جماالت الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ،ومكون �آلية التنمية النظيفة من
�أجل تعزيز وت�شجيع اال�ستفادة من �آلية التنمية النظيفة لإ�ضافة فائدة �إقت�صادية جديدة
للم�شروعات اال�ستثمارية ،ومكون التنب�ؤ والإدارة املتكاملة للموارد املائية لو�ضع �سيناريوهات
النعكا�سات تغري املناخ و�إدراجها فى اخلطط الوطنية للإدارة املتكاملة للموارد املائية .و�أخري ًا
مكون التكيف للقطاع الزراعي لتطوير حما�صيل قادرة على حتمل الظروف املناخية القا�سية،
ونق�ص املياه ،وملوحة الرتبة ،وارتفاع درجات احلرارة.
•وت�أكيد ًا لأهمية اتخاذ الإجراءات اجلادة نحو تنفيذ م�شروعات التكيف وتوفري م�صادر متويل
لها ،حتر�ص وزارة الدولة ل�شئون البيئة على التن�سيق مع اجلهات واملنظمات املانحة كمرفق
البيئة العاملي؛ حيث يتم تنفيذ م�شروع الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية بهدف التخطيط
املتكامل لتنمية املنطقة ال�ساحلية الواقعة بني حمافظتي الإ�سكندرية ومر�سى مطروح ،وحت�سني
البيئة املحيطة واحلفاظ على التنوع البيولوجي للنظام احليوي.
•كما حتر�ص وزارة الدولة ل�شئون البيئة على التن�سيق مع الوزارات واجلهات املعنية والعمل
على توفري التمويل الالزم لإن�شاء منوذج ريا�ضي ملحاكاة الآثار ال�سلبية للتغريات املناخية على
القطاعات املهددة مب�صر كاملوارد املائية واملحا�صيل الزراعية واملناطق ال�ساحلية؛ بهدف
توفري البيانات واملعلومات الالزمة لإعداد الدرا�سات التخ�ص�صية الوطنية والتي ت�ساعد
خرباء التخطيط واالقت�صاد علي التنب�ؤ مب�ستقبل الأمن الغذائي والإ�سكان فى م�صر.
•تبذل وزارة املوارد املائية والري جهود ًا لو�ضع نظام للتنب�ؤ والر�صد والنمذجة ،كما تعمل على
درا�سة مدي ت�أثر حو�ض النيل نحو الزيادة والنق�صان ملوارده املو�سمية والدائمة ،ومو�ضوعات
حماية ال�سواحل امل�صرية املطلة علي البحر املتو�سط.
• تبذل وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي جهود ًا من �أجل �إنتاج الأ�صناف الزراعية املت�أقلمة
مع �آثار التغريات املناخية من حرارة مرتفعة �أو ندرة فى مياه الري �أو ملوحة زائدة ،وتنفيذ
م�شروعات لتقييم الأرا�ضي املهجورة زراعي ًا .كما �أ�صدر ال�سيد وزير الزراعة وا�ست�صالح
الأرا�ضي قرارا ب�إن�شاء مركز معلومات التغريات املناخية. حدد القرار مهام املركز فى جتميع
وتداول البيانات الالزمة لدرا�سة العالقة بني تغري املناخ وقطاع الزراعة ،و�إيجاد قنوات ات�صال
علي ال�صعيدين الإقليمي والدويل مل�صادر معلومات التغريات املناخية ،وتعزيز التعاون وتبادل
املعلومات بني خمتلف الوزارات واجلهات البحثية واجلامعات بخ�صو�ص التغريات املناخية.
وقد جاء القرار كا�ستجابة لتو�صية ال�سيد املهند�س وزير الدولة ل�شئون البيئة نحو �إن�شاء املركز
وال�شروع فى عقد اجتماعات ربع �سنوية برئا�سة وزير الزراعة ملناق�شة مهام و�أن�شطة املركز.
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 4-5-2م�شروع تقييم االحتياجات التمويلية مل�شروعات التغريات املناخية

تعمل م�صر على تنفيذ امل�شروع فى قطاعي الزراعة وحماية ال�سواحل فى �إطار تنفيذ حمور التكيف،
وفى قطاعي ال�صناعة والطاقة فى �إطار تنفيذ حمور التخفيف ،وذلك من �أجل �إعداد قائمة بتلك
امل�شروعات وتقدميها �إىل م�ؤمتر الأطراف لإيجاد التمويل الدويل الالزم لتلك امل�شروعات .كما تعمل
م�صر علي �إعداد تقرير االحتياجات التمويلية لتغري املناخ على م�ستوى التكيف والتخفيف واملعروف
با�سم تقرير االحتياجات (.)NEEDS

 6-2الر�ؤية امل�ستقبلية

•االرتقاء بالأداء الوطني على امل�ستويني الوطني والدويل ال�ستمرار العمل فى جمال التغريات
املناخية مبختلف القطاعات املعنية وبالتن�سيق الكامل معها ،مع تطوير البناء امل�ؤ�س�سي
للتغريات املناخية.
•العمل على �إن�شاء وتفعيل جمل�س �أعلي للتغريات املناخية برئا�سة رئي�س الوزراء وع�ضوية
الوزراء املعنيني ،ويكون وزير الدولة ل�شئون البيئة هو مقرر هذا املجل�س ،و�إن�شاء جلنة
العلوم والتكنولوجيا ،وت�ضم فى ع�ضويتها نخبة من علماء م�صر فى جمال التغريات املناخية
واملجاالت املتعلقة به (زراعة – ري – �أر�صاد جوية – �صحة – برتول – كهرباء) وتكون
برئا�سة �أحد العلماء و�إن�شاء مركز متيز للتغريات املناخية (لتوفري البيانات واملعلومات)
بوزارة الدولة ل�شئون البيئة ،يكون من بني مهامه دعم �إعداد تقارير الإبالغ الوطنية ب�شكل
دوري على �أن يكون نواة للمركز القومي لبحوث التغريات املناخية
•ال�ضرورة امللحة لإعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للتكيف مع التغريات املناخية ،و�إعداد
اال�سرتاتيجية الوطنية القت�صاد منخف�ض الكربون ،هذا بالإ�ضافة �إىل تطوير الأداء فى جمال
�آلية التنمية النظيفة ال�ستقطاب اال�ستثمارات الدولية فى هذا املجال
•رفع الوعي جتاه ق�ضايا التخفيف والتكيف على املدى الطويل.
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املراجع

•التقري ��ر التجميع ��ي الراب ��ع ال�ص ��ادر ع ��ن الهيئ ��ة احلكومي ��ة الدولي ��ة املعني ��ة بتغ�ي�ر املناخ
(2007)IPCC
•تقرير الإبالغ الوطني الثاين  ،2010ال�صادر عن وزارة الدولة ل�شئون البيئة
•منظمة ال�صحة العاملية http://www.who.int/ar
•برنامج الأمم املتحدة للبيئة:

http://www.grida.no/publications/vg/africa/page/3131.aspx

•مرفق البيئة العاملي http://www.undp.org/gef

•وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضيwww.agr-egypt.gov.eg :

•وزارة الكهرباء والطاقةwww.moee.gov.eg :

•العر�ض التقدميي لوزارة الدولة ل�شئون البيئة �أمام جمل�س ال�شورى /الإدارة املركزية للتغريات
املناخية :فرباير 2010
•درا�سة حول التغريات احلادثة فى درجات احلرارة نتيجة الت�أثر بتغري املناخ
2005 : Egypt In Changes Temperature Spatial And Temporal Recent

الفصل الثالث

تغير المناخ
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1 - 3مقـــدمة:

تقوم طبقة الأوزون بدور املر�شح الطبيعي والدرع الواقية الذي يحيط بالأر�ض ليحمي جمي َع
املخلوقات ِمن اجلزء ال�ضار من الأ�شعة فوق البنف�سجية ) )Ultra Violet –Bالتى تهدد �صحة
ِ
الإن�سان و�سالمته.
وي�أتى م�صدر التهديد لهذه الطبقة نتيجة �أعمال وتكنولوجيا ابتدعها الإن�سان مع تطور احلياة
املدنية وا�ستحداث مواد كيميائية جديدة  ،مما نتج عنه زيادة انبعاث الغازات من املواد امل�سببة
ال�ستنفاد طبقة الأوزون .

 2-3الأ�ضرار البيئية وال�صحية الناجمة عن ا�ستنفاد طبقة الأوزون :

أر�ض لها
الأ�شع ِة فوق البنف�سجية ) )Ultra Violet –Bالتي َت�أتى ِمن
�سطح ال ِ
ِ
ال�شم�س �إىل ِ
اجللد وكتاراكت العني ونق�ص املناعة،
إن�سان
ِ
�سبيل املثال� :إ�صاب ُة ال ِ
ب�سرطان ِ
ت�أثريات �ضارة منها على ِ
للنباتات اخل�ضراء مما يقلل من منو
َّمثيل ال�ضوئي ()Photosynthesis
ِ
كما �أ َّنها ت�ؤ ِّث ُر فى عملي ِة الت ِ
النبات و�إنتاج املحا�صيل الزراعية ,وت�ؤثر على نظم البيئة املائية .وهذا ي�ؤدي �إىل خلل فى توازن النظام
العام للطبيعة واحلياة على الأر�ض وارتباط ذلك بت�أثريات على تغري املناخ العاملي .الأم ُر الذي يهدِّ د
�صحة الإن�سانَ و�سالمة البيئة.

 3-3امل�ؤ�شرات البيئية

تتمثل امل�ؤ�شرات البيئية اخلا�صة بطبقة الأوزون فى االلتزام ب�أحكام ومقررات بروتوكول مونرتيال
ب�ش�أن اخلف�ض التدريجى ال�ستهالك املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون و�صوال �إىل التخل�ص التام وفقــا
للجداول الزمنية املحـددة بالربوتوكول والتعديالت املختلفة التى �أدخلت عليه.
 .أقطاع الهالون:
يقوم جهاز �شئون البيئة بتجميع الهالونات من اجلهات التي لديها خمزون راكد نتيجة �إمتام
التحول �إيل بدائل �أخري فى �أنظمة مكافحة احلريق ،ويتم ت�سليم الكميات املجمعة �إىل بنك الهالون
ب�شركة حلـوان لل�صناعات الهند�سية ( م�صنع  99احلربى �سابق ًا) لتدويرها و�إعادة ا�ستخدامها فى
االحتياجات ال�ضرورية ال�ستخدامها فى خمتلف القطاعات احليوية بالدولة ،حيث ي�سمح با�ستخدام
الهالونات فى بع�ض �أنظمة الإطفاء اخلا�صة بت�أمني املعدات احلرجة باهظة الثمن ،وللمحافظة على
ال�صالحية الفنية للطائرات وال�سفن والدبابات و�أنظمة االت�صاالت واحلا�سبات الآلية املركزية وغريها
من املعدات الإلكرتونية املتطورة والبالغة الأهمية من الناحية اال�سرتاتيجية وذلك حلني �إمتام التحول
ال�ستخدام بدائل غري م�ستنفدة لطبقة الأوزون خالل ال�سنوات املقبلة ،ويو�ضح �شكل رقم ()1-3
اخلف�ض التدريجي فى كميات الهالون التي مت ا�ستريادها .

الفصل الثالث

حماية طبقة األوزون

93

�شكل ( )1-3اخلف�ض التدريجي لإ�سترياد الهالون

 .بقطاع الأيرو�سوالت الطبية:
يقوم جهاز �شئون البيئة بالتعاون مع وزارة ال�صحة لتحويل خطوط انتاج ال�شركات امل�صنعة
لاليرو�سوالت الطبية التي ت�ستهلك  163طن ًا من املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ) (CFC'sكمـواد
دافعة لعبوات بخاخات عــالج �أمرا�ض الربو واحل�سا�سية ال�صدرية  ،ومن املنتظر الإنتهاء الكامل من
حتويل خطوط انتاج �شركات الأدوية بنهاية عام .2010

�شكل ( )2-3اخلف�ض التدريجي لإ�سترياد الهالون
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 .جقطاع ال�صيانة والإ�صالح لأجهزة التربيد والتكييف :
تهدف الإ�سرتاتيجية امل�صرية �إىل �إيقاف ا�سترياد املواد الكلوروفلوروكربونية ()CFC's
امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وامل�ستخدمة فى �صيانة �أجهزة التربيد والتكييف ،ومن املنتظر االنتهاء
الكامل من تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية بنهاية عام  ،2011ويو�ضح �شكل رقم ( )3-3اخلف�ض التدريجي
فى كميات املواد الكلوروفلوروكربونية التي مت ا�ستريادها .

�شكل ( )3-3اخلف�ض التدريجي فى ا�سترياد املواد الكلوروفلوروكربونية

 .دقطاع بروميد امليثايل :
•تهدف اال�سرتاتيجيه امل�صرية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة ايل اخلف�ض
التدريجي فى ا�ستخدامات مادة بروميد امليثايل فى معاملة الرتبة وتبخري احلبوب وتخزين
احلا�صالت الزراعية ،ومن املنتظر االنتهاء الكامل من تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية للتخل�ص
النهائي من ا�ستهالك مادة بروميد امليثايل امل�ستنفدة لطبقة الأوزون (  317طن ًا� /سنوي ًا )
بحلول عام  2013والتحول ال�ستخدام البدائل ال�صديقة واملنا�سبة للبيئة امل�صرية.
•وبالتعاون مع جامعة �أملرييا الأ�سبانية مت �إن�شاء ثالث �صوب حديثة لتطعيم اخل�ضر على
�أ�صول مقاومة ك�أحـد بدائل بروميد امليثايل امل�ستخدمة عامليا وتبلـغ طـاقة كل �صوبة  5مليون
�شتلة مطعمة �سنويا (من الطماطم ال�شريي والفلفل واخليار والبطيخ والكنتالوب).
•كما ا�ستحدث امل�شروع تقدمي بديل حملى لربوميد امليثايل هو الزراعة على ق�ش الأرز حيث
مت زراعة �أحد املحا�صيل الت�صديرية الهامة وهو حم�صول الفراولة ب�أ�صناف خم�ص�صة
للت�صدير ولقد كانت النتائج ممتازة ت�ؤكد علي �أهمية اال�ستمرار فى التو�سع فى هذا املجال
مما ي�ساعد فى حل �أحد امل�شاكل البيئية وهي حرق ق�ش الأرز.
الفصل الثالث
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�صورة ( )1-3زراعة الفراولة علي باالت ق�ش الأرز

 .هالإ�سرتاتيجية امل�صرية لوقف ا�ستخدام املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية :HCFC’s
تعترب املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من �أهم املواد امل�ستخدمة فى العديد من القطاعات
و�أهمها قطاع �صناعة الفوم والعزل احلراري – قطاع �صناعة الثالجات والتربيد والتكييف – قطاع
املذيبات ،وبالرغم من �أنها ذات قدرات منخف�ضة على ا�ستنفاد طبقة الأوزون ( )ODPفان لها قدرات
مرتفعة ت�ساعد علي تفاقم ظاهرة االحتبا�س احلراري (.)GWP
ويتم حاليا تعديل وحتديث الت�شريعات القانونية واللوائح اخلا�صة با�سترياد وا�ستخدام مواد
 ، HCFC'sو�إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية لوقف ا�ستخدام هذه املواد فى املجاالت املختلفة.
ويو�ضح اجلدول رقم ( )1-3الربنامج الزمني لوقف ا�ستخدام املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 HCFC'sامل�ستنفدة لطبقة الأوزون للدول العاملة باملادة اخلام�سة (منها م�صر) لربوتوكول مونرتيال
حلماية طبقة الأوزون .
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جدول ( )1-3الربنامج الزمني لوقف ا�ستخدام املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية امل�ستنفدة لطبقة الأوزون( )HCFC's
املادة

م�ستوى الأ�سا�س

معايري الرقابة علي الإنتاج واال�ستهالك
جتميد م�ستويات الإنتاج واال�ستهالك (  1يناير ) 2013
خف�ض بن�سبة  1 ( %10يناير ) 2015

املجموعة الأوىل
املواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC’s

متو�سط
ا�ستهالك �سنوات
2010 - 2009

خف�ض بن�سبة  1 ( %35يناير ) 2020
خف�ض بن�سبة  1 ( %67.5يناير ) 2025
خف�ض بن�سبة  1 ( %100يناير ) 2030
مع �إمكانية منح �إعفاءات لال�ستخدامات ال�ضرورية.

 4-3الر�ؤية امل�ستقبلية

ت�سعى ال�سيا�سة البيئية امل�صرية �إىل للتخل�ص الكامل من ا�ستخدام املواد امل�ستنفدة للأوزون فى
جميع القطاعات وتعتمد الوزارة فى املرحلة املقبلة على الآتي:
•ت�سهيل االمتثال لأحكام بروتوكول مونرتيال حلماية طبقة الأوزون وذلك دون امل�سا�س بالربامج
التنموية �أو الت�أثري على الأولويات التي ت�ضعها الدولة من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة.
•املعاونة فى توفيق �أو�ضاع ال�شركات الوطنية التي ت�ستخدام املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 HCFC'sامل�ستنفدة لطبقة الأوزون لكي تعمل ببدائل �صديقة للبيئة.
•التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة و�إمدادها ب�أجهزة حتليل غازات التربيد وعقد
الربامج التدريبية على ا�ستخدام تلك الأجهزة.
•اال�ستمرار فى تنفيذ برامج اال�سرتجاع والتدوير للمواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون.
•تكثيف حمالت التوعية بالبدائل ال�صديقة للبيئة وتوجيهها لكافة �شرائح املجتمع.

الفصل الثالث
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الفصل الرابع
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4 444مقدمة

ال�ضو�ض ��اء ه ��ى �إحدى م�ش ��كالت الع�صر التى تعانى منه ��ا كثري من بلدان العامل نظ ��ر ًا لت�أثريها
ال�ض ��ار عل ��ى ال�صحة العامة للمواطنني �س ��واء البدنية �أو النف�سية �أو االجتماعي ��ة وال يعتمد حل م�شكلة
ال�ضو�ض ��اء فق ��ط على القوانني واخلطط الت ��ى ت�ضعها الدولة للحد منها ولك ��ن يعتمد �أي�ض ًا على تغيري
�سلوكيات املواطنني ووعيهم بااللتزام بالقواعد والقوانني اخلا�صة باحلد من ال�ضو�ضاء.
ومنذ ع ��ام � 1980أثارت منظمة ال�صح ��ة العاملية م�شكلة ال�ضو�ضاء البيئي ��ة ،وت�أثرياتها ال�صحية
عل ��ى املواطنني وفى ع ��ام  1999قامت ب�إ�صدار �إر�شادات باحلدود امل�سموح بها مل�ستويات ال�ضو�ضاء فى
الأماك ��ن املختلفة للحفاظ على �صحة املواطنني والتى ميك ��ن الإرتكاز عليها عند �إعداد معايري وحدود
منا�سبة للتحكم فى ال�ضو�ضاء .
وتعتم ��د الإدارة املتكامل ��ة للتحكم فى ال�ضو�ض ��اء على توافر عدة عنا�صر �أ�سا�سي ��ة منها  :بيانات
الر�ص ��د الأ�سا�سي ��ة  ،مناذج التوقع بال�ضو�ض ��اء  ،املعايري واحلدود الآمنة مل�ستوي ��ات ال�ضو�ضاء جلميع
امل�ص ��ادر واملناط ��ق املختلف ��ة  ،اخلط ��ط واحلل ��ول الفنية للحد م ��ن ال�ضو�ض ��اء للو�ص ��ول �إىل املعايري
املو�ضوعة والتي ت�شمل توزيع ا�ستخدامات الأرا�ضي وحتديد مواقع املن�ش�آت التي تتطلب مناطق هادئة.
وفى �إطار ذلك قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�إعداد خطط احلد من ال�ضو�ضاء بالتن�سيق مع كافة
ال ��وزارات واجلهات املعنية  ،وتنفيذ خطة لر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء فى حمافظات م�صر التي تعاين
م ��ن م�شكلة ال�ضو�ضاء وذل ��ك للوقوف على م�ستويات ال�ضو�ضاء احلالية و�إعداد اخلطط واحللول للحد
منها والو�صول �إىل املعايري امل�سموح بها حفاظ ًا على �صحة املواطنني.

�4 444شبكة ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء:

فى �إطار خطة ر�صد ال�ضو�ضاء ملحافظات القاهرة الكربى  ...مت خالل هذا العام ا�ستكمال ر�صد
م�ستويات ال�ضو�ضاء فى كافة �أحياء حمافظة القاهرة  ،وذلك ملقارنة نتائج ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء
باملناطق ال�شرقية وال�شمالية والغربية ملحافظة القاهرة بنتائج العام ال�سابق  2008للوقوف على مدى
تفعي ��ل التو�صيات املقرتح ��ة للحد من ال�ضو�ضاء وتنفيذها والتعرف على الأ�سباب التى �أدت اىل ارتفاع
م�ستويات ال�ضو�ضاء خالل هذا العام عن عام الأ�سا�س فى ر�صد ال�ضو�ضاء لتلك املناطق.
وف ��ى نهاية ع ��ام  2009مت نقل بع�ض حمطات �شبك ��ة ر�صد ال�ضو�ضاء من بع� ��ض �أحياء حمافظة
القاه ��رة لإع ��ادة توزيعها على باق ��ي حمافظات القاهرة الكربى (اجلي ��زة – القليوبية – � 6أكتوبر) ،
حي ��ث مت االحتفاظ بعدد  15حمطة فى حمافظة القاهرة و 3حمطات مبحافظة حلوان  ،ومت تركيب 7
حمط ��ات فى حمافظة اجليزة و 3حمطات مبحافظ ��ة القليوبية وحمطتني مبحافظة � 6أكتوبر .وقد مت
اختي ��ار جميع املواقع لت�شمل الأن�شطة املختلفة بكل حمافظة لتحديد م�ستوى ال�ضو�ضاء بها وم�صادرها
و�إع ��داد برام ��ج خف�ض ال�ضو�ضاء ف ��ى تلك املناطق  ،كم ��ا مت ا�ستكمال ر�صد ال�ضو�ض ��اء بباقي �أحياء
حمافظ ��ات القاه ��رة الكربى مبحطات الر�صد املتنقل ��ة � ،إذ مت ر�صد م�ستوي ��ات ال�ضو�ضاء فى مدينة
ال�شيخ زايد بـمحافظة � 6أكتوبر ومدينة العبور مبحافظة القليوبية ومدينة ال�شروق مبحافظة حلوان.
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4 444معدالت ال�ضو�ضاء فى حمافظة القاهرة لعامى 2009 ، 2008

4 44444م�ستوى ال�ضو�ضاء فى امليادين الرئي�سية

�شكل ( )1-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث بامليادين الرئي�سة مبحافظة القاهرة  -عامي 2009 ،2008

يو�ض ��ح �ش ��كل (  )1-4ارتفاع م�ستوي ��ات ال�ضو�ضاء
لفرتت ��ي النه ��ار وامل�ساء ف ��ى مواقع الر�ص ��د مبيداين
العتب ��ة وروك�سي عن املعايري امل�سموح بها  ،بينما كانت
م�ستوي ��ات ال�ضو�ض ��اء ف ��ى مواقع املحط ��ات مبيادين
التحري ��ر – رم�سي� ��س – الأوبرا فى احل ��دود امل�سموح
بها طبق ًا للمعايري امل�سموح بها عاملي ًا.
مبقارن ��ة م�ستويات ال�ضو�ضاء لعامي 2009 ، 2008
واملقا�سة لثالث فرتات يومي ًا ( نهار – م�ساء – ليل)
مبواق ��ع الر�صد فى ه ��ذه امليادي ��ن اخلم�سة يالحظ
ارتف ��اع م�ستوي ��ات ال�ضو�ض ��اء مبق ��دار م ��ن � 1إىل � 2صورة ( )1-4موقع حمطة الر�صد الكائنة مبيدان روك�سي
دي�سيب ��ل خالل ع ��ام  2009عن العام ال�سابق جلميع فرتات اليوم الثالث فى ميادين الأوبرا ورم�سي�س
وروك�س ��ي  ،ويرجع ذلك �إيل زيادة ع ��دد املركبات واحلركة التجارية بهذه امليادين  ،حيث ت�شري بيانات
الإدارة العامة للمرور �إيل الزيادة ال�سنوية لعدد املركبات التي يتم ترخي�صها مب�صر بن�سبة ترتاوح بني
� 10إيل � %15سنوي� � ًا  ،وي�أتي �أرتفاع م�ستويات ال�ضو�ضاء هذا العام بهذه امليادين على الرغم من اتخاذ
الإجراءات التخطيطية ل�سيولة املرور فى هذه امليادين مثل وجود كامريات مراقبة املركبات ،والت�شديد
فى تطبيق قانون املرور اجلديد.
102

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

كم ��ا يالحظ ع ��دم وجود اختالف ملح ��وظ فى م�ستوي ��ات ال�ضو�ضاء خالل عام ��ي 2009 ، 2008
جلميع فرتات اليوم الثالث فى كل من ميدان التحرير وميدان العتبة .
4 44444م�ستوى ال�ضو�ضاء فى املناطق ال�صناعية

�شكل ( )2-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملناطق ال�صناعية مبحافظة القاهرة

يو�ضح ال�شكل ( )2-4ارتفاع م�ستويات ال�ضو�ضاء
املقا�س ��ة لفرتات اليوم الث�ل�اث فى مواقع الر�صد
املمثل ��ة لث�ل�اث مناط ��ق �صناعي ��ة ( الأمريي ��ة -
ال�شرابي ��ة – املع�ص ��رة ) ع ��ن احل ��دود واملعايري
ال ��واردة بالالئح ��ة التنفيذي ��ة لقان ��ون البيئ ��ة ،
ويالح ��ظ ارتف ��اع م�ستوي ��ات ال�ضو�ض ��اء مبوقعي
خم ��ازن �شركة التع ��اون ب�شارع �ش ��ركات البرتول
و�شرك ��ة النيل للأدوية ب�ش ��ارع ال�سواح خالل عام
 2009ع ��ن العام ال�ساب ��ق  ، 2008بينما مل يحدث
�أي تغيري ملحوظ فى نتائج ر�صد ال�ضو�ضاء خالل �صورة (  ) 2-4حمطة الر�صد الكائنة ب�شركة النيل للأدوية  -الأمريية
هذا العام عن العام ال�سابق فى موقع حمطة كهرباء جنوب القاهرة ،وترتاوح م�ستويات ال�ضو�ضاء
ف ��ى هذه املناطق خالل ه ��ذا العام بني ( )84-73دي�سيبل نهار ًا وم�ساء ًا و( )83-72دي�سيبل لي ًال
 ،وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر �أن ال�ضو�ضاء فى هذه املواقع ترج ��ع �إيل احلركة املرورية بالطرق الواقعة
عليها املحطات وال تعترب املن�ش�آت ال�صناعية هي امل�صدر الرئي�سي لل�ضو�ضاء .
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4 44444م�ستوى ال�ضو�ضاء فى املناطق التجارية والإدارية
ال يزال هناك �أرتفاع فى م�ستويات ال�ضو�ضاء هذا العام بجميع املواقع التجارية والإدارية باملناطق
ال�شمالي ��ة وال�شرقي ��ة والغربية التى مت الر�ص ��د فيها عن احلدود واملعايري ال ��واردة بالالئحة التنفيذية
لقانون البيئة  ،ومبقارنة نتائج هذا العام عن العام ال�سابق يت�ضح ما يلي :
�أو ًال  :املنطقة ال�شمالية :

�شكل ( )3-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملواقع التجارية والإدارية باملنطقة ال�شمالية ملحافظة القاهرة

يت�ض ��ح من ال�شكل ( )3-4عدم وجود تغري ملح ��وظ مل�ستويات ال�ضو�ضاء لعام  2009عن العام ال�سابق
 2008فى مواقع الر�صد مبكتب بريد دير املالك وجممع �أحياء �شربا  ،حيث ترتاوح م�ستويات ال�ضو�ضاء
فى هذين املوقعني بني ( )76-73دي�سيبل نهار ًا وم�ساء ًا و حوايل ( ) 72-70دي�سيبل لي ًال.
ثاني ًا  :املنطقة ال�شرقية :

�شكل ( )4-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملواقع التجارية والإدارية باملنطقة ال�شرقية ملحافظة القاهرة
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يت�ضح من ال�ش ��كل رقم (� )4-4أن هناك �إنخفا�ض ًا
طفيف ًا مل�ستويات ال�ضو�ضاء فى جميع فرتتي امل�ساء
واللي ��ل لع ��ام  2009ع ��ن الع ��ام ال�ساب ��ق  2008فى
موق ��ع الر�صد مبنطق ��ة حي املطري ��ة ،ويرجع ذلك
�إيل قل ��ة توافد الطالب عل ��ى املدار�س املوجودة فى
ه ��ذه املنطقة فى الربع الأخري من عام  2009خوف ًا
من انت�شار مر�ض �أنفلون ��زا اخلنازير مما �أثر على
املتو�سط ال�سنوى مل�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة  ،وفى
املقابل هن ��اك �أرتفاع طفيف مل�ستوي ��ات ال�ضو�ضاء �صورة (  ) 3-4حمطة الر�صد الكائنة باجلامعة العمالية – طريق الأوتو�سرتاد
ه ��ذا الع ��ام عن الع ��ام ال�ساب ��ق فى جمي ��ع فرتات
الي ��وم الث�ل�اث مبوقع الر�صد مبنطقة حمطة مرتو املرج اجلديدة ،ويرج ��ع ذلك �إىل زيادة الأن�شطة
التجاري ��ة والباعة اجلائلني وزيادة عدد �سيارات الأجرة التى تقف ب�شكل ع�شوائي لتحميل الركاب
داخ ��ل وخارج القاهرة بالإ�ضاف ��ة �إىل وجود عمليات حفر باملنطقة ،بينم ��ا ال يوجد تغيري ملحوظ
ف ��ى موقعي الر�صد باجلامعة العمالية واجلهاز املركزي للتعبئ ��ة العامة والإح�صاء مبدينة ن�صر.
وت�ت�راوح م�ستوي ��ات ال�ضو�ضاء فى هذه املواقع هذا العام ب�ي�ن ( )85-78دي�سيبل نهار ًا وم�ساء ًا ،
( )84-76دي�سيبل لي ًال .
ثالث ًا  :املنطقة الغربية

�شكل ( )5-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملواقع التجارية والإدارية باملنطقة الغربية ملحافظة القاهرة
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يت�ض ��ح م ��ن ال�ش ��كل (� )5-4أنه ال يوج ��د �أي تغيري
ملح ��وظ ف ��ى م�ستويات ال�ضو�ض ��اء مبواقع الر�صد
بح ��ي ب ��اب ال�شعري ��ة ب�ش ��ارع بور�سعي ��د و�أكادميية
الدرا�س ��ات املتخ�ص�صة بالدرا�سة خالل هذا العام
عن الع ��ام ال�سابق فى جميع فرتات اليوم الثالث ،
بينما �إنخف�ضت م�ستويات ال�ضو�ضاء لفرتتي امل�ساء
والليل ه ��ذا العام عن عام  2008فى موقع مدر�سة
�إ�سماعي ��ل القب ��اين ب�ش ��ارع ال�سراي ��ات بالعبا�سية
وذلك النتهاء الأعمال الإن�شائية فى حمطتي مرتو
�صورة (  ) 4-4حمطة الر�صد الكائنة مبدر�سة �إ�سماعيل القبانى – ميدان عبده با�شا
الأنف ��اق "عبده با�ش ��ا والعبا�سية" خ�ل�ال الن�صف
الأول من عام  ، 2009والتي كانت �سبب ًا رئي�سي ًا فى ارتفاع م�ستويات ال�ضو�ضاء فى منطقة العبا�سية
خ�ل�ال ع ��ام  ، 2008وت�ت�راوح م�ستويات ال�ضو�ضاء ف ��ى هذه املواقع خالل هذا الع ��ام بني ()78-72
دي�سيبل نهار ًا وم�ساء ًا وبني ( )73-66دي�سيبل لي ًال.
4 44444م�ستوى ال�ضو�ضاء فى املناطق الواقعة على طريق عام
ال يزال هناك ارتفاع مل�ستويات ال�ضو�ضاء هذا العام بجميع املواقع التي مت الر�صد فيها على الطرق
الرئي�سي ��ة فى كل م ��ن املناطق ال�شمالية وال�شرقي ��ة والغربية عن احلدود واملعاي�ي�ر الواردة بالالئحة
التنفيذية لقانون البيئة  ،ومبقارنة نتائج هذا العام عن العام ال�سابق يت�ضح ما يلي :
�أو ًال  :املنطقة ال�شمالية :

�شكل ( )6-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملواقع التي بها �أن�شطة جتارية �أو ور�ش �أو
واقعة على طريق عام باملنطقة ال�شمالية ملحافظة القاهرة
106

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

يبني ال�شكل ( )6-4انخفا�ض م�ستويات ال�ضو�ضاء
هذا الع ��ام لفرتة النهار بح ��وايل  2-1دي�سيبل فى
موقعي املحط ��ات الكائنة بكل م ��ن مدر�سة حدائق
�ش�ب�را بال�ساح ��ل وح ��ي الزاوية احلم ��راء  ،ويرجع
ذلك �إيل قلة توافد الطالب على املدار�س املوجودة
ف ��ى هذه املناطق فى الرب ��ع الأخري من عام 2009
خوف� � ًا من انت�شار مر�ض �أنفلونزا اخلنازير مما �أثر
على املتو�سط ال�سنوى مل�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة
 ،وال يوج ��د تغري ملحوظ ف ��ى م�ستويات ال�ضو�ضاء �صورة (  ) 5-4حمطة الر�صد الكائنة مبدر�سة حدائق �شربا الإعدادية � -شربا
لفرتت ��ي النه ��ار وامل�ساء مبوقع املحط ��ة الكائنة فى
ق�ص ��ر ثقافة رو�ض الفرج ،بينما ارتفعت م�ستويات ال�ضـو�ضاء لفتــرة الليـل فى عام  2009عن العــام
ال�سابـ ��ق ارتفاعا طفيف ًا وذلك نتيجة زيادة الن�شاط التجارى للمنطقة والتي تتميز بالكثافة ال�سكانية
العالي ��ة  ،حيث ترتاوح م�ستويات ال�ضو�ضاء فى هذه املواقع خالل هذا العام بني ( )73 –69دي�سيبل
نهار ًا وم�ساء ًا وحوايل ( )70 –68دي�سيبل لي ًال.
ثاني ًا  :املنطقة ال�شرقية:

�شكل ( )7-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملواقع التي بها �أن�شطة جتارية �أو ور�ش �أو
واقعة على طريق عام باملنطقة ال�شرقية ملحافظة القاهرة
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يبني ال�شكل ( )7-4عدم وجود اختالف ملحوظ فى
قيا�سات م�ستوى ال�ضو�ضاء لعام  2009عن مثيالتها
فى العام ال�سابق  ،وذلك فى معظم املواقع التي مت
الر�صد فيها من خالل املحطات الكائنة فى كل من
مدر�س ��ة فل�سطني ب�شارع ع�ي�ن �شم�س ومركز بحوث
البرتول و�شركة االنت ��اج الداجني بال�سالم واملركز
القومي لدرا�سات ال�سالمة وال�صحة املهنية ب�شارع
احلجاز  ،حيث تراوحت قي ��م م�ستويات ال�ضو�ضاء
ه ��ذا العام ب�ي�ن ( )75-72دي�سيبل نه ��ار ًا وم�ساء ًا �صورة (  ) 6-4حمطة الر�صد الكائنة مبركز الدرا�سات وال�سالمة – �شارع احلجاز
وبني ( )71-69دي�سيبل لي ًال .
ثالث ًا  :املنطقة الغربية :

�شكل ( )8-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملواقع التي بها �أن�شطة جتارية �أو ور�ش �أو
واقعة على طريق عام باملنطقة الغربية ملحافظة القاهرة

يب�ي�ن ال�ش ��كل (� )8-4أنه مل يحدث تغري ملح ��وظ فى م�ستويات ال�ضو�ضاء الت ��ي مت ر�صدها عام
 2009عن مثيالتها فى العام ال�سابق  ،وذلك فى كل من موقع املحطة الكائنة مبدر�سة �صقر قري�ش
الواقعة ب�شارع الأتو�سرتاد  .وموقع مكتبة املعادى ب�شارع الن�صر الذى ارتفعت م�ستويات ال�ضو�ضاء
به لفرتة الليل خالل عام  2009عن العام ال�سابق ويرجع ذلك �إىل زيادة احلركة املرورية فى هذه
املنطق ��ة لالجتاه من و�إىل �شارع الأتو�سرتاد  ،وترتاوح قيم م�ستويات ال�ضو�ضاء بني () 79 – 78
دي�سيبل نهار ًا وم�ساء ًا وبني ( )78-76دي�سيبل لي ًال.
108

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

4 44444م�ستوى ال�ضو�ضاء فى املناطق ال�سكنية

�شكل ( )9-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملواقع ال�سكنية ملحافظة القاهرة

بالن�سب ��ة للمواق ��ع التي مت الر�صد فيه ��ا باملناطق
ال�سكني ��ة باملنطقة الغربي ��ة ملحافظة القاهرة فى
املحط ��ات الكائنة مببنى حي املقطم وحمطة مياه
مني ��ل الرو�ض ��ة  ...يب�ي�ن ال�ش ��كل ( )9-4ارتفاع
م�ستوي ��ات ال�ضو�ضاء هذا العام عن العام ال�سابق
مبق ��دار م ��ن ( ) 3-2دي�سيب ��ل ف ��ى جميع فرتات
الي ��وم  ،حيث تراوحت امل�ستوي ��ات هذا العام بني
( )76-71دي�سيبل نهار ًا وم�ساء ًا وبني ( )73-67
دي�سيبل لي�ل ً�ا وال يوجد �سبب وا�ضح لهذا االرتفاع
�سوى زيادة الن�شاط املرورى وزيادة عدد املركبات �صورة (  ) 7-4حمطة الر�صد الكائنة مبحطة مياه الرو�ضة  -املنيل
فى هذه املناطق.
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م ��ن خالل مقارنة نتائج ر�ص ��د ال�ضو�ضاء باملناطق املختلفة ب�أحي ��اء حمافظة القاهرة للعامني
 2009 ، 2008تب�ي�ن �أن ��ه ما زالت م�ستويات ال�ضو�ضاء مرتفع ��ة رغم خطة مكافحة ال�ضو�ضاء
وذلك نتيجة ال�ضو�ضاء ال�ص ��ادرة عن الطرق واملركبات والزيادة ال�سنوية لعدد املركبات والتي
ت�ص ��ل �إيل  %15وع ��دم ا�ستيعاب الطرق والبنية التحتية لهذه الزيادة بالإ�ضافة �إيل عدم �صيانة
املركبات وا�ستخدام مركبات قدمية وخا�صة املركبات الثقيلة امل�سببة لل�ضو�ضاء ب�شكل ملحوظ،
ل ��ذا فقد مت �إدراج معايري لل�ضو�ضاء ال�صادرة عن املركبات بكافة �أنواعها فى مرحلة الت�صنيع
وقبل تداولها بالأ�سواق وكذلك �أثناء الرتخي�ص والت�شغيل  ،هذا بالإ�ضافة �إىل التعاون مع وزارة
الداخلي ��ة من خالل الإدارة العامة للمرور والإدارة العام ��ة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات للت�شديد
عل ��ى تطبيق قانون املرور اجلديد فيما يخ�ص خمالف ��ات ال�ضو�ضاء  ،ويهدف ذلك �إيل التحكم
ف ��ى ال�ضو�ض ��اء ال�صادرة ع ��ن املركبات والتي متث ��ل �أكرث من  %60من م�ص ��ادر ال�ضو�ضاء فى
حمافظات القاهرة الكربى وفق ًا ملا �أكدته نتائج �شبكة ر�صد ال�ضو�ضاء.
4 44444م�ستوي ��ات ال�ضو�ضاء فى مناطق الهبوط والإقالع واملناطق ال�سكنية املحيطة مبطار القاهرة
خالل عام 2009

�شكل ( )10-4متو�سط م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة باملواقع املحيطة مبطار القاهرة
م�صدر املعلومات  :وزارة الطريان املدين

يب�ي�ن ال�ش ��كل ( )10-4متو�سط م�ستوي ��ات ال�ضو�ضاء املكافئ ��ة باملواقع ال�سكني ��ة املحيطة مبطار
القاه ��رة وال�ص ��ادرة عن هبوط و�إق�ل�اع الطائرات حيث ترتاوح ب�ي�ن ( ) 68 - 61دي�سبيل  ،ويالحظ
�أق�ص ��ى ارتف ��اع مل�ستويات ال�ضو�ض ��اء فى موقع م�ست�شف ��ى الكهرباء ويرجع ذل ��ك �إىل �أنها متثل موقع ًا
مبا�شر ًا �أ�سفل ممر هبوط الطائرات.
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4 44444م�ستويات ال�ضو�ض ��اء للأن�شطة املختلفة داخل بيئة العم ��ل (�صناعية-جتارية�-سياحية) فى
حمافظات اجلمهورية:
جدول ( )1-4يو�ضح عدد املن�ش�آت املختلفة التي مت التفتي�ش عليها خالل عام  2009على م�ستوى (�إدارات-فروع) جهاز �شئون البيئة
الفرع

عدد املن�ش�آت املخالفة

عدد املن�ش�آت غري املخالف

اجماىل املن�ش�آت

اال�سكندرية

12

11

23

القاهرة

48

40

88

طنطا

106

160

266

�أ�سيوط

33

60

93

�أ�سوان

15

3

18

املن�صورة

11

25

36

الغردقة

13

6

19

ال�سوي�س

37

13

50

االجماىل

275

318

593

�شكل ( )11-4مقارنة بني نتائج قيا�س م�ستوى ال�ضو�ضاء داخل املن�ش�آت لعامي  2008و 2009
م�صدر املعلومات :جهاز �شئون البيئة (الفروع الإقليمية) – الإدارة العامة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات املائية

ت�ش�ي�ر النتائ ��ج ال�سابق ��ة �إىل �أن �إجمايل عدد املن�ش� ��آت التي مت التفتي�ش عليه ��ا (ب�ش�أن ال�ضو�ضاء
ال�ص ��ادرة عنها) ب�أفرع اجله ��از باملحافظات املختلفة خالل عام  2009هو  593من�ش�أة موزعة كما هو
مب�ي�ن باجل ��دول (  ، ) 1-4وكان ��ت ن�سبة املن�ش�آت غ�ي�ر املخالفة  ، % 54ون�سبة املن�ش� ��آت املخالفة التي
�سجل ��ت م�ستوي ��ات �ضو�ضاء �أعلى من احلدود امل�سموح بها ف ��ى الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4
ل�سنة 1994هي  ، %46ومت اتخاذ الإجراءات القانونية نحو املخالفني.
ويبني �شكل()11-2مقارنة بني م�ستويات ال�ضو�ضاء داخل املن�ش�آت خالل عامي 2008و.2009
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4 44444ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن املركبات

�شكل ( )12-4املخالفات املرورية اخلا�صة بال�ضو�ضاء فى عامي 2009 ،2008
م�صدر املعلومات :وزارة الداخلية (الإدارة العامة ل�شرطة املرور)

يت�ض ��ح من ال�شكل ( )12-4ارتفاع املخالفات املرورية ال�ص ��ادرة عن �آالت التنبيه عام  2009عن
مثيالته ��ا لع ��ام  ، 2008بينما انخف�ض ��ت املخالفات املرورية اخلا�صة مبواكب الأف ��راح لعام  2009عن
مثيالته ��ا لع ��ام  ، 2008ويرجع ذل ��ك �إيل الت�شديد فى تطبي ��ق قانون املرور اجلدي ��د واهتمام الإدارة
العام ��ة للمرور والإدارة العامة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات ب ��وزارة الداخلية بالن�سبة لهذه النوعية من
املخالفات.

4 444اخلطة امل�ستقبلية

تت�ضمن اخلطة امل�ستقبلية خلف�ض م�ستويات ال�ضو�ضاء الإجراءات التالية :
1 .1تطوير �شبكة ر�صد ال�ضو�ضاء البيئية وحتديثها ،وزيادة عدد حمطات الر�صد املتنقلة لتغطية باقى
حمافظ ��ات اجلمهورية به ��دف ا�ستكمال قاعدة بيانات بنتائج الر�ص ��د ور�سم اخلرائط الكنتورية
لإعداد اخلطط الفنية خلف�ض ال�ضو�ضاء فى املناطق التى تعانى من امل�ستويات املرتفعة وتقدميها
�إىل متخذى القرار.
2 .2متابع ��ة تنفيذ اخلط ��ة القومية ملكافح ��ة ال�ضو�ضاء املعتمدة م ��ن ممثلي ال ��وزارات املعنية لتفعيل
البن ��ود والإج ��راءات اخلا�صة خلف�ض ال�ضو�ضاء واحلد من م�صادره ��ا ،والتزام كل وزارة بدورها
فى اخلطة و�إعداد قاعدة بيانات بالإجراءات التى تتخذها املحافظات املختلفة خلف�ض ال�ضو�ضاء
 ،خا�صة و�أن نتائج الر�صد لعام � 2009أظهرت عدم حتقيق الن�سب امل�ستهدفة خلف�ض ال�ضو�ضاء.
3 .3التن�سيق مع املحافظات ب�ش�أن ت�شجري جوانب الطرق واجلزر الو�سطي بها ،وو�ضع حواجز لل�صوت
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.4
.5
.6
.7

علي الطرق ال�سريعة والتي متر مبناطق م�أهولة بال�سكان ومناطق ذات ح�سا�سية مثل :امل�ست�شفيات
واملدار�س واحلدائق واملكتبات العامة خلف�ض ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن هذه الطرق.
4حتدي ��ث وا�ستمرار خطط التعاون مع �شرطة امل ��رور ،و�شرطة البيئة وامل�سطحات ،وتكثيف حمالت
التفتي�ش على املن�ش�آت امل�سببة لل�ضو�ضاء واتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املخالفني.
5التن�سي ��ق مع وزارتي الداخلية والتجارة وال�صناعة ب�ش� ��أن �إن�شاء حمطات اختبار قيا�س ال�ضو�ضاء
ال�صادرة عن املركبات  ،وذلك تفعي ًال للمعايري امل�ضافة �إيل الالئحة التنفيذية لقانون البيئة املعدل
رقم  9ل�سنة 2009ب�ش�أن ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن املركبات.
6ا�ستكم ��ال حم�ل�ات التوعي ��ة اخلا�صة باحلد م ��ن ال�ضو�ض ��اء فى املدار� ��س واجلامع ��ات والأندية
واجلمعيات الأهلية.
7ا�ستكمال خطط التدريب لإعداد الكوادر فى جمال �إجراء قيا�سات ال�ضو�ضاء لت�شمل القائمني على
القيا�س فى الوزارات والأجهزة املعنية لتفعيل الر�صد الذاتى باملن�ش�آت وزيادة الوعى بق�ضية احلد
من ال�ضو�ضاء.

4 444امل�صطلحات والتعريفات

ال�ضو�ضاء....هي الأ�صوات غري املرغوب فى �سماعها.
ال�ضو�ض ��اء البيئية .....هي الأ�صوات ال�ضارة وغري املرغوب فى �سماعها ال�صادرة من جميع الأن�شطة
الب�شري ��ة وت�شمل ال�ضو�ضاء ال�ص ��ادرة من و�سائل النقل واملوا�صالت واملط ��ارات و الأن�شطة ال�صناعية
والباعة اجلائلني و�أي �أن�شطة �أخرى فى البيئة املحيطة.
 ....LAeqمتو�سط م�ستوى ال�ضو�ضاء املكافئة خالل فرتة زمنية عند م�ستوى القيا�س .A
 ....Ldayمتو�سط م�ستوى ال�ضو�ضاء املكافئة خالل فرتة النهار.
 ....Leveningمتو�سط م�ستوى ال�ضو�ضاء املكافئة خالل فرتة امل�ساء.
 ....Lnightمتو�سط م�ستوى ال�ضو�ضاء املكافئة خالل فرتة الليل.
دي�سبيل .... dBهو وحدة قيا�س م�ستوى ال�صوت.
منحنى  A-weightedميثل �أ�سلوب �سماع الإن�سان لل�صوت.
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املراجع:

•الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�سنة 1994
•منظمة ال�صحة العامليةwww.who/noiseguidlines.

•	 www.b&ksv.com Environmental Noise. Bruel &Kjaer
)•	 Berglund B.&Lindvall.T.Schewela.D.(2000
"Guidelines for community noise" WHO

م�صدر البيانات:

•�شبكة ر�صد ال�ضو�ضاء (جهاز �شئون البيئة)
•الأفرع االقليمية جلهاز �شئون البيئة
•وزارة الطريان املدين
•وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور)
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 1–5مقدمة

تغط ��ي املياه ح ��وايل  %75من �سط ��ح الأر�ض حيث تبلغ ن�سب ��ة املياه املاحلة منه ��ا حوايل %97.25
متمثلة فى مياه البحار واملحيطات ،وميثل الغطاء اجلليدي بالقطبني ال�شمايل واجلنوبي ن�سبة % 2.05
ومتثل املياه العذبة الن�سبة املتبقية وهي  % 0.7فى �صورة مياه الأنهار والبحريات واملياه اجلوفية.
ونتيج ��ة ملحدودية امل ��وارد املائية العذب ��ة  ،ونتيجة للنمو ال�س ��كاين الكبري والزي ��ادة امل�ستمرة فى
التنمي ��ة ال�صناعية والزراعية ف�إن �شعوب العامل تعاين من تعر�ض تلك املوارد للتلوث و�سوء اال�ستخدام
مم ��ا �أدي �إيل تده ��ور وقلة م�صادر امليا ه كما ونوعا فى �أغلب مناطق الع ��امل  ،لذا فقد �أ�صبحت م�س�ألة
املياه حتظى ب�أهمية كبرية �إقليمي ًا وعاملي ًا ،فاملياه كانت ومازالت م�صدر النزاعات والأطماع بني الدول
وال�شعوب رغم االتفاقيات املربمة �إقليمي ًا ودولي ًا.
ونظر ًا ملحدودية م�صادر املياه فى جمهورية م�صر العربية ،ونتيجة للزيادة املطردة فى عدد ال�سكان
وتزاي ��د الطلب علي املياه الذي �صاحب الزي ��ادة ال�سكانية والتنمية ال�صناعي ��ة والزراعية وال�سياحية،
كان م ��ن ال�ضروري العم ��ل علي ا�ستدامة تلك املوارد برت�شيد اال�سته�ل�اك واحلفاظ على املوارد املائية
املتاح ��ة من التلوث .ل ��ذا فقد كان التفكري فى و�ضع خطة قومية للإدارة املتكاملة للموارد املائية تهدف
للو�ص ��ول �إيل تنمي ��ة وا�ستدامة امل ��وارد املتاحة والعمل علي �إيجاد موارد غ�ي�ر تقليدية للو�صول لالتزان
الأمث ��ل بني ما هو مت ��اح واالحتياجات املختلفة للمي ��اه  ،وقد و�ضعت وزارة امل ��وارد املائية والري الأُطر
الأ�سا�سي ��ة لعملية �إدارة وتنمية املوارد املائية و�سبل احلفاظ عليها من التلوث حيث �شارك فى �إعدادها
كل الوزارات واجلهات املعنية باملياه.

 2-5املوارد املائية فى م�صر
 1-2-5نهر النيل

يعت�ب�ر نهر النيل امل�صدر الرئي�سي للمي ��اه العذبة فى م�صر وتقدر ح�صة م�صر منه حوايل 55.5
ملي ��ار مرت مكعب �سنوي ��ا طبق ًا التفاقية اال�ستغالل الكامل ملياه النيل ب�ي�ن م�صر وال�سودان عام .1959
وتقدر م�ساحة حو�ض نهر النيل بحوايل  3.3مليون كيلو مرت مربع ي�شارك فيها ع�شرة دول تعرف بدول
حو�ض النيل وهي من ال�شمال �إيل اجلنوب م�صر – ال�سودان – اريرتيا � -أثيوبيا –– �أوغندا  -كينيا–
جمهورية الكونغو الدميقراطية – بوروندي – رواندا – تنزانيا .
منابع نهر النيل
يعد نهر "كاجريا" املنبع احلقيقي لنهر النيل حيث يتجه �شما ًال لي�صب فى بحرية فيكتوريا ويخرج
الني ��ل منه ��ا حام ًال ا�سم "نيل فيكتوريا" ال ��ذي ينحدر باجتاه ال�شمال ليدخل بح�ي�رة �ألربت ثم يخرج
منها با�سم "نيل �ألربت" حتى دخوله الأرا�ضي ال�سودانية ليطلق عليه " بحر اجلبل " حتى التقائه ببحر
الغزال عند بحرية " نو" وبعد هذا ي�سمي "النيل الأبي�ض" حتى مدينة اخلرطوم ليلتقي بالنيل الأزرق
الق ��ادم من اله�ضبة الأثيوبية ليعرف املجري با�سم "النيل النوب ��ي" حتى يدخل مدينة �أ�سوان وعندها
الفصل الخامس
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يعرف با�سم "نهر النيل" وي�ستمر حام ًال هذا اال�سم حتى ي�صل �إيل مدينة القاهرة الكربي ليتفرع �إيل
فرع ر�شيد غرب ًا وفرع دمياط �شرق ًا .

 2-2-5بحرية ال�سد العايل(نا�صر)

تعت�ب�ر بحرية نا�صر ثاين �أكرب بحرية �صناعية على م�ستوى العامل وهي اخلزان اال�سرتاتيجي للمياه
مب�ص ��ر بطاق ��ة تخزينية تقدر بح ��وايل  162مليار مرت مكعب وم�ساحه كلية تبلغ ح ��وايل  5237كيلو مرت ًا
مربع� � ًا ،ومتت ��د مل�ساف ��ة  350كيلومرت ًا داخل احل ��دود امل�صري ��ة وم�سافة  150كيلوم�ت�ر ًا داخل احلدود
ال�سودانية  ،ونظر ًا ملا تقوم به البحرية من دور هام فى حفظ وتخزين مياه نهر النيل فى فرتات الفي�ضان
وا�ستغالل تلك املياه فى فرتات �أقل االحتياجات املائية فقد تغري منط الزراعة فى م�صر من مرة واحدة
خ�ل�ال الع ��ام فى مو�سم الفي�ضان فقط �إيل الزراعة علي مدار ثالثة موا�سم خالل العام .لذا ف�إن الإدارة
ال�سليمة للبحرية تعترب من الأ�س�س الهامة فى برامج التنمية املختلفة فى م�صر ( زراعية – �صناعية....-
الخ) لتنظيم �إيرادات م�صر من املياه فى ظل الظروف احلالية من زيادة الطلب علي املياه.

 3-2-5الأمطار

رغ ��م �أن كمي ��ة الأمطار التي ت�سقط عل ��ي م�صر تعترب ن�سبة �صغرية من جملة امل ��وارد املائية والتي
ترتاوح بني  1.3 – 1مليار مرت مكعب �سنويا� ،إال �أنها متثل ن�سبة ال ي�ستهان بها فى ظل زيادة االحتياجات
املختلف ��ة للمياه نتيجة الزيادة ال�سكانية املطردة والتنمية ال�صناعية والزراعية والتو�سع فى �إن�شاء املدن
ال�صناعية اجلديدة .وتبذل الدولة العديد من اجلهود لتجميع مياه الأمطار فى خزانات �صناعية �أو فى
خزانات طبيعية لال�ستفادة منها لال�ستخدام املبا�شر �أو لإعادة �شحن اخلزانات اجلوفية.

 4-2-5املياه اجلوفية

تعت�ب�ر املياه اجلوفية من �أهم م�صادر املياه فى م�ص ��ر نظر ًا لعظم كمية املياه اجلوفية املتوفرة فى
م�صر والتي ميكن ا�ستغاللها و تقدر بحوايل  11.565مليار مرت مكعب �سنويا .وتبلغ كمية املياه اجلوفية
املنتج ��ة حالي ًا ف ��ى م�صر حوايل  6.2مليار مرت مكعب �سنويا ً ،وذلك لوج ��ود بع�ض اخلزانات علي عمق
كبري مما يتطلب تكاليف مالية عالية ال�ستغالل املياه من تلك اخلزانات ،باال�ضافة �إيل عدم اال�ستغالل
الكامل لل�صحراء امل�صرية فمعظم املناطق ال�صحراوية غري م�أهولة بال�سكان.

 5-2-5امل�صادر غري التقليدية للمياه مثل:
.1
.2
.3
.4
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�1إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف الزراعي.
�2إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعالج.
�3إعادة ا�ستخدام ال�صرف ال�صناعي املعالج.
4حتلية مياه البحر.
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� 3-5إجراءات احلكومة لتنمية املوارد املائية فى م�صر واحلفاظ عليها من التلوث

تعم ��ل احلكوم ��ة جاهدة عل ��ي اال�ستغالل الأمث ��ل للموارد املائي ��ة املتاحة من خ�ل�ال العمل علي
اال�ستف ��ادة م ��ن كل نقطة مياه وكذلك العمل علي احلد من م�ص ��ادر التلوث املختلفة ،وتعمل من
جان ��ب �آخر عل ��ي توفري املوارد املائي ��ة غري التقليدية وذل ��ك للعمل علي �سد الفج ��وة بني ما هو
مت ��اح من موارد طبيعية وما ه ��و مطلوب ل�سد االحتياجات فى �شتي قطاع ��ات الدولة .ولتحقيق
تلك املتطلبات قام ��ت احلكومة متمثلة فى الوزارات والهيئات املعنية باملوارد املائية بتنفيذ عدة
�إجراءات والتي منها -:
�1 .1إن�ش ��اء املجل�س الأعلى حلماية نه ��ر النيل واملجارى املائية من التلوث بنا ًء علي تعديل قانون البيئة
رق ��م  4ل�سن ��ة  1994واملعدل بالقانون رق ��م  9ل�سنه  2009فى �ش�أن احلفاظ عل ��ي البيئة والئحته
التنفيذي ��ة  ،وطبق� � ًا لأحكام املادة ( )47مك ��رر ()2.1منه .وذلك برئا�س ��ة ال�سيد رئي�س جمل�س
ال ��وزراء وي�ضم فى ع�ضويته الوزراء املخت�صني بكل م ��ن وزارة املوارد املائية والري ,وزارة الدولة
ل�شئ ��ون البيئ ��ة  ,وزارة ال�صح ��ة ,وزارة ال�صناع ��ة ,وزارة الزراعة وا�ست�ص�ل�اح الآرا�ضى ,وزارة
التنمي ��ة املحلي ��ة ,وزارة الإ�سكان واملراف ��ق واملجتمع ��ات العمرانية ,وزارة ال�سياح ��ة وهيئة النقل
النه ��ري  ،ويخت�ص هذا املجل�س ب�إتخ ��اذ كافة التدابري الالزمة حلماية نهر النيل واملجارى املائية
م ��ن التل ��وث ويتم عقد جل�ساته كل ثالثة �شهور على الأقل ملتابعة �أح ��وال نهر النيل وما يطر�أ عليه
من تغريات لإتخاذ الإجراءات الت�صحيحية فى حينها .
2 .2تطبي ��ق مب ��د�أ الإدارة املتكاملة للموارد املائية ،وف ��ى هذا ال�ش�أن فقد قام ��ت احلكومة امل�صرية
باتخاذ العديد من اخلطوات التنفيذية الفعلية علي �أر�ض الواقع كما يلي-:
• •قامت وزارة املوارد املائية والري عام  2003ب�إعداد اخلطة القومية للموارد املائية والتي
�ش ��ارك فى �إعدادها كل م ��ن وزارات الزراعة ،الدولة ل�شئون البيئة ،التجارة وال�صناعة،
الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية  ،ال�صحة  ،املالية  ،التنمية املحلية ،الإعالم  ،التنمية
الإقت�صادي ��ة وال�سياحة .وتهدف تلك اخلط ��ة لإدارة املياه �إدارة متكاملة واحلفاظ عليها
م ��ن التلوث طبقا للم ��وارد واالحتياجات مع مراعاة اجلوان ��ب االقت�صادية واالجتماعية
والقانوني ��ة و�إ�شراك جمي ��ع املنتفعني فى كافة مراحل و�ضع اخلط ��ة وتنفيذها .والهدف
الأ�سا�س ��ي للخطة هو و�ضع ال�سيا�سات العامة والفعالة لكل من الوزارات والهيئات املعنية
بامل ��وارد املائية فى م�صر والتع ��اون فيما بينها مبا يحقق مب ��د�أ الإدارة املتكاملة للموارد
املائي ��ة  ،وذلك من خالل تنفيذ عدد من الإج ��راءات واخلطط املت�ضمنة فى ال�سيا�سات
اخلا�ص ��ة ب ��كل وزارة �أو اجله ��ة امل�شاركة فى اخلطة مبا يحقق عدم وج ��ود ازدواجية فى
ال�سيا�سات واملهام ومبا يتوافق مع مبد�أ « مراعاة م�صالح الآخرين عند اتخاذ القرارات
املختلف ��ة « وهذا يجعل عملية �إدارة املوارد املائية تتم ب�صورة �سليمة ومتكاملة ويقلل من
خماطر اتخاذ القرارات الفردية.
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• •كما مت �إن�شاء اللجنة الوزارية العليا للمياه والتي تعترب �آلية ملتابعة وتنفيذ اخلطة القومية
للموارد املائية وت�ضم اللجنة جمموعة وزراء للوزارات املعنية باملياه ،وتخت�ص تلك اللجنة
مبا يلي:
حتدي ��د الأولوي ��ات والتوجه ��ات اال�سرتاتيجية وح�ش ��د الدع ��م ال�سيا�سي للخطةالقومية .
متابعة تقدم العمل والإ�شراف على تنفيذ اخلطة والتن�سيق بني الوزارات والأجهزةاملعنية.
العمل على توفري م�صادر التمويل و�إقرار الإطار الزمني الالزم لتنفيذ اخلطة . املوافقة على خطط املحافظات للموارد املائية .• •اللجنة الوزارية �أمانة فنية وهي مبثابة �سكرتارية فنية لها وتخت�ص مبا يلي:
التن�سيق بني الوزارات واملحافظات اال�سرت�شادية امل�شاركة فى تنفيذ اخلطة . متابع ��ة التقدم ف ��ى تنفيذ اخلط ��ة على امل�ستوي ��ات املختلفة ومراجع ��ة التقاريراخلا�صة بتقييم ومتابعة تنفيذ م�شروعات اخلطة املختلفة .
 اق�ت�راح الإط ��ار اال�سرتاتيجى لتحدي ��ث اخلطة القومي ��ة للم ��وارد املائية وو�ضعالأولوي ��ات �أم ��ام اللجن ��ة الوزاري ��ة العليا التخاذ الق ��رارات بخ�صو� ��ص الق�ضايا
العاجلة.
�إق�ت�راح م�صادر التموي ��ل والإطار الزمني الالزم للتنفي ��ذ وتفعيل تبادل البياناتواملعلومات .
 مراجعة خطط املحافظات للموارد املائية .• •كم ��ا مت �إن�ش ��اء وحدة للموارد املائية فى كل وزارة من ال ��وزارات املعنية امل�شاركة فى اخلطة
القومية للموارد املائية ،وكذلك مت �إن�شاء وحدات مماثلة فى ثالث حمافظات (الفيوم – قنا
 البح�ي�رة) كمرحلة �أويل يتم تعميمها الحق ��ا علي باقي املحافظات .وتعمل تلك الوحداتمبثابة �سكرتارية فنية للأمانة الفنية امل�شار �إليها �آنفا ،وتهدف تلك الوحدات اىل:
 التن�سي ��ق بني خمتلف اجلهات املعنية �أثناء مراحل تنفيذ اخلطة وحتديد وحتليلوتقييم الإجراءات التى ت�شملها اخلطط التنفيذية اخلا�صة باملياه.
 متابعة التقدم فى تنفيذ اخلطة القومية و�إعداد التقارير اخلا�صة بذلك وامل�شاكلالت ��ي يجب مواجهتها لتنفي ��ذ اخلطة واقرتاح احلل ��ول والتو�صيات وعر�ضها على
الأمانة الفنية للخطة القومية للموارد املائية.
مراجعة اخلطط التنفيذية والإطار الزمني لتنفيذ اخلطة فى الوزارات امل�شاركةواملحافظات اال�سرت�شادية .
و�ضع نظام ي�ضمن �سهولة تبادل البيانات واملعلومات ب�صفة منتظمة بني اجلهاتامل�شاركة.
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•تقوم وزارة املوارد املائية والري حاليا بتنفيذ م�شروع التو�أمة لإدارة جودة املياه بالتعاون
م ��ع االحتاد الأوروبي كدع ��م للحكومة امل�صرية لتقوية ال�سيا�س ��ة القومية لتح�سني جودة
املي ��اه بحو�ض نهر النيل �إذ يوجد �ضمن هذا امل�ش ��روع جزء يخت�ص بو�ضع خطة منهجية
ل�ل��إدارة املتكامل ��ة ملوارد املياه ببح�ي�رة نا�صر والتي متاثل م ��ا مت و�ضعه من قبل االحتاد
الأوروبي علي نهر الراين الذي مير بخم�سة دول باالحتاد ،ويهدف هذا امل�شروع �إيل -:
الإدارة املتكاملة ملوارد املياه ببحرية نا�صر.نقل ودعم اخلربات �إيل اجلانب امل�صري.�سرعة اال�ستجابة لأي حادث عر�ضي قد يحدث بالبحرية ،وكيفية التعامل مع تلكاحلوادث.
3العمل علي �إدارة وتنمية املوارد املائية اجلوفية بالتو�سع فى ا�ستغالل امليـاه اجلوفية بال�صحراء
ال�شرقية والغربية و�سينـاء.
 4التو�سع فى حتلية مياه البحـر وا�ستخدام امليـاه اجلوفية �شبه املاحلة لأغرا�ض ال�سياحة
والزراعات املحدودة.
 5ربـط خـطط التو�سع الأفقي (ا�ست�صالح الأرا�ضي) باملوارد املائية املتاحة والتو�سع فى جمع
		
		
وح�صــاد ميـاه الأمطـار وال�سيول.
6رفع كفـاءة اال�ستخدامات املختلفة للموارد املائية ( زراعية  -منزلية � -صنـاعية )عن طريق:
•التو�س ��ع فى ا�ستخدام �أ�ساليب الري احلديث ��ة ،ت�سوية الأرا�ضي الزراعية بالليزر ،تبطني
الرتع والقنوات املائية وتطهريها ب�صفة م�ستمرة.
•تقليـل فواقـد املياه من خالل ال�صيانة الدورية ل�شبكات ميـاه ال�شرب وال�صرف ال�صحي.
•ت�شجي ��ع ال�صناعات املوفرة للميـاه والتو�سع فى ا�ستخ ��دام �أنظمة الدوائر املغلقة و�إعادة
ا�ستخدام املياه داخل املن�ش�آت ال�صناعية.
•احل ��د من ا�ستخ ��دام املبيدات والأ�سم ��دة الكيمـاوية ،وت�شجيع ودع ��م ا�ستخدام �أ�ساليب
		
املقاومة احليوية.
7حت�سني نوعية امليـاه واحلفـاظ عليها من التلوث من خالل القيام ببع�ض الإجراءات التي من
�ش�أنها حماية املوارد املائية من التلوث ومنها ما يلي -:
•تنفيذ برامج لر�صد نوعية مياه نهر النيل وبحرية نا�صر من خالل ثالث �شبكات للر�صد
تديرها وزارات :املوارد املائية والري ،ال�صحة ،والدولة ل�شئون البيئة� ،إ�ضافة �إىل �شبكة
وزارة الري لر�صد الرتع الرئي�سية وامل�صارف واملياه اجلوفية.
•تعدي ��ل القوانني اخلا�صة بحماية املوارد املائي ��ة والالئحة التنفيذية لها مبا يتنا�سب
مع امل�ستجدات نتيجة التنمية والتكنولوجيا املتطورة امل�ستخدمة فى ال�صناعة وتطور
�أ�سالي ��ب معاجل ��ة ال�صرف ال�صناعي الن ��اجت عن تلك ال�صناع ��ات (قانون رقم 48
ل�سن ��ة  1982فى �ش� ��أن حماية املوارد املائي ��ة من التلوث والئحت ��ه التنفيذية واملعدلة
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بالقرار رقم  402ل�سنه  ، 2009والقانون رقم  4ل�سنه  1994واملعدل بالقانون رقم 9
ل�سنه  2009فى �ش�أن احلفاظ علي البيئة والئحته التنفيذية).
•التفتي�ش الدوري علي املن�ش�آت التي تقوم بال�صرف علي املجاري املائية بطريق مبا�شر �أو
غ�ي�ر مبا�شر للت�أكد من مطابقة هذا ال�صرف للمعايري وال�ضـوابط املحددة ب�ش�أن �صرف
املخلفات ال�سائلة علي تلك املجاري.
•الت�شديد علي �إجراءات الت�صريح للمن�ش�آت ال�صناعية بال�صرف علي املجاري املائية.
•معاونة املن�ش�آت ال�صناعية لتوفيق �أو�ضاعها وتقدمي الدعم الفني واملايل لتلك املن�ش�آت.
•العمل علي ا�ستخدام التكنولوجيا النظيفة وال�صديقة للبيئة فى ال�صناعة.
8 .8التو�سع فى تعميم �شبكات جتميع ال�صرف ال�صحي وحمطات املعاجلة علي م�ستوي اجلمهورية
وا�ستخدام التكنولوجيا الرخي�صة واملالئمة للبيئة والظروف امل�صرية ،والعمل علي رفع كفاءة
املحطات املوجودة .
�9 .9إدخال مبد�أ ال�صيانة الدورية ل�شبكات مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي ملنع حدوث �أي ت�سريب
للمياه منها وتخ�صي�ص ميزانية منف�صلة لذلك وفى هذا ال�ش�أن فقد مت تنفيذ ما يلى-:
•تخ�صي�ص حوايل  22مليار جنيه لغر�ض تنمية وتطوير قطاعات مياه ال�شرب وال�صرف
ال�صحي خالل العام املايل  ،2009/2008وذلك مقابل  15.8مليار جنيه خالل /2006
 ،2007وذلك فى �إطار التزام احلكومة باالرتقاء باخلدمات الأ�سا�سية للمواطنني  ،حيث
مت توجي ��ه ال�شط ��ر الأعظم من هذه اال�ستثمارات مل�شروع ��ات البنية الأ�سا�سية وخدمات
املرافق ( قطاع مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي ).
•و�ض ��ع اال�سرتاتيجي ��ة القومي ��ة لل�صرف ال�صحي للق ��رى من خالل الهيئ ��ة القومية ملياه
ال�شرب وال�صرف ال�صحي وبالتن�سيق ومب�شاركة اجلهات املعنية االخري والتي تهدف �إىل
التخل�ص الآمن من خملفات ال�صرف ال�صحي والو�صول بن�سبة تغطية ال�صرف ال�صحي
�إىل  %100بجمي ��ع املدن % 40 ،بالقري بحلول عام  ،2012ومن الأهداف الرئي�سية لتلك
اال�سرتاتيجية ما يلي-:
التخل�ص الآمن من �صرف املخلفات ال�سائلة. االرتقاء مب�ستوى ال�صحة العامة للمواطنني. توفري �شبكات لل�صرف ال�صحي فى القرى املحرومة. حت�سني الأداء البيئي لنظم ال�صرف ال�صحي.رف ��ع كفـاءة اال�ستخدامات املنزلية وال�صنـاعية عن طريق تقليـل فواقـد التو�صيـلب�شب ��كات ميـاه ال�شرب و�صيانة عدادات اال�سته�ل�اك وحما�سبة امل�ستخدمني عرب
�شرائ ��ح ت�صـاعدي ��ة  ،وت�شجيع ال�صناع ��ة املوفرة فى ا�ستخدام ��ات امليـاه وتعميم
نظم ا�ستعا�ضة التكاليف.
التو�س ��ع فى تغطية املنـاط ��ق الريفية بخدمـ ��ات ال�صـرف ال�صح ��ي ( تكنولوجيا126

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

مالئمة اقت�صادي ًا ورخي�صة التكاليف).
•كما �أعدت وزارة الإ�سكان خطة تنفيذية متكاملة لال�سرتاتيجية القومية لل�صرف ال�صحي
للقرى من خالل التن�سيق مع اجلهات والوزارات املعنية ترتكز علي املحاور الآتية-:
ا�ستخدام نظم تكنولوجية جديدة غري تقليدية.�إن�ش ��اء �شب ��كات �سطحية تنا�سب ظ ��روف القرى امل�صرية وت�ساع ��د علي تخفي�ضالتكلفة اال�ستثمارية.
توفري م�ساحات الأرا�ض ��ي امل�ستخدمة وتوفري الطاقة الكهربائية الالزمة لت�شغيلهذه امل�شروعات.
موقف التغطية ل�شبكات وحمطات معاجلة ال�صرف ال�صحي لعام :2009
1 .1مت تغطية  166مدينة من �إجمايل عدد  222مدينة بن�سبة . % 75
 2 .2مت تغطية  486قرية من �إجمايل عدد  4617قرية بن�سبة .% 10.5
3 .3مع نهاية امل�شروعات باخلطة اخلم�سي ��ة احلالية � 2012/2007سوف ت�صل ن�سبة
التغطية �إيل  % 100باملدن و ن�سبة  % 40بالقري.
ويو�ضح ال�شكل البياين رقم ( )1-5ن�سب تغطية ال�صرف ال�صحي خالل الأعوام . 2012 -2004

�شكل ( )1-5يو�ضح ن�سب التغطية بال�صرف ال�صحي خالل الأعوام 2012-2004

وتعترب وزارة املوارد املائية والري هي اجلهة الرئي�سية املنوط بها تنفيذ كافة الإجراءات اخلا�صة
بالتنمية والإدارة واحلفاظ علي املوارد املائية وذلك مب�شاركة الوزارات واجلهات املعنية .وتتويل وزارة
امل ��وارد املائية والري �إدارة مياه نهر النيل ،واملوارد املائي ��ة ال�سطحية واجلوفية بالإ�ضافة �إيل تخطيط
وت�صمي ��م و�إدارة و�صيانة نظم الري وال�صرف فى م�ص ��ر ،حيث تقوم ا�سرتاتيجية وزارة املوارد املائية
والري علي عدة حماور رئي�سية منها-:
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.1
.2
.3
.4

1احلفاظ علي كافة امل ��وارد املائية املتاحة وتنميتها وتر�شي ��د ا�ستخدامها وتعظيم
العائد منها ورفع كفاءتها.
2احلفاظ علي نوعية املياه وحمايتها من التلوث والتحكم فى الآثار البيئية ال�سلبية
مبا يحقق احلفاظ علي ال�صحة العامة.
3تنمية املوارد املتاحة وا�ستحداث موارد غري تقليدية.
4زيادة املوارد املائية بالتعاون مع دول حو�ض النيل.

 4-5الإج��راءات التي اتخذته��ا وزارة الدولة ل�شئون البيئ��ة للحفاظ علي املوارد
املائية من التلوث
 1-4-5فيما يخ�ص ال�صرف ال�صناعي على املجاري املائية

فى ظل اهتمام الوزارة باحلفاظ علي املوارد املائية من التلوث بال�صرف ال�صناعي ،و�إميانا منها
باحلفاظ علي نهر النيل حيث يعترب �أولوية �أويل لدي الوزارة ،فقد حددت الوزارة ثالثة حماور رئي�سية
للق�ضاء على تلوث مياه نهر النيل وفروعه وهى -:
املح ��ور الأول� :إيق ��اف ال�صرف ال�صناع ��ي غري املعالج علي نهر الني ��ل واملجاري املائيةوالعمل علي �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صناعي املعالج.
املحور الثاين :متابعة خطط توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت ال�صناعية.املح ��ور الثال ��ث :تعديل تكنولوجي ��ا الت�صنيع اخلا�صة باملن�ش� ��آت وا�ستخدام املواد اخلامال�صديقة للبيئة فى الت�صنيع.
وفى هذا ال�ش�أن ف�إن الوزارة تعمل علي ما يلي:
 1 .1ت�شجي ��ع املن�ش� ��آت ال�صناعي ��ة عل ��ي ا�ستغ�ل�ال مي ��اه ال�صرف ال�صناع ��ي املعال ��ج والذي ميكن
ا�ستخدام ��ه ف ��ى ت�شجري املناطق اخل�ض ��راء املحيطة بامل�صان ��ع  ،كما تعمل ال ��وزارة علي �إلزام
تل ��ك املن�ش�آت بتوفيق �أو�ضاعها البيئية �سواء بتنفيذ م�شروعات لإن�شاء وحدات ملعاجلة ال�صرف
ال�صناع ��ي مبا يتوافق مع القوانني البيئية لل�ص ��رف علي البيئة املائية �أو بال�صرف على �شبكات
ال�صرف ال�صحي �أو ري امل�ساحات اخل�ضراء .
2 .2متابع ��ة املن�ش� ��آت الت ��ي تق ��وم بتنفيذ خط ��ط لتوفي ��ق �أو�ضاعها ( ع ��ن طريق تعدي ��ل العمليات
ال�صناعي ��ة وتنفيذ حمطات ملعاجلة ال�ص ��رف ال�صناعي اخلا�ص بها �أو تنفيذ م�شروعات لربط
�ص ��رف املن�ش�أة على �شبكة ال�صرف ال�صحي �أو �إيقاف ��ه نهائي ًا ) واملحددة بجداول زمنية وذلك
عن طريق الإدارة املركزية للتفتي�ش بالقاهرة و�إدارات التفتي�ش بالفروع الإقليمية التابعة جلهاز
128

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

.3

.4
.5

.6
.7
.8

�شئ ��ون البيئة  ،كما يت ��م التن�سيق مع الإدارة العام ��ة ل�شرطة البيئة وامل�سطح ��ات املائية لإجراء
التفتي�ش ب�صف ��ة دورية علي املن�ش�آت واتخاذ كافة الإج ��راءات القانونية جتاه املخالف لإلزامها
بتوفي ��ق �أو�ضاعها ب�إيقاف ال�ص ��رف ال�صناعي علي املجاري املائية نهائي� � ًا �أو مطابقة ال�صرف
للقوانني ذات ال�ش�أن .
3اتخاذ كافة الإجراءات القانونية جتاه ال�شركات املخالفة طبق ًا لالئحة التنفيذية للقانون رقم 4
ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009فى �ش�أن حماية البيئة ،وذلك ب�إنذار ال�شركات
�أو بتحويل ملف خمالفة ال�شركة للق�ضاء عن طريق ال�سيد امل�ست�شار النائب العام وتغليظ الأحكام
وت�شديدها على املن�ش�آت املخالفة.
4املتابع ��ة امليداني ��ة ملا يت ��م �إجنازه من الأعم ��ال امل�سندة لل�ش ��ركات مثل �أعم ��ال ف�صل ال�صرف
ال�صناع ��ي ع ��ن ال�صحي وكذلك بح�ي�رات الأك�سدة اجلدي ��دة ل�ضمان تنفيذه ��ا طبقا للجدول
الزمني املحدد للتنفيذ.
5تق ��دمي الدعم امل ��ايل للمن�ش�آت ال�صناعي ��ة القائمة والت ��ي لديها جدارة ائتماني ��ة لتنفيذ خطة
توفي ��ق الأو�ضاع اخلا�صة به ��ا وذلك من خالل م�شروع التحكم فى التل ��وث ال�صناعي مبرحلتيه
الأوىل والثانية وم�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع الأعمال العام ب�إجمايل ا�ستثمارات
 416.4مليون جنيه م�صري لعدد (  ) 41من�ش�أة �صناعية.
�6إل ��زام املن�ش� ��آت ال�صناعية بتقدمي درا�س ��ة لتقييم الت�أثري البيئي ك�ش ��رط للت�صريح بالإن�شاء �أو
للتو�سع فى املن�ش�آت القائمة.
7تنفي ��ذ برنامج الر�صد ال ��دوري لنوعية مياه املجاري املائية ونوعي ��ة ال�صرف ال�سائل ال�صناعي
قبل ال�صرف علي البيئة املائية .
8تنفيذ العديد من الربامج التدريبية وبرامج التوعية البيئية التي تهدف لرفع الوعي البيئي لدي
املواطن�ي�ن على كافة امل�ستويات م ��ن خالل احلمالت الإعالمية املختلف ��ة (املرئية  ،امل�سموعة ،
املقروءة ) وكذلك من خالل �إقامة وتنفيذ الدورات التدريبية مبختلف املجاالت املتعلقة بالبيئة
وملختلف الفئات .

املوقف احلايل لل�صرف ال�صناعي على نهر النيل
م ��ن خالل الإجراءات التي متت لتحقيق �أولوي ��ات وزارة الدولة ل�شئون البيئة للحفاظ علي نوعية
املي ��اه بنه ��ر النيل فقد مت بالفعل الإنتهاء من توفيق �أو�ضاع  % 93من املن�ش�آت التي تقع علي نهر النيل،
ب�إجمايل كمية �صرف حوايل  469.328مليون م /3عام ( بن�سبة تقدر بـــ  %98.37من �إجمايل كمية
ال�ص ��رف ال�صناعي الناجت م ��ن تلك املن�ش�آت)  ،وذلك ع ��ن طريق �إيقاف ال�ص ��رف نهائي ًا �أو حتويله
بع ��د املعاجلة �إيل ال�شبكة العامة لل�صرف ال�صحي �أو �إعادة تدويره داخل املن�ش�آت � ،أو توفيق �أو�ضاعه
طبق� � ًا ملعايري ال�صرف علي املجاري املائية  ،وفيما يلي تف�صي ��ل للو�ضع احلايل للمن�ش�آت الواقعة علي
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نه ��ر الني ��ل وفرعية �أو امل�صارف التي ت�ؤول �إيل نهر النيل  ،حيث يبلغ عدد تلك املن�ش�آت  102من�ش�أة مت
التعامل معها كما يلي -:
1 .1مت �إيقاف ال�صرف ال�صناعي نهائي ًا لعـدد  67من�شـ�أة عن طريق حتويل هذا ال�صرف على �شبكة
ال�ص ��رف ال�صحي �أو ب�إعادة تدويره  ،كما مت توفيق �ص ��رف عدد  8من�ش�أة طبق ًا ملعايري القانون
رق ��م  48ل�سن ��ة  1982ب�ش�أن حماية امل ��وارد املائية من التلوث  ،وذل ��ك لكميـة �صرف 452.286
مليون م/ 3عام ( بن�سبة  % 94.8من �إجمايل كمية ال�صرف علي نهر النيل ).
2 .2جاري الإنتهاء من تنفيذ خطط توفيق الأو�ضاع لعدد  20من�ش�أة  ،ب�إجمايل كمية �صرف 17.096
مليون م/ 3عام ( بن�سبة  % 3.6من �إجمايل كمية ال�صرف علي نهر النيل ) .
3 .3هناك عدد  7من�ش�أة جاري �إعداد خطط توفيق الأو�ضاع لها ب�إجمايل كمية �صرف  7 .74مليون
م /3عام ( بن�سبة  %1.6من �إجمايل كمية ال�صرف علي نهر النيل ) .

 2-4-5فى جمال ال�صرف ال�صحي

للحفاظ علي املوارد املائية من الت�أثري ال�سلبي لل�صرف ال�صحي علي املجاري املائية اهتمت وزارة
الدول ��ة ل�شئ ��ون البيئة با�ستخ ��دام وتطبيق التكنولوجي ��ا احليوية فى جمال معاجل ��ة ال�صرف ال�صحي
و�إجراء بع�ض التجارب التي من �ش�أنها احلد من التلوث بال�صرف ال�صحي كما يلي -:
1 .1ا�ستخ ��دام املعاجلة البيولوجي ��ة ( ا�ستخدام تقني ��ة الكائنات الدقيقة ) ملعاجل ��ة مياه ال�صرف
ال�صح ��ي الناجت عن حمطة �أبو روا� ��ش قبل �صرفها علي م�صرف الرهاوي وذلك لتح�سني نوعية
املياه بامل�صرف  ،حيث يتم معاجلة � 470ألف م/3يومي ًا بكفاءة و�صلت �إىل .%80
2 .2ا�ستخ ��دام تكنولوجيا اقت�صادية �صديقة للبيئة فى معاجلة مياه م�صرف بحر البقر قبل �صرفها
عل ��ي بح�ي�رة املنزلة حيث يتم معاجلة � 25ألف م /3يوم وذل ��ك من خالل امل�شروع امل�شرتك بني
وزارة الدول ��ة ل�شئ ��ون البيئة ومرفق البيئة العاملي وبرنام ��ج الأمم املتحدة الإمنائي بتكلفة تقدر
بنح ��و  4.9ملي ��ون دوالر وذلك بهدف تنقية املياه من  %75من امللوث ��ات بوا�سطة نباتات حملية
خمتارة متت�ص امللوثات غري الع�ضوية.
وف ��ى ظ ��ل اهتمام وزارة الدولة ل�شئون البيئة باحلفاظ علي املوارد املائية و�إدراك ًا منها ب�أن م�شكلة
م ��د خدمات ال�ص ��رف ال�صحي للقرى املحرومة من ��ه « خا�صة تلك القرى الت ��ي تتخل�ص من ال�صرف
ال�صحي علي املجاري املائية ب�شكل مبا�شر « هي من الأولويات الرئي�سية لدي جميع الوزارات والهيئات
املعنية فقد مت:
•حتديد القرى ذات الت�أثري البيئي ال�سلبي علي املجاري املائية والتي لها الأولوية ملد خدمة
ال�ص ��رف ال�صح ��ي لها وذلك بالتن�سيق م ��ع الوزارات والهيئات املعني ��ة ،حيث مت اختيار
 775قرية قريبة من املجاري املائية و  620قرية ذات من�سوب مرتفع من املياه اجلوفية،
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وذلك مع مراعاة ما يلي -:
العمل ف ��ى نطاقات متكاملة داخل كل حمافظة حتى يك ��ون التح�سن البيئي واقع ًاملمو�س ًا.
درا�س ��ة تقيي ��م الت�أثري البيئي للمواقع املختارة لإن�ش ��اء حمطات معاجلة ال�صرفال�صحي قبل البدء فى الإن�شاء.
مراع ��اة توفري امل�ساح ��ات والبنية الأ�سا�سية ال�ستخدام املي ��اه املعاجلة فى زراعةغابات �شجرية بالقري التي لها ظهري �صحراوي.
•التن�سي ��ق م ��ع وزارة الإ�س ��كان واملراف ��ق والتنمية العمراني ��ة لتو�صيل ال�ص ��رف ال�صحي
للقرى املحرومة من هذه اخلدمة وذلك �ضمن م�شروع القرى الأكرث احتياج ًا والتي تقوم
بال�صرف ال�صحي الع�شوائي على املجارى املائية.
•اال�ستخ ��دام الآمن ملياه ال�صرف ال�صحي املعالج فى زراعة الأحزمة اخل�ضراء والغابات
ال�شجرية طبق ًا للكود امل�صري لإعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعالج فى الزراعة
وال�صادر عن وزارة الإ�سكان ،حيث بد�أت الوزارة منذ عام  2005فى تنفيذ ما يلي:
زراعة احلزام الأخ�ض ��ر حول القاهرة الكربى وتقاطعات الطرق الرئي�سية واملدناجلدي ��دة معتمدة على مياه ال�صرف ال�صحي املعالج ،وقد مت االنتهاء من املرحلة
الأوىل بطول  14كم ابتداء من تقاطع طريق القطامية – العني ال�سخنة مع الطريق
الدائري و�إيل تقاطع طريق القاهرة  -ال�سوي�س ،وجاري تنفيذ املرحلة الثانية.
تنفي ��ذ الربنامج القوم ��ي لال�ستخدام الآم ��ن ملياه ال�صرف ال�صح ��ي املعالج فىزراعة الغابات ال�شجرية وذلك للو�صول �إيل ا�ستخدام جميع الكميات الناجتة من
حمط ��ات املعاجل ��ة  ،وقد مت بالفعل االنتهاء من زراع ��ة  27غابة فى  16حمافظة
ف ��ى عام  2009وذل ��ك بالتعاون م ��ع كل من وزارت ��ي الإ�سكان واملراف ��ق والتنمية
العمرانية ،والزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي.

 5-5برامج ر�صد نوعية املياه العذبة وامل�صارف

كان م ��ن توجه ��ات احلكومة �ضرورة مراقبة ور�صد نوعية املي ��اه للت�أكد من جودة نوعية املياه العذبة
وامل�ص ��ارف فى م�صر التخاذ الإج ��راءات الت�صحيحية ف ��ى حينها ،ومع الزيادة امللحوظ ��ة فى الأن�شطة
التنموية وال�صناعية كان البد من وجود �شبكة مراقبة ور�صد لنوعية املياه وحتديد مناطق ونقاط التلوث،
فت ��م �إن�ش ��اء ال�شبكة القومية لر�صد نوعي ��ة املياه حيث يتم �إجراء الر�صد ال ��دوري للقيا�سات املختلفة من
خالل تلك ال�شبكة ( العنا�صر الطبيعية – العنا�صر الكيميائية – العنا�صر الثقيلة – املخ�صبات – املواد
الع�ضوية – العنا�صر البيولوجية  -املبيدات ) والتي تتبع عدد من الوزارات املعنية بنوعية املياه وهى-:
�1 .1شبكة وزارة املوارد املائية والري وت�شمل  ٢٣٢موقع ر�صد ت�شمل بحرية نا�صر ونهر النيل بفرعيه
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والرياحات والرتع الرئي�سية وامل�صارف الزراعية ب�أقاليم م�صر العليا والو�سطي والفيوم والدلتا
 ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ٢٠٣نقط ��ة مراقب ��ة للمي ��اه اجلوفية باخلزان ��ات املختلفة موزع ��ة علي مناطق
اجلمهوري ��ة  ،ويق ��وم بتنفيذ برنامج الر�صد الدوري املركز القومي لبح ��وث املياه بوزارة املوارد
املائية والري من خالل املعاهد املتخ�ص�صة التابعة للمركز.
�2 .2شبك ��ة وزارة ال�صح ��ة وت�شمل  169موقع ًا لر�صد مياه نهر الني ��ل وفرعيه وبع�ض الرتع الرئي�سية
وتعتن ��ي ب�صفة خا�ص ��ة مب�آخذ حمطات مياه ال�شرب وينفذ هذا الربنام ��ج مركز الر�صد البيئي
ودرا�سات بيئة العمل .
�3 .3شبك ��ة وزارة الدولة ل�شئون البيئ ��ة وت�شمل  ٦٩موقع ر�صد علي طول جم ��ري نهر النيل وتخت�ص
بر�ص ��د ت�أثري م�صادر ال�صرف املختلفة خا�صة ال�صرف ال�صناعي على املجارى املائية ،وكذلك
ر�ص ��د النقاط ال�ساخنة علي امل�صارف ،ويتم تنفي ��ذ هذا الربنامج املعمل املركزي جلهاز �شئون
البيئة باال�شرتاك مع معامل الفروع الإقليمية التابعة للجهاز.
وم ��ن خ�ل�ال تلك ال�شبكات ميكن احلكم علي جودة نوعية املياه العذبة فى م�صر ،و حاليا هناك
�آلية لتبادل بيانات الر�صد بني اجلهات املختلفة.

 1-5-5نوعية املياه فى بحرية نا�صر

تعت�ب�ر نوعي ��ة املياه ببحرية نا�صر مرجع� � ًا لنوعية مياه نهر النيل نظر ًا لكونه ��ا �أول م�ستقبل للمياه
القادمة من ال�سودان وقبل �أن تت�أثر املياه ب�أي من الأن�شطة التنموية التي ت�ؤثر علي نهر النيل ،وما زالت
تتمتع نوعية املياه ببحرية نا�صر بجودة عالية حيث �أو�ضحت نتائج الر�صد خالل عام  2009وال�صادرة
ع ��ن مركز الر�صد البيئي ودرا�س ��ات بيئة العمل التابع لوزارة ال�صحة ،وكذل ��ك نتائج املعامل املركزية
جلهاز �شئون البيئة والتي تتم دوريا علي نوعية املياه بالبحرية ما يلي-:
1 .1تراوحت قيم متو�سط تركيز الأ�س الهيدروجيني ببحرية نا�صر بني . 8.7 – 5.7
2 .2مل يتعد متو�سط تركيز املواد الع�ضوية لكل من الأك�سجني احليوي املمت�ص ( ،)BODوالأك�سجني
الكيميائ ��ي امل�ستهلك ( )CODاحلد الأق�ص ��ى ملعايري نوعية مياه نهر النيل ( 6ملجم/لرت10 ،
ملجم/ل�ت�ر علي الت ��وايل) .كما مل يتعد متو�سط امل ��واد الع�ضوية هذا احلد خ�ل�ال الأعوام من
.2009 – 2004
ويو�ض ��ح ال�شكل رقم ( )2-5مقارنة بني متو�سط قيم تركيز الأك�سجني احليوي املمت�ص ببحرية نا�صر
خالل الأعوام من � 2004إىل .2009
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�شكل ( ) 2-5مقارنة بني متو�سطات تركيز الأك�سجني احليوي املمت�ص خالل ال�ست �سنوات ال�سابقة

كم ��ا يو�ضح ال�شكل رقم ( )3-5مقارنة بني متو�سط قيم تركيز الأك�سجني الكيميائي امل�ستهلك ببحرية
نا�صر خالل الأعوام من � 2004إىل .2009

�شكل ( ) 3-5مقارنة بني تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائيا فى بحرية نا�صر

3 .3كان ��ت قي ��م تركيزات الأك�سج�ي�ن الذائب �أعلي من احل ��د الأدنى امل�سموح ب ��ه ( 5ملجم  /لرت)
بجميع نقاط الر�صد طوال العام وتراوح الرتكيز بني ( 6.6 ، 5.9ملجم/لرت) ويو�ضح ال�شكل
رقم (  )4-5مقارنة بني تلك الرتكيزات خالل الأعوام من �2004إيل .2009
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�شكل ( )4-5مقارنة بني تركيز الأك�سجني الذائب ببحرية نا�صر خالل عام 2009

4 .4تراوح تركيز الأمالح الذائبة بني  182 – 164ملجم/لرت وهي قيم �أقل بكثري من احلد الأق�صى
للمعايري اخلا�صة بالأمالح الذائبة ( 500ملجم  /لرت).
5 .5ج ��اءت جميع قيم تركيزات الأموني ��ا والنيرتيت والنرتات والفو�سفات �أق ��ل من قراءة الأجهزة
امل�ستخدمة فى التحليل.
6 .6مل ي�ستدل علي وجود معادن ثقيلة ،وكانت جميع قيم تركيزات احلديد واملنجنيز �أقل من قراءة
الأجهزة امل�ستخدمة فى التحليل.
ومن خالل النتائج ال�سابقة فيجب احلفاظ علي بحرية نا�صر من التلوث وان تكون برامج التنمية حول
البحرية خا�ضعة لدرا�سات تقييم الأثر البيئي ملراعاة الإ�ستدامة فى جودة نوعية املياه بالبحرية.

 2-5-5نوعية املياه بنهر النيل

�أ�ش ��ارت نتائ ��ج الر�صد لعام � 2009إيل التح�سن الوا�ضح فى نوعية مياه نهر النيل وفرعية حيث �أو�ضحت
نتائ ��ج الر�ص ��د �أن تركي ��زات كل م ��ن " الأك�سجني احليوي املمت� ��ص – املغذيات – املواد ال�صلب ��ة الذائبة –
املعادن الثقيلة – الكلوريدات والفلوريدات " جاءت فى احلدود امل�سموح بها بالقانون علي طول جمري النهر،
كم ��ا �أ�ش ��ارت �إيل �أن تركيز الإك�سجني الذائب جاء �أعلي من احلد الأدن ��ى امل�سموح به بالقانون مما يدل علي
حيوية املياه بالنهر والتح�سن الوا�ضح بنوعية املياه  ،ويتبني ذلك من خالل نتائج حتاليل مركز الر�صد البيئي
التابع لوزارة ال�صحة ومعامل جهاز �شئون البيئة باملحافظات املختلفة لعام  ٢٠٠9والتي جاءت كما يلي:
1 .1تراوح ��ت قيم متو�سط تركيز الأ�س الهيدروجيني علي طول جمري نهر النيل بني 8.7 – 7.45
حيث متيل املياه �إيل القلوية.
2 .2متو�سط تركيز املواد الع�ضوية ممث ًال بالأك�سجني احليوي املمت�ص ( )BODكان �أقل من احلد
امل�سموح به ( 6ملجم /لرت) فى جميع املحافظات كما هو مو�ضح بال�شكل رقم ( ، )5-5ويرجع
ذلك للجهود املبذولة للحد من �صرف مياه ال�صرف ال�صحي على نهر النيل.
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�شكل ( )5-5مقارنة ن�سبة الأك�سجني احليوي املمت�ص بني حمافظات جمهورية م�صر العربية لعام 2009

وب�إجراء مقارنة ملتو�سط تركيز املواد الع�ضوية بني حمافظات جمهورية م�صر العربية املطلة علي يتبني
�أنه خالل عام  2009حدث انخفا�ض وا�ضح فى تركيز املواد الع�ضوية فى جميع املحافظات عن احلدود
امل�سموح بها خالل عام  ، 2009وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (. ) 6-5

�شكل ( )6-5مقارنة متو�سطات نتائج احلمل الع�ضوي معرباً عنه بالأك�سجني احليوي املمت�ص بني حمافظات
جمهورية م�صر العربية فى الفرتة من 1997اىل 2009

�3 .3أو�ضحت نتائج ر�صد نوعية املياه لنهر النيل �أن متو�سط تركيز الأك�سجني الكيميائي امل�ستهلك
( )CODكان �أقل من احلد امل�سموح به فى معظم املحافظات ،وكانت هناك زيادة طفيفة فى
الرتكيز فى حمافظات القاهرة الكربى والغربية وبني �سويف ،بينما كانت الزيادة وا�ضحة فى
كل م ��ن الإ�سكندري ��ة ودمياط  ،ويو�ضح ال�شكل رقم ( )7-5مقارنه بني متو�سط قيم تركيزات
الأك�سجني الكيميائي امل�ستهلك ( )CODفى املحافظات املختلفة خالل عام . 2009
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�شكل ( )7-5مقارنة متو�سطات الأك�سجني امل�ستهلك كيميائيا بني حمافظات جمهورية م�صر العربية لعام 2009

ويو�ض ��ح ال�شكل رق ��م ( )8-5مقارنة بني متو�سطات تركيز امل ��واد الع�ضوية (الأك�سجني امل�ستهلك
كيميائيا) خالل الفرتة  2009 - 1997فى املحافظات املختلفة حيث يت�ضح من ال�شكل �أنه كانت هناك
زي ��ادة وا�ضحة فى الرتكيز ع ��ام  1997وذلك فى معظم املحافظات ،وزي ��ادة وا�ضحة جدا مبحافظتي
�أ�سي ��وط والقاه ��رة الكربى و�صل ��ت �إيل (  110 ، 78ملجم/لرت )علي التوايل  ،بينم ��ا مل يتعد الرتكيز
احلدود امل�سموح بها فى معظم املحافظات فى الأعوام التالية .

�شكل ( )8-5مقارنة متو�سطات نتائج احلمل الع�ضوي معرباً عنه بالأك�سجني امل�ستهلك كيميائياً بني حمافظات
جمهورية م�صر العربية فى الفرتة من � 1997إىل 2009

�4 .4أو�ضحت نتائج الر�صد �أن تركيز الأك�سجني الذائب ( )DOفى جميع املحافظات كان �أعلى من
احل ��د الأدن ��ى امل�سموح به لنوعية املياه (  ٥ملجم /لرت) ،كما ه ��و مو�ضح بال�شكل رقم (،)9-5
وهذا يعطي داللة وا�ضحة علي حيوية املياه وجودتها.
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�شكل ( )9-5مقارنة متو�سطات الأك�سجني الذائب بني حمافظات جمهورية م�صر العربية لعام 2009

ويو�ضح ال�شكل رقم (� )10-5أن متو�سط قيم الأك�سجني الذائب خالل الفرتة – 1997
 2009كان �أعلي من احلد الأدنى امل�سموح به فى جميع املحافظات.

�شكل ( )10-5مقارنة بني متو�سط قيم الأك�سجني الذائب خالل الفرتة 2009-1997

�5 .5أما عن تركيزات املغذيات ( الأمونيا والنرتات والفو�سفات) فقد كانت فى احلدود امل�سموح بها فى
معظ ��م نقاط الر�صد ،حيث كانت تركيزات الأمونيا �أقل عن احلد امل�سموح به ( 0.5ملجم/لرت)،
�إال �أنه ��ا تع ��دت هذا احلد بزيادة طفيفة فى نقطة واحدة ف ��ى الإ�سكندرية حيث و�صل الرتكيز �إيل
( 0.57ملجم/ل�ت�ر) � ،أما تركيز النرتات فرتاوح بني (1.95، 0.024ملجم/لرت) وهو �أقل بكثري
عن احلد امل�سموح به (  45ملجم/لرت) ،و�أ�شارت النتائج �أي�ضا �إيل �أن تركيز الفو�سفات تراوح بني
( 0.6 ، 0.016ملجم/لرت) وهو �أقل عن احلد امل�سموح به ( 1ملجم  /لرت)  ،ويو�ضح ال�شكل رقم
(  )11-5متو�سط تركيزات املغذيات بني حمافظات اجلمهورية املختلفة لعام .2009
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�شكل ( )11-5متو�سط تركيزات املغذيات خالل عام 2009

6 .6ت ��راوح متو�س ��ط تركيز جمم ��وع امل ��واد ال�صلب ��ة الذائبة ب�ي�ن ( 300 -171ملجم/ل�ت�ر) وهذه
الرتكي ��زات �أقل بكثري عن احلد امل�سموح ب ��ه (  500ملجم/لرت ) ويظهر ذلك من خالل ال�شكل
رقم ( .)12-5

�شكل ( )12-5مقارنة بني متو�سط تركيز الأمالح الذائبة الكلية بني املحافظات املختلفة خالل عام 2009

�7 .7أظه ��رت النتائج �أن متو�سط تركيز كل م ��ن الفلوريدات والكربيتات جاءت فى احلدود امل�سموح
به ��ا فى كل نق ��اط الر�صد حيث تراوح متو�سط تركيز الفلوريدات ب�ي�ن ( 0.56 ، 0.11ملجم/
ل�ت�ر ) ،ومتو�س ��ط تركيز الكربيتات بني ( 48.86 – 20.39ملجم/ل�ت�ر) علي حني �أن احلدود
امل�سموح بها لكل من الفلوريدات والكربيتات هي ( 200 ، 0.5ملجم/لرت) على التوايل .
8 .8ت ��راوح متو�سط تركيز احلديد ب�ي�ن ( 0.72 ، 0.05ملجم /لرت) وه ��ذه القيم مازالت �أقل من
احل ��د امل�سم ��وح به ( 1ملجم /لرت )� ،أما بالن�سبة لرتكي ��ز املنجنيز فرتاوح بني (0.1 – 0.04
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ملج ��م /ل�ت�ر) وهو �أقل عن احلد امل�سموح به (  0.5ملج ��م /لرت) كما �أنه مل ي�ستدل على وجود
�أي تركيز للمنجنيز فى معظم نقاط الر�صد باملحافظات .
9 .9ج ��اء متو�سط تركيز املعادن الثقيلة بنه ��ر النيل ( زرنيخ – كادميوم – كروم  -نحا�س– زئبق –
ر�صا�ص – �سيلينيوم  -زنك) فى احلدود امل�سموح بها علي طول النهر حيث كان متو�سط الرتكيز
(  ) 0.055 ، 0.004 ، 0.029 ، 0.001 ، 0.029 ، 0.027 ، 0.004 ، 0.02علي الرتتيب .

 3-5-5نوعية ر�سوبيات نهر النيل

�أ�ش ��ارت نتائ ��ج الر�صد اخلا�صة بوزارة املوارد املائية وال ��ري ( املركز القومي لبحوث املياه ) لعام
 2008واخلا�صة بر�صد نوعية ر�سوبيات نهر النيل مبواقع الر�صد املختلفة �إيل ما يلي -:
1 .1ت ��راوح تركي ��ز النرتات خالل �شهري فرباير و�أغ�سط�س ب�ي�ن  6.0 – 2.6ملجم/كجم 10-4 ،
ملجم  /كجم علي التوايل .
2 .2تراوح ��ت ن�س ��ب امل ��واد الع�ضوية خ�ل�ال �شهري فرباي ��ر و�أغ�سط�س ب�ي�ن  % 3.11 - % 0.27و
 %0.69 - %0.07علي التوايل .
3 .3جت ��اوزت ن�س ��ب النحا�س احل ��د امل�سموح به فى اخلط ��وط الإر�شادية الكندي ��ة (  35.7ملجم /
كجم ) فى �أربع مواقع خالل �شهر فرباير بينما جتاوزت هذا احلد فى جميع املواقع خالل �شهر
�أغ�سط�س.
4 .4مل يتع ��د تركيز اخلار�صني خالل �شهر �أغ�سط�س احلد امل�سموح به ( 123ملجم /كجم) �إال عند
قناطر �إ�سنا بينما جتاوز الرتكيز احلد امل�سموح به فى معظم العينات خالل �شهر فرباير .
5 .5ت ��راوح تركيز الر�صا�ص ما ب�ي�ن (  20.8 – 6.4ملجم/كجم) خ�ل�ال �شهر فرباير فى حت�سن
ملح ��وظ ع ��ن العام ال�سابق وفى احلد امل�سموح به بالقانون ( 35ملجم  /كجم) علي حني �أنه مل
ي�سجل �أي قيم خالل �شهر �أغ�سط�س.

 4-5-5نوعية املياه بفرع ر�شيد

�أو�ضح ��ت نتائ ��ج ر�صد نوعية املياه فى فرع ر�شيد طبقا لنتائ ��ج حتاليل مركز الر�صد البيئي التابع
لوزارة ال�صحة ومعامل جهاز �شئون البيئة باملحافظات املختلفة ما يلي:
�1 .1أن تركيز الأك�سجني الذائب ( )DOعلي طول فرع ر�شيد كان �أعلى من احلد الأدنى امل�سموح به
لنوعية املياه (  ٥ملجم /لرت) خالل عام  ، 2009وقد حت�سن تركيز الأك�سجني الذائب فى و�سط
الفرع هذا العام عن نظريه خالل عامي  2007، 2003مقارنة باحلد الأدنى امل�سموح به كما هو
مو�ضح بال�شكل رقم (.)13-5
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�شكل ( )13-5مقارنة بني متو�سطات تركيز الأك�سجني الذائب فى فرع ر�شيد خالل الفرتة من � 2003إىل 2009

�2 .2أما بالن�سبة لرتكيز املواد الع�ضوية ( )CODفقد �أو�ضحت املقارنة بني متو�سطات تركيزه علي
طول فرع ر�شيد �أنها تعدت احلد امل�سموح به ( 10ملجم  /لرت) بن�سبة طفيفة خالل عام ،2009
وعل ��ي الرغ ��م من كان ��ت هناك زيادة علي احل ��د امل�سموح به بف ��رع ر�شيد� ،إال �أن ��ه كان �أقل من
الأعوام ال�سابقة ب�صورة وا�ضحة وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (. )14-5

�شكل ( )14-5مقارنة بني متو�سطات تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائيا فى فرع ر�شيد خالل الفرتة من � 2003إىل 2009

3 .3كان متو�س ��ط تركيز املواد الع�ضوية ممث ًال بالأك�سجني احليوي املمت�ص(� )BODأقل من احلد
امل�سم ��وح ب ��ه (6ملجم  /لرت) فى بداية وو�س ��ط ونهاية الفرع  ،ورغم الزي ��ادة فى الرتكيز عند
نهاي ��ة الفرع هذا العام عن العام ال�سابق �إال �أنه مازال �أقل من احلد امل�سموح به  ،وذلك كما هو
مو�ضح بال�شكل رقم (.)15-5
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�شكل ( )15-5مقارنة بني متو�سطات تركيز الأك�سجني احليوي املمت�ص خالل الفرتة � 2003إىل 2009

4 .4كان هن ��اك انخفا� ��ض وا�ض ��ح ف ��ى متو�س ��ط تركيز الأموني ��ا خالل ع ��ام  2009ببداي ��ة وو�سط
ف ��رع ر�شي ��د عن الأع ��وام ال�سابقة م�ش�ي�را �إيل ان الرتكيز كان �أقل بكثري ع ��ن احلد امل�سموح به
( 0.5ملجم/لرت) علي طول جمري فرع ر�شيد  ،وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)16-5

�شكل ( ) 16-5مقارنة بني متو�سطات تركيز االمونيا فى فرع ر�شيد خالل الفرتة من � 2003إىل 2009

5 .5و�أ�ش ��ارت النتائج �أي�ضا �إيل �أن تركيز الفو�سفات كان �أقل بكثري عن احلد امل�سموح به (1ملجم/
لرت) علي طول جمري فرع ر�شيد خالل عام  2009فى جميع نقاط الر�صد وال�شكل رقم ()17-5
يو�ضح مقارنه هذا الرتكيز علي طول الفرع خالل الأعوام من .2009 -2003
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�شكل ( ) 17-5مقارنة بني متو�سطات تركيز الفو�سفات فى فرع ر�شيد خالل الفرتة من � 2003إىل 2009

 5-5-5نوعية املياه بفرع دمياط

�أو�ضحت نتائج الر�صد خالل ال�سنوات املا�ضية علي طول فرع دمياط لدالئل التلوث املختلفة ما يلي:
�1 .1أن تركي ��ز الأك�سجني الذائب ( )DOكان �أعلى ع ��ن احلد الأدنى امل�سموح به لنوعية املياه بنهر
النيل (  ٥ملجم /لرت) وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل رقم ( )18-5وهذا يعد دلي ًال على حيوية
املياه وقدرتها علي التنقية الذاتية.

�شكل ( )18-5مقارنة بني متو�سطات تركيز الأك�سجني الذائب فى فرع دمياط خالل الفرتة من � 2003إىل 2009

2 .2رغم �أنه كانت هناك زيادة طفيفة فى متو�سط تركيز املواد الع�ضوية ( )CODفى و�سط وبداية
الفرع علي احلد الأق�صى امل�سموح به لنوعية مياه نهر النيل ( 10ملجم  /لرت )� ،إال �أن التح�سن
كان ملحوظ ��ا ف ��ى بداية الفرع عن عامي  2005و  ،2007ورغم �أنه كانت هناك زيادة فى تركيز
() CODفى نهاية الفرع �إال �أن قيم الرتكيز لي�ست كبرية ويو�ضح ذلك ال�شكل رقم (.)19-5
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�شكل ( )19-5مقارنة بني متو�سطات تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائياً فى فرع دمياط خالل الفرتة من � 2003إىل 2009

3 .3ج ��اءت متو�سطات تركيز امل ��واد الع�ضوية ممثلة بالأك�سجني احلي ��وي املمت�ص( )BODخالل
ع ��ام  2009والأعوام ال�سابقة �أقل من احل ��د امل�سموح به لنوعية مياه نهر النيل (6ملجم  /لرت)
علي طول جمري فرع دمياط  ،كما هو مو�ضح بال�شكل رقم ( . ) 20-5

�شكل ( )20-5مقارنة بني متو�سطات تركيز الأك�سجني احليوي املمت�ص فى فرع دمياط خالل الفرتة من � 2003إىل 2009

4 .4م ��ا زالت متو�سطات تركي ��ز املغذيات ( الأمونيا والفو�سفات) �أقل ع ��ن احلدود امل�سموح بها فى
معظ ��م نقاط الر�ص ��د علي طول جمري فرع دمياط  ،كما هو مو�ض ��ح بال�شكلني رقمي ()21-5
و( )22-5وذلك خالل عام  2009والأعوام ال�سابقة.
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�شكل ( )21-5مقارنة بني متو�سطات تركيز الفو�سفات فى فرع دمياط خالل الفرتة من � 2003إىل 2009

�شكل ( )22-5مقارنة بني متو�سطات تركيز االمونيا فى فرع دمياط خالل الفرتة من � 2003إىل 2009

 6-5-5نوعية املياه بالرتع وامل�صارف

�أو�ضح ��ت نتائج الر�ص ��د الدوري لنوعية مياه الرتع وامل�صارف عل ��ي م�ستوي اجلمهورية واخلا�صة
باملركز القومي لبحوث املياه التابع لوزارة املوارد املائية والري لعام  2008ما يلي-:

 1-6-5-5نتائج ر�صد ترع م�صر العليا

�أ�شارت نتائج الر�صد �إيل ما يلي:
1 .1توافق جميع قيم البكرتيا القولونية مع حدود القانون .
2 .2جاءت جميع قيم تركيز الأك�سجني الذائب( )DOمع حدود القانون ما عدا نقطة املراقبة علي
ترعة كالبية خالل ف�صل ال�صيف ( �أغ�سط�س ) .
3 .3مل يتج ��اوز تركي ��ز امل ��واد الع�ضوية (الأك�سجني احلي ��وي املمت�ص  ) )BODبجمي ��ع ترع الوجه
القبل ��ي احل ��د امل�سموح به خالل مو�سمي ال�شتاء وال�صيف ( فرباي ��ر – �أغ�سط�س )  ،عدا نقطة
�ساقوال علي بحر يو�سف التي تعدت احلد امل�سموح به خالل �شهر فرباير.
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 2-6-5-5ترع الفيوم

�أ�ش ��ارت نتائ ��ج الر�صد للمجاري املائية الت ��ي تغذي منطقة الفيوم وهي :بح ��ر النزلة وبحر ق�صر
البنات وبحر وهبي �إيل ما يلي:
1 .1مل يتجاوز تركيز املواد الع�ضوية (الأك�سجني احليوي املمت�ص ( ) )BODفى معظم ترع الفيوم
احلد امل�سموح به  ،بينما و�صل هذا الرتكيز�إيل �أكرث من  18ملجم  /لرت فى ترعة وهبي .
2 .2كان ��ت قي ��م العد الإحتم ��ايل للبكرتيا القولونية يزيد عل ��ي املوا�صفات القيا�سي ��ة امل�صرية بقيم
كبرية بجميع ترع الفيوم .
3 .3جاءت تركيزات النرتات والفو�سفات فى حدود املوا�صفات امل�صرية املقررة بالالئحة التنفيذية
للقانون رقم  48ل�سنه . 1982
4 .4كان ��ت هن ��اك زيادة ف ��ى تركيز الأموني ��ا ع احلد امل�سموح ب ��ه (  0.5ملجم  /ل�ت�ر) فى كل ترع
الفيوم.
5 .5تع ��دت القي ��م املتو�سطة للأمالح الذائب ��ة الكلية فى ت ��رع الفيوم احلد امل�سموح ب ��ه فى القانون
( 500ملجم /لرت) حيث كان �أعلي تركيز فى بحر وهبي و�أقل القيم فى ترعة ق�صر البنات .
6 .6ج ��اءت قيم متو�سط تركيزات املعادن الثقيلة فى مياه ت ��رع الفيوم مطابقة للحدود امل�سموح بها
فى املوا�صفات امل�صرية.

 3-6-5-5ترع منطقة الدلتا

�أ�شارت نتائج الر�صد لعام � 2008إيل ما يلي -:
1 .1جاء املتو�سط العام لرتكيز الأك�سجني الذائب فى حوايل  % 60من مواقع الر�صد برتع الدلتا فى
حدود املعايري (  5ملجم  /لرت ) الواردة بالقانون رقم  48ل�سنة .1982
2 .2جت ��اوز تركي ��ز امل ��واد الع�ضوي ��ة (الأك�سج�ي�ن احلي ��وي املمت� ��ص( )BODاحل ��د امل�سم ��وح به
( 6ملجم /لرت) بجميع الرتع.
3 .3ج ��اء متو�سط تركي ��ز الأمونيا مبعظم نق ��اط الر�صد ب�ت�رع الدلتا متعدية للح ��دود امل�سموح بها
بالقانون (  0.5ملجم  /لرت ).
4 .4ج ��اءت قيم الع ��د االحتماىل للبكرتيا القولونية ف ��ى ترع الوجه البحري متعدي ��ة للحدود الآمنة
املن�صو�ص عليها من قبل منظمة ال�صحة العاملية (  1000خلية  100 /مللي ).

 7-5-5نوعية املياه اجلوفية مب�صر

تعترب املياه اجلوفية من امل�صادر الهامة للمياه فى م�صر كمخزون ا�سرتاتيجي احتياطي للمياه
�إذ تع ��د م�صدر ًا �آمن ًا ومنخف� ��ض التكلفة ملياه ال�شرب ،ونظر ًا لأهمية املياه اجلوفية فقد قامت
وزارة امل ��وارد املائية والري ب�إن�شاء �شبكة قومية ملراقبة املي ��اه اجلوفية بواقع  203موقع ر�صد
موزع ��ة علي م�ستوي اجلمهوري ��ة حيث يقوم معهد بحوث املياه اجلوفية ب ��وزارة املوارد املائية
والري بعمليات الر�صد والتحاليل ،وقد �أ�شارت نتائج الر�صد لعام  2008ما يلي:
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 1-7-5-5اخلزان اجلوفى مبنطقة الدلتا والقاهرة الكربى

�1 .1أ�ش ��ارت نتائ ��ج التحليل وج ��ود تركيزات عالية للحديد ف ��ى حوايل  %55من �آب ��ار منطقة الدلتا
والقاهرة الكربى .
2 .2ج ��اءت قي ��م تركيزات الأمالح جيدة حيث ت�ش�ي�ر النتائج �إىل جودة نوعية مي ��اه معظم العينات
امل�أخ ��وذة والتي ميكن ا�ستخدامها فى �أغرا�ض ال�ش ��رب والزراعة با�ستثناء مناطق �شمال الدلتا
والت ��ي حتتاج �إىل معاجلة تركي ��زات الأمالح بها حيث �أ�شارت النتائج �إىل وجود تركيزات عالية
م ��ن �أم�ل�اح كلوريد ال�صوديوم بعدة نق ��اط مراقبة ب�شمال الدلتا نتيج ��ة لتداخل مياه البحر مع
املياه اجلوفية فى املنطقة .

 2-7-5-5اخلزان اجلوفى ملنطقة وادي النيل

لوح ��ظ ارتف ��اع تركيزات احلديد فى حوايل  %51من اجم ��اىل الآبار مبا ال يتنا�سب مع �صالحية
مي ��اه تلك الآبار لأغرا�ض ال�شرب ،ومن ناحية �أخرى ف�إن  %49من تركيزات الأمالح بتلك الآبار
ال تتنا�س ��ب مع �صالحية تلك املياه لأغرا�ض الزراع ��ة حيث مت ر�صد الرتكيزات العالية للأمالح
فى �أطفيح ال�شرقية والقبابات وغرب الف�شن واملنيا وغرب طهطا وغرب الأق�صر و�إ�سنا .

 3-7-5-5اخلزان اجلوفى ملنطقة ال�صحراء الغربية

بوج ��ه عام ف�إن تركيزات امللوحة فى �آبار الر�صد مبنطقة ال�صحراء الغربية ت�شري �إىل �أن معظم
حال ��ة املياه اجلوفي ��ة جيدة ومل تتع ��د الن�س ��ب املن�صو�ص عليها ف ��ى املعايري القيا�سي ��ة لل�شرب
والزراع ��ة ،بينم ��ا جتاوز تركيز كل من الكلوريد والكربيت فى  %14 ، %21من الآبار علي التوايل
مبنطق ��ة �سيوه تلك املعاي�ي�ر .وترجع املعدالت العالية للأمالح بتل ��ك املنطقة لتحرك اخلزانات
اجلوفية املاحلة نحو املناطق املركزية املنخف�ضة بالواحة.
كم ��ا مت ر�ص ��د تركيزات عالية للحدي ��د فى حوايل  %25م ��ن �آبار املراقب ��ة ،املنجنيز فى حوايل
 %2.3من �آبار املراقبة حيث تخطت احلدود امل�سموح بها لأغرا�ض ال�شرب.

 4-7-5-5اخلزان اجلوفى ملنطقة ال�صحراء ال�شرقية و�سيناء

ت�ش�ي�ر نتائج مراقبة نوعية املي ��اه اجلوفية مبناطق �سيناء وال�صحراء ال�شرقية �إىل �أنه كانت هناك
تركي ��زات عالي ��ه من كل من الكلوريد والكربي ��ت وال�صوديوم زادت علي احل ��دود امل�سموح بها فى
حوايل  %67 ، %63 ، %53من �آبار املراقبة علي التوايل خا�صة فى ال�صحراء ال�شرقية .
كما كان هناك ارتفاع فى ن�سب امللوحة فى حوايل  %70من �آبار املراقبة مبناطق �سيناء وال�صحراء
ال�شرقي ��ة وكذل ��ك كان ��ت هناك زيادة ف ��ى تركيز املنجنيز فى ح ��وايل  %3من الآب ��ار التي تخطت
اخلطوط الإر�شادية ملياه ال�شرب ،بينما جاء تركيز احلديد فى احلدود امل�سموح بها .
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 6-5البحريات ال�شمالية امل�صرية

متث ��ل البحريات ال�شمالية ( الربدويل  -املنزلة – الربل� ��س – ادكو – مريوط) �أهمية اقت�صادية
بالغ ��ة حي ��ث يبلغ �إنتاجه ��ا من الأ�سماك �أك�ث�ر من  %77من الإنت ��اج الإجمايل للبح�ي�رات علي م�ستوي
اجلمهوري ��ة ،وجميعها مت�صل بالبحر املتو�سط فيما عدا بحرية مريوط  ،ونظر ًا ملا للبحريات ال�شمالية
من �أعماق �ضحلة ومتيزها بحركة املياه الهادئة وخ�صوبتها العالية فهي تعترب ح�ضانات طبيعية ملختلف
�أن ��واع الأ�سماك االقت�صادي ��ة التي تعي�ش فى تلك البحريات وكذلك �سواحل املتو�سط .وتعترب البحريات
ال�شمالية م�أوي هام ملئات الآالف من الطيور املهاجرة فى مو�سم الهجرة.
وقد و�ضعت وزارة الدولة ل�شئون البيئة �ضمن �إ�سرتاتيجيتها للحفاظ علي املوارد املائية من التلوث
و�ضم ��ن �أولوياتها احلفاظ علي البحريات ال�شمالية من التلوث وتنميتها تنمية م�ستدامة  ،لذا كان البد
م ��ن ر�صد م�صادر التلوث فى تلك البحريات وكميات ونوعي ��ة ال�صرف من تلك امل�صادر وكذلك ر�صد
نوعي ��ة املي ��اه والروا�سب بتلك البح�ي�رات ب�صفة دورية حتى ميكن حتديد ت�أث�ي�ر امللوثات املختلفة حتى
ميكن و�ضع �أولويات برامج الإ�صالح والتنمية مبا ي�ضمن اال�ستدامة لها واملحافظة علي الرثوة ال�سمكية
بها وتعظيم اال�ستفادة منها .
ونظ ��را لع ��دم وجود برام ��ج متابعة دورية للو�ضع البيئ ��ي لهذه البحريات  ،فقد ب ��د�أت الوزارة فى
�أغ�سط� ��س  2009تنفيذ الربنامج القومي للر�صد الدوري البيئي للبح�ي�رات بالتعاون مع املعهد القومي
لعل ��وم البح ��ار وامل�صايد يتم م ��ن خالله ر�صد نوعية املي ��اه والروا�سب والهائم ��ات النباتية واحليوانية
بالبحريات ال�شمالية ويهدف هذا الربنامج �إىل ما يلي -:
 -تقييم الو�ضع البيئي واجليولوجي احلايل لكل بحرية. -املتابعة الدورية لهذه البحريات للوقوف على الظروف البيئية وطبيعة امللوثات و�أماكن تركيزهابكل بحرية.
 -و�ض ��ع برنام ��ج قوم ��ي �إ�صحاحي لوق ��ف م�صادر التل ��وث واحلد م ��ن امللوثات ووق ��ف �أي تدهورللبحريات.
 -و�ضع اخلطط امل�ستقبلية حلمايتها وحل م�شاكلها وتنميتها تنمية م�ستدامة. �-إن�ش ��اء قاعدة بيانات �شاملة للبحريات ال�شمالي ��ة ترتكز علي �أعمال التحكم فى النوعية وتوكيداجلودة والتي �سوف يتم االعتماد عليها فى �إدارة كل هذه البحريات.
وي�شتمل الإطار التنفيذي لهذا الربنامج علي-:
 .1جتمي ��ع الدرا�س ��ات ال�سابقة الت ��ي متت على كل بحرية م ��ن هذه البحريات للوق ��وف على تاريخ
التغريات وعالقتها بالظروف ال�سائدة.
 .2و�ضع خريطة حديثة لكل بحرية مو�ضحا بها الظروف البيئية املختلفة وامل�ؤثرة عليها.
 .3تنفيذ برنامج ر�صد خالل �أربعة ف�صول فى العام ،ويتم جمع العينات كما يلي:
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�أو ًال :عينات مائية
جتمي ��ع العين ��ات كل مو�س ��م م ��ن مواقع ثابت ��ة لكل من ه ��ذه البح�ي�رات بغر�ض �إج ��راء التحاليل
الهيدروكيميائي ��ة والفل ��زات الثقيلة والدالئل البكتريي ��ة واملبيدات احل�شرية الكلي ��ة والهيدروكربونات
البرتولية الكلية والهائمات النباتية والهائمات احليوانية والقاعيات احليوانية والنباتية.
ثاني ًا :الروا�سب القاعية
يتم �أخذ عينات الروا�سب القاعية مبعدل مرتني فقط خالل العام ومن نف�س املواقع املحددة لأخذ
عينات املياه ويتم قيا�س املحتوي املائي واحلجم احلبيبي والكربون الع�ضوي الكلي والفو�سفور الع�ضوي
الكلي والنرتوجني الع�ضوي الكلي والفلزات الثقيلة واملبيدات والهيدروكربونات املتعددة الأروماتية .

 1-6-5نتائج ر�صد نوعية املياه والروا�سب بالبحريات ال�شمالية خالل �شهر �أغ�سط�س 2009

�أو�ضح ��ت نتائ ��ج الرحلة احلقلي ��ة الأويل ( �أغ�سط�س  ) 2009لر�صد البح�ي�رات ال�شمالية والتي تعترب
بداي ��ة لإن�ش ��اء قاعدة بيانات حقيقية لنوعي ��ة املياه والروا�سب بتلك البح�ي�رات � ،أن بحرية الربدويل تتمتع
بج ��ودة نوعي ��ة املي ��اه والروا�سب بها حيث �أنها مل تتعر� ��ض " حتى الآن" مل�صادر تل ��وث  ،كما �إنه كان هناك
تف ��اوت غ�ي�ر كبري بباقي البحريات يف القيا�س ��ات املختلفة وذلك ح�سب طبيع ��ة جيولوجيا املناطق املختلفة
املحيط ��ة للبحريات وكذلك طبق� � ًا مل�صادر ال�صرف علي كل بحرية  ،ومن خ�ل�ال �إ�ستكمال برنامج الر�صد
�س ��وف تت�ض ��ح ال�صورة كاملة ع ��ن حالة البح�ي�رات ال�شمالية  ،وفيما يل ��ي عر�ض لنتائج ر�ص ��د البحريات
ال�شمالية (�أغ�سط�س -: ) 2009
 1-1-6-5بحرية الربدويل
ت�شغ ��ل بح�ي�رة الربدويل معظم �ساح ��ل البحر املتو�سط مبحافظ ��ة �شمال �سيناء وه ��ي من البحريات
ال�ضحل ��ة عالية امللوح ��ة وتعترب اقل البحريات ال�شمالي ��ة تلوثا ،متتد بطول  85كم تقريب ��ا ،وتبلغ م�ساحتها
ح ��وايل  650ك ��م 2ويرتاوح عمق البحرية م ��ا بني � 3 -0.3أمتار ،كم ��ا �أنها من �أهم املناط ��ق التي ت�ستقبل
الطيور املهاجرة فى ف�صل ال�شتاء .يف�صل البحرية عن البحر املتو�سط �شريط �ساحلي رملي بعر�ض من 1م
�إيل  100ك ��م ،وتت�ص ��ل به عن طريق بوغاز �صغري ( زرانيق ) من ال�شرق ،وحتتوى البحرية على �أنواع عالية
اجل ��ودة م ��ن الأ�سماك ،ويبل ��غ متو�سط الإنتاج ال�سن ��وي من بحرية الربدويل ح ��وايل � 2.3ألف طن ي�صدر
معظمه �إيل اخلارج .ومن �أهم التحديات التى تواجه تنمية بحرية الربدويل من الناحية البيئية مايلي:
•ان�سداد البواغيز.
•قلة الوعي البيئي لدى جمتمع ال�صيادين.
•م�ش ��روع وزارة الزراع ��ة ال�ست�صالح � 400ألف فدان والذي �سي� ��ؤدى �إىل تغيري كبري بكل من
خوا�ص املياه والرتكيب النوعي للأ�سماك بالبحرية.
 -1نوعية املياه
�أو�ضح ��ت نتائج الر�ص ��د لنوعية املياه ببح�ي�رة الربدويل خالل رحلة الر�ص ��د الأويل فى �أغ�سط�س
 2009ما يلي:
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تتميز املياه بال�شفافية العالية حيث تنفذ �أ�شعة ال�شم�س �إىل قاع البحرية فى معظم املناطق،و متيل املياه �إيل القلوية حيث تراوحت قيم الأ�س الهيدروجيني بني . 8.94 ، 8.26
كان ��ت امللوحة �أعلى من مثيالتها فى البحر املتو�سط وذلك نتيج ًة ل�ضحالة بحرية الربدويلوتعر� ��ض مياهه ��ا للتبخر امل�ستم ��ر ،وتتفاوت امللوحة ب�ي�ن املحطات املختلف ��ة بالبحرية تبع ًا
لقربها �أو بعدها من البواغيز ،حيث تقل بالقرب من البوغاز وتزيد كلما اجتهنا �إيل �أق�صى
غرب البحرية.
كانت جميع قيم الأك�سجني الذائب فى املعدالت الطبيعية وتراوحت بني ( 9.3 ، 7.5ملجم/لرت) وهي داللة علي حيوية املياه.
 ب�ي�ن ( 0.28 – 0.06ملجم/لرت) وتركيز الفو�سف ��ات بني(  0.03 – 0.02ملجم/لرت)وهو تركيز ب�سيط.
كم ��ا تراوح ��ت قيم امل ��واد الع�ضوية ممثلة بالأك�سج�ي�ن احليوى ( )BODب�ي�ن (4.7 – 2.8ملجم/لرت) كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( ، )23-5كما جاءت قيم املواد الع�ضوية ( )CODبني
( 4.7 – 2.8ملجم/لرت) وهذه القيم جميعا �أعطت داللة علي عدم وجود تلوث ع�ضوي.

�شكل ( )23-5مقارنة بني قيم الأك�سجني احليوي املمت�ص
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مل يتع ��د العد البكتريي بجميع املحطات احلد امل�سموح به ،فيما عدا منطقتان فقط تتواجدبهما �أعداد كبرية من مراكب ال�صيد ال�صغرية و�أماكن جتميع الإنتاج ال�سمكي  ،كما يت�ضح
من ال�شكل رقم( . )24-5

�شكل ( )24-5مقارنة بني عد بكيرتيا القولون النموذجية الكلية

كان تركي ��ز العنا�ص ��ر الثقيلة على وج ��ه العموم قلي ًال جدا بينما كان ��ت هناك زيادة طفيفةف ��ى املنجنيز و�أعط ��ي احلديد تركيز ًا �أعلى ن�سبيا  ،ت ��راوح الرتكيز بني (0.598 ، 0.141
ملجم/لرت) ،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( . )25-5

�شكل ( )25-5مقارنة بني �أعلي و�أقل قيمة لرتكيزات العنا�صر الثقيلة ببحرية الربدويل
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 -2نوعية الروا�سب
�أو�ضح ��ت نتائج الر�ص ��د لنوعية الروا�سب ببح�ي�رة الربدويل خالل رحلة الر�ص ��د الأويل فى �شهر
�أغ�سط�س  2009ما يلي:
ً
تدريجيا
كان ��ت هناك زيادة ب�سيطة ف ��ى تركيز النيرتوجني الكلي فى و�سط البح�ي�رة وتقلعن ��د املحطات ذات امللوح ��ة العالية خا�صة حمط ��ات الرواق والن�ص ��ر والرابعة وقد تراوح
الرتكيز بني  0.99 ، 0.61ملجم /جرام.
كانت تركيزات الف�سفور الكلي علي وجه العموم قليلة وكانت �أعلى القيم باملحطات القريبةمن البواغيز.
خل ��ت الروا�سب م ��ن املعادن الثقيلة فيما ع ��دا احلديد واملوجود بجمي ��ع البحريات ،ويعتربمكون رئي�سي طبيعي بروا�سب البحريات ،كما يظهر بال�شكل رقم (. ) 26-5

�شكل ( )26-5يو�ضح متو�سط قيم العنا�صر الثقيلة بر�سوبيات بحرية الربدويل

تراوحت تركيزات مركبات الباى فينيل متعددة الكلور ( )PCBsفى عينات الروا�سب مابني�أقل من ح�سا�سية اجلهاز اىل  106.33نانوجرام/جرام .
 2-1-6-5بحرية الربل�س
تق ��ع بح�ي�رة الربل�س �شمال �شرق ف ��رع ر�شيد وتعد ثانى �أكرب البح�ي�رات الطبيعية فى م�صر وتبلغ
م�ساحته ��ا ح ��واىل � 70ألف فدان  ،وبطول  70كم تقريبا ويرتاوح عر�ضها من � 6إىل  17كم ،والعمق بني
 2 ، 0.4م�ت�ر .وتت�ص ��ل البحرية بالبحر املتو�سط من خالل بوغاز الربل�س ،وبنهر النيل من خالل قناة
برمبال ،وهناك  8م�صارف ت�صرف عليها من �شرق وجنوب البحرية (م�صرف - 3كت�شرن  -بحر تريه
 بحر البطالة  -م�صرف  - 7م�صرف ن�شرت -م�صرف -9م�صرف املحيط ) .الفصل الخامس
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 -1نوعية املياه
�أو�ضح ��ت نتائ ��ج الر�صد لنوعي ��ة املياه ببحرية الربل�س خ�ل�ال رحلة الر�صد الأويل ف ��ى �شهر �أغ�سط�س
 2009ما يلي:
�أن املياه متيل �إيل القلوية حيث تراوحت قيم الأ�س الهيدروجيني بني . 8.94 – 8.26تراوح تركيز الأمونيا بني ( 0.17 ، 0.10ملجم/لرت) وكان �أعلي تركيز �أمام م�صرف .9.8تراوحت قيم تركيز الفو�سفات بني ( 0.67 ، 0.16ملجم /لرت).ت ��راوح تركي ��ز الأك�سجني الذائب ب�ي�ن(  9.8 ، 6.6ملجم/لرت) وذل ��ك داللة وا�ضحة عليحيوية املياه بالبحرية.
تعترب ملوحة املياه متو�سطة حيث تراوح الرتكيز بني ( 4.7 ، 0.3جم /لرت) وجاءت �شفافيةاملياه ما بني (� 35 – 15سم).
مل تكن هناك زيادة كبرية فى تركيز املواد الع�ضوية ( )BODحيث تراوح بني (7.6 ، 4.5و�سجلت �أعلى القيم غرب البوغاز.
ملجم/لرت) ُ
كانت هناك زيادة ملحوظة فى تركيز املواد الع�ضوية ( )CODحيث تراوح بني (25.5 ، 17.5ملجم/لرت) وكانت �أعلى القيم �أمام م�صرف �شرق الربل�س  ،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( .)27-5

�شكل ( )27-5يو�ضح تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائياً

كانت هناك �آثار ب�سيطة لرتكيز معظم املعادن فيما عدا املنجنيز واحلديد الذي �سجل �أعليالقيم (  0.845ملجم  /لرت).
كان ��ت قيم تركيزات املبيدات �ضئيلة ج ��دا فى جميع نقاط الر�صد ،بينما زاد الرتكيز قليال�أمام م�صرف �شرق الربل�س .
لوح ��ظ �أن املركبات عديدة الكل ��ور ثنائية الفينيل جاءت مرتفعة �أم ��ام امل�صارف وبالقربمنها  ،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( . )28-5
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�شكل ( )28-5يو�ضح تركيز املركبات عديدة الكلور ثنائية الفينيل

 -2نوعية الروا�سب
�أو�ضح ��ت نتائج الر�صد لنوعي ��ة الروا�سب ببحرية الربل�س خالل رحلة الر�صد الأويل فى �أغ�سط�س
 2009ما يلي:
تراوح قيم تركيز الفو�سفات فى روا�سب الربل�س بني  1.17 – 0.94ملجم/جم .مل تظهر تركيزات للمعادن الثقيلة بالروا�سب فيما عدا احلديد الذي تراوحت تركيزاته بني 51 ،2.7ملجم/جم .
تراوحت قيم املركبات عديدة الكلور ثنائية الفينيل بني  100.18 – 0.68نانوجرام /جم.كان تركي ��ز املبي ��دات الكلية �ضئيال جدا وتراوح بني (�صف ��ر 18.5 ،نانوجرام/جم ) ،كمايت�ضح من ال�شكل رقم ( . )29-5

�شكل ( )29-5يو�ضح تركيز املبيدات الكلية
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 2-1-6-5بحرية �إدكو
تعت�ب�ر بح�ي�رة �إدكو �أ�صغر البح�ي�رات ال�شمالية ،وتقع غرب فرع ر�شيد وتبع ��د  35كم �شرق مدينة
الإ�سكندري ��ة ومتت ��د البحرية مل�سافة  17كم ،وي�ت�راوح عر�ضها بني  11 – 5ك ��م مب�ساحة  4000فدان،
وي�ت�راوح عمقه ��ا بني �150 - 60سم .تت�ص ��ل بحرية �إدكو بالبحر املتو�سط عن طري ��ق بوغاز �إدكو ويبلغ
متو�س ��ط �إنتاجه ��ا م ��ن الأ�سماك  9500ط ��ن �سنويا  ،ي�صب ف ��ى البحرية مياه م�ص ��ارف البو�صيلي –
الرب�سيق – ادكو – اخلريي.
 -1نوعية املياه
�أو�ضح ��ت نتائ ��ج الر�صد لنوعي ��ة املياه ببحرية �أدكو خ�ل�ال رحلة الر�صد الأويل ف ��ى �شهر �أغ�سط�س
 2009ما يلي:
متيل مياه البحرية �إيل القلوية ،وتراوحت قيم الأ�س الهيدروجيني بني . 8.87 - 7.68تراوح ��ت �شفافي ��ة املياه ما ب�ي�ن � 50 – 30سم ،وتراوحت قيم امللوح ��ة بني (1.8 -0.6جم/لرت).
تراوح ��ت قي ��م الأك�سجني الذائب بني ( 18.2 ، 7.1ملجم/لرت) فيما عدا نقطة واحدة حيثو�صل الرتكيز بها �إيل  2.7ملجم/لرت وهي �أمام م�صب م�صرف اخلريي ،وتلك القيم جيدة
وتدل علي �أن الت�أثري ال�سلبي للم�صرف علي نق�ص الأك�سجني ال ي�ؤثر علي باقي البحرية .
تراوح ��ت قيم املواد الع�ضوية ممثلة بالأك�سجني احليوى املمت�ص ( )BODبني (8.1 - 6.2ملجم/ل�ت�ر) وق ��د ُ�سجلت �أعلى القيم �أمام بوغ ��از �إدكو  ،بينما تراوحت قي ��م املواد الع�ضوية
( )CODبني ( 22.1 - 9.6ملجم/لرت)  ،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( . )30-5

�شكل ( )30-5يو�ضح تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائياً
154

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

كان تركي ��ز الأموني ��ا قلي ًال فى جميع النقاط حيث تراوح ب�ي�ن ( 0.04 ، 0.028ملجم  /لرت)وذلك رغم الزيادة التي ظهرت �أمام م�صرف اخلريي (  0.566ملجم  /لرت).
جاء تركيز الفو�سفات الكلي بني ( 0.3 - 0.17ملجم /لرت).تعدي العد االحتمايل لبكرتيا القولون الكلية النموذجية احلد امل�سموح به (  500خلية  100 /مللي)مبعظم املحطات  ،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( . )31-5

�شكل ( )31-5يو�ضح العد البكتريي لبكرتيا القولون النموذجية الكلية

كان هناك تركيز للحديد والنحا�س واملنجنيز والنيكل والر�صا�ص والزنك مما يعد دليال عليوجود ال�صرف ال�صناعي  ،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( .)32-5

�شكل ( )32-5يو�ضح تركيز العنا�صر الثقيلة
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ظه ��رت تركي ��زات وا�ضحة من مركبات عدي ��دة الكلور ثنائية الفينيل وكان ��ت �أعلي قيمة عندمنطقة الربكة.
تراوح تركيز املبيدات الكلية بني ( �صفر  703 ،نانوجرام/لرت) وجاءت �أعلي قيمة �أمام حمطةم�صرف املزارع ال�سمكية (باب زيتون)  ،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( . )33-5

�شكل ( )33-5يو�ضح تركيز املبيدات الكلية

 -2نوعية الروا�سب
�أو�ضح ��ت نتائج الر�صد لنوعي ��ة الروا�سب ببحرية �إدكو خالل رحلة الر�صد الأويل فى �شهر �أغ�سط�س
 2009ما يلي:
تراوح تركيز الفو�سفات الكلي بني ( 0.11 – 0.09ملجم/جم).تراوح ��ت قي ��م تركيز النرتوجني الكل ��ي ب�ي�ن ( 300.44 – 185.36ملجم/جم) وهي عاليةن�سبيا.
رغم وجود املعادن الثقيلة فى املياه �إال �أنها اختفت من الروا�سب فيما عدا احلديد الذي تراوحتركيزه بني (  40 ، 7ملجم/لرت).
تراوح ��ت قي ��م مركبات عديدة الكلور ثنائية الفينيل ب�ي�ن ( 10 ، 0.97نانوجرام/جم) بينماكان هناك تركيز وا�ضح �أمام م�صرف املزارع ال�سمكية ( الزيتون)  74.42نانوجرام/جم .
تراوح ��ت تركيزات املبيدات الكلية بني ( 300.02 – 2.29نانوجرام/جرام) مما يعد دليالعلي �أن هناك ت�أثري ًا تراكمي ًا للمبيدات بالروا�سب  ،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( . )34-5
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�شكل (  ) 34-5يو�ضح تركيز املبيدات الكلية

 3-1-6-5بحرية املنزلة
تعترب بحرية املنزلة من �أكرب البحريات ال�ساحلية ال�شمالية الأربع التى تقع �شمال �شرق دلتا النيل
وه ��ي من البح�ي�رات ال�ضحلة .تقع بحرية املنزلة فى اجلزء ال�شم ��ايل ال�شرقي من الدلتا داخل
حدود خم�س حمافظات هي "الدقهلية ودمياط وبور�سعيد واال�سماعيلية وال�شرقية" ويحدها من
ال�شرق قناة ال�سوي�س  ،ومن الغرب فرع دمياط من النيل ومن ال�شمال البحر الأبي�ض املتو�سط .
يبلغ احلد ال�ساحلي للبحرية  293كم  ،ويبلغ �أق�صي عر�ض لها  30كم .
تت�صل بحرية املنزلة بالبحر املتو�سط عن طريق ثالثة بواغيز (بوغاز اجلميل -بوغاز البغدادى
بوغ ��از اجلميل اجلديد) ويف�ص ��ل بينهما �ساحل رملى يرتاوح ارتفاع ��ه مابني ( 2-0.5مرت)ميت ��د بطول �ساحل البحرية كما تت�ص ��ل البحرية بقناة ال�سوي�س عن طري ��ق بوغاز "القابوتى"،
وتت�صل بفرع دمياط من النيل عن طريق قناتي الرتامة وال�صفارة.
 -1نوعية املياه
�أو�ضحت نتائج الر�صد لنوعية املياه ببحرية املنزلة خالل رحلة الر�صد الأويل فى �شهر �أغ�سط�س 2009
ما يلي:
 مياه البحرية متيل �إيل القلوية حيث تراوحت قيم الأ�س الهيدروجيني بني .9.2 - 7.8تراوحت ال�شفافية بني � 75 ، 12سم . تراوحت امللوحة بني  20.2 ، 1.8جم/لرت .كان الأك�سج�ي�ن الذائ ��ب فى احل ��دود امل�سموح بها ،فيما ع ��دا النقطة الواقع ��ة �أمام م�صرفحادو�س وقد اختفي متاما �أمام م�صرف بحر البقر.
تراوح تركيز الأمونيا بني ( 2.22 ، 0.12ملجم /لرت) حيث كان �أعلي تركيز له �أمام م�صرفبحر البقر.
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تراوح تركيز الفو�سفات الكلي بني ( 1.1 ، 0.04ملجم  /لرت).تراوحت قيم املواد الع�ضوية ممثلة بالأك�سجني احليوى املمت�ص ( )BODبني (24.6 ، 3.2ملجم/لرت) وكانت �أعل ��ى القيم �أمام م�صرف بحر البقر ،بينما تراوحت قيم املواد الع�ضوية
( )CODبني ( 34.3 ، 14ملجم/لرت)  ،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( . )35-5

�شكل (  ) 35 -5تركيز الأك�سجني امل�ستهلك

مل تكن هناك �سوي �آثار طفيفة لرتكيز املعادن فيما عدا احلديد واملنجنيز حيث و�صل تركيزهما�إىل ( 0.17 ، 1.65ملجم/لرت) علي التوايل  ،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( . )36-5

�شكل ( )36 -5يو�ضح تركيز املعادن الثقيلة
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كان العد االحتمايل لبكيرتيا القولون النموذجية الكلية �أقل من احلد امل�سموح به فى معظمالنق ��اط �إال �أنه ��ا تع ��دت هذا احلد �أم ��ام م�صارف بحر البق ��ر وحادو�س وال�س ��رو واملناطق
القريبة منهم .
لوح ��ظ زيادة تركي ��ز املركبات عدي ��دة الكلور ثنائي ��ة الفينيل �أمام م�صب ��ات امل�صارف �أوبالقرب منها .
 كان تركي ��ز املبي ��دات الكلية ف ��ى معظم النقاط �أقل من قراءة جه ��از القيا�س وكانت �أعليالقيم �أمام بحرية التم�ساح وم�صرف بحر البقر.
 -2نوعية الروا�سب
�أو�ضح ��ت نتائ ��ج الر�صد لنوعي ��ة الروا�سب ببح�ي�رة املنزلة خ�ل�ال رحلة الر�ص ��د الأويل فى �شهر
�أغ�سط�س  2009ما يلي:
تراوح تركيز الفو�سفات الكلي بني ( 0.11 ، 0.09ملجم/جم) .تراوح ��ت قي ��م النيرتوجني الكلي بني ( 0.23 ، 0.11ملجم  /جم)  ،كما يت�ضح من ال�شكلرقم ( .)37-5

�شكل (  ) 37 -5تركيز النيرتوجني الكلي

كان تركيز جميع املعادن �ضئيال فيما عدا احلديد الذي تراوح بني ( 40 ، 2ميكروجرام/جم).تراوح تركيز املركبات عديدة الكلور ثنائية الفينيل بني ( 73.2 – 13.2نانوجرام  /جم)،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( . )38-5

الفصل الخامس

المياه العذبة

159

�شكل (  ) 38-5يو�ضح تركيز املركبات عديدة الكلور ثنائية الفنيل

 -تراوح تركيز املبيدات الكلية بني ( 0.7 – 0.0نانوجرام  /جرام)  ،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( .)39-5

�شكل ( ) 39- 5يو�ضح تركيز املبيدات الكلية

 4-1-6-5بحرية مريوط
ه ��ي واحدة من بحريات م�صر ال�شمالية تقع فى جنوب مدينة الإ�سكندرية وهي مق�سمة �إيل �أربعة
�أحوا� ��ض بطرق دولية وخط ��وط ال�سكة احلديد .وتعترب بحرية املنزلة مغلق ��ة وهي غري مت�صلة طبيعي ًا
بالبح ��ر املتو�سط .وتقدر امل�ساحة ال�سطحية للبحرية  63.46كم ،2وقد تقل�صت امل�ساحة نتيجة حتويل
جزء كبري منها �إىل �أرا�ض زراعية .ومن امل�صادر املائية الرئي�سية للبحرية م�صرف العموم  -م�صرف
القلعة  -قناة النوبارية.
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 -1نوعية املياه
�أو�ضح ��ت نتائج الر�صد لنوعية املياه ببحرية مريوط خالل رحلة الر�صد الأويل فى �شهر �أغ�سط�س
 2009ما يلي:
متيل مياه البحرية �إيل القلوية وترتاوح قيم الأ�س الهيدروجيني .8.38 – 7.26تراوحت �شفافية املياه ما بني � 001 – 51سم.تعترب مياه البحرية ذات ملوحة متو�سطة حيث ترتاوح بني ( 7.5 - 1.1جم/لرت).تراوح ��ت قي ��م امل ��واد الع�ضوي ��ة ( )CODما ب�ي�ن  63.6 – 22.1ملجم/ل�ت�ر وقيم املوادالع�ضوي ��ة ممثلة بالأك�سج�ي�ن احليوى املمت�ص ( )BODما ب�ي�ن  41.5 -12.6ملجم/لرت
وقد ُ�سجلت �أعلى القيم �أمام م�صرف القلعة  ،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( .)40-5

�شكل (  ) 40-5يو�ضح تركيز الأك�سجني الكيميائي امل�ستهلك

ت ��راوح تركي ��ز الأك�سجني الذائب ف ��ى البحرية بني ( 13 - 2.2ملجم/ل�ت�ر) ،بينما اختفيمتاما �أمام م�صرف بحر البقر.
ج ��اءت قيم الأمونيا ب�ي�ن ( 0.7 – 0.034ملجم  /لرت) ،بينما و�صلت �إيل (3.07 ، 2.2ملجم  /لرت) �أمام م�صرف القلعة و منت�صف حو�ض  3000فدان.
جاء تركيز النيرتوجني الكلى بني (  10.803 -2.18ملجم  /لرت).تع ��دت بكتريي ��ا القولون النموذجي ��ة الكلية احلد امل�سموح به ( 005خلي ��ة  001 /مللي) فىجميع نقاط الر�صد فيما عدا جنوب و�شمال املزرعة ال�سمكية.
لوحظ �أن قيم تركيز احلديد جاءت الأعلى بني جميع املعادن الثقيلة  ،كما يت�ضح من ال�شكلرقم ( . )41-5
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�شكل (  ) 41-5يو�ضح تركيز املعادن الثقيلة

تراوح تركيز املركبات متعددة الكلور ثنائية الفينيل بني ( 664.43 – 11.78نانوجرام  /لرت).تراوح تركيز املبيدات الكلية بني ( 191.363 - 11.446نانوجرام /لرت). -2نوعية الروا�سب
�أو�ضح ��ت نتائ ��ج الر�ص ��د لنوعية الروا�س ��ب ببحرية مريوط خ�ل�ال رحلة الر�ص ��د الأويل فى �شهر
�أغ�سط�س  2009ما يلي:
تراوحت قيم تركيزات الفو�سفات الكلي فى الروا�سب بني  1.87 – 99.0ملجم/جم .تراوحت قيم النيرتوجني الكلي فى الروا�سب بني  5.69 – 1.68ملجم  /جم  ،كما يت�ضحمن ال�شكل رقم ( . )42-5

�شكل (  ) 42-5يو�ضح تركيز النيرتوجني الكلي

تراوح ��ت قيم مركبات عديدة الكلور ثنائية الفينيل فى الروا�سب بني (172.22 – 15.22نانوجرام /جرام ) و�سجلت �أعلى القيم جنوب م�صرف العامرية.
لوحظ �أن تركيز املعادن الثقيلة فى الروا�سب عبارة عن �آثار ،بينما تراوح تركيز احلديد بني162
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( 37.5 ، 0.14ملجم/جم).
تراوح تركيز املبيدات الكلية فى الروا�سب بني ( 6.64 – 0.08نانوجرام/جرام).مقارنة بني نتائج الر�صد للبحريات اخلم�س ال�شمالية:
�أوال :نوعية املياه بالبحريات
�أو�ضح ��ت نتائ ��ج الر�ص ��د �أن عن�صر احلدي ��د كان �أعلي العنا�ص ��ر الثقيلة تركي ��ز ًا فى البحريات
ال�شمالية حيث تراوحت القيم بني (  0.715 - 0.078ملجم  /لرت ) ،ومت ت�سجيل �أعلي قيمة ببحرية
املنزل ��ة  ،وتالح ��ظ �أن جميع قيم املع ��ادن الثقيلة بباقي البحريات جاءت �أقل م ��ن  1ملجم  /لرت  ،كما
يظهر بال�شكل رقم (.) 43-5

�شكل (  ) 43-5يو�ضح متو�سط تركيز املعادن الثقيلة

1 .1م ��ن نتائ ��ج ر�ص ��د املغذي ��ات ( الأمونيا – الن�ت�رات – الفو�سف ��ات ) وج ��د �أن متو�سط تركيز
املغذيات ب�شكل عام جاءت �أقل بكثري  1ملجم  /لرت  ،وكان متو�سط تركيز الأمونيا هو الأعلى
حيث تراوح بني (  0.776 – 0.099ملجم  /لرت ) وكانت �أعلي قيمة له ببحرية مريوط  ،كما
يت�ضح من ال�شكل رقم ( .) 44-5
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�شكل (  ) 44-5يو�ضح متو�سط تركيز املغذيات

2 .2م ��ن نتائج ر�صد املبيدات جاء متو�سط تركيز املبيدات ممث ًال فى املركبات عديدة الكلور ثنائية
الفينيل بني ( 0.901 – 0.203نانوجرام  /لرت ) حيث مت ت�سجيل �أعلي قيمة ببحرية الربدويل،
وكذلك بالن�سبة للمبيدات الكلية فقد تراوحت قيم الرتكيزات بني (  0.158 – 0.018نانوجرام
 /لرت )  ،وكانت �أعلي قيمة ببحرية �إدكو  ،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( . )45-5

�شكل (  ) 45-5يو�ضح متو�سط تركيز املبيدات

3 .3من نتائج ر�صد امللوثات البكرتيولوجية يت�ضح �أن العد االحتمايل لبكيرتيا القولون النموذجية
الكلي ��ة ت ��راوح ب�ي�ن (  1292.92 – 31.9خلي ��ة  100 /ملليي لرت ) حيث ج ��اءت �أعلي قيمة
ببحرية الربل�س  ،وكان العد الإحتمايل لبكرتيا «الإي�شريي�شاكوالي» بني ( 941.01 – 33.75
خلي ��ة  100 /ملل ��ي لرت ) حيث كانت �أعلي قيم ��ة ببحرية مريوط  ،وبالن�سب ��ة للعد االحتمايل
للبكيرتيا الكروية ال�سبحية فرتاوح بني (  206 – 9خلية  100 /مللي لرت ) وكانت �أعلي قيمة
ببحرية الربل�س ،كما يت�ضح بال�شكل رقم ( .) 46-5
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�شكل ( ) 46-5يو�ضح امللوثات البكرتيولوجية

ثانياً نوعية الروا�سب بالبحريات
�1 .1أو�ضح ��ت نتائ ��ج الر�صد �أن عن�صر احلدي ��د كان �أعلي العنا�ص ��ر الثقيلة تركي ��ز ًا فى البحريات
ال�شمالي ��ة حي ��ث تراوحت القيم بني(  25.55 - 8.03ملجم  /ج ��م )  ،ومت ت�سجيل �أعلي قيمة
ببحرية الربل�س  ،وكانت جميع قيم باقي املعادن الثقيلة بباقي البحريات �أقل من  1ملجم  /جم،
كما يظهر بال�شكل رقم ( . ) 47-5

�شكل (  ) 47-5متو�سط تركيز املعادن الثقيلة
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2 .2تراوح متو�سط تركيز النيرتوجني الكلي بني (  3.04 – 0.77ملجم  /جم ) حيث كانت �أعلي قيمة
ببحرية مريوط � ،أما بالن�سبة للفو�سفات الكلي فرتاوح متو�سط قيم الرتكيزات بني ( 1.42 – 0.15
ملجم  /جم ) حيث �سجلت �أعلي قيمة ببحرية مريوط  ،كما يظهر بال�شكل رقم ( . ) 48-5

�شكل (  ) 48-5متو�سط تركيز النيرتوجني والفو�سفات الكلي

3 .3م ��ن نتائج ر�صد املبيدات ت ��راوح متو�سط قيم تركيز املركبات عديدة الكل ��ور ثنائية الفينيل بني
( 53.212 – 11.78نانوجرام  /جم ) حيث جاءت �أعلي قيمة ببحرية مريوط  ،وكذلك بالن�سبة
للمبي ��دات الكلية فقد تراوحت قيم الرتكيزات بني (  164.4 –0.27نانوجرام  /جم) ،وكانت
�أعلي قيمة ببحرية �إدكو  ،كما يت�ضح من ال�شكل رقم ( . )49-5

�شكل ( )49-5مقارنة بني متو�سط تركيز املبيدات
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البحث العلمي والتكنولوجيا  -اللجنة القومية لل�سميات".
•تقرير املراقبة البيئية للموارد املائية ( حالة نوعية املياه ال�سطحية واجلوفية لعام  ) 2008وزارة
املوارد املائية والري.
• تقري ��ر "هل دخلت م�صر ع�صر الفقر املائي لعام  " 2009مركز الدعم واتخاذ القرار مبجل�س
الوزراء.
•التقرير الإح�صائي البيئي جلمهورية م�صر العربية لعام . 2007
•تقاري ��ر ر�صد البح�ي�رات ال�شمالية عن الرحل ��ة الأويل (�أغ�سط� ��س  )2009وزارة الدولة
ل�شئون البيئة.
•املوقع الإلكرتوين لوزارة املوارد املائية والري ( معلومات مائية "نهر النيل" ) .
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�أو ًال :املياه ال�ساحلية:
 1-6مقدمه

تتمتع م�صر مبوقع ا�سرتاتيجي متميز حيث يحدها من ال�شمال البحر املتو�سط ومن ال�شرق البحر
االحمر يبلغ طول ال�سواحل امل�صرية ثالثة �آالف كيلو مرت منها �ألف ومائة وخم�سون كيلو مرت على البحر
املتو�سط ممتدة من ال�سلوم غرب ًا �إىل رفح �شرق ًا ،و�ألف ومائتان كيلو مرت على البحر الأحمر و �ستمائة
وخم�سون كيلو مرت على خليجي ال�سوي�س والعقبة.
وترجع الأهمية الإ�سرتاتيجية للبحر املتو�سط لكونه يقع فى موقع متو�سط بني القارات وهو همزة
الو�صل بني قارات �آ�سيا و�أوروبا و�إفريقيا ،وهو بحر �شبة مغلق لعدم ات�صاله مع م�سطحات مائية �آخري
�إال من خالل م�ضيق جبل طارق مع املحيط الأطلنطي وقناة ال�سوي�س مع البحر الأحمر وقناة الب�سفور
مع البحر الأ�سود ،ويتميز البحر املتو�سط بالتنوع الكبري فى �أنواع الكائنات البحرية املختلفة وتعدد
�أن�شطته املختلفة �إذا ما قورن بالبحار الأخرى.
يعترب البحر الأحمر من �أهم الطرق املالحية الرئي�سية فى العامل �إذ يربط ما بني قارات �إفريقيا و�أ�سيا
و�أوروبا ،ومتثل قناة ال�سوي�س فى �شماله �شريان ًا مالحي ًا له �أهمية �إ�سرتاتيجية دولية هامة ،كما تعترب
بيئة البحر الأحمر من �أهم م�ستودعات التنوع الإحيائي البحري ب�أنواعه النادرة مثل ال�شعاب املرجانية
واملاجنروف التي ت�شكل نظام بيئي متنوع.
وللموانئ البحرية �أهمية كبرية حيث تعترب منفذا �أ�سا�سيا للتجارة اخلارجية فهي العمود الفقري
واحللقة الرئي�سية فى �سل�سلة النقل املتعدد الو�سائط  ،كما �أنها من �أهم م�صادر الدخل القومي
نظرا لوجود �أن�شطة ذات قيمة م�ضافة تخدم قطاع النقل البحري كالتوكيالت املالحية � ،شركات
بناء و�إ�صالح ال�سفن  ،عمليات ال�شحن والتفريغ ،عمليات الرتانزيت وغريها مما ي�ساهم ب�شكل فعال
فى تنمية املناطق املجاورة للميناء �سواء كانت زراعية �أو �صناعية �أو جتارية وتطويرها وحل م�شكلة
البطالة ،وال ميكن �إغفال ما تدره ال�سياحة العالجية و�سياحة الغط�س من دخل قومي.
وقد ت�ضمن الباب الثالث من القانون رقم  4ل�سنة  1994فى �ش�أن حماية البيئة  -واملعدل بالقانون رقم 9
ل�سنة  -2009والئحته التنفيذية والتي مت تعديلها طبق ًا للم�ستجدات �أربعة ف�صول فى �ش�أن حماية البيئة
البحرية من التلوث �سواء كان من ال�سفن �أو من امل�صادر الربية ،وحدد القانون الإجراءات اخلا�صة
مبنع التلوث بالزيت من ال�سفن والتلوث الذي قد ينتج عن حمل ال�سفن ملواد �سائلة �ضارة .كما ا�شتملت
الالئحة التنفيذية فى امللحق رقم  1علي املعايري اخلا�صة بال�صرف علي البيئة البحرية ومكان ال�صرف
وحدد الأماكن التي يحظر ال�صرف فيها ،وا�شتمل امللحق رقم  10علي املواد املحظور �صرفها بالبيئة
البحرية .وقد حدد القانون الإجراءات الإدارية والق�ضائية التي يجب �أن تتخذ فى حالة املخالفة.

 2-6برنامج ر�صد املياه ال�ساحلية

نظر ًا لتزايد الأن�شطة التنموية التي تتم علي ال�سواحل امل�صرية �سواء كانت �صناعية �أو زراعية �أو
ح�ضريه والتي قد ينتج عنها خملفات ت�ؤثر �سلبا علي البيئة البحرية والكائنات النباتية واحليوانية
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بها ،فقد اهتمت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بو�ضع برناجم ًا قومي ًا يهدف لو�ضع قاعدة بيانات �صحيحة
لنوعية وجودة املياه ال�ساحلية امل�صرية وحماية البيئة البحرية من التلوث ور�صد املتغريات الطارئة
على نوعية املياه ال�ساحلية من جراء تلك الأن�شطة واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية فى حينها.
يقوم هذا الربنامج بر�صد نوعية املياه علي امتداد ال�سواحل امل�صرية بغر�ض املتابعة الدورية لنوعية
املياه وتقييم م�ؤ�شرات التلوث وحتديد م�صادر التلوث على امتداد ال�سواحل امل�صرية من رفح �شرق ًا
�إىل ال�سلوم غرب ًا بالبحر املتو�سط ومن ال�سوي�س �شما ًال �إىل بري �شالتني جنوب ًا بخليج ال�سوي�س والبحر
الأحمر ،ومن طابا �شما ًال �إىل ر�أ�س حممد جنوب ًا بخليج العقبة .ويتم تنفيذ هذا الربنامج بالتعاون مع
املعهد القومي لعلوم البحار وامل�صايد لر�صد نوعية املياه ال�ساحلية بالبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س
والعقبة  ،ومعهد الدرا�سات العليا والبحوث بجامعة الإ�سكندرية لر�صد نوعية املياه ال�ساحلية بالبحر
املتو�سط.
وقد مت البدء فى برنامج الر�صد منذ عام  1998باختيار حمطات ثابتة على طول �ساحل البحر املتو�سط
والبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة ،ويتم الر�صد ب�صفة دورية مو�سمية م�ستمرة ومنتظمة من
خالل �أربع رحالت ر�صد �سنوية ( مار�س ،مايو ،يوليو� ،سبتمرب ) ،حيث يتم قيا�س امل�ؤ�شرات الطبيعية
والكيميائية وامليكروبيولوجية وهى كما يلي:
القيا�سات الفيزيائية ( درجة احلرارة – الأ�س الهيدروجيني  – PHالأك�سجني الذائب – التو�صيلية
الكهربائية – امللوحة  -ال�شفافية).
1 .1القيا�سات الكيميائية ( النرتات – النيرتيت – االمونيا – النيرتوجني الكلي – الفو�سفات –
الفو�سفور الكلي – الكلوروفيل�-أ – ال�سيليكات).
2 .2القيا�سات البكرتيولوجية (البكرتيا القولونية – البكرتيا الكروية ال�سبحية – بكرتيا
االي�شري�شياكوالي).

 1-2-6ر�صد البحر املتو�سط

مت اختيار عدد  30حمطة ر�صد ثابتة على طول �ساحل البحر املتو�سط من ال�سلوم غرب ًا حتى رفح
�شرقا تغطي كافة الأن�شطة امل�ؤثرة من مناطق التجمعات ال�سكنية واملوانئ وال�شركات ال�صناعية والقرى
ال�سياحية ،بالإ�ضافة لبع�ض املحطات املرجعية .وقد ق�سمت تلك املواقع �إىل �أربع مناطق رئي�سية هي-:
املنطقة الغربية :متتد من ال�سلوم ) � ) Me1إىل م�صرف غرب النوبارية (.) Me8
منطقة الإ�سكندرية :متتد من الهانوفيل (� ) Me9إىل بوغاز املعدية (.) Me25
منطقة الدلتا :متتد من ر�شيد� ) Me29( 1إىل �شرق اجلميل (.) Me40
املنطقة ال�شرقية :متتد من بور�سعيد (� )Me41إىل رفح (.) Me47a
و يو�ضح اجلدول رقم (� ) 1-6أ�سماء املحطات والرمز الدال عليها
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جدول (� )1-6أ�سماء ورموز حمطات الر�صد على �ساحل البحر املتو�سط
اال�سم

الرمز

اال�سم

الرمز

ال�سلوم

Me1

�سيدي جابر

Me17b

مطروح

Me2

املنتزه

Me19

باجو�ش

Me4a

غرب �أبو قري

Me20

مارينا

Me6

�شرق �أبو قري

Me21

�سيدي كرير

Me7a

حمطة الكهرباء

Me23

النوبارية

Me8

املعدية

Me25

الهانوفيل

Me9

ر�شيد 1

Me29

بيطا�ش

Me10

ر�شيد 2

Me31

الدخيلة

Me10a

الربج

Me33

املك�س

Me11

دمياط

Me35

امليناء ال�شرقي

Me12

اجلميل  -غرب

Me39

املعهد القومي لعلوم
البحار وامل�صايد

Me14

اجلميل – �شرق

Me40

اجلانب ال�شرقي من
امليناء ال�شرقي

Me15

بور�سعيد

Me41

اجلانب الغربي من
امليناء ال�شرقي

Me16

العري�ش

Me44

ال�شاطبي

Me17a

رفح

Me47a
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وتو�ضح اخلريطة رقم (  ) 1-6مواقع الر�صد اخلا�صة ب�ساحل البحر املتو�سط.

خريطة (  ) 1-6مواقع املحطات اخلا�صة بر�صد نوعية مياه البحر املتو�سط

 1-2-2-6ر�صد نوعية مياه البحر املتو�سط:

من خالل �شبكة الر�صد على طول �ساحل البحر املتو�سط فقد مت �أخذ عينات من مياه ال�سواحل
خالل �أربع رحالت حقلية فى عام  ( 2009مار�س – مايو – يوليو – �سبتمرب) ومت حتليلها للقيا�سات
الفيزيائية والكيميائية وامليكروييولوجية وقد جاءت نتائج التحاليل كما يلي:
القيا�سات الفيزيائية:
�أو�ضحت نتائج الر�صد لنوعية مياه البحر املتو�سط ما يلي:
1 .1كان تركيز الأك�سجني الذائب (� )DOأعلي من احلد الأدنى امل�سموح به عاملي ًا بجميع املحطات
خالل العام فيما عدا حمطتي  Me40و  Me16التي �سجلتا اقل القيم خالل رحلتي الر�صد فى
مايو ويوليو علي التوايل ،وقد يرجع ذلك لل�صرف ال�صحي املبا�شر على تلك املناطق.
ويو�ضح ال�شكل ( )1-6مقارنة بني تركيزات االوك�سجني الذائب خالل االربع رحالت لعام 2009
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�شكل ( )1-6مقارنة بني تركيز االوك�سجني الذائب على طول �ساحل البحر املتو�سط

2 .2تراوح تركيزات امللوحة بكل مواقع الر�صد خالل عام  2009بني(  38.35 -28.06ملجم/لرت).
3 .3جاءت قيم الأ�س الهيدروجيني  PHودرجات احلرارة فى احلدود الطبيعية للمياه ال�ساحلية
بالن�سبة للفرتات املختلفة من العام.
�4 .4سجلت �أعلى �شفافية للمياه فى القطاع الغربي من ال�ساحل بينما كانت اقل �شفافية فى منطقة
الدلتا نتيجة زيادة الأن�شطة املختلفة عند م�صبات النهر.
القيا�سات الكيميائية
طبق ًا لنتائج ر�صد املغذيات لنوعية مياه البحر املتو�سط فى االربع رحالت ال�سنوية لعام  ٢٠٠9فقد
جاءت منخف�ضة فى معظم نقاط الر�صد وهي كما يلي:
�1 .1سجل تركيز النيرتوجني الكلي انخفا�ض تدريجي خالل االربع رحالت كما هو مو�ضح بال�شكل رقم
( )2-6و�سجلت اعلي قيمة له فى حمطة بور�سعيد ( 0.29ملجم /لرت) وذلك خالل �شهر مار�س.

�شكل ( )2-6مقارنة بني تركيز النيرتوجني الكلي خالل االربع رحالت لعام 2009
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ومبقارنة متو�سط تركيز النرتوجني الكلي خالل عام  2009مبتو�سط الرتكيز خالل العامني ال�سابقني
تالحظ �أنه كان هناك انخفا�ض كبري فى جميع املواقع عن عام  2007و�أن هناك انخفا�ض ملحوظ فى
معظم مواقع الر�صد عن عام  2008وذلك كما هو وا�ضح بال�شكل رقم (.)3-6

�شكل ( )3-6مقارنة بني متو�سط تركيزات النيرتوجني الكلي على طول �ساحل البحر املتو�سط خالل االعوام  2007اىل 2009

2 .2كان هناك انخفا�ض ملحوظ فى تركيز االمونيا فى معظم مواقع الر�صد حيث كان فى احلدود
امل�سموح بها فى جميع الرحالت ما عدا حمطة املك�س وحمطة الكهرباء حيث جاء الرتكيز
فيهما ( 0.084 ،0.094ملجم /لرت) على التوايل كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)4-6

�شكل ( )4-6مقارنة بني تركيز االمونيا فى االربع رحالت لعام 2009

ومبقارنة متو�سط الرتكيز لعام  2009باالعوام ال�سابقة يت�ضح وجود انخفا�ض فى الرتكيز وذلك نتيجة
توفيق بع�ض امل�صانع لأو�ضاعها البيئية والتى تقوم بال�صرف على �ساحل البحر املتو�سط ،ويو�ضح
ال�شكل رقم ( )5-6مقارنة بني متو�سط تركيز االمونيا خالل الثالث اعوام ال�سابقة.
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�شكل ( )5-6مقارنة بني متو�سط تركيزات االمونيا على طول البحر املتو�سط خالل االعوام من  2007اىل 2009

3 .3تفاوتت قيم الكلوروفيل�-أ حيث جاء اقل تركيز  0.59ميكروجرام/لرت باملنطقة املرجعية
(باجو�ش ) و�سجلت �أعلى القيم فى مناطق املك�س والدخيلة والربج واملعدية واجلميل وحمطة
الكهرباء وقد يرجع ذلك لل�صرف الزراعي وال�صحي وال�صناعي بتلك املناطق ،ويو�ضح
ال�شكل رقم ( )6-6مقارنة بني الأربع رحالت لعام .2009

�شكل ( )6-6نتائج الكلوروفل-ا على طول �ساحل البحر املتو�سط

ومبقارنة متو�سط تركيز الكلوروفيل�-أ فى الأربع رحالت لعام  2009مبثيلتها فى العامني ال�سابقني
يالحظ وجود انخفا�ض فى معظم املواقع عن الأعوام ال�سابقة ما عدا حمطة املعدية والربج وذلك
نتيجة ت�أثرها مبياه بحرية �إدكو .ويو�ضح ال�شكل رقم (  )7-6مقارنة بني الثالث �أعوام ال�سابقة.
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�شكل (  )7-6مقارنة بني متو�سط تركيز الكلوروفيل� -أ خالل االعوام من  2007اىل 2009

4 .4كان تركيز النرتيت منخف�ض وتراوح بني(  0.033 ، 0.002ملجم  /لرت) و�سجلت �أعلى
قيمة له فى منطقة املعدية ) )Me25وجاءت اقل قيمة فى حمطة ال�سلوم)(Me1
5 .5جاء تركيز النرتات مرتفع ن�سبي ًا عن النيرتيت فقد �سجلت �أعلى قيمة فى حمطة الكهرباء
 )Me23) 0.098ملجم  /لرت واقل قيمة �سجلت فى منطقة مارينا )0.005 (Me23
ملجم /لرت.
 6 .6تراوح تركيز الف�سفور الكلى بني (  0.093 ، 007.0ملجم/لرت) وجاء �أعلى تركيز له فى
حمطة امليناء ال�شرقي ) ) Me12واقل قيمة فى املحطة املرجعية باجو�ش (.(Me4a
القيا�سات البكرتيولوجية
مت �إجراء القيا�سات البكرتيولوجية لعينات املياه بالبحر املتو�سط خالل �أربع رحالت حقلية فى عام
 2009لكل من بكرتيا القولونية الكلية النموذجية  ،بكرتيا االي�شري�شياكوالي ،بكرتيا القولون ال�سبحية
الربازية حيث تعي�ش تلك البكرتيا فى �أمعاء ومعدة الإن�سان والكائنات احلية ووجودها فى املياه يعترب
م�ؤ�شر لوجود تلوث بال�صرف ال�صحي ،ومت مقارنة النتائج باملعايري الأوروبية 1988/واملعايري امل�صرية
 1996/وهي كما يلي-:
•بكرتيا القولون الكلية النموذجية ( 500 ) Total Coliformخلية لكل 100مل مياه.
•بكرتيا االي�شري�شياكوالي ( 100 )E.coliخلية لكل  100مل مياه.
•بكرتيا القولون ال�سبحية الربازية (  100 ) faecal streptococciخلية لكل  100مل مياه.
وقد جاءت نتائج الر�صد لعام  2009جيدة فى بع�ض مواقع الر�صد حيث كانت نوعية املياه نظيفة
وخالية من التلوث الربازي �إال �إنها تعدت احلدود فى بع�ض من مواقع الر�صد وخ�صو�ص ًا ( الربج  ،الدخيلة،
املك�س) حيث جاء تركيز العد البكتريي عايل جد ًا وقد يرجع ذلك ملياه ال�صرف ال�صحي املن�صرف �إليها.
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ويو�ضح كل من �شكل رقم ( )8-6و�شكل رقم ( )9-6العد االحتمايل لكل من بكترييا القولون الكلية
النموذجية وبكترييا االي�شريي�شياكوالي على طول �ساحل البحر املتو�سط خالل عام .2009

�شكل ( ) 8-6متو�سط العد البكتريي لبكترييا القولون الكلية على طول �ساحل البحر املتو�سط خالل عام 2009

�شكل ( )9-6متو�سط العد البكتريي لبكرتيا االي�شري�شياكوالى على طول �ساحل البحر املتو�سط خالل عام 2009

وب�صفة عامة فقد �أظهرت نتائج التحاليل املختلفة وجود حت�سن فى نوعية مياه البحر
املتو�سط مقارنة بالأعوام ال�سابقة وذلك نتيجة للجهود التي تبذل من خالل التعاون مع
الهيئات املعنية والقيام بالتفتي�ش امل�ستمر على املن�ش�آت ال�صناعية وال�سياحية التي تقوم
بال�صرف املبا�شر �أو غري املبا�شر على البحر املتو�سط  ،وتوفيق �أو�ضاع املن�ش�آت املخالفة.
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 2-2-6ر�صد البحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة

مت اختبار عدد  22حمطة ر�صد فى طول �ساحل البحر الأحمر وخليجي العقبة وال�سوي�س مق�سمة �إىل ما يلي-:
  6-حمطة ر�صد علي خليج العقبة.  8-حمطة ر�صد علي خليج ال�سوي�س.  8-حمطة ر�صد علي �ساحل البحر الأحمر.ويو�ضح اجلدول رقم ( )2-6رموز و�أ�سماء املحطات علي طول �ساحل البحر الأحمر وخليجي
ال�سوي�س والعقبة.
جدول ( )2-6يو�ضح �أ�سماء ورموز حمطات الر�صد على اخلا�صة ب�ساحل البحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة
اال�سم
)خليج ال�سوي�س)

الرمز

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

SU1

الغردقة� -أمام �شرياتون
الغردقة

RE4

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

SU2

�سفاجا -ال�ساحل
ال�شمايل للمدينة

RE7

اال�سم( البحر الأحمر)

الرمز

اال�سم ( خليج العقبة)

الرمز

�شرم ال�شيخ ( حممية
را�س حممد)

AQ1

مدخل ميناء �شرم
ال�شيخ

AQ2

فى منطقة مينا
ال�صيد بعتاقة

SU3

�سفاجا -اما �شركة
فو�سفات البحر الأحمر

RE8

داخل ميناء �شرم ال�شيخ

AQ3

ميناء العني
ال�سخنة

SU5-a

احلمراوين� -شمال
امليناء

RE10

نخلة التل  -فى منطقة
املحمية

AQ5

العني ال�سخنة

SU5

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

RE11

را�س نوبار – خارج
منطقة املد

AQ8

را�س غارب– جنوب
املدينة
(حقول البرتول)

SU7

الق�صري� -أمام ميناء
الفو�سفات

RE12

نويبع (مر�سى مكيلبة)-
فى منطقة املحمية

AQ11

را�س �شقري-
اما امليناء

SU9

مر�سي علم� -أمام امليناء
خارج منطقة املد

RE14

الطور -ال�شاطئ
العام للمدينة
خارج منطقة املد

SU13

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

RE15

كما تو�ضح اخلريطة رقم ( )2-6مواقع حمطات ر�صد نوعية مياه البحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س
والعقبة
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خريطة (  )2-6تو�ضح مواقع حمطات ر�صد نوعية املياه ب�ساحل البحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة

 1-2-2-6نتائج الر�صد ب�سواحل البحر الأحمر:

القيا�سات الفيزيائية:
�أظهرت نتائج ر�صد نوعية مياه البحر الأحمر فى الأربع رحالت خالل عام  ٢٠٠9ما يلي:
1 .1جاء تركيز الأك�سجني الذائب (� )DOأعلي من احلد الأدنى امل�سموح به عاملي ًا و�سجلت �أعلى
قيمة له (  8.66ملجم/لرت ) خالل �شهر مار�س مبحطة الق�صري ( ) RE11بينما �سجلت اقل
قيمة له(  4ملجم /لرت ) خالل �شهر مايو فى حمطة بئر �شالتني �أمام ميناء �صيد الأ�سماك
( ) RE15وذلك نتيجة لوجود �أن�شطة ل�صيد الأ�سماك.
ويو�ضح ال�شكل رقم ( ) 10-6مقارنة بني تركيز الأك�سجني الذائب خالل عام .2009

�شكل ( )10-6مقارنة بني تركيز االوك�سجني الذائب على طول �ساحل البحر االحمر خالل االربع رحالت لعام 2009
الفصل السادس
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�2 .2سجلت درجة حرارة املياه �أق�صى معدل لها خالل �شهر يوليو و�أقلها فى �شهر مار�س و�أظهرت
املتغريات الهيدروجرافية �أنه ال يوجد تلوث حرارى �أو تق�سيمات حرارية باملناطق ال�ساحلية
املختلفة ،وقد متيزت املنطقة اجلنوبية من البحر الأحمر(بري �شالتني) بزيادة ن�سبية فى
درجات احلرارة عن بقية مناطق الر�صد.
3 .3كان هناك تغريات طفيفة وغري ملمو�سة بالن�سبة للملوحة والأ�س الهيدروجينى مبناطق الر�صد
املختلفة خالل هذا العام وذلك اعتمادا على امل�ستوى العام لكل من هذه املناطق.
وقد ات�ضح مما �سبق �أن املتغريات الهيدروجرافية املختلفة كانت فى م�ستوياتها الطبيعية و�أن
ت�أثري ال�صرف اخلارجى �أو الن�شاط الب�شرى عليها مازال حمدود ًا.
القيا�سات الكيميائية
مت اال�ستدالل من خالل درا�سة م�ستويات القيا�سات الكيميائية ملعرفة حالة وجودة املياه ال�ساحلية
ومدى ت�أثري الظروف املختلفة عليها مثل كميات ال�صرف ونوعية والن�شاط الب�شرى وذلك فى الأماكن
والأوقات املختلفة وقد جاءت نتائج الر�صد لعام  2009كما يلي:
1 .1جاء املتو�سط العام للنيرتوجني الكلي ( 0.73ملجم/لرت ) حيث كان الرتكيز ب�صفة عامة
منخف�ض .ويت�ضح من ال�شكل رقم ( )11-6وجود انخفا�ض ملحوظ فى تركيز النيرتوجني الكلي
بني بداية العام ونهايته وذلك نتيجة قلة �أن�شطة املواين الواقعة على طول ال�ساحل فى �أ�شهر
ال�صيف.

�شكل (  )11-6مقارنة بني تركيزات النيرتوجني الكلي على طول �ساحل البحر االحمر خالل االربع رحالت لعام 2009

2 .2جاءت تركيزات االمونيا على طول �ساحل البحر الأحمر منخف�ضة جد ًا حيث تراوحت القيم
مــــــا بني( 0.026 ، 0.004ملجم /لرت)وذلك نتيجة قلة ال�صرف من امل�صادر الربية عليه.
ويو�ضح ال�شكل رقم ( )12-6مقارنة بني الأ�شهر املختلفة لقيم االمونيا على طول ال�ساحل.
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�شكل ( )12-6مقارنة بني تركيز االمونيا على طول �ساحل البحر االحمر خالل االربع رحالت لعام 2009

�3 .3سجل الكلوروفيل � -أ املوجود ك�صبغة �أ�سا�سية فى الهائمات النباتية تركيزات منخف�ضة فى
جميع نقاط ر�صد البحر الأحمر حيث تراوحت القيم بني (  0.83 ، 0.1ملجم/لرت).
 4 .4كان هناك ن�سب ب�سيطة جدا من املواد العالقة باملياه كما كان هناك زيادة فى �شفافية املياه
و�صلت لت�شمل عامود املياه بالكامل فى معظم النقاط .ويو�ضح ال�شكل رقم ( )13-6مقارنة بني
تركيز الكلوروفيل �أ خالل الأ�شهر املختلفة على طول �ساحل البحر الأحمر.

�شكل ( )13-6مقارنة بني تركيزات الكلوروفيل�-أ على طول �ساحل البحر الأحمر خالل االربع رحالت لعام 2009

كان هناك تفاوت فى تركيز الفو�سفات الكلى من حمطة �إىل �أخرى حيث جاءت �أعلى قيم له فى منطقة
احلمراويني( )Re10والق�صري ( 0.084 ، 0.137( ) Re12ملجم/لرت) على التوايل خالل �شهر
مار�س .ويو�ضح ال�شكل رقم ( )14-6تركيزات الف�سفور الكلي على طول �ساحل البحر االحمر.
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�شكل ( )14-6مقارنة بني تركيز الف�سفور الكلى على طول �ساحل البحر االحمر خالل االربع رحالت لعام 2009

القيا�سات البكرتيولوجية
مت ر�صد �أعداد البكرتيا الدالة على التلوث الربازى الآدمي كمقيا�س جلودة املياه .وجاءت النتائج
مقبولة وفى احلدود امل�سموح بها على طول ال�ساحل امل�صري للبحر الأحمر مبعظم �أوقات ال�سنة
بعدد �سبع حمطات للر�صد من الثماين حمطات بينما �سجلت منطقة بري �شالتني ()Re15
ارتفاع ًا ب�سيط ًا ن�سبي ًا معظم �أوقات ال�سنة لبكترييا االي�شريي�شياكوالي ،وقد يرجع ذلك لأعمال
ال�صيد الع�شوائي ووجود عدد كبري من قوارب ال�صيد البدائية.وفيما يلى �شكل رقم ()15-6
يو�ضح العد البكتريي لبكرتيا القولون الكلية النموذجية على طول �ساحل البحر الأحمر.

�شكل ( )15-6العد االحتماىل لبكترييا القولون الكلية النموذجية على طول �ساحل البحر االحمر خالل عام 2009
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 2-2-2-6نوعية مياه �ساحل خليج ال�سوي�س:

�أظهرت نتائج ر�صد نوعية املياه ب�ساحل خليج ال�سوي�س فى الأربع رحالت ال�سنوية لعام  ٢٠٠9ما يلي:
القيا�سات الفيزيائية:
�1 .1أن تركيز الأك�سجني الذائب ( )DOجاء فى �أعلى من احلد الأدنى امل�سموح به عاملي ًا مما
يدل على جودة املياه وحيويتها ،حيث �سجلت �أعلى قيمة له  9.81ملجم/لرت وذلك خالل
�شهر مايو مبحطة ال�سوي�س ( ،) SU2بينما �سجلت اقل قيمة له  6.05ملجم /لرت خالل
�شهر �سبتمرب فى حمطة ميناء ال�صيد بعتاقة ( ) SU3والتي مازالت اعلي من احلد االدنى
امل�سموح به.
ويو�ضح ال�شكل رقم ( )16-6مقارنة بني تركيز الأك�سجني الذائب خالل الأ�شهر املختلفة من
عام .2009

�شكل (  )16-6مقارنة بني تركيز الأك�سجني الذائب على طول �ساحل خليج ال�سوي�س خالل االربع رحالت لعام 2009

.2
.3
.4
.1

2جاءت درجة احلرارة فى املعدل الطبيعي من العام فى خليج ال�سوي�س.
3جاءت تركيزات امللوحة �أي�ضا فى امل�ستوي الطبيعي للمياه ال�ساحلية حيث تراوحت القيم بني
 39.12 ، 42.86ملجم/لرت).
4القيا�سات الكيميائية
1كان تركيز النيرتوجني الكلي منخف�ض ًا فى نقاط الر�صد بخليج ال�سوي�س ماعدا اجلزء
ال�شمايل منة والذي ي�شمل املحطات من Su1اىل  Su3الذي جاء الرتكيز فيها عايل ن�سبي ًا.
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وقد �أقرتن ذلك بالت�أثري املبا�شر ملختلف �أنواع ال�صرف ال�صناعي وال�صحي على املنطقة
ال�شمالية من خليج ال�سوي�س .و�سجلت �أعلى قيمة  3.46ملجم /لرت فى را�س غارب ()SU7
و�سجلت اقل قيمة  0.24ملجم /لرت فى منطقة را�س �شقري( . )SU9وفيما يلى �شكل رقم
( )17-6الذي يو�ضح مقارنة بني تركيزات النيرتوجني الكلي علي طول �ساحل خليج ال�سوي�س
خالل عام .2009

�شكل ( )17-6مقارنة بني تركيز النيرتوجني الكلي على طول �ساحل خليج ال�سوي�س خالل االربع رحالت لعام 2009

2 .2جاء املتو�سط العام للنرتات(  0.06ملجم/لرت )وكان �أعلي تركيز فى اجلزء ال�شمايل من
خليج ال�سوي�س.
3 .3جاء املتو�سط العام للنيرتيت (  0.01ملجم /لرت) برتكيز منخف�ض جد ًا باملقارنة ببقية
مناطق الر�صد.
وبناء ًا على هذه النتائج ميكن اعتبار املنطقة ال�شمالية من خليج ال�سوي�س واملح�صورة بني
مينائى بورتوفيق والأدبية(  ) Su1&Su3من املناطق ذات الوفرة الغذائية وذلك بناءا على
التقديرات العاملية لهذه العنا�صر� .أما بقية مناطق خليج ال�سوي�س با�ستثناء ر�أ�س غارب �سجلت
تركيزات منخف�ضة لهذه العنا�صر.
�4 .4أظهرت نتائج االمونيا ارتفاع ًا فى تركيزاتها باملقارنة بني باقي الأمالح املغذية مما يدل على
زيادة معدل �إنتاج الأمونيا عن ا�ستهالكها بوا�سطة الهائمات النباتية كم�صدر �أ�سا�سي للنيرتوجني
الالزم لبناء بروتني �أج�سام هذه الكائنات .و�سجلت �أعلى قيمة ( 0.66ملجم /لرت) فى منطقة
ر�أ�س غارب ( ) SU7واقل قيمة (  0.004ملجم /لرت ) فى منطقة ر�أ�س �شقري (.) SU9
ويو�ضح ال�شكل رقم (  )18-6تركيز االمونيا على طول �ساحل خليج ال�سوي�س.
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�شكل ( )18-6مقارنة بني تركيز االمونيا على طول �ساحل خليج ال�سوي�س خالل االربع رحالت لعام 2009

5 .5جاءت قيم الكلوروفيل�-أ قليلة فى معظم مناطق الر�صد على �ساحل خليج ال�سوي�س بينما
�سجل ارتفاع ًا ن�سبيا فى اجلزء ال�شمايل من خليج ال�سوي�س والتي ت�شمل املحطات (ال�سوي�س
«بورتوفيق» -Su1ميناء ال�صيد بعتاقة  )Su3ويرجع ذلك �إىل ت�أثرها بال�صرف املبا�شر ملختلف
�أنواعه .وتراوحت قيمة ما بني ( 5.3 – 0.14ميكروجرام  /لرت).ويو�ضح ال�شكل رقم ()19-6
مقارنة بني تركيزات الكلوروفيل�-أ على طول �ساحل خليج ال�سوي�س خالل عام .2009

�شكل ( )19-6مقارنة بني تركيز الكلوروفيل�-أ على طول �ساحل خليج ال�سوي�س خالل االربع رحالت لعام 2009

�6 .6أظهرت نتائج الفو�سفات الكلى تفاوت من حمطة �إىل �أخرى ومن وقت �إىل �آخر فى نقاط
الر�صد بخليج ال�سوي�س حيث �سجل املتو�سط ال�سنوي(  0.066ملجم /لرت) .بينما �سجل �أعلى
قيمة فى تركيزه مبحطة را�س غارب ( ) Su7وذلك فى �سبتمرب ( 0.315ملجم /لرت ).
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ويو�ضح ال�شكل رقم (  ) 20-6تركيز الفو�سفات الكلي على طول �ساحل خليج ال�سوي�س.

�شكل (  )20-6مقارنة بني تركيز الف�سفور الكلي على طول �ساحل خليج ال�سوي�س خالل االربع رحالت لعام 2009

كما �أو�ضحت نتائج الر�صد وجود زيادة ن�سبية من تركيزات الفو�سفات الفعال فى جميع
الأوقات من هذا العام وذلك مبحطة را�س غارب (، 0.014 ،0.052 ،0.028( ) Su7
 0.065ملجم /لرت) خالل الرحالت احلقلية ،حيث ميكن تف�سري ذلك بالزيادة الن�سبية
للن�شاط الب�شرى بهذه املنطقة خا�صة و�أن هذه الزيادة قد اقرتنت بزيادة ن�سبية فى تركيز كل
العنا�صر الأخرى.
القيا�سات البكرتيولوجية
�أ�شارت نتائج الر�صد خالل عام � 2009أن متو�سط م�ستويات �أعداد البكرتيا �أقل من احلدود
امل�سموح بها بجميع املحطات علي خليج ال�سوي�س وقد �أظهرت حت�سن ًا ملمو�س ًا عن عام  2008والأعوام
ال�سابقة .ويو�ضح ال�شكل رقم (  ) 21-6مقارنة بني متو�سط العد البكتريي لبكترييا القولون النموذجية
الكلية على طول �ساحل خليج ال�سوي�س.

�شكل ( )21-6العد االحتماىل لبكرتيا القولون الكلية النموذجية على طول خليج ال�سوي�س خالل عام 2009
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ومبقارنة نتائج الر�صد لعام  2009باالعوام ال�سابقة يت�ضح التح�سن البيئي فى احلالة ال�صحية ملنطقة
خليج ال�سوي�س كما هو وا�ضح من ال�شكل البيانى رقم ( .)22-6

�شكل ( )22-6يو�ضح متو�سط اعداد بكترييا القولون النموذجية خالل 2009-2001

 3-2-2-6نوعية مياه �ساحل خليج العقبة:

من خالل �شبكة الر�صد اخلا�صة ب�ساحل خليج العقبة جاءت نتائج التحاليل كما يلي:
القيا�سات الفيزيائية:
�أظهرت نتائج ر�صد نوعية مياه �ساحل خليج العقبة فى الأربع رحالت خالل عام  ٢٠٠9ما يلي:
1 .1جاء تركيز الأك�سجني الذائب (� )DOأعلي من احلد الأدنى امل�سوح به عاملي ًا ،وقد �سجلت
�أعلى قيمة له ( 10.13ملجم/لرت) خالل يوليو مبحطة نخلة التل فى منطقة املحمية ()Aq5
بينما �سجلت اقل قيمة له(  6.13ملجم /لرت) خالل �شهر مايو فى حمطة ميناء �شرم ال�شيخ
( .) Aq2ويو�ضح ال�شكل رقم (  ) 23-6مقارنة بني تركيز الأك�سجني الذائب خالل عام
.2009
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�شكل ( )23-6مقارنة بني تركيز الأك�سجني الذائب علي طول �ساحل خليج العقبة خالل االربع رحالت لعام 2009

�2 .2سجلت درجة حرارة املياه �أق�صى معدل لها خالل �شهر يوليو و�أقلها فى �شهر مار�س وال يوجد
�أي تلوث حراري باملنطقة ال�ساحلية خلليج العقبة.
3 .3كان التغري ب�سيطا فى تركيز امللوحة مبناطق الر�صد املختلفة خالل هذا العام وتراوحت القيم
ما بني
(  41.5 ، 39.57ملجم/لرت).
4 .4كان الأ�س الهيدروجيني فى املعدل الطبيعي خالل العام.
ويت�ضح مما �سبق �أن املتغريات الهيدروجرافية املختلفة كانت فى م�ستوياتها الطبيعية.
القيا�سات الكيميائية
�أو�ضحت القيا�سات الكيميائية لنوعية املياه ب�ساحل خليج العقبة خالل عام  2009ما يلي:
تراوح تركيز النيرتوجني الكلي بني ( 3.82 ، 0.22ملجم/لرت ) حيث كانت �أعلى قيمة فى منطقة
 ( AQ2داخل ميناء �شرم ال�شيخ) وذلك خالل �شهر يوليو وكانت �أقل قيمة فى منطقة �( AQ1شرم
ال�شيخ -حممية را�س حممد) .وكان متو�سط تركيز النيرتوجني غري الع�ضوي (�أمونيا  +نرتيت +
نرتات)  0.031ملجم /لرت.
ويو�ضح ال�شكل رقم (  )24-6مقارنة بني تركيز النيرتوجني الكلي على طول �ساحل خليج
العقبة خالل عام .2009
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�شكل ( )24-6مقارنة بني تركيزات النيرتوجني الكلي على طول �ساحل خليج العقبة خالل االربع رحالت لعام 2009

1 .1جاءت تركيزات االمونيا على طول �ساحل البحر الأحمر منخف�ضة جد ًا حيث تراوحت قيمة
مــــــا بني بني (  0.029 ، 0.004ملجم /لرت ) وذلك نتيجة قلة االن�شطة اخلارجية امل�ؤثرة،
ويو�ضح ال�شكل رقم (  ) 25-6مقارنة بني الأ�شهر املختلفة لقيم االمونيا على طول ال�ساحل.

�شكل (  )25-6مقارنة بني تركيز االمونيا على طول �ساحل خليج العقبة خالل االربع رحالت لعام 2009

2 .2جاءت قيم تركيزات الكلوروفيل�-أ فى جميع نقاط الر�صد على طول �ساحل خليج العقبة
منخف�ضة جد ًا حيث �سجل املتو�سط ال�سنوي(  0.24ميكروجرام  /لرت ) ويرجع �سبب
االنخفا�ض اىل قلة الت�أثري اخلارجي على مياه خليج العقبة وقد اقرتن ذلك بقلة ن�سبة املواد
العالقة(  16.05ملجم /لرت) و زيادة �شفافية عامود املياه (  7.96مرت) ،ويو�ضح ال�شكل
رقم ( )26 -6مقارنة بني تركيز الكلوروفيل�-أ خالل الأ�شهر املختلفة على طول �ساحل
خليج العقبة.
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�شكل ( )26-6مقارنة بني تركيز الكلوروفيل�-أ على طول �ساحل خليج العقبة خالل االربع رحالت لعام 2009

3 .3كان املتو�سط ال�سنوي لرتكيز الفو�سفات الكلى  0.031جمم /لرت ،بينما لوحظ ارتفاع ًا ً
ن�سبيا
فى منطقة نخلة التل ( 0.062( )Aq5ملجم/لرت) خالل �شهر يوليو .وفيما يلي �شكل رقم
( )27-6يو�ضح تركيز الفو�سفات الكلي على طول �ساحل خليج ال�سوي�س.

�شكل (  )27-6مقارنة بني تركيز الف�سفور الكلي على طول �ساحل خليج العقبة خالل االربع رحالت لعام 2009

القيا�سات البكرتيولوجية
كانت نتائج العد البكتريي على طول ال�ساحل امل�صري خلليج العقبة �أقل من احلد امل�سموح
به مو�ضحا عدم وجود تلوث بكتريي فى جميع نقاط الر�صد (مناطق املحميات الطبيعية )،
با�ستثناء حمطتي �( Aq2شرم ال�شيخ – مارينا �شارم) وحمطة �( Aq3شرم ال�شيخ – خليج
نعمة) حيث �سجلتا �أعداد من البكرتيا تفوق احلد امل�سموح به فى معظم �أوقات ال�سنة وذلك
ب�سبب الن�شاط ال�سياحي وزيادة �أعداد مراكب الغط�س و�أعداد الزوار من راغبى الغط�س،
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ويو�ضح ال�شكل رقم ( )28-6العد االحتمايل لبكترييا االي�شريي�شياكوالي على طول �ساحل
خليج العقبة لعام .2009

�شكل ( )28-6العد االحتماىل لبكترييا االي�شري�شيا كوالى على طول �ساحل خليج العقبة خالل عام 2009

وب�صفة عامة وبعد مقارنة املتو�سطات ال�سنوية للمتغريات املختلفة وذلك ملختلف مناطق الر�صد خالل
املدة  2009-1998على �ساحل البحر االحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة ات�ضح من ما يلى:
•عدم وجود اختالفات حم�سو�سة مل�ستويات املتغريات الهيدروجرافية املختلفة مبناطق الر�صد
�سوى زيادة ملحوظة فى تركيز املواد العالقة.
•وجود حت�سن فى تركيز النرتيت والنيرتوجني الكلى �إال �أنه لوحظ �أن املنطقة ال�شمالية من
خليج ال�سوي�س بها زيادة ب�سيطة عن باقي مناطق الر�صد وذلك باملقارنة مبثيالتها بني
الفرتات ال�سابقة مما ي�شري �إيل الزيادة الن�سبية فى كميات التدفق اخلارجي والذي ي�صل
�إيل كل من هذه املواقع خالل هذا العام.
•جودة التهوية بعمود املياه فى املياه ال�ساحلية بالبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة ،ومل
ي�سجل نق�ص حاد فى الأك�سجني فى �أي من مناطق الر�صد.
•حت�سن م�ستويات العد البكتريى على ال�شواطئ امل�صرية للبحر الأحمر وخليجى ال�سوي�س
والعقبة حت�سن ًا ملمو�س ًا عن عام  2008واالعوام ال�سابقة فقد وجد فقط عدد  4حمطات
هى( ) Su7 Aq2, Aq3, Re15من بني  22حمطة ر�صد كانت اعداد البكرتيا املذكورة تفوق
احلد امل�سموح به فى رحلة �أو �أكرث على مدار العام وكذلك فى نوع �أو �أكرث من �أنواع البكرتيا
املذكورة .ويو�ضح ال�شكل رقم ( ) 29-6مقارنة بني الن�سبة املئوية للمتو�سط ال�سنوى لأعداد
البكترييا مبحطات الر�صد خالل االعوام من  1998اىل .2009
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�شكل ( )29-6الن�سبة املئوية للمتو�سط ال�سنوى العداد البكرتيا مبحطات الر�صد خالل 2009-1998

 3-6مراقبة التلوث البحري ومتابعة �شئون املوانئ:
 1-3-6م�صادر التلوث البحري:

تتعدد م�صادر التلوث التي ت�ؤثر على البيئة البحرية ،فهي ت�ستقبل العديد من امللوثات الناجتة عن
الأن�شطة التنموية كاملياه املحملة بكل من ال�صرف ال�صحي وال�صناعي من خالل م�صبات الأنهار
وامل�صارف والأن�شطة الربية والتي يعترب من �أهمها املوانئ البحرية هذا بالإ�ضافة �إىل امللوثات ال�صادرة
عن ال�سفن كمخلفات ال�صرف ال�صحي  ،القمامة ،الروا�سب الزيتية ،املزيج الزيتي (مياه االتزان الغري
نظيفة ) ،املياه الناجتة عن غ�سيل اخلزانات اخلا�صة بناقالت زيت البرتول اخلام وامل�شتقات البرتولية
واملواد ال�سائلة ال�ضارة وكذلك امللوثات البحرية الناجتة عن حوادث ناقالت البرتول ،وت�سرب الوقود
والزيوت لل�سفن ونواجت عوادم ت�شغيلها.

 2-3-6اجلهود املبذولة لتقليل الآثار ال�سلبية:

�أوال :فى جمال مراقبة التلوث البحري
1 .1قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بح�صر وحتليل البيانات اخلا�صة بحوادث التلوث
( 35حادث) التي �سببت �أ�ضرارا للبيئة البحرية وتبني ما يلي:
 .أطبقا لتحليل البيانات بالن�سبة لنوعية امللوثات التي �سببت �أ�ضرار للبيئة املائية تبني �أن
امل�شتقات البرتولية متثل الن�سبة الأعلى من امللوثات الناجتة عن احلوادث (  19حادث)
وذلك بن�سبة  %54يليها الزيت اخلام بن�سبة  % 26ثم املخلفات البرتولية بن�سبة %14
و�أقلها ب�ضائع ال�صب اجلاف بن�سبة  %6و يو�ضح ال�شكل البياين رقم ( )30-6العدد
والن�سبة املئوية للملوثات الناجتة عن حوادث تلوث البيئة املائية طبقا لنوعيتها.
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�شكل ( )30-6العدد والن�سبة املئوية للملوثات الناجتة عن احلوادث

 .ب�سجلت املوانئ البحرية �أعلى ن�سبة من املناطق التي �أ�ضريت من جراء التلوث من احلوادث
(  16حادث بن�سبة  %45من �إجمايل احلوادث) منها  12حادث مبينائي الإ�سكندرية
والدخيلة.
 .جوقع  11حادث بالبيئة البحرية منها  10حوادث بالبحر الأحمر ،ووقعت حادثتني فقط
باملحميات الطبيعية (حمميات البحر الأحمر وجنوب �سيناء).ويو�ضح ال�شكل البياين
رقم ( )31-6العدد والن�سبة املئوية حلوادث تلوث البيئة املائية طبقا ملناطق حدوثها.

�شكل ( )31-6العدد والن�سبة املئوية للحوادث طبقاً ملوقع حدوثها
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 .دمت ح�صر �أ�سباب وقوع احلوادث نوجزها فيما يلي:
 عدم اتخاذ االحتياطات املطلوبة �سواء من العوامل الب�شرية �أو من عدم �صيانة املعداتباملوانئ �أو الوحدات البحرية.
 �سوء التخزين للمخلفات ال�سائلة. الت�سرب خالل التزود بالوقود. �إلقاء خملفات برتولية �أثناء ال�شحن والتفريغ من �أهم الأ�سباب التي �أدت �إىل وقوع 24حادث بن�سبة  %69من �إجمايل احلوادث.
 احلوادث الناجتة عن الت�صادم  ،الغرق � ،شحوط ال�سفن � ،سوء �أحوال جوية �أو الناجتة عنت�سرب من خطوط البرتول ) عدد  7حوادث بن�سبة  %20من �إجمايل احلوادث.
 ت�سرب املخلفات �أو املواد �سائلة من الأر�صفة البحرية ( %11من �إجمايل احلوادث).ويو�ضح ال�شكل البياين رقم ( )32-6العدد والن�سبة املئوية لأ�سباب وقوع حوادث تلوث البيئة
البحرية.

�شكل رقم ( )32-6ن�سبة حوادث تلوث البيئة البحرية طبقا مل�سبباتها

2 .2قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�إعداد دالئل �إر�شادية للإدارة البيئية للموانئ تقوم
على مبادئ بيئية �سليمة للحد من الت�أثريات البيئية الناجمة عن �أن�شطة النقل البحري
واملوانئ ولتطبيق نظام الإدارة البيئية املتكاملة للموانئ حيث تقوم �إ�سرتاتيجية هذا
النظام على و�ضع الأ�س�س ملعاجلة الق�ضايا اخلا�صة بالبيئة كنوعية املياه والهواء والتلوث
ال�سمعي وغريها وو�ضع احللول املنا�سبة واخلطط التنفيذية من �أجل تخفيف الآثار البيئية
املحتمل حدوثها بالإ�ضافة �إىل املتابعة امل�ستمرة للت�أكد من حتقيق التوافق مع االتفاقيات
والت�شريعات البيئية وذلك كما يلي:
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أمت �إعداد الدليل الإر�شادي لتطبيق نظام الإدارة البيئية املتكامل للموانئ البحرية بالتن�سيق معاجلهات املعنية (قطاع النقل البحري،الهيئة امل�صرية لل�سالمة واملالحة البحرية ،قطاع
النقل النهري ،الهيئة العامة للرثوة ال�سمكية  ،الهيئة امل�صرية العامة للبرتول ،الهيئة العامة
للم�شروعات ال�صناعية والتعدينية بوزارة ال�صناعة) .حيث ت�ضمن الدليل �إجراءات منع
تلوث البيئة طبقا لن�شاط كل منها ا�سرت�شادا باملوا�صفة الدولية للإدارة البيئية (الأيزو
 ،)14001كما ت�ضمن اخلطوط الإر�شادية لتطبيق نظام الإدارة البيئية املتكامل للمخلفات
(ال�صلبة  ،ال�سائلة  ،الروا�سب الزيتية  ،املزيج الزيتي) واملخلفات و املواد اخلطرة باملوانئ،
و�أي�ضا نظام الر�صد البيئي لنوعية املياه والهواء وال�ضو�ضاء مبنطقة امليناء ملتابعة جودة
نوعية الهواء واملياه وا�سرتاتيجيات احلد من ال�ضو�ضاء .وكذلك نظام الإدارة البيئية
للعمليات والأن�شطة التي تتم بكل ميناء وذلك على اعتبار �أن املوانئ حتتوي على ( من�ش�آت،
خمازن ،معدات تغليف ،حمرقة � ،صرف �صحي� ،صرف �صناعي� ،شحن وتفريغ � ،سفن
ركاب ،خدمات بيئية ،وغريها) ،كما يتعر�ض لبنود خطط الطوارئ الالزمة لكل ميناء
طبقا لتخ�ص�صها ومناذج ال�سجالت البيئية املطلوبة.
بمت �إعداد الدليل الإر�شادي للحد من التلوث الناجم عن ال�سفن (�شام ًال ال�سفن الرتفيهية)طبق ًا لكل من القانون  4ل�سنة  1994و اتفاقية ماربول 78/73والقانون  48ل�سنة 1982
اخلطوط الإر�شادية للحد من التلوث بكل من  :الزيت  /ال�صرف ال�صحي  /املخلفات
ال�صلبة  /التلوث باملواد ال�ضارة ال�سائلة  /التلوث باملواد ال�ضارة املعب�أة فى عبوات مت�ضمنا
مناذج ال�سجالت وال�شهادات الدولية املطلوبة من ال�سفن االحتفاظ بها طبق ًا ملا ورد بكل
من القانون رقم  4ل�سنة  1994واتفاقية ماربول
3 -3نظرا لوقوع العديد من حوادث الت�صادم �أو اجلنوح �أو ال�شحوط للوحدات البحرية املختلفة  ،فقد
مت �إعداد منوذج للبيانات املطلوبة للدرا�سة و املوافقة البيئية على انت�شال وتعومي ال�سفن والوحدات
البحرية مبا ي�ضمن عدم الإ�ضرار بالبيئة املائية  .يت�ضمن النموذج امل�شار �إليه البيانات الإدارية
والفنية للوحدة البحرية وموقع انت�شالها وكذلك نوعية احلطام فى حالة احلوادث بالإ�ضافة
�إىل امل�ستندات املطلوب موافاة جهاز �شئون البيئة بها والتي ت�ضمن خلو الوحدة البحرية من كل
من :الوقود والزيوت على اختالف �أنواعها  ،بقايا ال�شحنة  ،املواد اخلطرة وال�شحنات الأخرى،
الغازات القابلة لال�شتعال وذلك حتى يت�سنى لنا الت�أكد من �سالمة الإجراءات البيئية املتخذة
وحماية البيئة املحيطة مبوقع االنت�شال من التلوث .
4 -4البدء فى �إعداد قاعدة بيانات بيئية �شاملة البيانات العامة عن املوانئ ومت�ضمنة اخلرائط
املعلوماتية من حيث مواقعها.
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 3-3-6الر�ؤية امل�ستقبلية:
.1

.2
.3
.4
.5

1تطبيق نظام الإدارة البيئية باملوانئ واملرا�سي بو�ضع خطط توفيق لتوفيق �أو�ضاعها ومتابعة
التنفيذ.
2و�ضع الأ�س�س الالزمة لتطبيق نظام الإدارة البيئية بور�ش بناء و�إ�صالح ال�سفن والوحدات
البحرية.
�3إعداد خرائط بيئية للو�ضع البيئي لكل ميناء وكذلك خريطة جلمهورية م�صر العربية
مو�ضح عليها ت�صنيف املواين طبق ًا لأحمال التلوث ال�صادرة عنها با�ستخدام نظم املعلومات
اجلغرافية .GIS
�4إعداد �سجالت متكاملة جلميع املواين البحرية واملرا�سي النهرية لتو�صيف الو�ضع البيئي
القائم وخطة توفيق الأو�ضاع البيئية لها.
5حتديث �أ�س�س تقييم الأ�ضرار البيئية التي تلحق بالبيئة البحرية متا�شي ًا مع الطرق العلمية
املتعارف عليها عاملي ًا.

ثاني ًا :الرتبة والكائنات البحرية بالبحر الأحمر
 4-6مقدمة:

مت تنفيذ برنامج لر�صد امللوثات الع�ضوية واملعادن الثقيلة بالرتبة والكائنات البحرية بالبحر
الأحمر وخليجى ال�سوي�س والعقبة فى �إطار برتوكول تعاون بني وزارة الدولة ل�شئون البيئة  -جهاز
�شئون البيئة  -والهيئة االقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ،وقد ركز الربنامج فى
م�صرللعام  2009-2008على ر�صد امللوثات الع�ضوية (الهيدروكربونات) وغري الع�ضوية (العنا�صر
خليجي
الثقيلة) فى الر�سوبيات والأحياء القاعية على امتداد ال�ساحل امل�صري للبحر الأحمر �شام ًال
ّ
ال�سوي�س والعقبة ،وقد هدف امل�شروع اىل:
بناء قدرات العاملني بفروع اجلهاز (فرعي ال�سوي�س والبحر الأحمر) واملحميات الطبيعية
(حمميات جنوب �سيناء والبحر الأحمر) لر�صد الهيدروكربونات واملعادن الثقيلة فى املناطق
ال�ساحلية من خالل التدريب على جمع العينات وحفظها واعدادها واجراء القيا�سات املطلوبة،
ومن ثم ادارج هذه التحاليل فى برنامج الر�صد امل�ستدام.
و�ضع خط الأ�سا�س لرتكيزات الهيدروكربونات واملعادن الثقيلة لل�سواحل امل�صرية بالبحر
الأحمر وبالتايل مالحظة �أى تغريات ميكن �أن تتعر�ض لها منطقة الر�صد فى امل�ستقبل.
التقييم املنهجي مل�ستويات امللوثات الع�ضوية وغري الع�ضوية على �سواحل البحر الأحمر مت�ضمنـًا
خليجي ال�سوي�س والعقبة مع الأخذ بعني االعتبار التنوع البيئي لأماكن الر�صد والأن�شطة
الب�شرية القائمة عليه
تقييم فعالية �إجراءات الإدارة البيئية املتبعة والربامج القائمة واملعايري املعتمدة فى �ضبط
التلوث واحلد من �آثاره.
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 5-6مواقع الر�صد:

�إعتمد الربنامج على �أ�سا�س و�ضع خريطة لتوزيع امللوثات الع�ضوية وغري الع�ضوية على ال�سواحل
امل�صرية للبحر الأحمر معتمدً ا على مبد�أ �إجراء التحاليل علي عينات من الر�سوبيات والأحياء القاعية.
وانتهج �أ�سلوب جمع وحتليل العينات بامل�شاركة بني خبري وطني معني لهذه الغ�أىة ومتدربني من فروع
جهاز �ش�ؤون البيئة امل�صري وذلك لتوفري التدريب العلمي والعملي املبا�شر للمتدربني بحيث ت�صبح
لديهم القدرة على تنفيذ هذا النوع من الر�صد البيئي باالعتماد على قدراتهم الذاتية فى امل�ستقبل.
وقد مت جمع العينات من �سبعة ع�شر موقعا موزعة على �سواحل البحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة
مق�سمة كالتايل� :ست حمطات بالبحر الأحمر وخم�س حمطات بخليج ال�سوي�س و�ست حمطات بخليج
العقبة (خريطة .)3-6

 1-5-6مواقع جمع العينات بطول البحر الأحمر:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

1مدينة الغردقة :وذلك من منطقتني :الأوىل منطقة ال�شاطيء العام بجوار ال�شرياتون والثانية
منطقة معهد علوم البحار وامل�ص�أىد.
2مدينة �سفاجا :وذلك من منطقة �أبو طرطور.
3مدينة الق�صري :وذلك من منطقة ميناء احلمراوين.
4مر�سي علم :وذلك من منطقة نادي ال�صيد ( م�صنع الق�صدير �سابق ًا).
5مدينة �شالتني :وذلك من منطقة مراكب ال�صيد البدائي.
6منطقة الرحبة :وتقع �شمال منطقة بئر �شالتني وتتميز ب�صفاء مياهها حيث �أنها بعيدة عن
الأن�شطة الب�شرية وم�صادر التلوث لذلك مت اال�ستفادة منها كمنطقة مرجعية.

مر�سي علم

�سفاجا

الق�صري

الرحبة

بئر �شالتني

�شرياتون الغردقة

�صورة ( )1-6مواقع جتميع العينات بطول �سواحل البحر الأحمر
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 2-5-6مواقع جمع العينات بخليج ال�سوي�س:
.1
.2
.3

.4
.5

1ر�أ�س غارب� :أمام �شاطئ نادي الن�صر للمهند�سني.
2بورتورية ال�سخنة� :أمام �شاطئ بورتورية ال�سخنة.
3جونة ال�سوي�س :مت �أخذ عينة من املحاريات البحرية من �أمام نادي الريا�ضات البحرية
مبنطقة الزيتيات بال�سوي�س.
4ر�أ�س �سدر :من �سقالة ال�شركة العامة للبرتول حيث مت جمع عينات الرتبة بوا�سطة الكبا�ش
ومل يتم العثور علي املحار باملنطقة.
5طور �سيناء :من مر�سى ملراكب ال�صيد بجوار مركز حر�س احلدود مبدينة الطور.

ال�سوي�س

العني ال�سخنة

ر�أ�س �سدر

الطور

ر�أ�س غارب

�صورة ( )2-6مواقع جمع العينات بخليج ال�سوي�س

 3-5-6مواقع جمع العينات بخليج العقبة:
.1
.2
.3
.4
.5
6 .6
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1حممية ر�أ�س حممد :من �سقالة العائمات اخلا�صة مبحميات جنوب �سيناء.
2ميناء �شرم ال�شيخ :منطقة �شرم امليه.
3خليج نعمة� :سقالة اللن�شات ال�سياحية.
4مدينة دهب :منطقة امل�ضبط – منطقة ذات ا�ستخدام �سياحي.
5مدينة نويبع :على بعد حوايل  2كم من ميناء نويبع الدويل.
طابا :قبل منفذ طابا بحوايل  2كم.
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دهب

طابا

ر�أ�س حممد

�شرم امليه

خليج نعمة

نويبع
�صورة ( )3-6مواقع جمع العينات بخليج العقبة

خريطة ( )3-6مواقع جمع عينات الرتبة والكائنات البحرية عام  2009بالبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة
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 6-6القيا�سات التي مت اجرا�ؤها علي عينات الر�سوبيات واملحاريات:

املحاريات :مت قيا�س كل من املحتوي املائي ،الدهون الكلية ،املعادن الثقيلة وت�شمل( :الألومنيوم
و الكادميوم و النحا�س والر�صا�ص والزئبق والنيكل و الفاناديوم والزرنيخ والهيدروكربونات
واملبيدات).
الر�سوبيات :مت قيا�س كل من الن�سبة الكلية للكربون الع�ضوي ,الن�سبة الكلية للمواد الع�ضوية،
ن�سبة الكربون ،احلجم احلبيبي ,املحتوي املائي ,املعادن الثقيلة وت�شمل( :الألومنيوم
والكادميوم و النحا�س والر�صا�ص والزئبق والنيكل و الفاناديوم والزرنيخ والهيدروكربونات
واملبيدات.

 1-6-6نتائج قيا�سات املعادن الثقيلة فى املحاريات:

يعترب حتديد ن�سبة املعادن الثقيلة من خالل الر�صد البيئي فى املحاريات من الأدوات ال�ضرورية
فى �إجراء �أى تقييم مل�ستوي التلوث باملنطقة حيث �أن املحاريات متت�ص املعادن الثقيلة وتركزها فى
خالياها .ونظرا لأن ال�سل�سلة الغذائية متتد �إيل الإن�سان مما ي�ؤثر على ال�صحة العامة وخا�صة �أن
هناك عدد ًا من املعادن الثقيلة �شديدة ال�سمية :مثل الزئبق والر�صا�ص والكادميوم والبع�ض الآخر
يت�سبب فى العديد من الأمرا�ض امل�ستع�صية ،كما �أن هناك بع�ض ًا من املعادن الثقيلة التي تلعب دور ًا
كبري ًا فى النظام البيولوجي �إال �أن تلك املعادن الثقيلة الهامة لها �أى�ض ًا ت�أثري �سام �إذا ما مت التعر�ض
لها برتكيزات عالية.
•تراوح تركيزات الأملونيوم ما بني ( 14.7جزء فى املليون) فى الق�صري �إيل (�أقل من  6جزء
فى املليون) فى �سفاجا (�شكل .)33-6
•يعترب ر�صد الكادميوم بالغ الأهمية ،حيث �أن التعر�ض له ي�سبب التدمري للعظام والكلى
للأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون له ب�صورة م�ستمرة على املدي البعيد .وقد وجد �أن تركيزات
الكادميوم فى منطقة الر�صد متفاوتة وجاءت �أقل من امل�سموح به فى املعايري اخلا�صة بهيئة
التغذية والدواء الأمريكية (�شكل .)33-6
•�أ�شارت الدرا�سات �إيل �أن التعر�ض للنحا�س بن�سبة كبرية ي�سبب م�شاكل �صحية باجلهاز
اله�ضمي وذلك يعتمد علي ن�سبة التعر�ض للنحا�س .وب�صورة عامة ف�أن جميع املحطات كانت
�أقل من اخلطر البيئي املتو�سط تبع ًا للمعايري الدولية امل�سموح بها (�شكل .)33-6
•ي�سبب تعر�ض االن�سان للر�صا�ص بن�سبة كبرية الف�شل الكلوي وتليف الكبد .وجد �أن ن�سبة
الر�صا�ص فى املحاريات بطول �سواحل البحر الأحمر جاءت قليلة جد ًا مقارنة باملعايري
الدولية امل�سموح بها (�شكل .)33-6
•�أ�شارت الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء �إيل �أن الن�سبة الق�صوى امل�سموح بالتعر�ض لها من
النيكل ترتاوح ما بني  80-70مليجرام لكل كيلو جرام .وقد �سجلت جميع العينات التي مت
جمعها من املحاريات �أقل من  30جزء فى املليون (�شكل .)33-6
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•تراوحت تركيزات الفانديوم فى املحاريات ما بني ( 24.9جزء فى املليون) ب�سفاجا
و ( 0.1جزء فى املليون) فى ال�سوي�س (�شكل .)33-6
•وجد �أن ن�سبة الزئبق فى املحاريات بطول �سواحل البحر الأحمر جاءت �أقل من املعايري
الدولية امل�سموح بها مما يدل على عدم وجود �أثر بيولوجي معنوي للزئبق فى �أغلب مناطق
الر�صد (�شكل .)34-6

�شكل ( )33-6تركيز املعادن الثقيلة فى املحاريات بالبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة لعام 2009

�شكل ( )34-6تركيز الزئبق فى املحاريات بالبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة لعام 2009

 2-6-6نتائج قيا�سات املعادن الثقيلة فى الر�سوبيات:

•يعترب الأملونيوم من املكون ��ات الطبيعية للق�شرة الأر�ضية وي�أتي تركيزه فى الق�شرة الأر�ضية
ف ��ى املرتبة الثالثة وذل ��ك بعد الأك�سجني وال�سليك ��ون( .)Mason and Moore 1991وقد
تراوح ��ت تركي ��زات الأملوني ��وم فى الر�سوبي ��ات ما ب�ي�ن (  6699جزء فى امللي ��ون) فى دهب
و( 478جزء فى املليون) فى منطقة ر�أ�س �سدر.
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•وجد �أن تركيزات الكادميوم فى الر�سوبيات قد تراوحت ما بني (  0.362جزء فى املليون)
فى �سفاجا و(  0.039جزء فى املليون) .فى منطقة بئر �شالتني – الرحبة� .إال �أن جميع
الرتكيزات كانت �أقل من املعايري الدولية امل�سموح بها (�أقل من  1.2جزء فى املليون)
(�شكل .)35-6
•تراوحت تركيزات النحا�س فى الر�سوبيات ما بني ( 0.05جزء فى املليون ) مبنطقة بئر
�شالتني – الرحبة و ( 2.064جزء فى املليون ) مبنطقة خليج نعمة� .إال �أن جميع الرتكيزات
ب�صفة عامة كانت �أقل من املعايري الدولية امل�سموح بها ً(�شكل .)35-6
•تراوحت تركيزات الر�صا�ص فى الر�سوبيات ما بني ( 0.308جزء فى املليون ) مبنطقة
ر�أ�س �سدر و ( 5.539جزء فى املليون ) مبنطقة الق�صري� .إال �أن جميع الرتكيزات ب�صفة
عامة كانت �أقل بكثري من املعايري الدولية امل�سموح بها (�أقل من  46.7جزء فى املليون)
(�شكل .)35-6
•تراوحت تركيزات النيكل فى الر�سوبيات ما بني ( 3.26جزء فى املليون ) فى منطقة ر�أ�س
حممد و ( 58.41جزء فى املليون ) فى منطقة مر�سى علم وقد لوحظ �أن جميع الرتكيزات
ب�صفة عامة كانت �أقل من املعايري الدولية امل�سموح بها (�شكل .)35-6
•تراوحت تركيزات الفانديوم فى الر�سوبيات ما بني ( 11.7جزء فى املليون ) فى مر�سي
علم و ( 0.15جزء فى املليون ) فى منطقة بئر �شالتني – الرحبة (�شكل .)35-6
•تراوحت تركيزات الزنك فى الر�سوبيات ما بني ( 119.89جزء فى املليون) فى طور �سيناء
و( 2.16جزء فى املليون) فى منطقة بئر �شالتني – الرحبة .وقد جاءت جميع الرتكيزات
ب�صفة عامة �أقل من املعايري الدولية امل�سموح بها ً(  150جزء فى املليون).
•وجد �أن تركيزات الزئبق فى الر�سوبيات بطول �سواحل البحر الأحمر جاءت �أقل من املعايري الدولية
امل�سموح بها ما عدا بئر �شالتني –ميناء ال�صيدالبدائى والتي جتاوزت ذلك بن�سبة �ضئيلة (�شكل .)36-6

�شكل ( )35-6تركيز املعادن الثقيلة فى الر�سوبيات بالبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة لعام 2009
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�شكل ( )36-6تركيز الزئبق فى الر�سوبيات بالبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة لعام 2009

 3-6-6الهيدروكربونات الكلية:

1 -1املحاريات:
وجد �أن �أغلب املحاريات التي مت حتليلها �أحتوت علي جمموعة الكربون  17والكربون  .32وقد
�سجلت منطقة مر�سى علم �أعلي تركيز ( 701.13جزء فى املليون ) بينما �سجلت منطقة بئر
�شالتني – الرحبة �أقل تركيز ( 71.01جزء فى املليون) (�شكل .)37-6

�شكل ( )37-6تركيز الهيدروكربونات الكلية فى املحاريات بالبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة لعام 2009
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2 -2الر�سوبيات:
كما هو احلال فى املحاريات مت ر�صد جمموعة الكربون  17والكربون  32فى الر�سوبيات ،وقد
تراوحت تركيزات الهيدروكربونات الكلية ما بني ( 75.83جزء فى املليون ) فى منطقة �شارم املية
– �سقالة �شارم و ( 0.65جزء فى املليون) فى منطقة بئر �شالتني – الرحبة (�شكل .)38-6

�شكل ( )38-6تركيز الهيدروكربونات فى الر�سوبيات بالبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة لعام 2009

 4-6-6الرتكي ��ز الكل ��ي الهيدروكربون ��ات متع ��ددة احللق ��ات الكلي ��ة
:)Hydrocarbons

(Poly Aromatic

1 -1املحاريات:
تراوحت الرتكيزات ما بني( 160.2جزء فى املليون ) فى ر�أ�س �سدر و ( 1.26جزء فى املليون)
فى منطقة بئر �شالتني – الرحبة (�شكل .)39-6
2 -2الر�سوبيات:
تراوحت الرتكيزات ما بني ( 5.2جزء فى املليون ) فى ر�أ�س �سدر و( 0.18جزء فى املليون) فى
منطقة بئر �شالتني – الرحبة (�شكل .)40-6

�شكل ( )39-6الرتكيز الكلي للهيدروكربونات متعددة احللقات فى املحاريات بالبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة لعام 2009
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حار

�شكل ( )40-6الرتكيز الكلي للهيدروكربونات متعددة احللقات فى الر�سوبيات بالبحر الأحمر وخليجي
ال�سوي�س والعقبة لعام 2009

 7-6اخلال�صة

•تب�ي�ن نتائ ��ج الر�ص ��د �أن تركي ��ز امللوث ��ات الع�ضوي ��ة واملع ��ادن الثقيل ��ة الت ��ي مت قيا�سها علي
ال�سواح ��ل امل�صري ��ة للبحر الأحمر تتواف ��ق مع املعايري الدولية امل�سم ��وح بها مما يو�ضح �أن
مناط ��ق الر�ص ��د فى جمملها الزالت حتافظ علي �صفاته ��ا الأ�سا�سية .و�أن كان هناك بع�ض
املحطات املت�أثرة ببع�ض الأن�شطة الب�شرية مثل املوانئ والتي �سجلت تركيزات �أعلى مقارنة
ببقية املناطق ولكنها مازالت فى احلدود امل�سموح بها.
•�سجلت �أغلب تركيزات امللوثات فى املحاريات قراءات �أعلي منها فى الر�سوبيات وذلك نظراً
لق ��درة تل ��ك الكائن ��ات علي تركي ��ز امللوثات فى �أن�سجته ��ا الرخوية .وبالرغ ��م من ذلك فقد
كانت الرتكيزات فى املحاريات �أقل من املعايري الدولية امل�سموح بها.
•تو�ض ��ح نتائ ��ج الر�صد �أن منطقة الرحبة والتي تبعد عن الأن�شطة الب�شرية متيزت بالنقاء
ومل يتم ت�سجيل �أى تركيزات مرتفعة فيها �سواء للملوثات الع�ضوية �أو املعادن الثقيلة

الفصل السادس

المناطق الساحلية والبحرية

207

املراجع
•	 CCME. Canadian Council of Ministers of the Environment (1999).
Canadian sediment quality guidelines for the protection of aquatic life.
Summary Tables. In: Canadian environmental quality guidelines, 1999,
Canadian Council of Ministers of the Environment, Winnipeg.
•	 EC (2001). Commission Regulation No. 466/2001 of 8 March 2001,
Official journal of European communities 1.77/1.
•	 Ecotoxicology and other issues for the Mediterranean Sea 2002 Milagros
Vega, ERA
•	 EIMP/NIOF (2000). Final Report on sediments and benthos data from
coastal areas of the Mediterranean sea and the Mediterranean Sea during
1999 NIOF report to EIMP June 2000.
•	 FAD, 2001. Fishes and Fisheries Products Hazards Controls Guidance,
third ed. Center for Food Safety and Applied Nutrition, US Food and
Drug Administration.
•	 FAO (1983). Compilation of legal limits for hazardous substance in fish
and fishery products (Food and agricultural organization). FAO fishery
circular, No. 464, pp. 5–100.
•	 U.S Environmental protection Agency, Water Science, Contaminated
Sediment News, Issue 33 January 2003
•	 Underwood, E. J. (1977). Trace Elements in Human and Animal
Nutrition (4th ed.). New York: Academic.
•	 USEPA (1985). Carcinogen Assessment Group: Ambient Water Quality
Criteria for Arsenic and Asbestos Environmental Protection Agency.
Washington DC: Off. Drinking Water, USEPA.
•	 USFDA (1993a). Food and Drug Administration. Guidance Document
for Chromium in Shellfish. HHS/PHS/FDA/CFSAN/Office of Seafood,
Washington, DC.
•	 USFDA (1993c). Food and Drug Administration. Guidance Document for
Nickel in Shellfish. DHHS/PHS/FDA/CFSAN/Office of

2009 تقرير حالة البيئة فى مصر

208

الفصل السادس

المناطق الساحلية والبحرية

209

210

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

الباب
الثالث
األرض

الفصل الخامس

المياه العذبة

211

212

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

الفصل السابع
التنوع البيولوجى

الفصل السابع

التنوع البيولوجى

213

214

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

 1-7مقدمة

بذل قطاع حماية الطبيعة جهدا كبريا خالل عام  2009لتحقيق عمليات ال�صون املطلوبة وتنفيذ
�أعمال التقييم للتنوع من خالل �أعمال الر�صد و اتخاذ الإجراءات الداعمة ل�صون التنوع البيولوجى
من خالل التطوير امل�ؤ�س�سى وتنمية القدرات وال�شراكة والتوعية والإعالم والت�سويق وا�ستدامة
امل�شروعات.
وقد كان �إ�صدار التقرير الوطنى الرابع عن اتفاقية التنوع البيولوجى خالل عام  2009حتديا
كبريا للعاملني بالقطاع فى جتميع مواده و�صياغته بال�شكل املطلوب ،عالوة علي �أنه �أ�صبح مك�سبا كبريا
كمنتج له قيمته فى قيا�س حتقيق نتائج االتفاقية �إ�ضافة �إيل و�ضع  10م�ؤ�شرات مت حتديدها  -بوا�سطة
اخلربات املتميزة بالقطاع  -ميكن من خاللها قيا�س مدى التقدم املحرز فى اجتاه مواد االتفاقية
وتقنني �أعمال املراقبة وال�سيطرة والر�صد والإدارة على املدى الق�صري والطويل.
وقد كان حتقيق هدف  2010التفاقية التنوع البيولوجى �أحد التحديات التى �أدجمت �ضمن برامج
العمل فى هذه اخلطة اخلم�سية منذ بدايتها للحد من الفقد فى الأنواع ومكافحة الأنواع الغازية.
قام القطاع بتنفيذ ال�سنة الثالثة من اخلطة اخلم�سية ( )2012-2007حلماية الطبيعة من خالل
ثالث برامج رئي�سية:
 أتنمية وتطوير املحميات الطبيعية:تغطى املحميات الطبيعية فى م�صر وعددها  27حممية م�ساحة  %15من م�ساحة م�صر وم�ستهدف
حتى عام � 2017أن تكون  40حممية تغطى مايقرب من  %20من م�ساحة اجلمهورية ،وهذه املحميات
مازالت الو�سيلة الأ�سا�سية لتحقيق جهود ال�صون بتكلفة ر�شيدة والتى حتقق حالي ًا العديد من املنافع
واملكا�سب املادية واالجتماعية والبيئية داخل وخارج حدودها اجلغرافية
وتبني اخلريطة ()1-7املحميات الطبيعية احلالية واملقررة م�ستقب ًال علي م�ستوى اجلمهورية.
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خريطة ( )1-7املحميات الطبيعية احلالية وامل�ستقبلية فى م�صر

 بالإجراءات الداعمة للمحميات الطبيعية:متثلت امل�شروعات امل�ستمرة خالل 2009فى م�شروع النباتات الطبية  ,ال�سالمة االحيائية ،م�شروع
الطيور احلوامة ،وم�شروع تنمية منطقة ده�شور ،بالإ�ضافة �إىل اتخاذ الإجراءات اخلا�صة بالتمويل
خالل عام  ، 2010-2009مثل م�شروع مرفق البيئة العاملي لال�ستدامة املالية للمحميات الطبيعية,
وم�شروع التنمية الريفية من االحتاد الأوروبي ،وم�شروع التنوع البيولوجي فى حو�ض البحر املتو�سط،
وم�شروعات التعاون االيطايل لتنمية وتطوير املحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي فى م�صر.
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خريطة ( )2-7طبوغرافية الدلتا امل�صرية حيث تظهر خطوط الكنتور
ملختلف مناطق ارتفاع وانخفا�ض الدلتا وتبني املناطق احلمراء مناطق
الدلتا املوجودة حتت �سطح البحر حيث متنع مياه البحر من الو�صول
اليها �سواتر من الكثبان الرملية او ا�سوار مقامة ملنع و�صول مياه البحر.

 جاملعلومات والر�صد وتقييم التنوع البيولوجي:كان من �أهم هذه الربامج برنامج املعلومات والر�صد وتقييم التنوع البيولوجي ،فقد ا�شتملت الأن�شطة
الرئي�سية لتقييم التنوع البيولوجي علي ر�صد وتقييم الأنواع املهددة باالنقرا�ض عاملي ًا ،وتقييم برامج
الإ�صحاح واال�سرتجاع ،امل�شاركة فى جمابهة �أنفلونزا الطيور ،و�أن�شطة الر�صد البيئي للمحميات
الطبيعية ،العمل على حماية املوائل ذات احل�سا�سية البيئية وغري املمثلة ب�شبكة املحميات احلالية
(كمنطقة مر�سى علم) ،حتديد الفجوات فى نظم حماية املوائل ،تواجد الأنواع النادرة واملهددة
باالنقرا�ض ،ر�صد وقيا�س امل�ؤ�شرات الوطنية على م�ستوى املحميات ،وا�ستكمال عنا�صر املجموعات
املرجعية للتنوع البيولوجي فى م�صر.
ويواجه التنوع البيولوجى فى م�صر الكثري من التحديات ،ومن �أهم هذه التحديات تدهور �أرا�ضى
الزراعة املروية التى تظهر فى �صورة التملح والقلوية وارتفاع م�ستوى املاء وجتريف الأرا�ضى الزراعية
ومتدد العمران فى املدن والقرى ،فعلى �سبيل املثال :من املتوقع �أن ترتفع م�ستويات البحار حول �أفريقيا
من � 15إىل � 95سنتيمرتا بحلول عام ( 2100الهيئة احلكوميه الدولية املعنية بتغري املناخ 2001 ،
 .)IPCCحيث ت�شمل �آثار ارتفاع م�ستوى �سطح البحر:
•انخفا�ض انتاجيه م�صائد الأ�سماك ال�ساحليه.
•ابي�ضا�ض ال�شعاب املرجانيه.
•الهجره اجلماعية لل�سكان من ال�ساحل وما يتبعها من الق�ضايا املت�صله بال�صحه.
•ت�سرب املياه املاحله للأرا�ضى الزراعية.
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•فقدان املرافق الرتفيهية ال�شاطئية و�أثر ذلك ال�سلبى على ال�سياحة.
•فقدان البنية التحتية ال�ساحليه مثل املوانئ حيث يعي�ش �أكرث من  ٪ 25من �سكان افريقيا على
100كم من ال�ساحل.
وت�شري التقديرات اىل �أن عدد اال�شخا�ص املعر�ضني للخطر من الفي�ضانات ال�ساحليه �سيزيد من مليون
واحد فى عام � 1990إىل  70مليون ًا فى  (2080التنمية الدولية.)DFID 2003،
وتبني اخلريطة ( )2-7طبوغرافية الدلتا امل�صرية وخطوط الكنتور ملختلف مناطق ارتفاع وانخفا�ض الدالتا.

 2-7م�ؤ�شرات كفاءة التنوع البيولوجى

تعك�س هذه امل�ؤ�شرات مدى النجاح فى حتقيق التنمية امل�ستدامة وهي تقيم ب�شكل رئي�سي حالة
التنوع البيولوجى من خالل معايري رقمية ميكن ح�سابها ومقارنتها مع دول �أخرى ،كما ميكن متابعة
التغريات والتوجهات فى مدى التقدم �أو الرتاجع فى قيمة هذه امل�ؤ�شرات مما يدل على �سيا�سات
الدول فى جماالت التنمية امل�ستدامة فيما �إذا كانت ت�سري فى الطريق ال�صحيح نحو حتقيق التنمية
امل�ستدامة �أم ال .ووجود مثل هذه امل�ؤ�شرات الرقمية ب�شكل دائم ومتجدد ي�ساهم فى �إعطاء �صورة
وا�ضحة عن حالة التنمية امل�ستدامة فى الدولة ،وبالتايل يقدم املعلومات الدقيقة الالزمة ملتخذي
القرار فى الو�صول �إىل القرار الأكرث �صوابا ودقة ملا فيه امل�صلحة العامة.

 1-2-7حيوية النظم البيئية

ت�شتمل اخلطة الوطنية للعمل البيئى ( )2017 -2002على �صون قدرة الأنظمة البيئية وتوفري ال�سلع
واخلدمات وم�ساندة �سبل العي�ش للمواطنني .ويتوفر الآن قدر من املعلومات عن قدرة النظام البيئى لنهر
النيل ،والأرا�ضى الرطبة من حيث �أهمية املياه كم�صدر ملياه ال�شرب والزراعة والرثوة ال�سمكية وال�سياحية
والنقل النهرى .كما يتم الآن االنتهاء من درا�سات م�شابهة عن النظام البيئى البحرى وال�ساحلى مع
الرتكيز على ال�شعاب املرجانية و�أ�شجار املاجنروف والرثوة ال�سمكية والأهمية ال�سياحية ،وكذلك جارى
�إعداد درا�سة عن املناطق اجلافة و�شبه اجلافة ،ون�أمل من هذه الدرا�سات �أن توفر املعلومات اخلا�صة
بقدرة الأنظمة البيئية فى م�صر على توفري ال�سلع واخلدمات لتنفيذ برنامج وعى وتثقيف للجمهور.

�صورة ( )1-7جبل علبة تو�ضح حيوية النظام بوجود املراعى اخل�ضراء
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 2-2-7حالة البيئات

1 .1البيئة البحرية (البحرين املتو�سط والأحمر)
بها العديد من املوائل والأنواع املتوطنة واملهددة باالنقرا�ض وبخا�صة جميع الثدييات البحرية (17
نوع ًا) وال�سالحف البحرية (� 4أنواع) و�أ�سماك القر�ش (�أكرث من  20نوع ًا)� ،أ�شجار املاجنروف
والكثري من الطيور مثل نور�س عجمة� ،صقر الغروب والعقاب الن�سارية .هذا بالإ�ضافة �إىل التنوع
البيولوجى البحرى العاىل (�أكرث من  5000نوع) املتمثل فى :الطحالب ( 800نوع)  ،ال�شعاب املرجانية
(� 209أنواع) ،الرخويات (�أكرث من  800نوع)  ،الق�شريات ( 600نوع)  ،اجللد �شوكيات ( 350نوع ًا).
ورمبا مئات الأنواع الأخرى التي مل تكت�شف بعد وخا�صة فى املنطقة االقت�صادية اخلال�صة والعميقة فى
كل من البحرين الأحمر واملتو�سط .يقطن ال�سواحل �أكرث من  %20من �سكان م�صر حيث يتوفر الغذاء
ٍ
واملواد اخلام التى تعترب �أ�سا�س التنمية االقت�صادية .ويرتكز على ال�ساحل امل�صري �أكرث من  %40من
الأن�شطة ال�صناعية التنموية (كاملوانى واملدن ال�سياحية و�أن�شطة البرتول).
1 .1حالة ال�شعاب املرجانية
مت ر�صد حالة ال�شعاب املرجانية خالل الفرتة
من عام  2001و�إيل  2009فى �أكرث من 120
منطقة بالبحر الأحمر وخليج العقبة با�ستخدام
امل�ؤ�شرات البيئية (ن�سبة ال�شعاب املرجانية
احلية� ،أعداد و�أنواع ال�شعاب ،م�ؤ�شرات
التنوع البيولوجى الأخرى مثل الأ�سماك
وبع�ض الفقاريات)� .أو�ضحت الدرا�سة �أن
حالة ال�شعاب املرجانية داخل املناطق املحمية
�أف�ضل بكثري من مثيالتها فى املناطق التى ال
�صورة ( )2-7ال�شعاب املرجانية بالبحر الأحمر
ت�شملها احلماية .كما �أن املناطق البعيدة عن
الأن�شطة الب�شرية �شهدت زيادة فى ن�سبة ال�شعاب املرجانية ( )%14عن املناطق التى بها �أن�شطة ب�شرية
( )%7-5حيث تزداد ن�سبة املرجانيات اللينة على ح�ساب ال�شعاب املرجانية ال�صلبة.
هذا وقد مت تقييم �سعة النظام البيئي لل�شعاب املرجانية وخا�صة فى مناطق الغو�ص من خالل درا�سة
الأمناط ال�سنوية وال�شهرية لتوزيع الأن�شطة الرتفيهية فى �أكرث من  60موقع غو�ص.
تنامي �أعداد الزائرين فى كل منطقة غو�ص �إيل عدة �آالف متثل �أكرث من � 70ألف غط�سة �سنوي ًا ،وهذا
يفوق املعدل العاملي (� 15ألف غط�سة �سنوي ًا) .كما مت عمل درا�سه حتليلية للمخالفات التي وقعت فى
بيئة ال�شعاب املرجانية خالل الأعوام الع�شرة املا�ضية والتي و�صلت �إىل �أكرث من  600خمالفة للفنادق
واملن�ش�آت ال�سياحية والعائمات البحرية والأفراد ،الأمر الذي �أدى �إىل تدمري م�ساحات كبرية من
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ال�شعاب املرجانية .ومت تقدير التكلفة املالية لفقد ال�شعاب املرجانية بعدة مليارات من اجلنيهات.
كما �أظهرت امل�سوحات امليدانية فى مناطق ا�ستخراج �أ�سماك الزينة (�أكرث من  50نوع ًا) تدهور بيئة
ال�شعاب املرجانية مبقارنتها مبناطق قريبة م�شابهة .و�أن هناك انخفا�ض ملحوظ فى �أنواع و�أعداد
الأ�سماك ،وبناء عليه مت اتخاذ الإجراءات بحظر �صيد وت�صدير �أ�سماك الزينة.
�2 .2أ�شجار املاجنروف
�أثبتت الدرا�سات التي متت من خالل ا�ستخدام
�أجهزة اال�ست�شعار عن بعد والفح�ص امليداين
�أن امل�ساحة الكلية لبيئة �أ�شجار املاجنروف
قد و�صلت �إىل ما يزيد علي  700هكتار بنهاية
عام  2009مقارنة بـ 525هكتار عام .2002
ويعود ذلك �إىل وقف التعديات عليها ،وحماية
�أ�شجار املاجنروف وا�ستزراعها فى كثري من
املناطق خالل ال�سنوات املا�ضية .كما مت �إجراء
درا�سة بيولوجية عن �أ�شجار املاجنروف من
�صورة (� )3-7أ�شجار املاجنروف بالبحر الأحمر
حيث �أحجامها ،ارتفاعها ،كثافتها ،االنتاجية
الأولية ،وفرتة تكوين �أزهارها وبذورها .و�أثبتت هذه الدرا�سة �أي�ض ًا زيادة كثافة التنوع البيولوجي فى
بيئة �أ�شجار املاجنروف وي�شمل الطحالب ( 36نوع) ،احل�شرات ( 40نوع ًا) ،الق�شريات ( 82نوع ًا)،
الرخويات ( 65نوع ًا) ،اجللد �شوكيات ( 17نوع ًا) ،الأ�سماك ( 22نوع ًا) ،والتي تعترب معظمها �أ�سماك ًا
اقت�صادية (تعمل بيئة �أ�شجار املاجنروف كحا�ضنة ل�صغار الأ�سماك التي ترعى فى بيئتها نظر ًا لوفرة
الغذاء بها).
 2 .2الأرا�ضى الرطبة
تعترب الوظائف االيكولوجية والبيولوجية التى ت�ؤديها الأرا�ضى الرطبة فى جمال احلفاظ على التوازن
البيئي من الأمور الهامة بو�صفها املكان الدائم لتهيئة �أ�سباب احلياة ملجموعات متميزة من النباتات
واحليوانات وال�سيما الطيور املائية املهاجرة حيث تعتمد عليها كلية فى احل�صول على الغذاء وتتخذها
حمطة للراحة والتزود بالغذاء الالزم لتكملة رحلتها اىل اجلنوب حتى و�سط �أفريقيا.
ا�ستمرت �أعمال ر�صد التنوع البيولوجي فى حمميات الأرا�ضي الرطبة (الزرانيق – الربل�س – قارون
– وادي الريان – �سيوه – �سالوجا وغزال – �أ�شتوم اجلميل – وادي العالقي) .فبالن�سبه للطيور �شكل
( )1-7و�صل عدد الطيور التى مت ر�صدها عام  2009فى حممية الزرانيق �إىل 126.000طائر� ،أما
و�صل العدد �إىل  34.000طائر ،وفى حممية قارون �إىل  30.000طائر،
حممية �أ�شتوم اجلميل فقد ُ
وفى حممية الربل�س �إىل  28036طائر  ،وفى حممية الريان و�صل العدد �إىل  11.000طائر .ويت�ضح
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مما �سبق �أن حممية الزرانيق مير بها �أكرب عدد من الطيور وذلك لأنها تقع فى قلب خط الهجرة
القادم من �آ�سيا و�شمال �أوروبا.

�شكل ( )1-7مقارنة بني اعداد الطيور يف عدة حمميات عام 2009

�شكل ( )2-7مقارنة بني العدد الكلى للطيور التى مت ر�صدها فى حممية الزرانيق من عام 2009 - 2005

ويو�ضح ال�شكل ( )2-7تطور ر�صد الطيور املهاجرة
فى حممية الزرانيق حيث مت ر�صدها فى  4مواقع
خالل الأعوام املا�ضية من عام � 2005إيل عام ،2009
وقد تبني التزايد امل�ستمر فى �أعداد الطيور من عام
� 2005إىل عام  2008ويرجع ذلك �إىل عدة عوامل
�أهمها الدقه فى عمليات الر�صد ووقف عمليات �صيد
الطيور منذ عام  2006و�إيل الآن ،والزياده امل�ضطرده �صورة ( )4-7اللقلق الأبي�ض ()Ciconia ciconia
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فى بع�ض الأنواع املهاجرة .بينما فى عام  2009جند �أن عدد الطيور تناق�ص عن عام  2008وذلك
لقلة �أعداد الطيور احلوامه (خا�صة اللقلق الأبي�ض)� ،صورة رقم ( ،)2-7ب�سبب عدم هبوب رياح
اخلما�سني خالل �شهر �أبريل كما هو معتاد.
 3 .3البيئة الزراعية
تنح�ص ��ر امل ��وارد الزراعية فى م�صر ف ��ى الأرا�ضى القدمية �ش ��كل (( )3-7ال ��وادي والدلتا التي تبلغ
م�ساحته ��ا ما يقرب من  1350كيلومرت ًا مربع ًا) وتبل ��غ ن�سبة م�ساحة الأرا�ضى القدمية بالوادي والدلتا
ح ��وايل  %80م ��ن جمم ��ل الأرا�ض ��ى الزراعية فى م�ص ��ر حيث بلغت م�ساح ��ة الأرا�ض ��ي الزراعية عام
 2009نح ��و  8.7ملي ��ون فدان ومب�ساحة حم�صولي ��ة  16.3مليون فدان مبع ��دل تكثيف  ، %18.7متثل
امل�ساحات ال�صغرية (�أقل من � 5أفدنة) حوايل
 %80م ��ن حي ��ازات الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة ،وقد
انخف� ��ض ن�صيب الف ��رد من ف ��دان واحد عام
� 1800إىل  %0.4ف ��دان ع ��ام  1900ثم %0.3
فدان ع ��ام  1950و�إىل �أقل م ��ن � %0.12أوائل
الق ��رن الواحد والع�شرين .كم ��ا قدرت م�ساحة
الزراع ��ات الع�ضوية حتي ع ��ام  2008بحوايل
� 30أل ��ف ف ��دان والنبات ��ات الطبي ��ة والعطرية
بحوايل  63500فدان.
�شكل ( )3-7ن�سبة الأرا�ضى الزراعية القدمية �إىل الأرا�ضى اجلديدة
يتم االعتماد على  14نوع ًا فقط من الثدييات
والطيور للح�صول على  %90من الإمدادات الغذائية احليوانية ،وهناك � 4أنواع فقط من املحا�صيل
(القمح ،الذرة ،الأرز ،البطاط�س) التي توفر ن�صف طاقاتنا من النباتات �إىل جانب عدد من الأنواع
الأخرى .وقد �شجعت الزراعة احلديثة عدد ًا كبري ًا من املزارعني على تبنى زراعة �أنواع عالية الإنتاجية
من النباتات واحليوانات والأ�سماك ،الأمر الذي �أدى �إىل عزوف املنتجني عن ا�ستخدام الأ�صناف
وال�سالالت املحلية.
كما �أدى ا�ستخدام طرق الري ال�سطحي بالغمر �إىل تدهور الأرا�ضي ومتليحها ونق�ص �إنتاجيتها ،عالوة
على تدهور البيئة من تلوث املياه اجلوفية باملبيدات والكيماويات و�أي�ضا تلوث الهواء ،ويكون الغذاء
الناجت منخف�ض القيمة الحتوائه على ن�سب من هذه املبيدات.
كذلك �أدت عمليات الرعي اجلائر للمراعى الطبيعية وحتويلها �إىل �أرا�ضي زراعية �إىل فقد العوائل
النباتية واحليوانية للبيئة الطبيعية ،ومن �أخطر العمليات التي تتعر�ض لها الأرا�ضي الزراعية هي
عمليات الزحف والبناء على الأرا�ضي الزراعية .وعلى الرغم من الت�شدد الت�شريعي فى مكافحة �إهدار
الأرا�ضي الزراعية� ،إال �أن عمليات الإهدار ال تتوقف ،وتتناق�ص الأرا�ضي الزراعية مبتو�سط �سنوي
222

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

قدره � 47.7ألف فدان.
�إن م�شاكل تفتيت احليازة الزراعية والفقر الريفي وزيادة ن�سبة امل�ست�أجرين وم�شاكل الت�سويق ونق�ص
جودة املنتجات الزراعية� ،أدت �إىل زيادة الهجرة من الريف �إىل املدينة ،وبالتايل زيادة الأعباء على
موارد الدولة.
يعترب تطبيق �أ�ساليب الزراعة امل�ستدامة (املكافحة املتكاملة والزراعة الع�ضوية) من �أهم طرائق
املحافظة واحلماية للتنوع البيولوجى الزراعى� ،إذ ميكن �أن يعمل هذا على تن�شيط الدورات البيولوجية
فى البيئة الزراعية ويعمل على حماية البيئة وم�ضاعفة انتاجية الرتبة نتيجة املحافظة على مكونات
الرتبة من الفقد ومن الت�صحر ،كذلك فمن �أ�ساليب الزراعة امل�ستدامة �إن�شاء البنوك الوراثية �أو
احلفظ خارج املوقع لال�صول الوراثية للنباتات الزراعية الذى من �ش�أنه �أن يحمى النباتات واملحا�صيل
الزراعية الأ�صيلة من االندثار و�أن يحفظها للأجيال القادمة جدول (.)1-7
جدول ( )1-7جمموع االنواع النباتية التى مت جتميعها بالبنك القومى للجينات 2007
النبات

الأجنا�س

النوع

املحا�صيل احلقلية

48

111

اخل�ضر

45

56

النباتات الطبية

133

173

الربية

141

227

اال�شجار وال�شجريات

45

63

املجموع

412

630

ميثل الإنتاج الزراعي اجلزء الأكرب من ا�ستخدامات املياه حيث يبلغ  59.3بليون م 3منها  %71.9من
�إجمايل ح�صة م�صر من مياه النيل  55.5بليون م ،3واملياه اجلوفية  6.1بليون م� 3سنويا والأمطار بنحو
 1.3بليون م ،3وال�صرف الزراعي  5.7بليون م ،3وال�صرف ال�صحي املعالج  2.5بليون م� 3سنويا ،وفى
نف�س الوقت قدرت فواقد املياه بالت�سرب والبخر بحوايل  %35من �إجمايل املياه املن�صرفة من ال�سد
العايل �أي حوايل  19.4بليون م� 3سنويا ،كما ميثل الفقد فى قنوات الري بنحو  2.3بليون م ،3ت�ستهلك
احل�شائ�ش والنباتات املائية (ورد النيل) نحو  750مليون م� 3سنويا .ويتطلب ذلك �سيا�سة حازمة
لرت�شيد املياه ،حيث تتجه الدولة �إىل ا�ست�صالح  3.4مليون فدان بحلول  2017للوفاء باالحتياجات
الغذائية املتزايدة لل�سكان ،وبالتايل فهناك حاجة �إىل موارد �إ�ضافية من املياه.
تت�سم املوا�سم الزراعية فى م�صر بتنوعها حيث ت�ستحوذ الزراعات املح�صولية ال�شتوية تقريب ًا على
 %49من �إجمايل امل�ساحة املح�صولية بينما ال�صيفية  %46والنيلية ال تتعدى  .%5ولقد ارتفعت �إنتاجية
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فدان ال�شعري بن�سبة  %39.4عام  2004باملقارنة بعام  ،1997وارتفعت �إنتاجية القمح  %17.1عن نف�س
الفرتة ،كما زادت �إنتاجية معظم املحا�صيل الزراعية نتيجة ا�ستخدام الأ�صناف املح�سنة واملقاومة
للأمرا�ض والآفات والتو�سع فى العمليات الزراعية املتطورة .لذلك ارتفع معدل النمو الزراعي من
 %2.6فى الثمانينيات �إىل  %3.4فى الت�سعينيات ،لي�صل �إىل  %3.97فى العقد احلايل.

 3-2-7حالة واجتاه الأنواع احليوانية
1 .1الر�صد
فى �إطار برامج الر�صد واملتابعة املحدودة لفرتات زمنية حمدودة ،وفى متابعة لنف�س �أعمال الر�صد
للأنواع الوطنية:
 أ�أعمال الر�صد ال�سنوي لل�سالحف البحريةيعترب برنامج ر�صد ال�سالحف البحرية فى كل
من البحر الأحمر والبحر املتو�سط من �أجنح برامج
الر�صد حيث يتوفر متخ�ص�صون يعملون فى هذا املجال
منذ �أكرث من � 5سنوات .كذلك مت التعرف على � 4أنواع
من ال�سالحف البحرية وهي :ال�سلحفاة (الرت�سة)
اخل�ضراء� ،صقرية املنقار ،النعامة ،والعي�سوة ،ور�صد
�أكرث من  15منطقة على ال�ساحل واجلزر حيث ر�صدت
�صورة (� )5 -7أماكن تع�شي�ش ال�سالحف البحرية
�أعلى ن�سبة تع�شي�ش لل�سالحف عامة واخل�ضراء فيها
بوجه خا�ص بجزيرة الزبرجد ( 5336ع�ش ًا عام
 2009مقارنة بـ 438ع�ش ًا عام .)2001ويعود ذلك
�إىل بعد جزيرة الزبرجد عن �أي �أن�شطة ب�شرية وعلى
خربة فريق العمل .وتعترب جزيرة اجلفتون من �أهم
مناطق تع�شي�ش ال�سالحف �صقرية املنقار فقد ات�ضح
�أن هناك زيادة فى عدد الأع�شا�ش من  21ع�ش ًا عام
� 2001إىل  255ع�ش ًا عام  .2009و�أما بالن�سبة لل�ساحل
حيث ازدادت الأن�شطة ال�سياحية ال�ساحلية ،وبالتايل
قلت �أع�شا�ش ال�سالحف فى كل من ر�أ�س هنكوراب و�أم
العب�س والقلعان بدرجة كبرية خالل الأعوام املا�ضية.
�صورة ( )6 -7ال�سلحفاة البحرية
وتفاوتت ن�سبة فق�س البي�ض من  %40فى اجلفتون
ال�صغرى و %60فى اجلفتون الكربى �إىل  %70فى جزيرة الزبرجد.
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 ب�أعمال ر�صد قر�ش احلوتمت ر�صد  35قر�ش حوت (ي�صل �إىل  15مرت ًا فى
الطول ويزيد فى الوزن علي  20طن ًا) خالل الفرتة من
مايو � 2003إيل فرباير  2008فى كل من دهب� ،شرم
ال�شيخ ،ر�أ�س حممد ،الغردقة ،الق�صري ،مر�سى علم،
بورت غالب وجزر ال�سيال .و�أكرث الأوقات التى مت فيها
الر�صد هي فرتة الربيع و�أواخر ال�صيف.

�صورة ( )7-7قر�ش احلوت

 ج�أعمال ر�صد خيار البحر�شملت امل�سوحات امليدانية خليار البحر  34منطقة فى خليج العقبة و 82منطقة فى البحر الأحمر،
ومت التعرف على  22نوع ًا �إ�ضافة �إىل ما مت ت�سجيله �سابق ًا ( 49نوع ًا) ،وهناك تناق�ص حاد فى
�أعداد خيار البحر و�صل �إىل (� 10أفراد  10 /م )2وخا�صة فى املناطق التي متار�س فيها �أعمال
ال�صيد غري القانونية والتي �أ�صبحت �شبه خالية مقارنة بحوايل ( 35فرد ًا  10 /م )2فى املناطق
املحمية ،حيث مينع ال�صيد .هذا وتقوم قوات حر�س احلدود باال�شرتاك مع قطاع حماية الطبيعة
بالقب�ض على املخالفني.
 د�أعمال ر�صد الثدييات البحريةمت ر�ص ��د م ��ا يقرب م ��ن  50عرو�س ��ة بح ��ر (�أكرب من
مرتي ��ن) ف ��ى بيئته ��ا الطبيعي ��ة الغني ��ة باحل�شائ� ��ش
البحري ��ة ف ��ى  15منطقة ،وكان �أك�ب�ر الأعداد التي مت
ر�صده ��ا خالل ع ��ام  2002وه ��و 17عرو�س ��ة وعري�س ًا
(�ش ��كل ،)4-7ويتواجد معظمها خالل �أ�شهر ال�صيف.
ه ��ذا وقد مت ر�صد �صغ�ي�ر عرو�س البح ��ر ( 1مرت) مع
�أم ��ه خ�ل�ال �شهر فرباي ��ر  .2009كما مت ر�ص ��د العديد
من الثدييات البحري ��ة الأخرى وخا�صة الدلفني الدوار
واحلوت الأحدب.

�شكل ( )4-7عرو�س البحر امل�سجلة عام 2009
بالبحر الأحمر مقارنة بامل�سجلة عام 2002
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 هبرنامج م�سح الثدييات الكبريةالر�صد البيئي للتياتل بالبحر الأحمر با�ستخدام الكامريا تراب
اال�سم املحلى  :التيتل ( � )Capra nubianaأو البدن ( للذكر ) و الوح�شية ( للأنثى )
يوج ��د ف ��ى حممي ��ة وادي اجلم ��ال الكثري م ��ن �أماكن
وج ��ود التياتل التي تعترب واحدة م ��ن الثدييات الكبرية
املعر�ض ��ة لالنقرا� ��ض ف ��ى م�ص ��ر ,ويع ��د امل ��اء عام ًال
حيوي� � ًا وهام� � ًا جدا لها حي ��ث �أنها الب ��د �أن ت�شرب منه
بانتظ ��ام وبالرغ ��م من ذلك ال تتواف ��ر معلومات كافية
ع ��ن ا�ستخدام التياتل للمي ��اه .ونظر ًا لندرة عيون املياه �شكل ( )5-7يو�ضح �أعداد الذكور والإناث وال�صغار
داخ ��ل املحمية و�أهميتها للتياتل فقد كان البد من و�ضع خالل مو�سم ال�سنة الأربعة فى حممية وادي اجلمال
برنامج ر�صد بيئي لتجمع ��ات التياتل باملحمية لتحديد
حالة هذه التجمعات ومناطق توزيعها �شكل (.)5-7
وقد مت �إ�شراك حرا�س البيئة فى امل�سح البيئي للعيون املائية وتدريبهم على كيفية ا�ستخدام جهاز
 G.P.S.وت�سجيل �إحداثيات العيون املائية واخذ القيا�سات اخلا�صة بها ،كما مت تدريبهم على كيفية
تركيب الكامريا تراب و�إعدادها للعمل.
كذلك مت عمل درا�سة مو�سمية للعيون املائية داخل
مناطق الدرا�سة �صورة ( )8-7حيث �شملت قيا�س العمق
وامل�ساحة ودرجة امللوحة لكل عني مياه وت�سجيل تواجد
التياتل عندها وت�أثري وجود الإن�سان وبع�ض احليوانات
الأخرى .كما مت مالحظة حالة املياه فى املجل ولوحظ
جفاف بع�ض املجل فى بع�ض املوا�سم و�أخرى ال جتف
على مدار العام .ومتثل املجل التى ال جتف ن�سبة %77
من ن�سبة املياه الكلية املوجودة باملنطقة �شكل (.)6-7
�صورة ( )8 -7العيون املائية

�شكل ( )6-7املجل �أثناء امل�سح البيئى
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وقد مت اتخاذ عدة خطوات حلماية التياتل نذكر منها:
•�صيانة العيون املائية من �أعمال الردم وخا�صة الناجتة عن ال�سيول واحليوانات الربية نف�سها.
•تقليل الإزعاج بجوار العيون املائية :وخا�صة (الإن�سان – احلمري – الكالب).
•زيادة مراقبة املجل داخل املحمية فى ف�صل ال�صيف ل�ضمان توفري املياه للتياتل وحمايتها من
ال�صيادين.
•توفري عدد من امل�صايد ل�صيد الكالب داخل املحمية وخا�صة التي ت�أتى �إىل العيون املائية و�إبعادها
عن املحمية.
•زراعة بع�ض املناطق داخل املحمية بنف�س الأنواع النباتية املوجودة بها ولها قدرة كبرية على مقاومة
اجلفاف وندرة الأمطار وتتغذى عليها احليوانات الربية ك�أ�شجار الأكا�شيا وبع�ض الأنواع الأخرى
وخا�صة بعد مرور املنطقة بفرتة من اجلفاف (�آخر �سقوط للأمطار كان منذ � 5سنوات) كما �أن
باقي النباتات املوجودة باملحمية ال تكفى حلاجة احليوانات الربية واحليوانات الرعوية كاجلمال
واملاعز ،مما �أدى �إىل قلة عدد احليوانات الربية التي تتحرك مل�سافات كبرية باحثة عن املرعى.



�صورة (� )9-7أحد ذكور التياتل الكبرية
يف العمر جاثماً على ركبتيه لكي
ي�ستطيع ال�شرب من عني املياه يف وادي
اجلمال نظراً لقرونه الكبرية.

�صورة (� )10-7صورة نادره تو�ضح عدد ()3
تياتل عند جمل حفافيت ونالحظ يف هذه
ال�صورة عدد ( )2من التياتل ال�صغرية يقفان
بجوار �أمهما وعمرهما حوايل ( ) 14 – 7يوماً.

برنامج ر�صد الغزال امل�صرى
مت ت�سجيل زيادة ملحوظة للغزال امل�صرى فى العديد من الأماكن �سواء فى منطقة جنوب �سيناء
(�شكل � )7-7أو فى علبة �أو فى وادى اجلمال والوادى الأ�سيوطى ،ويرجع ذلك �إىل االلتزام بجدول
دوريات الباحثني باملحمية والرتكيز عليها طوال الفرتات ال�سابقة ،كما يعود �إىل تراجع الأن�شطة
ال�صناعية املختلفة بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض عمليات التحطيب ،كذلك فقد �أفاد التزام البدو ،كما هو
احلال فى جنوب �سيناء �أمام �إدارة املحمية ،بعقد اتفاق فيما بينهم ب�ضرورة احلماية واحلفاظ على
منطقة وادى جبل اجللت الأزرق باعتبارها منطقة غنية بالنباتات واحليوانات الربية وهامة لل�سياحة
ت�ستفيد منها القبيلة كلها .وقد و ّقع على هذا االتفاق �شيوخ ع�شرة قبائل والتزموا به ،وهذا جناح كبري
فى �إ�شراك ال�سكان املحليني للحفاظ على الرثوات الطبيعية التى يعي�شون ويتعي�شون منها.
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�شكل (� )7-7إجماىل امل�شاهدات للثدييات الكبرية خالل الفرتة من يوليو  2008وحتى مايو  2009فى جنوب �سيناء

 وبرنامج ر�صد وح�صر �أعداد فرا�شة �سيناء الزرقاء القزمة )(Pseudophilotes sinaicusفرا�شة �سيناء الزرقاء القزمة هى �إحدى فرا�شتني
متوطنتني مبحمية �سانت كاترين وتعترب من �أ�صغر
�أنواع الفرا�ش فى العامل وهى تتغذى على �أزهار
النباتات املختلفة� ،أما يرقاتها فتتغذى على الرباعم
الزهرية لنبات الزعيرتان )(Thymus decussates
وهو نبات طبى متوطن مبحمية �سانت كاترين وال ينمو
�إال على املرتفعات العالية فقط ( 2000مرت تقريب ًا فوق
�صورة ( )11-7فرا�شة �سيناء الزرقاء القزمة
�سطح البحر).
يهدف برنامج ح�صر �أعداد الفرا�شة �إىل احلفاظ على
هذا النوع النادر والبيئة اخلا�صة لها من خالل العمل على توفري البيئة املنا�سبة لها وزيادتها ك�أحد
و�سائل ال�صون داخل البيئة الطبيعية ،وقد بد�أت �أعمال هذا الربنامج عام  2004ملتابعة واحلفاظ على
كل من فرا�شة �سيناء ونبات الزعتريان ،حيث �أن كل منهما متوطن مبحمية �سانت كاترين ومن الأنواع
النادرة واملهددة باالنقرا�ض .كان �أكرث ت�سجيل لأعداد هذه الفرا�شة مبنطقة فر�ش �شعيبى �أعلى جبل
ال�صف�صافة .وقد �أ�سفرت نتائج هذه الدرا�سات عن زيادة ن�سبية فى �أعداد هذه الفرا�شة عام 2009
مقارنة بالأعوام ال�سابقة ب�سبب زيادة ن�سبة هطول الأمطار ،ومن املتوقع زيادتها خالل عام 2010
نتيجة ال�ستمرار هطول الأمطار خالل هذا العام.
2 .2الرتبية والإكثار
 أبرنامج �إعادة ت�أهيل بع�ض الأنواع النباتية�إعادة ت�أهيل بع�ض الأنواع املتوطنة فى حممية �سانت كاترين وزيادة �أعدادها فى �أماكنها الطبيعية
حلمايتها من خطر الإنقرا�ض حيث مت زراعة نبات الأرفيجة ( )Anarrhinum pubscensوالزيتية
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( )Septemcrenata nepetaوالل�صيق ( )Silene shimperianaوالغا�صة ()Ballota kaiseri
وزعرت كاترين (  ،)Origanum syriacumداخل م�سيجات (�أماكن مت حتديدها ب�سلك �أو خيط)
حلمايتها من الرعى الع�شوائى ومن املهددات اخلارجية .ويبلغ عدد امل�سيجات  52موزعة فى 18
موقع ًا.
 بجتربة �إكثار �أ�شجار ال�سيال ()Acacia raddianaوفى وادى اجلمال مت زراعة � 632شتلة من نبات ال�سيال
 Acacia raddianaومت ريها مبياه التحلية (وهى مياه
م�أخوذة من حمطة حتلية للمياه املاحلة باملنطقة)
بدون �أي معامالت كيميائية لزيادة الن�سبة املئوية
لإنبات البذور داخل �أكيا�س خا�صة بزراعة ال�شتالت،
وقد مت نقلها لأكيا�س �أكرب فى احلجم لإعطاء فر�صة
�صورة (� )12-7شجرة ال�سيال
�أكرب للنبات للنمو كما �ستمكننا من التحكم فى كمية
املياه وبالتايل عدم فقد املياه وذلك لندرة املياه فى هذه
املناطق ال�صحراوية.
احتاجت بذور هذه النباتات فرتة من الوقت ترتاوح بني15-10يوم ًا لتنمو ،وقد جنحت زراعتها
بن�سبة.%62.02
 ججتربة �إكثار �أ�شجار الهجليج ()Balanites aegptiacaيعترب نبات الهجليج (بلح ال�سكر) من النباتات الدالة
علي وجود املاء اجلوفى حيث مت زراعة � 200شتلة من
نباتات بلح ال�سكر ومت ريها مبياه التحلية بدون �أي
معامالت كيميائية با�ستخدام �أكيا�س خا�صة لزراعة
ال�شتالت وقد جنحت جتربة الزراعة بن�سبة .%76.75
�صورة (� )13-7شتالت الهجليج مزروعة ب�أكيا�س ذات حجم �أكرب

 دنبات ال�سرح ))Maerua crassifoliaمن الأ�شجار املعمرة املميزة ملحمية وادى اجلمال وتتميز
بقيمتها البيئية �إيل جانب قيمتها الرعوية والغذائية.
والنبات له فوائد رعوية حيث ترعي علي بذوره وزهوره
و�أوراقه حيوانات �أهايل املنطقة بالإ�ضافة للحيوانات
الربية كالغزال والوبر والتياتل والأرانب الربية ،كما
ً
ً
يعطي النبات ظال وفريا للحيوانات الربية فى �أيام �صورة ( )14-7نباتات ال�سرح ( )Maerua crassifolia
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احلر ال�شديد فى ف�صل ال�صيف .ينمو ال�سرح بالوديان اجلبلية التي توجد بها مياه جوفية توفر البيئة
الالزمة للنمو وقد مت زراعة  100بذرة من نباتات ال�سرح ومت ريها مبياه التحلية بدون �أي معامالت
كيميائية داخل �أكيا�س خا�صة بزراعة ال�شتالت ومل تتجاوز ن�سبة جناح هذه البذور .%15

 هنبات ال�سدر العربي (النبق) ()Zizyphus spina – Christiمن الأ�شجار املعمرة التي قد ي�صل ارتفاعها �إىل  20مرت ًا وقطرها �إىل �60سم وهي من الأ�شجار النادرة
باملحمية وتوجد �شجرتني منها فقط بوادي حلو�س وقد يرجع ذلك للجمع اجلائر لهذا النوع  -و�شجرة
ال�سدر �شجرة مباركة ثمارها حلوة الطعم بحجم ثمرة الزيتون وت�سمى تفاح ال�صحراء وقد مت زراعة
 150بذرة منها بال�صوبة الزراعية ملعرفة معدل منو البذرة وجنحت بن�سبة .%66

�صورة ( )16-7نبات ال�سدر العربي
( ) Christi - Zizyphus spina

�صورة (� )15-7شتالت ال�سدر العربي

وبرامج �إعادة ت�أهيل مناطق ال�سالحف الربيةالزرانيق

(kleinmanni

مت حديث ًا اكت�شاف منطقة جديدة حتتوى على عدد كبري
من ال�سالحف الربية ولكن خارج نطاق حممية الزرانيق
فى منطقة ال�سادات فى جزيرة ت�سمى جزيرة ال�صافية.
مت عمل ر�صد بيئي داخل هذه املنطقة ملعرفة كثافة
ال�سلحفاة الربية بها وفى يوم واحد مت ر�صد � 14سلحفاة
برية منها � 6سالحف ذكور و� 4سالحف �إناث وعدد 4
�سالحف غري معروفة نتيجة ل�صغر �سنها .فمن املعروف
�أنه ال ميكن حتديد جن�سها �إال �إذا كان عمرها �أكرث من 4
�سنوات ،كما وجدت جمموعة نافقة.
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 )Testudoداخل حممية

�صورة ( )17-7ال�سلحفاة الربية امل�صرية

اعتمد برنامج الإكثار على مواجهة الأخطار التى تواجه ال�سالحف ،وتتمثل فى الرعى واجلمع اجلائر
وتدمري موائلها .وقد قام الربنامج بتوعية ال�سكان املحليني املوجودين فى نطاق املحمية ب�ضرورة
املحافظة على التنوع البيولوجى للمنطقة التى كان لها الأثر الإيجابى لدى ال�سكان فى عمليات احلماية
باال�ضافة اىل تبنى و�ضع الر�سومات اخلا�صة بالكائن على امل�شغوالت اليدوية املنتجة .كذلك مت زراعة
نبات الرمت فى مناطق ال�سالحف الذى يعترب من �أف�ضل النباتات التى تف�ضلها ال�سالحف الربية
لالختفاء فيها من الأعداء ومن حرارة ال�شم�س فى ال�صيف ،كما مت و�ضع م�سيجات فى جميع مناطق
ال�سالحف مب�ساحات كبرية للحفاظ على الغطاء اخل�ضرى ومنع التحطيب والرعى اجلائر.

 4-2-7القائمة احلمراء

�شكل ( )8 -7القائمة احلمراء لأفريقيا

يعترب �شمال �أفريقيا �أقل الأماكن الغنية بالتنوع البيولوجى وهى تتعر�ض للآثار ال�سلبية لتغري
املناخ ،حيث يو�ضح ال�شكل ( )8-7مقارنة للرثاء فى التنوع البيولوجى ،بني خمتلف املناطق فى �أفريقيا
ولكنه يو�ضح �أكرث احلجم الكبري للأنواع املهددة بني املجموعات املختلفة من احليوانات فى �شمال
�أفريقيا.
مازالت عمليات الر�صد والتقييم للأنواع املهددة باالنقرا�ض تتم من خالل برامج الر�صد املنفذة
فى املحميات الطبيعية التى تفيد حت�سن حال بع�ض الأنواع من الثدييات الكبرية مثل الغزال امل�صرى
واملاعز اجلبلى والتياتل والكب�ش الأروى.
لقد مر على �صدور القانون رقم  4ل�سنة  1994زهاء خم�سة ع�شر عام ًا تغريت فيها �أ�ساليب ال�صيد
والنقل واحلفظ والبحث وكافة �أ�شكال التعامل مع البيئة ،والتنوع البيولوجي على وجه خا�ص ،كذلك
زادت معارف الإن�سان العملية فى التعرف على امل�شاكل الناجتة عن املمار�سات املختلفة التى يقوم بها
ولها ت�أثري �سلبى وا�ضح على البيئة والتنوع البيولوجى ،وقد كان لوزارة الدولة ل�شئون البيئة دور ًا رائد ًا
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فى تعديل القانون رقم  4ل�سنة  1994وتعديل املادة  28منه التى تتناول التعامل مع التنوع البيولوجى �إىل
القانون رقم  9ل�سنة  2009وتعديل الئحته التنفيذية بحيث تتالءم مع املتغريات فى التعامل مع التنوع
البيولوجى واحلد من �إندثار الأنواع نتيجة ملمار�سة الأن�شطة املهددة له ،ومن �أهم هذه التهديدات:
1 .1ال�صيد
فى هذه احلقبة الق�صرية تطورت و�سائل الر�صد وال�صيد فمكنت ال�صيادين من احل�صول على
طلباتهم من التنوع البيولوجى ب�شكل �أدى �إىل تدهور املوائل الطبيعية وتناق�ص العديد من الكائنات
مما �أدى �إيل خلل فى التوازن البيئى املطلوب ال�ستدامة احلياة الطبيعية على الأر�ض ،وفر�ض على
حماة الطبيعة و�ضع ال�ضوابط التى تتواكب مع هذا التطور .لقد �أفادت الدرا�سات وامل�ؤ�شرات املختلفة
نق�ص �أنواع كثرية من التنوع البيولوجى التى يتم جمعها لأ�سباب جتارية �أو علمية �أو اقت�صادية �أو
طبية مع وجود تدهور فى موائلها مما فر�ض �ضرورة مراجعة قانون البيئة والئحته التنفيذية وتعديلها
مبا يتالءم وهذه التغريات ويحد من التدهور احلادث ،وهو مايفر�ض مراجعة هذه الالئحة كل فرتة
ح�سبما تقودنا امل�ؤ�شرات �سواء بالت�شديد �أو التخفيف فيما يتعلق ب�أعداد التنوع البيولوجى امل�سموح
بجمعها و�أ�ساليب اجلمع و�أماكنه.
2 .2اجلمع اجلائر
�أدى اال�ستهالك اجلائر لبع�ض الأنواع ال�شائعة من ال�ضفادع مثال فى اجلامعات ومراكز البحث
العلمى �إىل االنخفا�ض الكبري فى �أعداد هذه ال�ضفادع فى موائلها الطبيعية .كذلك �أدت �أ�ساليب اجلمع
اجلائر والع�شوائى وتعري�ض احليوانات �إىل ظروف �سلبية ومعي�شية غري منا�سبة �سواء فى حدائق
احليوانات �أو فى �أماكن عرو�ض ال�سريك مما يدفع �إىل ا�ستبدالها ب�أخرى جديدة ،لذا فقد �أكدت
اتفاقية “ال�سايت�س” على عدم تعري�ض احليوانات والنباتات وموائلها للمتغريات التى ت�ؤدى �إىل فنائها
�أو انقرا�ضها �أو تغري عاداتها �أو املوائل التى تعي�ش فيها ،والإ�صرار على وجود موافقة ت�صديرية من
الدولة امل�صدرة لكل كائن يتم االجتار فيه والت�أكد من عدم التحاقه بقوائم الأنواع املهددة بخطر
االنقرا�ض.
3 .3الأنواع الغازية
�أدى جلب الأنواع الغريبة من النباتات واحليوانات لأماكن غري موطنها الأ�صلى �إىل اندثار بع�ض
الأنواع املحلية �أو املتوطنة مما ت�سبب فى وقوع خ�سائر بيئية كبرية ب�سبب انقطاع دورها فى �إعمال
التوازن البيولوجى فى بيئتها و�سيادة �أنواع �أخرى.
ولقد راعى التعديل فى القانون و�ضع قائمة خا�صة للأنواع املهددة باالنقرا�ض الثدييات والزواحف
والربمائيات امل�سجلة بالقائمة احلمراء امل�صرية� ،أما الأنواع الأخرى فتتم درا�سة طلبات جمعها كل
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حالة على حدة كما اخت�ص القانون جهاز �شئون البيئة باملوافقة على الت�صدير �أو اال�سترياد لأي من
الكائنات احلية احليوانية والنباتية الربية �أو �أجزاء منها ،كذلك م ّكن جهاز �شئون البيئة من خالل
قطاع حماية الطبيعة من تنظيم ال�صيد والتجميع للكائنات احلية احليوانية والنباتية الربية فى
الأماكن واملناطق التي يحددها ملتزم ًا باالتفاقيات الدولية التي تن�ضم �إليها م�صر ،كما مكنه من
القيام بتحديد �أنواع و�أعداد �أو كميات الكائنات امل�سموح ب�صيدها �أو جمعها وحتديد فرتات و�أ�سلوب
و�أدوات ال�صيد امل�ستخدمة.
ومع عدم الإخالل بالأحكام الواردة باتفاقية التنوع البيولوجى فيما يخ�ص اقت�سام العوائد النا�شئة
عن ا�ستغالل �أية مكونات �أو عنا�صر من التنوع البيولوجى فى البيئة امل�صرية ،فر�ض التعديل �ضرورة
عمل اتفاق نقل لهذه الكائنات الربية احليوانية والنباتية �أو م�شتقاتها مع اجلهة املتلقية لهذا الكائن.
وعلى �صعيد �آخر فقد مت البدء فى حفظ الرتاكيب اجلينية �أو الب�صمة الوراثية ملجموعة من
النباتات الهامة حيث مت حفظ  880عينة لـ 160نوع ٍا من النباتات الطبية فى البنك القومى للجينات
وت�سجيلها كنباتات طبية م�صرية وت�سجيل املعارف الطبية والعالجية اخلا�صة بها ،وجارى ا�ستكمال
بقية النباتات الطبية امل�صرية.
كذلك يتم تدريب املجتمعات املحلية فى �إعادة ت�أهيل بع�ض النباتات الهامة والتى متثل ثروة
وقيمة اقت�صادية بالن�سبة لهم كما هو احلال فى نبات ال�سدر وال�سيال والل�صف وبلح ال�سكر وغريها
من النباتات الهامة.

 5-2-7الأنواع الدخيلة الغازية

مازالت املعلومات املتوفرة عن الأنواع الدخيلة الغازية غري كافية وخ�صو�ص ًا عند ح�ساب القيمة
االقت�صادية حلجم اخل�سائر التى ت�سببها �سواء على التنوع البيولوجى وموائله� ،أو على �صحة الإن�سان،
�أو على املمتلكات .ومازالت هناك حاجة ما�سة للتوحيد والتن�سيق بني القوانني والت�شريعات والقرارات
الوزارية ذات ال�صلة حتى ميكن �إحكام الدائرة عليها وح�صر انت�شارها ،وهذا يتطلب توفري الإمكانيات
املادية واملالية والقدرات الب�شرية مع ت�ضافر وم�شاركة جميع �أجهزة الدولة.

�1 .1إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للأنواع الدخيلة والغازية:
مت �إعداد م�سودة نهائية ملقرتح اال�سرتاتيجية الوطنية وخطة عمل للأنواع الغازية فى م�صر ،تهدف
للحفاظ على �أو ا�ستعادة النظم البيئية حلالتها الأ�صلية مبا فى ذلك �إجراء م�سح بيولوجى للمواطن
والأنواع الدخيلة و�آثارها وهو ما �سوف ي�ساعد على حتديد نقطة البدء فى تنفيذ الأهداف اال�سرتاتيجية،
كذلك تقدم اال�سرتاتيجية الأطر القانونية وامل�ؤ�س�سية الالزمة لتحديد الفر�ص املتاحة ملنع و�إدارة
الأنواع الدخيلة والغازية .وت�سرت�شد هذه الإ�سرتاتيجية بالأهداف الأ�سا�سية املو�ضوعة خلطة العمل
الوطنية لإدارة الأنواع الدخيلة والغازية للبيئة امل�صرية.
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2 .2برنامج الر�صد وامل�سح البيولوجى ملوانئ البحر الأحمر:
فى �إطار تنفيذ م�صر لالتفاقية الدولية ل�ضبط و�إدارة مياه ال�صابورة (االتزان) لل�سفن باملوانئ امل�صرية
واملياه الإقليمية امل�صرية والتى تهدف �إىل اتخاذ التدابري املالئمة التى ت�ؤدى حلماية البيئة البحرية
ومنع الأخطار الناجمة عن نقل الكائنات البحرية ال�ضارة والدخيلة والكائنات امل�سببة للأمرا�ض فى
مياه ال�صابورة املنقولة على ال�سفن ،ومن خالل تنفيذ برامج خطة العمل الوطنية للأنواع الدخيلة
الغازية للبيئة امل�صرية ،فقد قام قطاع حماية الطبيعة بالتن�سيق مع الهيئة العامة ملوانى البحر الأحمر
لتنفيذ م�شروع درا�سة الكائنات الدقيقة والغازية ملوانى البحر الأحمر.
3 .3برنامج رفع الوعى العام بق�ضية الأنواع الدخيلة والغازية
فى �إطار برنامج رفع الوعى العام بق�ضية الأنواع الدخيلة والغازية فقد مت �إعداد كتيب عن الأنواع
الدخيلة والغازية فى م�صر ي�شمل ملخ�ص ًا لأهم املعلومات الأ�سا�سية عن عملية الغزو البيولوجى ،و�أمثلة
للغزو البيولوجى للبيئة امل�صرية ،وملخ�ص ملقرتح اال�سرتاتيجية الوطنية للأنواع الدخيلة والغازية.

 6-2-7قدرة النظام البيئى على �إعادة التوازن

يتطلب ذلك ر�صد الظواهر املناخية املختلفة مثل ،الأمطار وعالقتها بالغطاء اخل�ضري ،التغريات
املناخية والأن�شطة الب�شرية املختلفة التي ت�ساعد على �إعادة �أو فقد التوازن البيئى �أو انتقال الع�شائر
النباتية واحليوانية �إىل �أماكن �أخرى �أكرث مالءمة (انح�سار النباتات فى كل من جبل علبة وجبال
جنوب �سيناء ،وانتقالها �إىل املناطق الأكرث ارتفاع ًا بكثافات خمتلفة و�ضمورها فى املناطق الأقل
ارتفاع ًا حيث يكون املناخ �شديد اجلفاف).

 7-2-7الو�ضع الإجتماعى والإقت�صادى للتنوع البيولوجى
1 .1دعم املجتمع املحلى
 أفى �إطار دعم املجتمع املحلى للقيام بواجباته والتخفيف من �أعبائه يقوم الطبيب باملحمية بالك�شفعلى ال�سكان املحليني وتقدمي العالج املنا�سب لهم .وتفيد �إح�صائيات الك�شف فى منطقة جنوب
�سيناء بوجود  77جتمع ًا بدوي ًا فى  25وادي ًا حيث مت الك�شف على  3697حالة خالل عام 2009
بواقع زيارة للوادى مرة كل �شهر تقريب ًا .يو�ضح ال�شكل (� )9-7أهم الأمرا�ض التى مت ر�صدها
وعدد احلاالت املر�ضية ،ومل نذكر هنا غري الأمرا�ض التى زادت علي خم�سني حالة التى يرتكز
معظمها فى اجلهاز التنف�سى واله�ضمى ،وهى التى تتعر�ض فى �أغلب الأحيان للظروف اخلارجية
والعوامل البيئية ال�شديدة .كذلك تقوم املحمية بالتعاون مع مديرية ال�صحة وال�سكان فى تقدمي
امل�ساعدة لتطعيم البدو �ضد �شلل الأطفال ومر�ض احل�صبة واحل�صبة الأملانى من خالل الو�صول
�إىل الأماكن التى ال ت�ستطيع �سيارات وزارة ال�صحة الو�صول �إليها.
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�شكل (� )7-7إجماىل امل�شاهدات للثدييات الكبرية خالل الفرتة من يوليو  2008وحتى مايو  2009فى جنوب �سيناء

بف ��ى نف� ��س الإط ��ار ومن خ�ل�ال الربنام ��ج البيطرىلدع ��م املجتم ��ع املحل ��ى و�إدراك ًا لأهمي ��ة ال�ث�روة
احليواني ��ة بالن�سبة للبدو يقوم الأطب ��اء البيطريون
باملحمي ��ة بالك�ش ��ف عل ��ى احليوان ��ات امل�ست�أن�س ��ة
(اجلمال،اخل ��راف ،املاع ��ز ،الدواج ��ن) من خالل
برنام ��ج دورى للزيارات فى مواقعهم .مت عمل م�سح
�شام ��ل للحيوان ��ات امل�ست�أن�سة الت ��ي ميتلكها ال�سكان
املحلي ��ون ف ��ى القط ��اع اجلنوبي من جن ��وب �سيناء� ،شكل ( )10-7ن�سبة كل نوع �إىل قطعان احليوانات امل�ست�أن�سة
وجتمي ��ع البيان ��ات اخلا�ص ��ة بها وحتليله ��ا حيث مت
حتديد ثروة البدو من اجلمال والأغنام واملاعز �شكل (.)10-7
وق ��د �أظهرت الفحو�صات انت�شار بع�ض الأمرا�ض التى تق�ضى على ثرواتهم من اجلمال فتم و�ضع
برنام ��ج عالجى لل�سيطرة على �أ�سباب �إنت�شار مر�ض اجلرب فى نطاق املحمية  ،فقد وجد �أن  %22من
ب�ي�ن احلاالت التى مت الك�ش ��ف عليها ( 392حالة) م�صابة مبر�ض ج ��درى اجلمال حيث مت و�ضعها فى
برنامج عالجى �ساهم فى عالج  %63منها �شكل (.)11-7
 جدع ��م وحت�سني املنتجات اليدوي ��ة مبنطقة املحمياتالغربي ��ة ( �سي ��وة  -ال�صح ��راء البي�ض ��اء واجلل ��ف
الكبري) ،ي�شمل ذلك �أي�ض� � ًا �صناعة الفخار وخو�ص
النخي ��ل و�صناع ��ة ال�سج ��اد والكلي ��م واالربي�س ��ك
وجتفيف البلح وذلك من �أجل التخل�ص البيئى الآمن
من خملفات النخيل ،وق ��د و�صل عدد املتدربات من �شكل ( )10-7ن�سبة كل نوع �إىل قطعان احليوانات امل�ست�أن�سة
املجتمع املحلى حواىل � 250سيدة وفتاة.
الفصل السابع

التنوع البيولوجى

235

2 .2التقا�سم العادل للمنافع
ن�صت اتفاقية التنوع البيولوجى �أي�ض ًا على احرتام املعارف واالبتكارات وممار�سات املجتمعات
الأ�صلية واملحلية التى جت�سد �أ�ساليب احلياة التقليدية ذات ال�صلة ب�صيانة التنوع البيولوجى وا�ستخدامه
على نحو قابل لال�ستمرار ،على �أن يكون مبوافقة وم�شاركة �أ�صحاب هذه املعارف واالبتكارات واملمار�سات،
وت�شجيع االقت�سام العادل للمنافع التى تعود من ا�ستخدام هذه املعارف واالبتكارات واملمار�سات.

 8-2-7التهديدات
تعد معاجلة التهديدات الواقعة على التنوع البيولوجى (الرعى واجلمع اجلائر ،ال�صيد املخالف،
الأنواع الغازية ).... ،من �أ�صعب املو�ضوعات� ،إذ �أن �صون املوائل الطبيعية هى �إحدى �أكرب التحديات
فى م�صر والتى تقع علي عاتق عدد كبري من اجلهات ،وهذا يحتاج �إىل جهد كبري فى املرحلة القادمة.
ولعل �إن�شاء املركز الوطنى ال�ستخدامات �أرا�ضى الدولة الذى �أن�شئ حديث ًا ي�ساعد علي الإقالل من
ال�ضغوط النا�شئة عن �ضياع املوائل ،وعن التغري فى ا�ستعماالت الأرا�ضى وتدهورها ،وعن اال�ستخدام
غري امل�ستدام للمياه .ويتم حالي ًا التن�سيق مع جميع اجلهات املعنية �إيل دمج التنوع البيولوجي املوجود
خارج املحميات الطبيعية داخل براجمها ،وتنفيذ العديد من املبادرات اخلا�صة باملياه (مبادرة حو�ض
نهر النيل) وتنفيذ اال�سرتاتيجيات التى مت �إعدادها خالل الفرتة املا�ضية ،و�أي�ض ًا اخلطة القومية
حلماية نهر النيل ( 12برناجم ًا).
هذا بالإ�ضافة �إىل تنفيذ الربامج الناجحة مثل �إعادة ت�أهيل املوائل (�أ�شجار ال�سيال ،املاجنروف،
ال�شعاب املرجانية) والأنواع املهددة (برامج �إكثار النباتات الطبية واحليوانات املهددة مثل الغزال).
كما زاد الوعى ب�أهمية تخفي�ض ال�ضغوط النا�شئة عن �ضياع املوائل والأنواع الهامة متمثال فى الإبالغ
عن �أيه �إنتهاكات �أوتعديات ،والتى تعرب عن توا�صل املجتمعات املحلية واجلمهور �إيل جانب ال�سائحني
الذين ير�سلون بالغاتهم عن طريق الربيد الإلكرتونى .وعلي الرغم من كافة اجلهود املبذولة ،فمازالت
تتعر�ض املوائل الهامة والأنواع النادرة لكثري من ال�ضغوط التى تهدد النظم البيئية والأنواع املهددة
باالنقرا�ض والتى حتتاج �إىل مزيد من اجلهود والإمكانيات وامل�شاركة الوطنية الوا�سعة.

 9-2-7كفاءة �إدارة املحميات الطبيعية
1 .1برنامج تقييم فاعلية الإدارة
مت تقييم فاعلية الإدارة على م�ستوى �شبكة املحميات الطبيعية وكذلك على م�ستوى مواقع املحميات
خالل عامي  2007 ، 2006وذلك وفق ًا للمعايري الدولية التي و�ضعها االحتاد الدويل ل�صون الطبيعة،
وال�صندوق العاملي للحياة الفطرية  ،وبالتعاون مع امل�شروعات التي يقوم بتنفيذها قطاع حماية الطبيعة
ومب�شاركة العاملني باملحميات ،وقد �أو�ضح التقييم جمموعة من النتائج �أهمها-:
 أ�شبكة املحميات احلالية توفر منظومة جيدة للحفاظ على عنا�صر متعددة من التنوع البيولوجى236
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ال �سيما التمثيل اجليد ،الأنواع الهامة من التنوع البيولوجى ،اجلماعات الكبرية للكائنات احلية
 ...الخ
بيعترب نظام املحميات الطبيعية ذا قيمة اقت�صادية واجتماعية عالية ،ولكن هناك الكثري من املنافعغري املدركة والتي يجب العمل علي حتديدها.
 جتعانى املحميات الطبيعية امل�صرية من نق�ص حاد فى التمويل مل�ستوى �أقل بكثري من املعيار العامملحميات الدول النامية �أو حتى الأفريقية حيث ميثل متو�سط االنفاق الكلى على املحميات الطبيعية
فى م�صر  108جنيهات م�صرية (  19دوالر ًا ) لكل 1كم مربع فى ال�سنة مبا فى ذلك تكاليف
العمالة ،وهذا ميثل  % 25من �إنفاق الدول النامية وتتطلب املحميات متوي ًال ي�صل ما بني 7.4
و 15.7مليون دوالر �سنوي ًا �أى ما بني � 4إىل � 9أ�ضعاف النفقات احلالية.
 دبالن�سبة حلجم العمالة باملحميات وكذلك امليزانيات املخ�ص�صة لها فال تتنا�سب مع احتياجاتهذه املحميـات و�أهميتها البيولوجية �أو اجليولوجية �أو الثقافية �أو ال�سياحية...
 هتعترب تغيريات ا�ستخدامات الأرا�ضى والأن�شطة الرتفيهية (خا�صة ال�سياحية) وال�صيد �أكربال�ضغوط امل�ؤثرة على املحميات الطبيعية والتى حتتاج �إىل ا�سرتاتيجيات قومية ملواجهتها م�ستقب ًال
بالرغم من وجود عالقات طيبة بني املحميات واملجتمعات املحلية� ،إال �أن ه�ؤالء ال�سكان غالب ًا
ال ي�شاركون ب�شكل فعال فى حفظ عنا�صر ومكونات الطبيعة وال فى �صياغة القرارات الإدارية
للمحميات.
 وتواجه املحميات الطبيعية الكثري من �أوجه الق�صور التى تتمثل فى جهل كثري من اجلهات التنفيذيةاملختلفة بقانون البيئة وقانون املحميات و�ضعف الإمكانات وقلة الأفراد لل�سيطرة والت�أمني على
املحميات .وقد مر على قانون املحميات رقم  102ل�سنة � 1983أكرث من �سبعة وع�شرين �سنة تغريت
خاللها مفاهيم كثرية دولية وحملية تفر�ض علينا �إعادة النظر فى بنود القانون احلاىل ليلبى
املتغريات اجلديدة ،كما تفر�ض علينا الإ�سراع فى �إ�صدار قانون للتنوع البيولوجى ي�سد جميع
الثغرات واملفارقات بني القوانني املختلفة التى تتناول التنوع البيولوجى واملوائل الطبيعية ويتما�شى
مع االتفاقيات الدولية التي وقعتها م�صر والتي مل يتم تفعيلها فى القوانني املحلية التى ت�ساعد
على تطبيقها.
 زعملية التخطيط ب�شكل عام باملحميات حمدودة ون�صف املحميات فقط لديها خطط �إدارةموثقة.
 حتنفيذ خطط عمل املحميات احلالية والتي مت تعميمها علي املحميات ،بد�أت ت�ؤتي ثمارها حيثميكن حالي ًا �إجراء تقييم ملدي تنفيذ برامج و�أن�شطة احلماية داخل املحميات الطبيعية ب�صورة
دقيقة �إيل حد كبري.
طتوجد م�شكلة خا�صة ب�إدارة البيانات فى قطاع حماية الطبيعة حيث �أنه من ال�صعب ا�ستخال�صبيانات حديثة وثابتة ودقيقة حول املحميات الطبيعية وو�ضعها الإدارى ( مثل م�ساحة املحمية ،فريق
العمل ،امليزانية) .ولي�س هناك م�صدر ر�سمى موحد لهذا النوع من البيانات ميكن اللجوء �إليه.
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خالل �أعوام  2009، 2008 ،2007قام قطاع حماية الطبيعة بو�ضع واعتماد طرائق مالئمة
ومقايي�س ومعايري وم�ؤ�شرات لتقييم كفاءة �إدارة املناطق املحمية وت�صريف �شئونها ،وذلك حتت مظلة
املجل�س العاملي للمحميات الطبيعية التابع لالحتاد الدويل ل�صون الطبيعة ،حيث مت تطوير وتنقيح تلك
املعايري مبا يتنا�سب مع الظروف امل�صرية .ترتب علي ذلك قيام وحدة التخطيط بالقطاع ب�إ�صدار
دليل �إر�شادي للعاملني باملحميات الطبيعية يت�ضمن اخلطوات والنتائج اخلا�صة بتقييم فاعلية �إدارة
املحميات .ونظرا لدور القطاع الفعال فى تطوير مقيا�س فاعلية الإدارة للمحميات فقد مت اال�ستعانة
بهذا الدليل ال�ستخدامه فى بع�ض البلدان العربية مثل اململكة العربية ال�سعودية ،ليبيا،الخ.
خالل عام  2009قام القطاع با�ستخدام �أ�سلوب جديد لتقييم فاعلية �إدارة املحميات (التقييم
التتبعي لفاعلية �إدارة املحميات) ،ك�أ�سلوب جديد �أ�سهل و�أن�سب للو�ضع احلايل بحيث ت�ساعد نتائج
هذا التقييم اجلديد فى تنفيذ الأ�سلوب امل�ستخدم حالي ًا من قبل القطاع لتقييم فاعلية �إدارة املحميات
(التقييم التدقيقي لفاعلية �إدارة املحميات علي م�ستوي املوقع) .مت �إجراء تقييم تتبعي لفاعلية �إدارة
املحميات علي عدد  7حمميات (وادي دجلة – �سانت كاترين – نبق – ر�أ�س حممد – جزر البحر
الأحمر ال�شمالية – وادي اجلمال – ال�صحراء البي�ضاء) .وبذلك فقد و�صل عدد املحميات التى يتم
تقييم فاعلية الإدارة بها لعدد  11حممية منذ عام  2007و�إيل الآن ،مما يعني �إجراء تقييم فاعلية
الإدارة لـ  %39من املحميات احلالية ،وهذه الن�سبة تتخطي الن�سبة التي �أقرتها �سكرتارية اتفاقية
التنوع البيولوجي للدول الأطراف ،والتي تلزم الدول بتنفيذ تقييمات فاعلية الإدارة مبا ال يقل عن %30
من املحميات بحلول عام .2010
2 .2ال�سيطرة والت�أمني وتطبيق القانون
من �أهم م�ؤ�شرات النجاح فى احلفاظ على التنوع البيولوجى هو
القدرة على ال�سيطرة والت�أمني وتطبيق القانون ،وفى هذا املجال فقد
مت توفري عدد  15وحدة بحرية منها مركب �أبحاث للمعاونة فى �إجراء
البحوث والدرا�سات البحرية بطول �سواحل ومياه البحر الأحمر ،وعدد
 6لن�شات �سريعة بخليج العقبة لتغطية احتياجات ثالث حمميات هى:
ر�أ�س حممد ونبق و�أبوجالوم ،ومتابعة �أن�شطة الغط�س بها ،وكذلك �صورة (� )18-7ضبط ت�صدير خمالف
عدد  8لن�شات �سريعة بالبحر الأحمر لتغطية  3حمميات هى علبة
ووادى اجلمال واجلزر ال�شمالية.
كذلك �أ�سفرت �أعمال ال�سيطرة وتطبيق القانون عن �ضبط 23
نوع ًا من الزواحف املهددة بالإنقرا�ض �أثناء عر�ضها للبيع ،والت�صدى
ملحاوالت �صيد ال�صقور مبحمية علبة ،و�ضبط خمالفة �صيد طيور
بوادي اجلمال ،و�إحباط حماولة لتهريب حواىل  240من حيوان �صورة (� )18-7ضبط اجتار خمالف
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ال�ضب من مطار �شرم ال�شيخ ،ووقف ثالث عمليات �إجتار فى احلياة
الربية بالتعاون مع اجلهات الأمنية مبحافظة �أ�سوان ،و�أي�ض ًا وقف
عرو�ض احلياة الربية بالقرى ال�سياحية بالغردقة.
وعلى الرغم من النجاحات الكثرية فى ال�سيطرة على الإجتار
وا�ستغالل احلياة الربية �إال �أنه مازال هناك الكثري من املجهود الذى
يجب �أن يبذل لرفع قدرات القائمني على مراقبة احلياة الربية فى �صورة ( )18-7حماربة عرو�ض احلياة الربية
منافذ الدخول واخلروج للدولة خ�صو�ص ًا فى جمال التعرف على
�أنواع احلياة الربية التى تدخل فى �أعمال التهريب ،وكذلك فى معرفة القوانني واللوائح التى حتكم
التعامل معها.
3 .3تقييـم الت�أثيـر البيئى للأن�شطـة الإ�ستثماريـة
�إن الهدف من درا�سات تقييم الت�أثري البيئى للأن�شطة املختلفة هو حماية و�صون البيئة ومواردها
الطبيعية �شاملة �صحة الإن�سان من التنمية غري امل�ستدامة ،واقرتاح التو�صيات لتخفيف الآثار ال�سلبية
لها ومن ال�ضروري توفري معلومات كاملة و�صحيحة عن امل�شـروع املقرتح حتى يتم املوافقة عليه.
على املدى الطويل تهدف درا�سات تقييم الت�أثري البيئى �أي�ض ًا �إىل الت�أكيد على �أن تلك التنمية
تلبى املطالب احلالية حتفظ للأجيال القادمة حقها ملقابلة احتياجاتها� .إن تقييم الت�أثري البيئى هى
الأداة الفاعلة فى الإدارة البيئية املتكاملة لتوفيـر املعلومات والتجارب الالزمة التخـاذ القـرار املنا�سب
للن�شاط �سواء كان باملوافقة �أو الرف�ض �أو التعديل واتخاذ االحتياطات الالزمة.
طبق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009ف�إنه يحتم على
املن�ش�آت وامل�شروعات اجلديدة والتو�سعات �أو التجديدات للمن�ش�آت القائمة �إخ�ضاعها لتقييم الت�أثريات
البيئية .كما تقت�ضى عملية التقييم التحديد الدقيق للتكلفة والعائد البيئى والت�أكيد على جودة وكفاءة
التقييم ولي�س على كم املعلومات والبيانات.
لقد �أثبتت املعاينات امليدانية للم�شروعات هدف
الت�أكيد على االلتزام بال�شروط البيئية التى جاءت فى
املوافقة البيئية ،جناح التن�سيق والتفاعل بني قطاع
الإدارة البيئية املمثل فى الإدارة املركزية لتقييم الت�أثري
البيئى وقطاع حماية الطبيعة من �أجل الو�صول لأق�صى
احلماية وال�سيطرة على �أية ت�أثريات �سلبية للم�شروعات
على البيئة الطبيعية .وقد مت تق�سيم الوثائق اخلا�صـة
بتقييـم الت�أثيـر البيئى للم�شروعات املختلفة �إىل �شكل ( )12-7الدرا�سات التى متت املوافقة عليها خالل عام
 2009مقابل التى مت رف�ضها
م�شروعات �سياحية و�صناعية وزراعية �شكل (.)12-7
ويو�ضح ال�شكل (� )13-7إجماىل الدرا�سات التى متت خالل عام  2009وهى  316درا�سة بزيادة 36
درا�سة عن �سنة  2008حيث يتوجه معظمها للأن�شطة البرتولية وال�سياحية.
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�شكل (� )13-7إجماىل الدرا�سات التى متت خالل عام  2009مقارنة بعام 2008

التحديات التى تواجه التقييم البيئى
تواجه عملية تقييم الت�أثري البيئى بع�ض التحديات من �أهمها:
 أنق�ص الدرا�سات البيئية وقلة الإمكانيات لتنفيذها بعدم ذكر كل احلقائق فى الدرا�سة املقدمة جتوقف املتابعة والر�صد بعد تنفيذ امل�شروع للتعرف على �صحة القرارات املتخذة �أوعالج �أية �آثار �سلبية قد تظهر بامل�شروع.
 -دعدم خ�ضوع كثري من امل�شاريع ملراجعة املجتمع املدنى

 10-2-7التدابري والإجراءات اخلا�صة ب�صون التنوع البيولوجى خارج املحميات الطبيعية

يعترب الت�شجيع على حفظ التنوع البيولوجى و�أنظمته وموائله من الأهداف التي ن�سعى لتحقيقها
مبا يتما�شى مع الهدف العاملى وهو حتقيق ما ال يقل عن  % 10من احلماية الفعالة لكل نظام بيئى
فى م�صر .وفى واقع الأمر مت حتقيق �أكرث من ذلك لأنه حتى الآن ،ووفق ًا للإ�سرتاتيجية الوطنية
للتنوع البيولوجى وخطة العمل ،فقد مت �إعالن  27حممية متثل حواىل  %15من م�ساحة م�صروالتى
�ست�صل �إىل حواىل  %20بحلول عام � .2017إن متثيل �أهم الأنظمة البيئية فى منظومة املحميات
يعترب من �أهم املبادئ احلاكمة فى تخطيط و�إدارة �شبكة املحميات الطبيعية فى م�صر والتى تهدف
�إىل �صون جمموعات م�ستدامة من هذه الأنظمة .وقد مت ت�سجيل املحميات احلالية وامل�ستقبـلية على
خريطة ا�ستخـدامات �أرا�ضى الدولة ممثلة فيها كل البيـئات امل�صرية .و�سيتم �إعالن باقى املحميات
الأخرى تباع ًا وفق ًا لال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى .كما مت و�ضع �أهداف وطنية لربامج عمل
حمددة (التنوع البيولوجى الزراعى ،املياه الداخلية ،ال�ساحلى والبحرى ،املناطق اجلافة و�شبه الرطبة
واجلبال) ومت �إدراجها فى اخلـطة الوطنية للعمل البيئى ( )2017 – 2002واال�سرتاتيجيات الوطنية
ذات ال�صـلة (الأرا�ضى الرطبة ،ال�سياحة البيئية ،النباتات الطبية).
فيما يتعلق بحماية املناطق ذات الأهمية اخلا�صة للتنوع البيولوجى ،فقد مت الرتكيز على املناطق
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البحرية ،الأرا�ضى الرطبة ،اجلبال (علبة – �سانت كاترين)
واملناطق اجلافة و�شبة اجلافة ،حيث تنظم حماية كاملة للمناطق
ذات الأهمية اخلا�صة (مناطق تكاثر الأ�سماك – ال�شعاب املرجانية
– �أ�شجار املاجنروف) ،و�أي�ض ًا املناطق التى بها �أنواع مهددة
بالإنقرا�ض (ال�سالحف ،الغزال ،الدالفني) .وفى املرحلة القادمة
�سيتم الرتكيز على املياه العذبة والتنوع البيولوجى الزراعى.
�صورة (� )19-7صقر الغروب ()Falco concolor
�أما فيما يتعلق بتعزيز �صون تنوع الأنواع ،فقد مت الرتكيز على
الأنواع الأكرث عر�ضة للتهديد وخـا�صة الثدييات الكبرية وال�سـالحف البحرية والربية وبع�ض الأنواع
النباتية (النباتات الطبية) وبخا�صة الأنواع املتوطنة .كما مت �إعداد قائمة �أولية للأنواع املهددة فى
م�صر وفق ًا للمعايري التى مت و�ضعها من قبل االحتاد الدوىل ل�صون الطبيعة� .أي�ض ًا و�ضع خطط وطنية
لأنواع حمددة (الدرفيل الدوار – ال�سلحفاة البحرية – �أ�شجار املاجنروف – ال�شعاب املرجانية –
�أ�شجار ال�سيال – النباتات الطبية – �صقر الغروب) ومت �إعداد خطط عمل لرتقيم جمموعة من الطيور
وال�سالحف البحرية .هذا بالإ�ضافة اىل ت�شجيع القطاع اخلا�ص على �إكثار الأنواع املهددة خارج بيئتها
الطبيعية� ،إيل جانب �إيداع الأ�صول الوراثية للنباتات الطبية فى البنك الوطنى للجينات .كما �أدرجت
هذه اخلطط فى برامج العمل الوطنية� ،إذ يتم تنفيذ العديد من امل�شروعات التى تهدف �إىل �صون
التنوع البيولوجى فى الأرا�ضى الرطبة ،البحر الأحمر،واملناطق اجلافة .وجنحت هذه امل�شروعات فى
حت�سني الو�ضع القائم للتنوع البيولوجى والأخذ فى االعتبار حتقيق هدف .2010

 3-7اجلهود املبذولة:

يبذل قطاع حماية الطبيعة بجهاز �شئون البيئة العديد من الأن�شطة للنهو�ض بحماية التنوع
البيولوجى واملواقع احل�سا�سة بيئي ًا ،ومن هذه اجلهود على �سبيل املثال ال احل�صر الأن�شطة الآتية-:
1 -1درا�سة تتبع التم�ساح النيلى ببحرية نا�صر وتقييم حالته البيئية.
2 -2برامج ر�صد الثدييات الكبرية مثل  :الغزال والتياتل واملاعز اجلبلى والكب�ش الأروى وقد
ر�صدت الدرا�سة زيادة عدد هذه الأنواع.
�3 -3إعداد درا�سات حول �إعالن حمميات جديدة خا�صة فى ال�سلوم كمحمية بحرية وفى الواحات
البحرية لوجود حفريات الدينا�صورات بها.
4 -4تطوير وتنمية مواقع الرتاث الطبيعى والثقافى العاملى (وادى احليتان – �سانت كاترين).
5 -5عدلت وزارة الدولة ل�شئون البيئة القانون رقم  4لعام  1994لي�صبح القانون رقم  9لعام
 2009ليتالءم مع املفاهيم احلالية فى التعامل مع التنوع البيولوجى.
6 -6برنامج �إكثار النباتات الطبية ب�سانت كاترين مع �إ�شراك املجتمع املحلى فى املنافع.
�7 -7إكثار الأ�شجار اخل�شبية مثل �أ�شجار :ال�سدر والهجليج وال�سيال ونخيل امليدميا.
�8 -8إعادة ت�أهيل مناطق ال�سالحف الربية مبحمية الزرانيق وحممية العميد.
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9 -9برامج الر�صد واملتابعة لأن�شطة ال�صيد البحرية و�أن�شطة الغو�ص وغريها فى منطقة البحر
الأحمر ،وكذلك ر�صد الأنواع الغازية من مياه ال�صابورة.
1010متابعة الطيور املهاجرة و�أخذ م�سحات للك�شف عن �أنفلونزا الطيور وتتبع الطيور امل�صابة.
1111تكثيف احلمالت ال�ضبطية على حمالت احليوانات الأليفة وجتار الطيور و�أ�سواق الأ�سماك
ملراقبة املخالفات وعمل الالزم نحوها.
1212مراجعة امل�شاريع اال�ستثمارية ودرا�سة الت�أثري البيئي لها ل�ضمان عدم ت�أثريها على التنوع
البيولوجى.
1313درا�سة العديد من املواقع لإختيار �أف�ضلها لإعالنها حمميات طبيعية.
1414برامج ر�صد الطيور احلوامة والفرا�شات.
�1515إقامة منتديات وور�ش عمل للتوعية البيئية.

 4-7الر�ؤية امل�ستقبلية

حتتل ال�صحراء امل�صرية حواىل  %95من م�ساحة م�صر .وبالرغم من ترامى هذه البقعة �إال �أن املتوفر
من معلومات حول الأنظمة البيئية ال�صحراوية و�سبل ا�ستدامتها واملنظور االقت�صادي فى �إدارتها
والدرا�سات الداعمة لإكثار العديد من الأنواع الربية غري متوفر بالقدر الكافى  .ومن هنا يتبنى القطاع
ر�ؤية م�ستقبلية تتلخ�ص فى النقاط الآتية-:
-1
-2
-3
-4
-5

-6
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1العمل على تفعيل منظومة البحث العلمى بالقطاع -لدعم �إكثار بع�ض النباتات الربية التى لها
مردود بيئى واقت�صادي والذي ينعك�س على احلالة االجتماعية للمجتمع املحلى -ويعد م�شروع
النباتات الطبية فى �سانت كاترين مثا ًال حي ًا يحتذي به.
2القيام مب�سوحات ودرا�سات حول �سبل �إكثار بع�ض الأنواع احليوانية الربية مثل :الغزال والتياتل
والنعام واحلبارى وخيار البحر والتم�ساح وال�سالحف اخل�ضراء وغريها .
3االهتمام باحلاالت املر�ضية فى النباتات واحليوانات الربية وو�ضع نظم لإدارة هذه احلالة للحد
من �إهدار الأنواع البيولوجية.
4دفع عجلة االهتمام مبنظومة الأرا�ضي الرطبة فى م�صر والتي و�ضعت من قبل االتفاقية الدولية
للأرا�ضى الرطبة( رام�سار) �ضمن الأماكن التى تتطلب عناية خا�صة ملا تعانيه من تدهور بيئى
– وال �سيما تعر�ضها للغرق ب�سبب التغريات املناخية وارتفاع �سطح البحر.
5الرتكيز على خدمات النظم البيئية واملنافع االقت�صادية وم�ساهمة التنوع البيولوجى فى مواجهة
التحديات االقت�صادية واملجتمعية وال �سيما فى جمال توفري الغذاء والعلف وال�سياحة البيئية.
6الإهتمام بتفعيل متطلبات �إتفاقية ال�سالمة الأحيائية على الأنواع البيولوجية الواردة �إىل م�صر
وال�صادر عنها.
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 1-8مقدمة

تعد الأ�شجار �أحد �أهم عنا�صر البيئة الطبيعية التي متنح اخلري واحلماية والظل  ،ومتثل الغابات
والأ�شجار املزروعة �أحد عنا�صر املوارد الطبيعية املتجددة املهمة التي تقوم بحفظ التوازن البيئي �إيل
جانب �أنها تلعب دور ًا مهم ًا فى البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها  ،فهي تتفاعل مع خمتلف �أ�شكال
العنا�صر البيئية املناخية والأر�ضية واملائية واحليوية وتعمل على حماية البيئة بكل عنا�صرها  ،وبدون
الأ�شجار ف�إن احلياة الب�شرية �ست�صبح غري قابلة لال�ستدامة  ،وخري دليل على ذلك ما نادى به العديد
من االتفاقيات وامل�ؤمترات  ،فلنحافظ على الغابات ونزرع الأ�شجار من �أجل كوكبنا .

 2-8اجلهود املبذولة

من منطلق ا�ستخدام الغطاء النباتي كو�سيلة للتخفيف من حدة انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون ف�إن
وزارة الدولة ل�شئون البيئة تنفذ العديد من الأن�شطة لتقليل الآثار ال�سلبية للتلوث وت�أثريها على البيئة
نوجزها فى الآتي :

 1-2-8احلزام الأخ�ضر حول القاهرة الكربى :

يهدف امل�شروع �إىل زراعة حزام �شجري �أخ�ضر كثيف حول الطريق الدائري للقاهرة الكربى
بطول  100كم يزرع به � 500ألف �شجرة لال�ستفادة من مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة بد ًال من
�إهدارها فى ال�صحراء �أو ا�ستخدامها ا�ستخدام ًا غري �آمن ،مع توفري فر�ص عمل لل�شباب وحتقيق عائد
بيئي واقت�صادي .
وخالل عام  2009مت ب�صفة دائمة ويومية متابعة ري وتقليم الأ�شجار املزروعة بالأ�سبقية الأوىل
للمرحلة الأوىل بطول  14كم و�صيانة �شبكات الري بالتنقيط  ،كما مت �إ�ضافة � 10آالف �شجرة من
الأكا�سيا جلوكا ذات الألوان ال�صفراء �إىل ال�صف الأول من الأ�شجار وتبني ال�صورة رقم ( )1-8تزهري
الأكا�سيا �ساجلنا باحلزام  ،كما مت االنتهاء من تنفيذ عدد  2خزان رئي�سي للمياه املعاجلة  ،وكذلك
تركيب املوا�سري الرئي�سية ل�شبكات الري بقطر  160مم خلط الطرد وجاري �أعمال الت�سوية متهيد ًا
لزراعة � 50ألف �شجرة باملرحلة الثانية من امل�شروع  ،والتي �سيتم ريها بنظام الري بالتنقيط م�ستخدم ًا
مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة حفاظ ًا على البيئة .
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�صورة ( )1-8تزهري �أ�شجار الأكا�سيا �ساجلنا املزروعة عام 2005

 2-2-8زراعة الغابات ال�شجرية با�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة :

خالل هذا العام مت التعاون بني كل من :ال�شركة القاب�ضة ملياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي ـ وزارة
الإ�سكان ،والإدارة املركزية للت�شجري والبيئة – وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي ،وجهاز �شئون
البيئة  -وزارة الدولة ل�شئون البيئة حل�صر م�ساحات الأرا�ضي املخ�ص�صة لزراعة الغابات ال�شجرية
فى  18حمافظة ومت ح�صر � 88ألف فدان كما وجد �أن طاقة تلك املحطات تبلغ � 2075ألف م /3يوم
والطاقة الفعلية لها � 910ألف م/3يوم.
ولت�شجيع التعليم الفني الثنائي طبق ًا ملبادرة مبارك /كول بهدف توفري فئة من الفنيني املدربني
عملي ًا وعلمي ًا على و�سائل الإنتاج والتكنولوجيا ومبا يتم�شى مع احتياجات �سوق العمل  ،ونظر ًا لأن عمالة
الغابات التي تروي مبياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة غري متوفرة بل نادرة ،ومع التو�سع فى زراعات تلك
الغابات وبخا�صة فى �صعيد م�صر ،فقد قامت الوزارة بفتح الف�صل الثالث �ضمن هذا النظام وذلك
فى غابة الأ�شجار اخل�شبية التي تروي مبياه ال�صرف ال�صحي بالأق�صر.
وخالل عام  2010مت توقيع مذكرة تفاهم بني حمافظة الأق�صر و�أحد ال�شركات امل�صرية الأملانية
لزارعه  8000فدان من اجلاتروفا و�إن�شاء م�صنع لإنتاج الوقود احليوي مبنطقة احلبيل بالأق�صر
وذلك لتفعيل وتنفيذ ما جاء بالكود امل�صري ال�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ال�صادر عام
 2005والذي ي�شمل �إمكانيات زراعة الأنواع النباتية املنتجة للوقود احليوي .
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 3-2-8جمهودات الت�شجري وزراعة امل�سطحات اخل�ضراء واحلدائق :

	أفى �إطار التعاون امل�شرتك بني جمعية تنمية م�صر اجلديدة -التي تت�شرف برئا�سة ال�سيدة حرم
ال�سيد رئي�س اجلمهورية -ووزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�ش�أن م�شروع التطوير والت�شجري باملدار�س،
مت االنتهاء من ت�شجري وزراعة  124مدر�سة بالأ�شجار وال�شجريات والأ�سوار واحلوليات ونباتات
الظل فى  4مناطق تعليمية هي  :ال�سالم  -النه�ضة (  9مدار�س )  ،ال�سالم (  52مدر�سة ) ،
الزيتون (  36مدر�سة ) واملرج ( 27مدر�سة ) وفق اجلدول الآتي :
عدد التالميذ

املنطقة

عدد
املدار�س

عدد الف�صول
بنني

بنات

�أ�شجار
متو�سط ن�صيب
م�سطحات
و�شجريات
املدر�سة من
خ�ضراء
و�أ�سوار
امل�سطحات
( م) 2
وحوليات
( م) 2
( عدد )

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

ال�سالم-
النه�ضة

9

238

6944

3692

4240

471

5665

629

ال�سالم

52

1616

29389

31564

16225

312

25921

498

الزيتون

36

938

20353

18684

7350

204

38678

1074

املرج

27

732

29306

20325

3915

145

6339

235

85992

74265

الإجمايل

124

3524

31730

255

76603

618

160257

�شملت تلك املدار�س املراحل الدرا�سية املختلفة من ريا�ض الأطفال حتى الثانوي العام والتجاري
وال�صناعي واملهني  ،وتبني ال�صور رقم ( )3-8( ، )2-8منوذج ًا لهذا الن�شاط .

الفصل الثامن

التشجير والغابات واألحزمة والمسطحات الخضراء

249

�صورة ( )2-8مدر�سة دارال�سعادة االبتدائية

�صورة ( )3-8مدر�سة حمزة بن عبد املطلب

	بللحفاظ على الأ�صول الوراثية للنباتات ب�أنواعها املختلفة ،قامت الوزارة ب�إن�شاء حديقة ال�سالم
النباتية ب�شرم ال�شيخ على م�ساحة  33فدانا  ،مت فيها جتميع و�إكثار بع�ض الأ�صول الوراثية للنباتات
الطبية والعطرية ملحافظة جنوب �سيناء (  38جن�س ًا ونوع ًا )  ،هذا عالوة على  50جن�س ونوع
من النخيل و�أ�شباه النخيل والأ�شجار وال�شجريات والأع�شاب واملت�سلقات واملحددات التي تغطي
احلديقة بالكامل �صورة رقم (  ، )5-8(،)4-8كذلك مت االنتهاء من �إن�شاء حديقـة ال�صبارات
�صورة رقم ( ، )7-8(،)6-8وتتم �صيانة م�ستمرة للم�سطحات اخل�ضراء والأنواع املختلفة
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املزروعة باحلديقة  ،وفى هذا العام مت ا�ستقبال ال�سيد رئي�س جمهورية طاجك�ستان لغر�س الأ�شجار
باحلديقة �صورة رقم (. )8-8

�صورة ( )5 -8( ، )4-8حديقة ال�سالم النباتية ب�شرم ال�شيخ
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�صورة رقم ( )7-8( ، )6-8حديقة ال�صبارات ب�شرم ال�شيخ
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�صورة ( )8-8رئي�س جمهورية طاجك�ستان يقوم بزراعة �شجرة باحلديقة

	جاحتفا ًال بيوم البيئة العاملي عام  2009والذي كان �شعاره ( كوكبنا ي�ستغيث بنا  ...فلنكن �أمم ًا
متحدة فى مكافحة تغري املناخ ) قامت الوزارة بتوفري � 600400شجرة و�شتلة من  26نوع ًا مت
توزيعها على جميع حمافظات اجلمهورية (  29حمافظة ) مبتو�سط عام � 20700شجرة و�شتلة لكل
حمافظة  ،كذلك مت توزيع عدد من تلك الأنواع  -والتي تتنا�سب مع الظروف املناخية لكل حمافظة
 على اجلمعيات الأهلية ومنظمات املجتمع املدين لبع�ض املحافظات مثل ( جمعية ال�سامريال�صالح الإجنيلية باملقطم  ،جمعية �أ�صدقاء الطبيعة ب�أ�سوان وجمعية جيل امل�ستقبل ببلبي�س ) .
	دا�ستمرار العمل فى �إن�شاء حديقة �سوزان مبارك للأ�سرة بالرحاب والتي مت �إ�ضافة � 10أفدنه
�إىل م�ساحتها لت�صبح  70فدان ًا  ،فقد مت زراعة الأ�شجار املختلفـة ( �صـورة رقم  )9-8وعلى
الأ�سوار ( �صورة رقم  )10-8ويبلغ عدد الأنواع النباتية باحلديقة  98نوع ًا من النخيل و�أ�شباه
النخيل والأ�شجار وال�شجريات الكبرية وال�صغرية ومغطيات الرتبة والأع�شاب املزهرة واملت�سلقات
وال�صبارات عالوة على امل�سطحات اخل�ضراء  ،كذلك مت تنفيذ �أعمال �شبكات الري ال�سطحـي
والري بالر�ش ( �صورة رقم  )11-8وكذلك الري بالتنقيط ،وقد مت البدء فى �إن�شاء نظام التحكم
املركزي بتلك ال�شبكات بوا�سطة احلا�سب الآيل وو�ضع الربامج الزمنية اخلا�صة بت�شغيل �شبكات
الري بطريقة �آلية .
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�صورة (  )9-8الأنواع النباتية املختلفة التي مت زراعتها

�صورة (  ) 10-8ال�سور ال�شجري بعد الزراعة
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�صورة (  ) 11-8الري بالر�ش

	همت الدعم البيئي بالأ�شجار وال�شجريات وامل�سطحات اخل�ضراء للعديد من وحدات الأمن املركزي
وامل�ست�شفيات ( معهد نا�صر للبحوث والعالج  ،م�ست�شفى البنك الأهلي للرعاية ومعهد نا�صر
للبحوث والعالج ) وكليات اجلامعة ( كلية اخلدمة االجتماعية وكلية الفنون التطبيقية بجامعة
حلوان )  ،وامل�ساجد والأديرة وزراعة احلدائق بامليادين ( عدد  5حدائق عامة مبدينة  15مايو
مبحافظة حلوان ) � ( ،صورة رقم  )13-8 ،12-8وكذلك احلدائق العامة مثل حديقة املدخل
الرئي�سي �أمام كوبـري طلخا  -املن�صورة مبحافظة الدقهلية  ،واملدار�س احلكومة مبراحل التعليم
املختلفة (  190مدر�سة ) وقد بلغ عدد الأ�شجار التي قدمت بهذا الدعم � 23000شجرة وم�ساحة
امل�سطحات اخل�ضراء  19000مرت مربع .
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�صورة ( )12-8مدخل مدينة حلوان

�صورة ( )13-8احلديقة العامة ملدينة  15مايو – حمافظة حلوان
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	ومت االنتهاء من زراعة  10فدانة بالزيتون �ضمن م�شروع الو�سائل املبتكرة لزيادة املوارد بقرية
اجلفجافة  -حمافظة �شمال �سيناء  ،وقد مت توزيع تلك الأرا�ضي على املنتفعني بامل�شروع .
	ز�ضمن �إن�شاء امل�شاتل احلكومية �أو التابعة للجمعيات الأهلية بالعديد من حمافظات اجلمهورية
على م�ساحة ترتاوح ما بني فدان �إىل � 10أفدنة للم�شتل الواحد  ،مت خالل هذا العام �إن�شاء م�شتل
للأ�شجار اخل�شبية باخلارجة – حمافظة الوادي اجلديد  ،وكذلك مبدينة بئر العبد مبحافظة
�شمال �سيناء .

 : 3-8الر�ؤية امل�ستقبلية ( حتى : ) 2012

مع التزايد امل�ستمر لكميات مياه ال�صرف التي يتم معاجلتها وتوايل �إن�شاء حمطات املعاجلة
فى �سائر �أنحاء اجلمهورية خالل �سنوات اخلطة ف�إن وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتعاون مع كافة
الوزارات املعنية تويل �أهمية كبرية لتقدم العمل وزراعة مزيد من الغابات ال�شجرية بهدف :
	أ�إن�شاء الأحزمة اخل�ضراء درء ًا لتلوث الهواء والرتبة واملياه .
	ب�إنتاج الأخ�شاب.
	ج�إنتاج زيوت الوقود احليوي ( اجلاتروفا ) .
كذلك ف�إن ا�ستكمال زراعة الأحزمة اخل�ضراء التي تعتمد فى ريها على مياه ال�صرف ال�صحي
املعاجلة يو�ضع فى �أولويات الوزارة �سواء كان ذلك با�ستكمال تنفيذ املرحلة الثانية والثالثة للحزام
الأخ�ضر حول الطريق الدائري للقاهرة الكربى �أو بزراعة الأحزمة اخل�ضراء على الطرق املتقاطعة مع
الطريق الدائري بعمق ي�صل �إىل  25كم  ،كذلك الأحزمة اخل�ضراء حول املـدن القدمية واجلديدة .
كما �أن اجلهود م�ستمرة لإ�ضافة مزيد من امل�ساحات اخل�ضراء وزراعة الأ�شجار لتح�سني البيئة
وذلك بتكثيف جهود الت�شجري و�إن�شاء احلدائق �سواء باملدار�س واملدن القدمية �أو باملجتمعات العمرانية
اجلديدة ودعم اجلمعيات الأهلية ملا لذلك من �آثار �صحية وجمالية وبيئية و�سياحية ذات نفع كبري .

املراجع :

مركز بحوث الإ�سكان والبناء  -وزارة الإ�سكان واملرافق واملجتمعات العمرانية  2005 -و : 2007
الكود امل�صري ال�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة فى جمال الزراعة .

الفصل الثامن

التشجير والغابات واألحزمة والمسطحات الخضراء

257

258

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

الباب
الرابع
البيئة الحضرية والصناعية

الفصل الثامن

التشجير والغابات واألحزمة والمسطحات الخضراء

259

260

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

الفصل التـاسع
التنمية البيئية الحضرية والصناعية

الفصل التاسع

التنمية البيئية الحضرية والصناعية

261

262

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

1-9مقدمة

تعترب ن�سبة التح�ضر فى م�صر مرتفعة باملقارنة بدول العامل الأخرى حيث بلغ عدد �سكان احل�ضر%42.6
فى عام  ،2008وواكب هذا التح�ضر منوا �صناعيا و اقرتن ذلك بالعديد من امل�شكالت العمرانية
الع�شوائية �سواء ال�سكنية �أو ال�صناعية.
وما من �شك فى �أن التحدي الذى يواجه تنمية املجتمعات العمرانية اجلديدة لي�س فقط فى الأعمال
االن�شائية والتنفيذية� ،إمنا هو فى تفاعل العنا�صر التنموية املختلفة لتكوين جمتمع يتميز بجودة
احلياة ،التي تعترب هدف التنمية ،من خالل التخطيط والتنفيذ والإدارة ،ف�إذ مل حتقق كل هذه
املقدمات نتائج جودة احلياة �أ�صبحت التنمية قا�صرة وعاجزة عن حتقيق �أهدافها ،وبالتايل تعترب
اال�ستثمارات املوجهة لهذه التنمية �إهدار ًا للموارد املختلفة فى بلد يحتاج �إىل التعامل مع موارده بكفاءة
وفاعلية ،حتى يتم حتقيق �أف�ضل عائد ممكن على الدخل القومي .و يعترب قطاع ال�صناعة فى م�صر
من القطاعات التى لها ت�أثريا مبا�شرا على الدخل القومي امل�صري و�أحد الروافد الرئي�سية للتنمية
من الناحية االقت�صادية و من الناحية البيئية فال�صناعة من امل�صادر امل�ؤثرة على نوعية املياه والهواء
والرتبة وم�ستهلك �أ�سا�سي للطاقة واملوارد الطبيعية.

 2-9التنمية البيئية
 1-2-9التنمية العمرانية

متثل امل�ساحة امل�أهولة فى م�صر ب�شريط طويل ميتد على جانبي النهر فى وادي النيل ،ثم ينت�شر
العمران ممتدا فى الدلتا ذات الأرا�ضي اخل�صبة و يبلغ عدد ال�سكان فى داخل م�صر 77.5مليون
ن�سمة والهجرة امل�ؤقتة تبلغ  1.900مليون ن�سمة .و تنبئ الأرقام ال�سابقة عن عدم التوازن بني امل�سطح
املعمور وامل�ساحة الكلية للقطر امل�صرى ككل ،ومع التزايد امل�ضطرد لل�سكان امتدت تلك املناطق
العمرانية بالوادي على ح�ساب م�سطح الأرا�ضى الزراعية مما �أدى اىل ال�ضغط املتزايد على املوارد
االقت�صادية وظهور عدة م�شكالت و �ضغوط و حتديات بيئية.

2-2-9التحديات و ال�ضغوط التى تواجه التنمية العمرانية

1 .1التعدي على الأرا�ضى الزراعية �أدى اىل فقد و�إهدار مليون و� 200ألف فدان من �أجود الأرا�ضى
الزراعية و�أغلبها فى منطقة الدلتا.
2 .2مع تواىل النمو ال�سكاين باملعدالت احلالية ( 20.5لكل �ألف من ال�سكان) ف�إنه من املتوقع
تناق�ص ن�صيب الفرد من الأرا�ضى الزراعية �إىل �أقل من  0.05فدان فى عام  2050كما
يو�ضح ال�شكل رقم ()1-9
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�شكل ( )1-9يو�ضح تناق�ص ن�صيب الفرد من الأرا�ضي الزراعية

3 .3الكثافة املتزايدة لل�سكان فى املناطق احل�ضرية والريفية.
4 .4تدهور البيئة احل�ضرية و التعدي علي ا�ستخدامات الأرا�ضي فى املدن والقرى.
5 .5ارتفاع تكاليف التنمية وتطوير املناطق ال�سكنية.
6 .6ال�صعوبة فى تخ�صي�ص الأرا�ضي للمرافق و�أعمال البنية الأ�سا�سية.
7 .7قلة االعتمادات املخ�ص�صة للتو�سعة فى خدمات املياه وال�صرف ال�صحي.
8 .8تنامى ال�ضغوط على �شبكات املرافق العامة (الكهرباء – ال�صرف ال�صحى – الطرق .... -
الخ) نتيجة التو�سع العمرانى الر�أ�سى.
9 .9تنامي ا�ستهالك الطاقة بقطاع الإ�سكان حيث يعد من �أخطر التحديات التي تواجه التنمية
العمرانية ،فاملباين املعتمدة على م�ستلزمات احلياة الع�صرية من الأجهزة االلكرتونية متثل
عبئا اقت�صاديا وبيئيا خطريا مبا ت�سببه من ا�ستهالك كهرباء مولدة من حرق الوقود الأحفورى
الذى ي�ؤدى بدوره لتلوث البيئة وتناق�ص املوارد حيث يحتل القطاع ال�سكنى املرتبة الثالثة بعد
قطاعي ال�صناعة و النقل وبن�سبة ت�صل �إىل  %18من ا�ستهالك الطاقة فى م�صر كما يو�ضح
ال�شكل رقم (.)2-9
�إ�ضافة �إىل ال�ضغط على �شبكات املرافق العامة ( الكهرباء – ال�صرف ال�صحى – الطرق...
�إلخ)نتيجة التو�سع العمرانى الر�أ�سى.
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�شكل ( )2-9يو�ضح مرتبة قطاع اال�سكان فى ا�ستهالك الطاقة
امل�صدر :جهاز �شئون البيئة

 3-2-9الآثار البيئية الناجتة عن اختالالت التنمية فى املجتمعات العمرانية

�إن اخللل املوجود بني التجمعات ال�سكانية وم�ساحة الأر�ض امل�ستغلة نتيجة طبيعية حيث ي�شغل
حوايل  77.5مليون ن�سمة م�ساحة �أر�ض ال تتعدى  %5.5من امل�ساحة الكلية ( 55367كم ،)2بالإ�ضافة
�إىل عامل التزايد امل�ستمر فى �أعداد ال�سكان الذى يقدر مبليون و � 200ألف ن�سمة كل عام ،والتى
�أظهرت بع�ض التبعات االقت�صادية واالجتماعية التى �أثرت بال�سلب على التنمية العمرانية و�أهمها :
1 .1حت�ضر الريف  :وكان من �أبرز �سلبياته تقل�ص عدد امل�شتغلني بالزراعة والذي انعك�س على
�أ�سلوب احلياة فى الريف ومن ثم على خ�صائ�ص الكتلة العمرانية من حيث ا�ستخدامات
الأرا�ضي وارتفاع املباين والكثافة ال�سكانية وتغري البيئة بوجه عام مما �أدى �إىل تخلى امل�سكن
الريفي عن الدور الإنتاجي الذى يقوم به � .إىل جانب ذلك كان البد من توفري الكهرباء وما
تبع ذلك من مظاهر ا�ستهالكية جديدة على املجتمع الريفي مثل :زيادة ا�ستهالك املياه ،زيادة
ن�سبة التعليم وارتفاع الوعي ال�صحي.
2 .2تريف احل�ضر:مع تزايد الهجرة الداخلية انتقلت ال�سلوكيات والعادات وطريقة احلياة الريفية
�إىل املدن مما ت�سبب فى ظهور املناطق الع�شوائية وتدهور البيئة العمرانية فى �أجزاء عديدة
و �إىل الزحف امل�ضطرد للعمران حتى تقل�صت م�ساحة الأرا�ضي الزراعية مبعدالت مرتفعة
وازدياد الهجرة الداخلية من �سكان الريف �إىل احل�ضر بفعل عوامل الطرد واجلذب معا حيث
زادت ن�سبة �سكان احل�ضر �إىل جملة ال�سكان من  %19فى عام � 1907إىل  %42.6فى عام 2008
كما هو وا�ضح فى ال�شكل رقم ( )3-9لذا ف�إن ن�سبة التح�ضر املبكر فى م�صر تعترب مرتفعة جدا
باملقارنة بدول العامل الأخرى.
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�شكل ( )3-9يو�ضح ن�سبة �سكان الريف و احل�ضر فى عام 2008
امل�صدر  :اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واالح�صاء

3 .3ظهور الإ�سكان غري الر�سمي :ظهر فى الآونة الأخرية ثالثة �أنواع جديدة من الإ�سكان خارج
ال�سيطرة �أو الإ�شراف الر�سمي للأجهزة التخطيطية وقد �أطلق عليه (الإ�سكان الع�شوائي –
الإ�سكان املجازى�-إ�سكان املقابر).وكان ذلك لل�ضرورة امللحة والتي �أ�صبحت جزءا من التكوين
العمراين املعا�صر .وعدم ال�سيطرة على الع�شوائيات داخل املدن وزيادة �أعدادها ب�شكل كبري
�أدى �إىل تواجد  1221منطقة ع�شوائية فى م�صر.
4 .4الأن�شطة ال�صناعية غري الر�سمية:تنت�شر بع�ض الأن�شطة ال�صناعية غري الر�سمية فى املناطق
الع�شوائية وتعترب م�صدرا للتلوث البيئي بتلك املناطق وبالتايل ت�ؤثر على �صحة قاطني هذه
املناطق ونذكر منها :
 .أال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة (فواخري –م�سابك –مكامري)
 .بالور�ش احلرفية
 .جمناطق ت�شوين منتجات املحاجر
 .د جتمعات فرز وتدوير املخلفات املنزلية
5 .5م�شاكل النقل واملرور باملجتمعات العمرانية:تتفاقم وتتعاظم فى م�صر م�شاكل النقل واملرور
وبخا�صة فى املدن واملراكز احل�ضرية الكربى وعلي ذلك ف�إنها ال ت�ؤثر على اقت�صاد الفرد �أو
الأ�سرة فح�سب ،بل متتد لت�ؤثر على االقت�صاد القومي مبا ت�سببه من فقدان ل�ساعات العمل
املنتجة ،وفقدان للطاقة وا�ستهالك البنية الأ�سا�سية واملركبات وزيادة تلوث الهواء واحلوادث
و�إهدار الطاقات الناجت عن االختناقات املرورية  .و يت�ضح ذلك من خالل درا�سة مل�شروع حت�سني
الإدارة البيئية الإقليمية
) Regional Environmental Management Improvement Project ( REMIP

فى �إطار برنامج ح�صر انبعاثات ال�سيارات (جهاز �شئون البيئة –اجلايكا).
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6 .6تقل�ص ن�صيب الفرد من املناطق اخل�ضراء :كان للزحف العمراين ال�سريع وامل�ستمر من
خالل املباين ال�سكنية واملن�ش�آت املختلفة بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء الطرق �أثره فى تراجع وتقل�ص
امل�ساحات اخل�ضراء مما انعك�س �سلبا على البيئة احل�ضرية ،ولي�س �أدل على ذلك من �أن
تلوث الهواء باملدن الذى يعد من �أخطر �أنواع التلوث كان له �أثره فى ارتفاع معدالت الوفيات
جراء ذلك وخا�صة فى الدول النامية �سريعة النمو احل�ضري ،فطبقا للبنك الدويل ف�إن
ما يرتاوح بني  %5-2من جملة الوفيات فى تلك الدول يرجع �إىل تلوث البيئة .وفى الوقت
احلا�ضر �صارت املناطق اخل�ضراء وخا�صة احلدائق ت�شكل عن�صرا مهما فى ن�سيج الرتكيب
الداخلي للمدن حيث �أ�صبحت ت�ؤخذ فى االعتبار �سواء عند تخطيط وتنفيذ املدن اجلديدة
�أو االمتدادات العمرانية اجلديدة املخططة باملدن القائمة ،وكذلك داخل مناطقها القدمية
لكونها مبثابة الرئة لها ف�ضال عن �أهميتها فى الأغرا�ض اجلمالية والرتويحية وال�صحية
وتقليل تلوث الهواء.
ويت�ضح من اجلدول التايل رقم ( )1-9معدالت التح�سن لن�صيب الفرد من امل�ساحة اخل�ضراء
مبدينة القاهرة� ،إال �أنه اليزال بعيدا عن املعايري العاملية التي تق�ضي ب�أال تقل امل�ساحة اخل�ضراء عن
 0.8هكتار لكل  1000ن�سمة( 8000مرت مربع لكل  1000ن�سمة) �أي 8م 2لكل فرد ،وقد بلغت ن�سبة
امل�ساحة اخل�ضراء فى مدينة القاهرة  %2.11من �إجمايل م�ساحتها الكلية.
جدول ( )1-9معدالت التح�سن لن�صيب الفرد من امل�ساحة اخل�ضراء فى مدينة القاهرة
ال�سنة

عدد ال�سكان

امل�ساحة اخل�ضراء

ن�صيب الفرد م/2ن

1983
1998
1990
1996
2000
2001
2005

5.688.415
6.007.280
6.291.693
6.800.992
7.109.997
7.487.851
7.765.000

5.257.875
5.431.125
6.301.400
8.827.350
10.335.993
11.408.875
13.119.651

0.92
0.90
1.00
1.30
1.45
1.52
1.69

املعيار العاملى لن�صيب
الفرد م/2ن�سمة

8

ويو�ضح اجلدول رقم ( )2- 9الو�ضع احلايل وامل�ستهدف للم�ساحات اخل�ضراء باملدن والقرى
امل�صرية و الذى يبدو بعيدا عن احلد الأدنى لتلبية االحتياجات البيئية و ي�ستلزم العمل على ت�ضافر
جهود املحليات و املجتمع املدين لرفع ن�صيب الفرد من امل�سطحات اخل�ضراء و رفع الوعي العام
ب�أهميتها و �ضرورة احلفاظ عليها.
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جدول ( )2- 9الو�ضع احلايل وامل�ستهدف للم�ساحات اخل�ضراء باملدن والقرى امل�صرية
نوع التجمع

ن�صيب الفرد باملرت املربع
احلد الأدنى

القيمة امل�ستهدفة

الو�ضع احلاىل

املدن القائمة

7

10

3 – 0.5

املدن اجلديدة

15

20

13 – 4

القرى الكبرية (�أكرب من  50فدان)

5

10

>0.5

القرى ال�صغرية (�أقل من  50فدان)

3

5

امل�صدر  :املوقع االلكرتونى جلهاز التن�سيق احل�ضارى

�7 .7أدت اختالالت التنمية العمرانية النا�شئة عن النمو غري املتوازن بني معدالت التنمية االقت�صادية
و النمو ال�سكاين و غياب �إدراج البعد البيئي فى خطط التنمية خالل العقود التي �سبقت
الثمانينات و الهجرة الريفية �إىل املناطق احل�ضرية و ن�شوء املناطق الع�شوائية على �أطراف
املدن �إىل ت�شويه الطابع العمراين وذلك على النحو التايل:
 .أتداخ ��ل الأن�شط ��ة واالمت ��داد الع�شوائ ��ي مع غي ��اب التخطي ��ط �أدى �إىل فق ��دان االتزان
العمراين للمدينة.
 .بهدم الكثري من املباين ذات القيمة املعمارية واحل�ضارية والتاريخية.
 .جت�شوي ��ه املب ��اين املقام ��ة على طراز معم ��اري معني وذل ��ك ب�إ�ضاف ��ة ادوار علوية خمالفة
لطرازها الأ�صلي.
 .دالتلوث الب�صري الناجت من كل مبنى على حدة (اللون وطراز البناء) .
 .ها�ستخدام ال�شوارع كمواقف لل�سيارات مما يعوق حركة املرور وان�سيابها.
 .وامت ��داد الق ��رى �شجع عل ��ى التعدي عل ��ى الأرا�ضي الزراعي ��ة وخلق ب� ��ؤر ع�شوائية داخل
املدن.
 .زغياب املفاهيم الأ�سا�سية املتعلقة بنظام حماية املناطق التاريخية.
 .حعدم احلفاظ على املباين التاريخية بالنظرة التخطيطية ال�شاملة .
 .ط�إقام ��ة بع� ��ض ال�صناعات خارج النطاق العمراين مع عدم توف�ي�ر ال�سكن املالئم للعمالة
مما �شجع على �إقامة جتمعات ع�شوائية بالقرب من هذه املناطق.
 .يال�سم ��اح برتاخي�ص البناء فى مناطق قريب ��ة وممتدة فى اجتاه امل�صانع مع عدم حتديد
كردونات لهذه املدن.
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 3-9التنمية ال�صناعية

ات�سمت البيئة ال�صناعية فى م�صر مبا يلي :
1.1التزايد امل�ستمر فى عدد املن�ش�آت ال�صناعية حيث بلغ عدد املن�ش�آت ال�صناعية فى م�صر ما
يزيد على  40000من�ش�أة موزعة بني من�ش�آت كبرية ومتو�سطة و�صغرية.

خريطة ( )1-9ملدينة العا�شر من رم�ضان ال�صناعية

2.2التوجه نحو ت�شجيع القطاع اخلا�ص وت�شجيع اال�ستثمارات امل�صرية والأجنبية.
3.3التوجه نحو التو�سع فى ا�ستخدام التقنيات احلديثة وتقنيات الإنتاج الأنظف وت�أهيل التقنيات
القدمية.
4.4التوجه نحو تقليل التجمعات ال�صناعية داخل كردونات املدن.
5.5التوجه نحو تخ�صي�ص مواقع وم�ساحات كبرية ت�شغلها الأن�شطة ال�صناعية فى مناطق ومدن جديدة
قائمة بذاتها خارج الكتل ال�سكنية (مدن ومناطق �صناعية).
6.6التو�سع فى اختيار مناطق �صناعية م�ؤهلة للدخول فى اتفاقيات دولية لتو�سيع قاعدة الت�صدير حتى
تك�سب الأن�شطة ال�صناعية ميزة تناف�سية مع ال�سلع وال�صناعات الأجنبية (الكويز).

 1-3-9تنوعت املناطق واملدن ال�صناعية فى م�صر �إىل:
.1
.2
.3
.4

1مدن �صناعية جديدة ،وعددها  17مدينة �صناعية.
2مناطق �صناعية جديدة باملحافظات وعددها  73منطقة �صناعية.
3مناطق �صناعية ا�ستثمارية حرة باملحافظات وعددها  9مناطق.
4مناطق �صناعية اقت�صادية خا�صة وعددها  2منطقة.
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5 .5مناطق ال�صناعات الثقيلة املقرتحة  24منطقة.
6 .6التجمعات ال�صناعية واحلرفية داخل املدن امل�صرية.
وتو�ضح اخلريطة رقم ( )2 – 9توزيع هذه املناطق على كامل م�ساحة جمهورية م�صر العربية.

خريطة ( )2-9املناطق ال�صناعية بجمهورية م�صر العربية
270

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

�شكل ( )4-9املدن واملناطق ال�صناعية

 2-3-9التحديات التى تواجه املناطق واملدن ال�صناعية-:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

1تف�ضيل اجلدوى االقت�صادية للم�شروعات ال�صناعية على اجلدوى البيئية.
2زيادة حجم اال�ستثمارات للأن�شطة ال�صناعية ذات الطبيعة امللوثة للبيئة نتيجة زيادة الطلب
عليها )الأ�سمنت – ال�سرياميك – �صباغة املن�سوجات – ال�سجاد – �أن�شطة ال�سباكة و�صهر
املعادن – انتاج الفحم – الأ�سمدة – البرتوكيماويات(...
3زيادة حجم املخلفات ال�صناعية ونق�ص عدد املدافن ال�صحية الآمنة للمخلفات اخلطرة منها.
4ارتفاع تكاليف نقل التجمعات ال�صناعية املوجودة داخل كردون املدن ال�سكنية.
5االلتزام باللوائح والقوانني واال�شرتاطات واملعايري البيئية ال�صادرة.
6ارتفاع تكاليف نظم التحكم وحمطات املعاجلة واملواد اخلام الأولية ال�صديقة للبيئة.

 4-9اجله��ود املبذول��ة لتقلي��ل الآث��ار ال�سلبي��ة الخت�لاالت التنمي��ة العمراني��ة
وال�صناعية
 1-4-9تنمية املناطق احل�ضرية والريفية

�1 .1أولت وزارة الدولة ل�شئون البيئة اهمية خا�صة لتح�سني منظومة االدارة املتكاملة للمخلفات
ال�صلبة البلدية من وجهة النظر البيئية وو�ضعت لذلك ا�سرتاتيجية طويلة املدى ،ويتم حاليا
اجراءات حتديثها بوا�سطة القطاعات املعنية بالوزارة ،وتوا�صال جلهود الوزارة وافقت القيادة
ال�سيا�سية على خطة لالدارة املتكاملة للمخلفات ال�صلبة فى اقليم القاهرة الكربى و بد�أ
تنفيذها مع املحافظات خالل عام .2010
2 .2تتخذ وزارة الدولة ل�شئون البيئة منهجا وقائيا للحفاظ على البيئة و �ضمان تنميتها مبا يواكب
�أحدث التكنولوجيات املتاحة  ،حيث يتوىل جهاز �شئون البيئة مراجعة الدرا�سات اخلا�صة
ب�إن�شاء حمطات معاجلة ال�صرف ال�صحى �أو تو�سعاتها من خالل تقييم الآثار البيئية لت�شغيلها
فى املناطق احل�ضرية و الريفية .
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3 .3ت�شارك الوزارة فى خمرجات �أعمال اللجنة الدائمة للحيز والكردون للقرى واملدن امل�صرية
وامل�شكلة بوزارة الإ�سكان والتنمية العمرانية ،حيث �ساهمت فى �أعمال �إقرار احليز والكردون
لإجمايل  657قرية و 41مدينة  ،وتهدف �أعمال اللجنة من وجهة النظرالبيئية �إ�ضافة �إىل
�أهداف التخطيط العمراين �إىل �إخ�ضاع الطلب على الأر�ض للتو�سع العمراين �إىل التخطيط
الهند�سي والذي يلبى حاجات التنمية ويراعى الأبعاد البيئية والتنظيمية مثل :النقل واملرور
و�أي�ضا الوقاية من ظهور الع�شوائيات بتلبية الطلب احلقيقي على الإ�سكان بدرجاته االقت�صادية
املختلفة .
�4 .4شاركت الوزارة فى �إبداء الر�أى فى تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون البناء وال�صادر بالقانون
رقم  119ل�سنة 2008وذلك من خالل الت�أكيد على مراعاة ما جاء فى قانون البيئة وتعديالته
والئحته التنفيذية .
5 .5ونظرا لأهمية ت�أثري منظومة النقل و املرور على جودة البيئة العمرانية فقد �أولت الوزارة
اهتماما خا�صا بدرا�سة ت�أثري الكثافة املرورية وحجم االنبعاثات و نوعها حيث مت اجراء درا�سة
حل�صر انبعاثات ال�سيارات �ضمن م�شروع حت�سني الإدارة البيئية الإقليمية
) Regional Environmental Management Improvement Project ( REMIP

للتعرف على منوذج حركة املرور على كوبرى الوراق كنموذج للم�شكالت املرورية و انعكا�ساتها على
جودة احلياة بالبيئة العمرانية .

 2-4-9تنمية املناطق واملدن ال�صناعية:

�أولت الدولة اهتمام ًا كبري ًا باملناطق ال�صناعية واملدن ال�صناعية اجلديدة ملواجهة الآثار ال�سلبية
على البيئة امل�صرية والناجتة من التزايد امل�ستمر فى عدد وحجم املن�ش�آت ال�صناعية وا�ستخدام
التقنيات القدمية وانت�شار املن�ش�آت ال�صناعية داخل كردونات املدن وكان ذلك من خالل وزارة الدولة
ل�شئون البيئة وقد مت اتخاذ االجراءات التالية:
�1 .1إ�صدار القانون رقم  4ل�سنة  1994ب�ش�أن حماية البيئة واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة 2009
والذي �أفرد بنودا خا�صة لإجراءات التقييم البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية اجلديدة والتو�سع فى
القائم منها.
2 .2التن�سيق مع الوزارات والهيئات املخت�صة لإدماج البعد البيئي فى مراحل التخطيط والتنفيذ
والت�شغيل للمن�ش�آت ال�صناعية واملناطق ال�صناعية (وزارة الإ�سكان والتنمية العمرانية – وزارة
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ال�صناعة والتجارة اخلارجية – هيئة التنمية ال�صناعية – املحافظات املعنية).
3متابعة عدد من املناطق ال�صناعية واملدن اجلديدة و�إن�شاء قاعدة بيانات متكاملة وا�ستخراج
امل�ؤ�شرات البيئية ودرا�ستها وو�ضع احللول البيئية املنا�سبة بالتعاون مع املراكز البحثية والوزارات
والهيئات املعنية.
�4إ�صدار املعايري واال�شرتاطات البيئية للمناطق ال�صناعية اجلديدة والتو�سع فى القائم منها.
5التن�سيق وامل�شاركة فى اختيار املواقع املنا�سبة بيئي ًا للمناطق ال�صناعية اجلديدة ومواقع نقل
الأن�شطة امللوثة للبيئة خارج الكتل ال�سكنية.
�6إ�صدار خمطط للتخطيط البيئى لتوزيع الأن�شطة داخل املناطق ال�صناعية .
�7إ�صدار املعايري واال�شرتاطات البيئية مل�شروعات البنية الأ�سا�سية (الطرق – وحمطات
ال�صرف ال�صحي)
8امل�شاركة فى التخطيط البيئي للمناطق ال�صناعية بالتن�سيق مع هيئة التنمية ال�صناعية
بوزارة ال�صناعة.
9التن�سيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراين واملركز الوطني ال�ستخدامات �أرا�ضى
الدولة وهيئة التنمية ال�صناعية فى دمج الأبعاد البيئية واملتطلبات البيئية لت�أهيل املناطق
ال�صناعية القائمة.

 5-9الر�ؤية امل�ستقبلية

و�ضعت وزارة الدولة ل�شئون البيئة و اجلهات احلكومية املختلفة (وزارة التنمية املحلية ،وزارة القوى
العاملة والتدريب  ،هيئة التنمية ال�صناعية  ،احتاد ال�صناعات  ،مراكز البحوث ...،الخ) اال�شرتاطات
اخلا�صة بتحقيق تنمية عمرانية م�ستدامة وخا�صة فى جمال التنمية ال�صناعية تراعى االلتزامات
البيئية دون �إعاقة التنمية االقت�صادية وحتقيق الرفاهية وكان من �أهم الأهداف التى مت و�ضعها:
1 .1خف�ض التدهور البيئي وم�ستويات التلوث فى املناطق احل�ضرية من خالل:
 .أتوفري امل�ساكن املالئمة واخلدمات احل�ضرية للمواطنني.
 .بحتقيق احلكم الر�شيد من خالل امل�شاركة ال�شعبية وم�شاركة القطاع اخلا�ص واحلكومة
فى م�شروعات التنمية احل�ضرية.
 .جتعزيز وحت�سني دور ال�سلطات املحلية.
 .دت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ص فى امل�شروعات البيئية احل�ضرية (خا�صة الإمداد باملياه
وتوفري و�سائل ال�صرف ومعاجلة ال�صرف).
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هت�شجيع �إعادة ا�ستخدام احلم�أه الناجتة عن معاجلة ال�صرف.
وخف�ض ن�سبة الفقر فى احل�ضر بتوفري الأرا�ضي لأ�صحاب الدخل املنخف�ض وتوفري فر�ص
العمل وتو�سيع رقعة الإمداد باخلدمات واملرافق.
ز توجيه النمو احل�ضري �إىل املناطق اجلديدة مع توفري بنية حتتية �أف�ضل.
حالتوزيع اجليد للخدمات احل�ضرية فى كافة املناطق.

2 .2التوزيع العادل للرثوات و�ضمان توفري التعليم واخلدمات وحتقيق العدل االجتماعي من خالل-:
 .أتوفري امل�سكن والبنية الأ�سا�سية فى املناطق احل�ضرية خا�صة بالن�سبة للمجموعات
االجتماعية املهم�شة مع احلفاظ على الأرا�ضي الزراعية:
•توفري امل�سكن املنا�سب واخلدمات للمواطنني وخا�صة ال�شباب.
•حت�سني تخطيط ا�ستخدام الأرا�ضى.
•�إعادة تخطيط وتطوير املناطق احل�ضرية القائمة.
•تخطيط وتنمية املناطق ال�صحراوية املختارة بهدف �إن�شاء املدن اجلديدة.
•توفري مياه �شرب ذات جودة عالية.
•تطوير وتنمية املناطق الع�شوائية.
3 .3رفع معدل النمو االقت�صادي وال�صناعي مع احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية وذلك
عن طريق :
 .أتبنى ن�شر فكر الإنتاج الأنظف.
 .بحت�سني التوافق البيئي و�إتباع لوائح ال�سالمة وال�صحة املهنية فى املن�ش�آت ال�صناعية
وت�شجيع امل�سئولية االجتماعية فى ال�شركات.
 .جحت�سني التعاون بني اجلهات احلكومية امل�سئولة عن تطبيق اللوائح البيئية ومتطلبات
التنمية امل�ستدامة.
 .دت�أ�سي�س قاعدة بيانات �شاملة جلميع املعلومات اخلا�صة باملناطق ال�صناعية القائمة
ومواقع الأن�شطة ال�صناعية فى املحافظات واملناطق ال�صناعية اجلديدة.
 .ه�إدخال ال�سيا�سات اخلا�صة بتطوير الأرا�ضي للأغرا�ض ال�صناعية وتوفريها للم�ستثمرين
وتي�سري �إجراءات ا�ستخراج الرتاخي�ص وبناء املجمعات ال�صناعية املتخ�ص�صة.
 .و�إعداد الدرا�سات واخلطط القطاعية واملكانية لإعادة توزيع امل�صانع املت�سببة فى التلوث
خارج املناطق ال�سكانية.
 .زو�ضع نظام لتحفيز امل�ستثمرين فى املناطق ال�صناعية.
 .حتطوير املناطق ال�صناعية القائمة وت�صميم خطط عامة لتو�سعتها وزيادة كفاءتها.
 .ط�إدخال ال�سيا�سات التي ت�شجع على البحث والتطوير وتطبيقها فى ال�صناعة.
 .يا�ستخدام االئتمان (ك�أموال دوارة) ملعاجلة الآثار ال�سلبية لل�صناعة على البيئة.
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كازدياد التوجه نحو اخل�صخ�صة القائمة على ف�صل امللكية عن الإدارة .
لادخال نظام املناطق ال�صناعية املطورة بوا�سطة امل�ستثمرين مبدينة العا�شر من رم�ضان
 ال�ساد�س من �أكتوبر – برج العرب.مالتحول �إىل �إعطاء �أولوية لل�صناعات اال�سرتاتيجية عند التخطيط ال�صناعي.
نتبنى التخطيط اال�سرتاتيجى للمناطق ال�صناعية.
سرغم �أن الهجرة من الريف �إىل املدن يقدر البع�ض م�ساهمته فى منو الع�شوائيات مبقدار
� ، %5إال �أن تنمية املناطق الريفية تنمية اقت�صادية ي�سهم فى احلد من الهجرة الداخلية و
خلق الوظائف وا�ستقرار �ساكنيه،خا�صة جنوب البالد ،وحت�سني خدمات البنية الأ�سا�سية
خا�صة ال�صرف ال�صحي جلعل �أحوال معي�شتهم �أكرث قبوال ور�ضاء.
عتعديل �سيا�سة اال�ستثمار احلكومي فى الإ�سكان الفاخر واملوازنة فى الإنفاق بني طبقات
املجتمع.
فيجب توىل الدولة بالكامل م�سئولية تطوير الع�شوائيات وتبنى �سيا�سات احلد من ن�شوئها
دون االعتماد على اجلهات املانحة الدولية وباملوارد الذاتية .وكذلك �إيجاد �آلية لتبادل
اخلربات املحلية والإقليمية والعاملية فى جمال تطوير الع�شوائيات ور�صد التجارب
املختلفة و�أوجه الق�صور والنجاح فيها.
صيو�صى بتوعية �ساكني املناطق الع�شوائية ب�ضرورة احلاجة �إىل تنمية تلك املناطق تنمية
�شاملة اجتماعية و ثقافية و دينية وبيئية و �إ�شراك �سكانها �ضمن برامج التنمية .
قيجب تغيري نظرة الإدارة املحلية �إىل كون امل�سطحات اخل�ضراء تعد من الرفاهية و
الكماليات والو�صول بن�صيب الفرد من امل�سطحات اخل�ضراء �إىل املعدالت العاملية و التي
تقدر بـ  ٨مرت مربع/الفرد.
ر زيادة الوعي ب�ضرورة جتنب التدهور البيئي وتعزيز اال�ستخدام امل�ستدام للموارد
الطبيعية والتوعية بدور البيئة و�أهمية احلفاظ عليها مع �ضرورة زيادة م�ساحة امل�شاركة
ال�شعبية فى عملية �إدارة البيئة من خالل ا�شرتاك الأهايل واجلمعيات الأهلية وجمعيات
تنمية املجتمع فى رفع الوعي لدى اجلماهري مبختلف درجاتهم الثقافية.
ش ت�شجيع �أ�صحاب القرار على دمج البعد البيئى فى �سيا�سات التنمية وربطها بعملية اتخاذ
القرارات املرتبطة ب�صناعة الت�شييد والبناء خالل املراحل املختلفة بتلك امل�شروعات
بدءا من اختيار املوقع وانتهاء بالأ�شغال وال�صيانة للمن�ش�آت.
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املراجع

•التح�ضر الع�شوائي ،الدكتورة جليلة القا�ضي،املركز القومى للرتجمة،الطبعة االوىل ،2009
دارالعني للن�شر،م�صر.
•ر�ؤية مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار مبجل�س الوزراء لعا�صمة م�صر – "القاهرة "2050
 ،نهلة ال�سباعى

Cairo's Informal Areas Between Urban Challenges and Hidden
Potential PDP's Program-GTZ&A.R.E s

•«اخلربة الدولية» بوا�سطة ديفيد �سيم�س و «اعادة التفكري فى الإ�سكان» مقال لأمرية
هويدى(�صحفية م�صرية و املحررة ال�سيا�سية بالأهرام ويكلى) ،ن�شر فى:

Cairo's Informal Areas. Between Urban Challenges and Hidden Potentials
PDP's Program-GTZ&A.R.E .

•نحو منهجية لتفعيل دور مواد وتقنيات البناء فى حتقيق التنمية امل�ستدامة للأحياء ال�سكنية
ندوة "تنمية املدن العربية فى ظل الظروف العاملية الراهنة " 26دي�سمرب  - ٢٠٠٦القاهرة .
د.م� /شريف حممد �صربي العطار �أ�ستاذ م�ساعد  -ق�سم الهند�سة املعمارية جامعة الفيوم–
كلية الهند�سة٠
•الإبداع املادي فى العمارة، 1996 ،الأ�ستاذ الدكتور /على ر�أفت �،أ�ستاذ العمارة-جامعة
القاهرة.
•ندوة تنمية املدن العربية فى ظل الظروف العاملية الراهنة القاهرة  26-24دي�سمرب 2006
الأ�ساليب املنهجية ملعاجلة امل�شاكل البيئية فى املجتمعات العمرانية القائمة (درا�سة تطبيقية
ملنطقة �أبو قري بالإ�سكندرية )�أ.د /حممد راغب ر�ضوان ال�سيد �أ�ستاذ ورئي�س ق�سم العمارة
–كلية الفنون اجلميلة.
•املدخل احلديث للتخطيط والتنمية العمرانية لتحقيق التنمية امل�ستدامة فى م�صر �إعداد
�أ.د/عبد النبي �إ�سماعيل الطوخى كلية التجارة -جامعة �أ�سيوط.
•امل�ساحات اخل�ضراء فى مدينة القاهرة �إعداد �أ.د�/.أحمد ال�سيد الزاملى �أ�ستاذ بق�سم
اجلغرافيا – كلية االداب -جامعة القاهرة.
•�أ�سباب وخماطر الزحف العمرانى على �أرا�ضى دلتا النيل دكتور /عفيفى عبا�س عفيفى
معهد بحوث االرا�ضى واملياه والبيئة  -مركز البحوث الزراعية.
•الندوة العامة للمخاطر البيئية و الدميوجرافية للزحف العمرانى على دلتا ووادي النيل
 2009/6/22الهيئة القومية لال�ست�شعار عن البعد و علوم الف�ضاء.
•امل�سكن ال�صحي بني املقدرة و ال�ضغوط التاريخية و االقت�صادية و ال�سيا�سية فى م�صر -بحث
مقبول و مقدم �إىل م�ؤمتر "ال�سكن ال�صحي االقت�صادى فى املدن ال�صغرية واملتو�سطة" –
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مدينة دنقال – جمهورية ال�سودان  12-9مار�س 2010م-مهند�س حممد لطفى كامل �أبوزيد-
جهاز �شئون البيئة.
•التطوير امل�ؤ�س�سى باملحليات فيما يخت�ص بالوظائف اخلا�صة بهند�سة و تخطيط النقل
واملرور-برنامج النقل ،مركز بحوث التنمية و التخطيط التكنولوجى-جامعة القاهرة –
�أغ�سط�س . 2003
•الهيئة العامة للتنمية ال�صناعية
•تقارير حالة البيئة – جهاز �شئون البيئة.
•قاعدة بيانات املناطق ال�صناعية -جهاز �شئون البيئة.
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 1-10مقدمة

�أكدت التطورات التي �شهدتها �أ�سواق الطاقة العاملية م�ؤخرا علي ا�ستمرار الدور الهام والرئي�سي
لتطبيقات م�شروعات تر�شيد وحت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة فى �شتي املجاالت والتطبيقات حيث �أنها
�أثبتت فعاليتها وقدرتها علي خف�ض معدالت ا�ستهالك الطاقة وما ينتج عنه من حتقيق التوازن بني
ما تتطلبه احتياجات البالد من املنتجات البرتولية وتنمية العائدات الدوالرية من �صادرات البرتول
والغاز.

 2-10املوقف احلاىل:
 1-2-10م�شروعات الزيت والغاز

قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�إ�صدار موافقات بيئية لعدد  234م�شروع ًا خالل عام 2009
مبناطق امتياز �شركات الزيت والغاز على م�ستوى اجلمهورية بر ًا وبحر ًا  ،حيث ا�شتملت املوافقات
البيئية على عدد  5م�شروعات م�سح �سيزمى للوقوف على مدى �إمكانية وجود خمزون زيتى  ،وعدد 130
م�شروع حفر بئر ا�ستك�شافى منها  35بئر ا�ستك�شافى للغاز(  32بري و 3بحري ) و 95بئر ا�ستك�شافى
للزيت (  81بري و 14بحري )  ،وعدد  86م�شروع بئر تنمية ال�ستخراج الزيت �أو الغاز مع عمل
الت�سهيالت املطلوبة من من�صات ومعاجلة للغازات منها  22بئر تنمية للغاز (  20بري و 2بحري)
و 64بئر تنمية للزيت (  47بري و 17بحري )  ،وعدد  7م�شروعات ملحطات �ضغط الغاز لل�شبكات ،
بالإ�ضافة �إىل عدد  6م�شروعات ملد خطوط �شبكات توزيع الغاز الطبيعي مبحافظات �أ�سوان والبحرية
و�أ�سيوط و�سوهاج وكفر ال�شيخ ومدينة بدر .

�شكل ( )1-10الن�سب املئوية مل�شروعات الزيت والغاز التى مت املوافقة عليها بيئياً خالل 2009
الفصل العاشر

الطاقة

281

 2-2-10الطاقة الكهربية

قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�إ�صدار املوافقات البيئية لعدد  4حمطات لتوليد الكهرباء تعمل
بالغاز الطبيعي وال�سوالر كوقود بديل فى حاالت الطوارئ فقط ،وعدد  2حمطة رياح وعدد  1حمطة
طاقة حرارية وعدد  1حمطة �صغرية تابعة ل�شركات خا�صة.
كما مت �إعداد الأدلة الإر�شادية ملحطات الطاقة البخارية والتي �سوف يتم توزيعها علي اجلهات املعنية
وامل�ستثمرين واملكاتب اال�ست�شارية لاللتزام بها عند �إعداد درا�سات تقييم الت�أثري البيئي ملحطات توليد
الكهرباء م�ستقب ًال.
كما يتم حاليا �إعداد ومراجعة م�سودة الدليل الإر�شادي لدرا�سات تقييم الت�أثري البيئي للمحطات
النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع املركز القومي للأمان النووي والرقابة الإ�شعاعية وهيئة الطاقة
الذرية  ،كما يقوم اجلهاز بو�ضع اال�شرتاطات املرجعية ملنهجية �إعداد درا�سات تقييم املخاطر النوعية
والكمية ملحطات الطاقة النووية .واجلدول ( )1-10يو�ضح �أهم م�ؤ�شرات �إنتاج الكهرباء مب�صر خالل
عامي 2009/2008 – 2008/2007
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جدول ( � )1-10أهم م�ؤ�شرات �إنتاج الكهرباء مب�صر خالل عامي2009/2008 - 2008/2007
امل�ؤ�شرات الفنية مل�صادر �إنتاج
الكهرباء

2008/2007

2009-2008

احلمل االق�صي ( م.و).

19738

21330

�إجمايل الطاقة املولدة( ج.و�.س).
وامل�شرتاه علي م�ستوي جمهورية م�صر
العربية

1251229

131040

حراري ج.و�.س.

95782

101898

مائي ج.و�.س.

15510

14682

الطاقة املولدة من حمطات الرياح

(الزعفرانة) ج.و�.س.

831

931

الطاقة املائية املولدة

(ج.و�.س)

14682

15510

الطاقة املولدة من القطاع اخلا�ص
Boot

12642

13241

الطاقة املولدة من املحطات غري
املربوطة

350

271

معدل ا�ستهالك الوقود فى حمطات
الكهرباء بالطاقة املائية

(جم/ك.و�.س مولد)

217.6

218.9

كمية الوفر فى الوقود با�ستهالك
الطاقة املائية

(�ألف طن مازوت معادل)

3395

3195

الطاقة امل�شرتاه من فائ�ض ال�شركات
ال�صناعية

14

17

املحطات غري املربوطة

350

271

�إجمايل ا�ستهالك الوقود
( الف طن مازوت معادل)

23562

24895

كمية الطاقة املباعة من �شركات
التوزيع ( علي اجلهد املتو�سط
واملنخف�ض)

106595

111714

مبيعات دول الربط Boot +

631

903

الإجمايل العام للطاقة املباعة
(�شركات التوزيع ولدول الربط)

107226

112617

معدل ا�ستهالك الفرد للطاقة
( ك.و�.س).
الكهربائية

1565
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 3-2-10امل�شروعات ال�صناعية

1 .1قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�إ�صدار  3موافقات بيئية لعدد  3م�شروعات لإنتاج الأ�سمنت
والأ�سمدة الأزوتية يبلغ اجماىل ا�ستهالكها  2مليون م / 3يوم من الغاز الطبيعى موزعة
كالتاىل:
•م�صنع �أ�سمنت ب�أ�سيوط بعدد  1خط �إنتاج �سعة ( 1.5مليون طن �أ�سمنت � /سنة )
ب�إجماىل ا�ستهالك  0.5مليون م / 3يوم من الغاز الطبيعى .
•م�صنع �أ�سمنت باملنيا بعدد  1خط �إنتاج �سعة ( 1.5مليون طن �أ�سمنت � /سنة ) ب�إجماىل
ا�ستهالك  0.5مليون م / 3يوم من الغاز الطبيعى .
•�إعادة ت�أهيل م�صنع كيما – �أ�سوان للعمل بالغاز الطبيعى و�إقامة خط لإنتاج الأمونيا من
الغاز الطبيعى ب�إجماىل ا�ستهالك مليون م / 3يوم من الغاز الطبيعى .
2 .2كما مت �إ�صدار عدد  2موافقة بيئية لكل من م�صنع �أ�سمنت بحلوان وم�صنع �أ�سمنت القطامية،
حيث يتم ا�ستخدام املخلفات ال�صلبة البلدية واملخلفات الزراعية واحلم�أة الناجتة عن معاجلة
ال�صرف ال�صحى كوقود بديل فى �أفران الأ�سمنت مما ينتج عنه خف�ض يقدر بحواىل  % 10من
�إجماىل ا�ستهالك الوقود الأحفورى ( مازوت – غاز طبيعى ) يتم زيادتها �سنوي ًا .

 3-10الر�ؤية امل�ستقبلية

فى �ضوء الطلب املتزايد واملت�سارع علي الطاقة للوفاء باحتياجات التنمية فى م�صر وما يرتتب
علي ذلك من �أعباء ل�ضمان ا�ستدامة تلك التنمية فقد قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة فى �أغ�سط�س
 2009ب�إن�شاء وحدة تر�شيد ا�ستخدام الطاقة بهدف تفعيل �أن�شطة تر�شيد ا�ستخدام الطاقة ون�شر
تطبيقات الطاقة اجلديدة واملتجددة وزيادة ن�سبة ا�ستخدامها فى جميع القطاعات �سواء املنتجة �أو
امل�ستهلكة للطاقة وحماية البيئة من خالل خف�ض انبعاث غازات االحتبا�س احلراري امل�صاحبة لإنتاج
الطاقة من م�صادر الوقود الأحفوري.
وتهدف وحدة تر�شيد ا�ستخدام الطاقة ايل ا�ستحداث الربامج التالية لرفع كفاءة ا�ستخدام
الطاقة وا�ستخدام الطاقات املتجددة وحماية البيئة :
�أو ًال :برنامج تر�شيد وحت�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة
يهدف هذا الربنامج �إىل خف�ض ا�ستهالك الطاقة فى قطاع ال�صناعة واحلد من االنبعاثات امللوثة
للبيئة .وفى �سبيل ذلك �ستقوم وحدة تر�شيد ا�ستخدام الطاقة بتقدمي الدعم الفني واملايل للأن�شطة
ال�صناعية من خالل �إجراء مراجعات ا�ستهالك الطاقة لتحديد فر�ص تر�شيد اال�ستخدام والتطبيقات
التكنولوجية املقرتحة .و�سوف ت�ساهم الوحدة من خالل �صندوق حماية البيئة بن�سبة  %80من تكلفة
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مراجعة الطاقة املبدئية بقيمة  3500جنيه م�صري كحد �أق�صي لكل من�ش�أة �صناعية .
ثانياً :برنامج الطاقات املتجددة وحماية البيئة
يهدف هذا الربنامج �إىل ت�شجيع ال�صناعات ذات ال�صلة مبعدات �إنتاج الطاقات املتجددة وتي�سري
�إنتاج وا�ستخدام الطاقات املتجددة ،وذلك للحد من االعتماد على امل�صادر الأحفورية للطاقة (برتول
وغاز وفحم) وخف�ض امللوثات امل�صاحبة ال�ستخدامات الوقود الأحفوري وذلك عن طريق:
�1 .1إتاحة املعلومات املتوفرة بوحدة تر�شيد ا�ستخدام الطاقة واخلا�صة بالطاقة فى م�صر فيما
يتعلق بامل�صادر واال�ستخدامات احلالية وامل�ستقبلية ،وال�سعات والطاقة امل�صاحبة املتوقعة
للم�صادر املختلفة من الطاقات املتجددة.
�2 .2إتاحة املعلومات املتوفرة لدي وحدة تر�شيد الطاقة باجلهاز عن جدوى تنفيذ م�شروعات �إنتاج
الطاقة من امل�صادر املتجددة.
3 .3امل�شاركة فى مناق�شات الآليات والإجراءات والت�شريعات القائمة واجلديدة الهادفة �إىل تي�سري
�إنتاج وتداول الطاقة املنتجة من امل�صادر املتجددة.
4 .4تقدمي املعونة الفنية وم�ساعدة منتجي الطاقة من امل�صادر املتجددة علي �إعداد درا�سات تقييم
الت�أثري البيئي ودرا�سات تقييم املخاطر الكمية والكيفية متهيدا للح�صول علي املوافقات البيئية
الالزمة ملزاولة الن�شاط.
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 1-11مقدمة:

كانت التنمية ال�صناعية �سمة رئي�سية فى م�صر خالل اخلم�سني عام ًا املا�ضية نتيجة حلركة
التنمية والبناء التي �شهدتها البالد خالل هذه الفرتة و التي كانت مبثابة ثورة �صناعية .لقد �أدى
االهتمام بتحقيق معدالت قيا�سية للتنمية ال�صناعية خالل هذه الفرتة �إىل التو�سع ال�سريع فى
القطاع ال�صناعي دون تخطيط بيئي م�سبق  ،والتمركز اجلغرافى غري املنا�سب للأن�شطة ال�صناعية،
وا�ستخدام التكنولوجيا القدمية امللوثة ،مما �أثر على الو�ضع البيئي فى م�صر ،و�أدى ذلك �إىل تدهور
املوارد الطبيعية وزيادة املهدر من املواد اخلام ،مما ا�ستلزم تطبيق مبادرات هامة فى جماالت احلد
من التلوث ال�صناعي وحتديث ال�صناعة و�إدماج التقنيات الأنظف فى ال�صناعات اجلديدة.
هذا وت�ساهم ال�صناعة بحوايل  %37.6من �إجمايل الناجت القومي فى م�صر .ويعد قانون البيئة
امل�صرى �أحد �أهم �أدوات حتقيق االلتزام البيئى ،حيث مت تعديل قانون البيئة رقم  4ل�سنه  1994بقانون
رقم  9ل�سنه  2009وجاري حالي ًا تعديل الالئحة التنفيذية لقانون رقم  4ل�سنه  1994لت�شمل حدود
جديدة لالنبعاثات و�أحمال منا�سبة للطبيعة احلالية للبيئة امل�صرية.
كما تقوم الوزارة بالعديد من الأن�شطة لرفع الوعي البيئي فى قطاع ال�صناعات امل�صرية عن
طريق عقد ور�ش العمل املختلفة واملتخ�ص�صة عن �أهم التكنولوجيات االنتاجية والبيئية املتاحة و�أف�ضل
احللول للم�شكالت البيئة فى ال�صناعة .كما تقوم الوزارة بن�شر املطبوعات والن�شرات الدورية لآخر
امل�ستجدات والتحديث لأف�ضل احللول للم�شكالت البيئة.
وتقوم الوزارة ب�إدارة العديد من الربامج التمويلية لتحقيق الإلتزام البيئى ،من خالل تقدمي حزم
مي�سرة لتمويل م�شروعات مكافحة التلوث وم�شروعات الإنتاج الأنظف .وتتلخ�ص �أهمية م�شروعات
الإنتاج الأنظف فى كونه �أهم ال�سبل لتحقيق التنمية امل�ستدامة وخف�ض امللوثات فى ال�صناعة من
امل�صدر ،كما يعد مواكبا �سيا�سات العاملية ال�صناعية .وانت�شار �أ�ساليب الإنتاج الأنظف ،و ظهور مفاهيم
عاملية جديدة تتخذ من مبادىء اجلودة ال�شاملة �أ�سا�سا يعتمد فيها على جودة املنتج.

 2-11امل�شروعات و الربامج احلالية
 1-2-11م�شروع التحكم فى التلوث ال�صناعي  -املرحلة الثانية ()2012 - 2007

يقوم امل�شروع بتقدمي حزمة متويلية مي�سرة لدعم م�شاريع التحكم فى التلوث ال�صناعي باملن�ش�آت
ال�صناعية عن طريق حزمة متويلية ( %20منحة  %80 .قر�ض) وتركز (املرحلة الثانية) فى حمافظات
القاهرة الكربي والإ�سكندرية على املناطق ذات الكثافة العالية من املن�ش�آت ال�صناعية ال�ضخمة التي
ينتج عنها �أحمال كبرية من ملوثات الهواء وال�صرف مثل  :م�صانع الأ�سمنت  ،واحلديد وال�صلب،
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وال�صناعات الكيماوية  ،والدباغة؛ هذا وتبلغ اجمايل احلزمة التمويلية لتلك املرحلة حواىل 185
مليون دوالر ( 1مليار جنيه م�صرى) .و ي�شتمل الدعم املقدم من الربنامج على:
1 .1املكون التمويلى:
(قرو�ض مي�سرة للمن�ش�آت ال�صناعية يتم �إعادة �إقرا�ضها من خالل البنك الأهلى امل�صرى (%80
قر�ض  %20 ،منحة ال ترد) ويبلغ قيمة التمويل لهذا املكون:
البنك الدويل لالن�شاء و التعمري
 .أ 20مليون دوالر 		
بنك اليابان للتعاون الدويل
		
 .بحوايل 40مليون دوالر
بنك اال�ستثمار الأوروبى
		
 .ج 40مليون يورو
الوكالة الفرن�سية للتنمية
		
 .د 40مليون يورو
2 .2مكون الدعم الفنى:
يقدم الدعم الفنى للمن�ش�آت ال�صناعية التى �سيتم متويلها من خالل املكون التمويلى من خالل
(منح ال ترد) .
املوقف احلايل لعام :2009
بلغ عدد امل�شروعات املدرجة حالي ًا باملرحلة الثانية  37م�شروعا لعدد � 19شركة كربى و 200م�صنع
للطوب الطفلى بتكلفة تبلغ حواىل  156.404مليون دوالر مق�سمة على النحو املبني باجلدول رقم
( .)1-11و يت�ضح من اجلدول �أن حواىل  %43من التمويل املتاح مت توجيهه نحو �صناعة الأ�سمنت
و %20منه مت توجيهه نحو �صناعة الطوب الطفلى و حواىل  % 7ل�صناعة الورق .ومن ناحية �أخرى مت
تخ�صي�ص  %30من التمويل لدعم ا�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي.
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جدول ( )1-11يو�ضح ال�شركات املتقدمة بطلب متويل مل�شاريعها البيئية
م

ا�سم ال�شركة

ا�سماء امل�شاريع

التمويل من امل�شروع
(مليون دوالر)

حمافظة حلوان
(حلوان .طرة .التبني)

1

ال�شركة القومية للأ�سمنت

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

15.5

2

�شركة طرة للأ�سمنت

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

20

ا�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي

2.5

3

�شركة �أ�سمنت حلوان

ا�ستخدام بدائل الوقود (احلم�أة.املخلفات
الزراعية.املخلفات املنزلية ())RDF
بدال من املازوت والغاز الطبيعي

7

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

4

4

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

ا�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي

0.34

5

الن�صر ل�صناعة الكوك

تغيري  180باب للأفران

2

6

مطاحن جنوب القاهرة واجليزة

ا�ستبدال الطواحني القدمية بطواحني
جديدة

3

7

م�صانع الطوب الطفلي بعرب �أبو
�ساعد)

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

25

الإجمايل

79.34
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حمافظة القليوبية
(م�سطرد � .شربا اخليمة)

8

�شركة �أبو زعبل للأ�سمدة

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

15

9

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

ا�ستبدال خط �إنتاج اجللوكوز

10

10

�شركة الدلتا لل�صلب

ا�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي
– ا�ضافة وحدة احلد من االتربة فى
منطقة االفران

4.314

11

�شركة �سويلم للفخار

تركيب فالتر تنقية لوحدات التح�ضري
والطحن

0.18

12

مطاحن جنوب القاهرة واجليزة

29.494

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

الإجمايل

3

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

111.834

حمافظة الإ�سكندرية
(باكو�س .برج العرب .املك�س� .أبوقري  .العامرية .كفر الدوار)
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13

العامرية للأ�سمنت

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

15

14

م�صر للكيماويات

ا�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي

0.44

15

ال�شركة العامة للورق (راكتا)

ا�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي

4.2

16

العامرية لتكرير البرتول

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

15

17

�شركة اال�سكندرية للزيوت
املعدنية

�إ�ضافة وحدة معاجلة مياه

0.33

18

�شركة اال�سكندرية للأ�سمدة

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

3.6

19

�شركة اال�سكندرية �صوديوم
كربونات

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

2
40.57

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

�شركة القطامية للأ�سمنت

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

4

الإجمايل

4

الإجمايل العام ( حمافظة القاهرة الكربى  .الإ�سكندرية  .ال�سوي�س)

156.404

امل�صدر :جهاز �شئون البيئه (�إ�صدار الإدارة املركزية لل�صناعة _ دي�سمرب )2009
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و فيما يلى عر�ض لبع�ض �أمثلة امل�شروعات املمولة:
 .أم�صانع الطوب بعرب �أبو �ساعد:
يهدف امل�شروع اجلديد اىل حتويل الوقود امل�ستخدم بالأفران من املازوت للغاز الطبيعي لعدد 200
فرن (ت�سليم مفتاح) بهدف احلد من انبعاثات ملوثات الهواء داخل القاهرة الكربى .مت التعاقد مع
�شركة تاون جاز فى يونيو  ، 2009و�سيتم االنتهاء من تنفيذ امل�شروع فى �أغ�سط�س  ،2011وتبلغ التكلفة
الإجمالية للم�شروع  25مليون دوالر ًا مبا يعادل حوايل  140مليون جنيه ًا م�صري ًا  ،وذلك ي�شمل متويل
ال�شبكة اخلارجية �شامل ًة حمطة تخفي�ض ال�ضغط (بتكلفة تبلغ  70مليون جنيه ًا) ومتويل ال�شبكة
الداخلية �شام ًال احلراقات لكل فرن.

�صورة ( )1-11مداخن م�صانع الطوب بعرب �أبو �ساعد

 .ب�شركة الن�شا واجللوكوز – م�صنع م�سطرد:
ي�شمل امل�شروع تركيب خط جديد لإنتاج اجللوكوز للحد من انبعاثات الغازات داخل بيئة العمل
للو�صول �إىل معايري القانون  4ل�سنة  1994وتقليل احمال التلوث على حمطة معاجلة ال�صرف  ،وتبلغ
التكلفة االجمالية للم�شروع  10مليون دوالر بتمويل من خالل م�شروع التحكم فى التلوث ـ املرحلة
الثانية.
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خط �إنتاج اجللوكوز القدمي �صورة ()2-11

 2-2-11م�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع االعمال العام ال�صناعي
()2012-2008 – PPSI
1 .1خلفية عامة:
يهدف م�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع الأعمال العام �إىل دعم ال�صناعة ( الكربى
واملتو�سطة وال�صغرية) امل�صرية لاللتزام بالقوانني البيئية .وهو م�شروع م�شرتك بني احلكومة الأملانية
ممثلة فى بنك التعمري الأملاين واحلكومة امل�صرية ممثلة فى البنك املركزي امل�صري كمتلق ،وجهاز
�شئون البيئة كجهة منفذة للم�شروع.
.2

.
.
.

�2أهداف امل�شروع:
أدعم م�شروعات التحكم فى التلوث ال�صناعي باملن�ش�آت ال�صناعية بالقطاعني اخلا�ص
والأعمال العام.
ب�إن�شاء �آلية متويليه و فنيه و م�ؤ�س�سية م�ستدامة للحد من التلوث وتقليل �أحمال التلوث فى
املناطق الأكرث تلوث ًا فى م�صر وبالرتكيز على حمافظات الدلتا وال�صعيد ولتح�سني الظروف
البيئية داخل املن�ش�آت ال�صناعية وخارجها.
جتفعيل الإجراءات الت�شريعية ،رفع كفاءة التفتي�ش البيئي ،تطوير الكفاءة الفنية البيئية
لكوادر اجلهاز ،بالإ�ضافة للبنوك امل�شاركة وكذلك رفع الوعي والثقافة العامة املتعلقة بالبيئة
ال�صناعية فى جمهورية م�صر العربية وبخا�صة فى حمافظات الوجه البحري وال�صعيد.

املوقف احلايل(حتى دي�سمرب :)2009
•املنحة الكلية  7.26مليون يورو (ب�إ�ستثمارات ت�صل �إىل  31مليون يورو) منها 6.55
مليون يورو منحه لل�شركات ال�صناعية والباقي للدعم الفني.
•م�شروعــات ال�شركات ال�صناعية التي متت املوافقـة عليها وت�سري فى االجراءات التنفيذيــه
الفصل الحادى عشر

الصناعة

295

بقيمه  26.430مليون يورو ا�ستثمارات منها  5.6015مليون يورو منحة ( 4.287مليون
يورو لل�صناعات الكربى  1.3145 +مليون يورو لل�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة).
•املنح املتبقية ل�شركات جديدة  0.9485مليون يورو لل�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة.
•عدد ال�شركات بامل�شروع � 27شركة ( 15كربى و � 12صغرية ومتو�سطة) ،منها � 14شركة
قطاع �أعمال عام و  13قطاع خا�ص.
ويبني اجلدول ( )2-11بيان ًا بال�شركات املدرجة بامل�شروع و توزيعها اجلغرافى و التمويل املناظر.
جدول ( )2-11يو�ضح ال�شركات املتقدمة بطلب متويل مل�شاريعها البيئية
م

ا�سم ال�شركة

ا�سم امل�شروع

التكلفة
(مليون يورو)

املنحة
(مليون يورو)

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

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

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

0.479

2

قنا للورق

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

4.085

3

م�صر للأملونيوم

اعادة ت�أهيل وحدة �صهر القطران مب�صنع
بلوكات الكربون.
(جاري الرتكيب و�سيتم ت�شغيل امل�شروع
فى فرباير ) 2010

2.285

4
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الكوثر �سوهاج
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�إعادة تدوير املخلفات ال�صلبة  -جاري
الرتكيب

0.332

0.096

0.8

0.457

0.1

5

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

�إعادة تدوير املخلفات ال�صلبة  -جاري
الرتكيب

0.101

0.034

6

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

�إعادة تدوير املخلفات ال�صلبة  -جاري
الرتكيب

0.243

0.074

7

الكوثر ل�صناعة
الأغذية-مدينة
الكوثر �سوهاج

تركيب غالية جديدة مب�شتماالتها -
جاري الرتكيب

0.039

0.012

8

الكوثر ل�صناعة
الأعالف احليوانية-
مدينة الكوثر �سوهاج

تركيب فالتر هواء و عدد � 2صومعه فى
منطقة التغذية  -جاري الرتكيب

0.152

0.046

7.716

1.619

الإجمايل
�أ�سوان
(�أدفو)
9

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

حت�سني وحدات تنقية الغازات –
جاري حت�ضري الدرا�سات الفنية (مت
التعاقد وجارى التوريد)

10

الن�صر للتعدين

امل�شروع الأول:تركيب فالتر لك�ساره
اخلام
متت الرت�سية وجارى التوريد

11

م�صر �أدفو للب والورق

0.204

0.42

0.041

0.085

امل�شروع الثانى:ا�ستبدال  3ك�سارات
قدميه بك�سارة جديدة بالفالتر .جاري
ا�ستالم العرو�ض
تركيب وحدة لغ�سيل واعادة تدويراللب
جاري الرتكيب

3.94

0.788

الفصل الحادى عشر
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4.564

الإجمايل

0.914

حمافظة املنيا
(�أبوقرقا�ص)
12

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

تغيري الوقود للغاز الطبيعي( .جاري
الرتكيب)

4.614

0.803

الإجمايل

4.614

0.803

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

16.894

3.336

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

الدلتا للأ�سمدة
(درا�سات بيئية)

14

املن�صورة للراتنجات

حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
مت حت�ضري الدرا�سات الفنية جاري
تركيب خط الغاز الداخلي.

15

الدقهلية للغزل
والن�سيج

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

16

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

17
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تركيب وحدة ازالة انبعاثات NOx

0.001

0.001

1.57

0.314

0.135

0.027

0.64

0.129

0.084

0.0258

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

18

م�صنع عبداحلي للطوب حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
(مت الت�شغيل).
الطفلي

الإجمايل

0.094

0.0287

2.524

0.5255

حمافظة ال�شرقية
(الزقازيق  ،العا�شر من رم�ضان)
19

م�صر للزيوت وال�صابون حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
مت الت�شغيل.
م�صنع الزقازيق
تركيب وحدات للحد من تلوث ال�صرف
ال�صناعي (مت الت�شغيل) .

20

كان لتعبئة الغازات

21

م�ضارب ال�شرقية

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

22

ج�ست للمعادن

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

23

الرواد للدواجن
وال�صناعات الغذائية

حمطة معاجلة لل�صرف ال�صناعي -مت
الت�شغيل

0.683

0.136

0.442

0.089

0.036

0.012

0.219

0.066

1.704

0.52

وحدة ملعاجلة املخلفات ال�صلبة – مت
الت�شغيل
3.084

الإجمايل

0.823

حمافظة البحرية
(كفر الدوار)
24

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

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

1.84

0.368
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25

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

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

الإجمايل

0.769

0.153

2.609

0.521

حمافظة الغربية
(املحلة)
26

عثمان لل�صباغة
والتجهيز

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

1.24

27

�شركة �أ�س �أم �سي
للأجهزة الكهربائية

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

0.079

0.024

الإجمايل

1.319

0.396

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

9.536

2.2655

0.372

امل�صدر :جهاز �شئون البيئه (�إ�صدار الإدارة املركزية لل�صناعة_ دي�سمرب )2009

 3-11الر�ؤية امل�ستقبلية :

1 .1رفع الوعى البيئى لدى املجتمع املدنى من خالل تطبيق بع�ض الأنظمة مثل نظام تقييم وت�صنيف
التلوث الناجت عن امل�شروعات ال�صناعية ( )Properمن خالل ن�شر نتائج الربامج فى اجلرائد
امل�صرية لتقييم م�ستوى �أداء ال�شركات.
2 .2تطبيق نظام تقييم الت�أثري البيئى لكافة امل�شروعات اجلديدة والتى تتوافق مع ا�شرتاطات
اجلهات املمولة (البنك الدويل لالن�شاء و التعمري ،بنك اليابان للتعاون الدويل ،بنك اال�ستثمار
الأوروبى ،الوكالة الفرن�سية للتنمية) والتى من �أهمها عمل جل�سات ا�ستماع واالعالن عن تلك
امل�شروعات قبل تنفيذها مما يعطى �شفافية وحت�سني الو�ضع البيئى.
3 .3خف�ض �أحمال التلوث ب�شركات الأ�سمنت مبنطقة القاهرة الكربى واال�سكندرية لتحقيق االلتزام
الكامل بامل�ؤ�شرات امل�سموح بها على امل�ستوى املحلى و فى بع�ض ال�شركات �إىل امل�ستوى الدوىل
وذلك خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة .
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4 .4نقل جميع ال�صناعات احلرفية امللوثة من داخل الكتل ال�سكنية و جتميعها باملناطق ال�صناعية
املعتمدة مثل مناطق العكر�شة و بدر .
5 .5حتويل ال�صرف على النيل �إىل ال�صرف على ال�شبكات العمومية فى عدد من ال�شركات
ال�صناعية الكربى و التى متثل م�صدرا رئي�سيا لتلوث ماء النيل بعد تنفيذ م�شروعات معاجلة
املياه �أو �إعادة ا�ستخدامها.
6 .6تقليل �أحمال التلوث داخل املناطق الأكرث تلوث ًا بالقاهرة الكربى (فيما يخ�ص جودة الهواء) ،
واال�سكندرية (فيما يخ�ص ال�صرف على البحر)  ،بعد تنفيذ امل�شروعات املقرتحة بال�شركات
ال�صناعية من خالل الربامج التمويلية بالوزارة.

الفصل الحادى عشر
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الفصل الثانى عشر
المخلفات الصلبة
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 1-12مقدمة:

«الإدارة البيئية ال�سليمة للمخلفات ال�صلبة يجب �أن تذهب �أبعد من جمرد التخل�ص الآمن
وا�سرتجاع املخلفات املتولدة و�إمنا يجب �أن تتعامل مع ال�سبب اجلذري للم�شكلة مبحاولة تغيري الأمناط
غري امل�ستدامة للإنتاج واال�ستهالك»�( .أجندة  21م�ؤمتر قمة الأر�ض ريو دي جانريو .)1992
ت�ضمنت ا�سرتاتيجية الإدارة املتكاملة للمخلفات فى م�صر و�ضع �سيا�سات جديدة وفعالة من �أجل
حتقيق منظومة م�ستدامة للإدارة املتكاملة للمخلفات ال�صلبة .وقد روعي فى منهجية العمل حتديد
�آفاق زمنية خمتلفة ت�شمل احلا�ضر وامل�ستقبل.
ومن �أهم املقومات والأركان الرئي�سية للنظام امل�ستدام ،التحديد ال�سليم والوا�ضح للأدوار
وامل�سئوليات ،وتفعيل نظام م�ؤ�س�سي مرتابط ي�ضمن توافق وتن�سيق التنظيم بح�سب تلك الأدوار
وامل�سئوليات ،ويحد من تداخل امل�سئوليات وال�سلطات ،كما يت�ضمن فى ن�سيجه نظام مراقبة وحتكم
فعال مينع من االنحرافات وي�سرع ب�إجراء الت�صحيحات الواجبة.

 2-12كميات املخلفات ال�صلبة املتولدة فى م�صر:

�شكل رقم (  )1-12يو�ضح كميات املخلفات ال�صلبةفى م�صر

الفصل الثانى عشر
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 3-12الو�ضع الراهن للمخلفات البلدية ال�صلبة فى م�صر:

تقدر الكمية الإجمالية لتولد املخلفات البلدية ال�صلبة ( املنزلية فقط) فى م�صر حوايل 20
مليون طن �سنويا� ،أي �أن التولد اليومى يقدر فى حدود � 57ألف طن ،واجلدير بالذكر �أن عمليات
التدوير ال تتعدى  % 20وال تتم بالطرائق ال�سليمة والآمنة بيئيا مما يعر�ض ك ًال من املواطنني والعاملني
بهذه العمليات �إىل خماطر كثرية� ،إ�ضافة �إىل �أن غالبية مواقع الدفن والتي يتم بها التخل�ص النهائي
من هذه املخلفات ت�شتعل ذاتي ًا �أو عمد ًا مما يعر�ض البيئة املحيطة للخطر .ويتفاقم الو�ضع حني ال
تتوافر داخل هذه املواقع املعدات الالزمة لعمليات التغطية املبا�شرة ملنع حدوث مثل هذا اال�شتعال .

 1-3-12الأ�سباب التي �أدت لظهور م�شكلة املخلفات البلدية ال�صلبة:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1ق�صور فى تنفيذ املنهج والنظام املتكامل وامل�ستدام لإدارة املخلفات ال�صلبة.
2نق�ص �أو ق�صور فى الإمكانيات والتجهيزات واملعدات و�سوء ت�شغيلها و�صيانتها.
3نق�ص وعدم كفاية املوارد املالية لتحقيق اخلدمة املطلوبة.
4نق�ص اخلربات واملهارات الب�شرية.
5ق�صور النظم امل�ؤ�س�سية والإدارية وغياب التكامل والتن�سيق من خمتلف اجلهات املعنية.
6عدم و�ضوح الأدوار وامل�سئوليات مع �ضعف �إحكام عمليات الر�صد واملراقبة.
7انخفا�ض الوعي البيئي و�سوء ال�سلوكيات فى التعامل مع املخلفات البلدية ال�صلبة
8الق�صور ال�شديد فى فر�ض وتنفيذ الت�شريعات التي تتعامل مع م�شكلة املخلفات ال�صلبة.

 4-12اجلهود املبذولة لتقليل الآثار ال�سلبية خالل عام :2009
 1-4-12خطة ال�سيطرة على املقالب العمومية �أثناء ظاهرة نوبات تلوث الهواء احلادة :

1 .1مت و�ضع خطة ال�سيطرة على مقالب القمامة داخل حدود القاهرة الكربى مبواقع (الوفاء والأمل
و�شربامنت والروبيكى ومنطقة النه�ضة و�شق التعبان و 15مايو و�أبو زعبل).
2 .2مت دعم حمافظات القاهرة واجليزة والقليوبية و� 6أكتوبر بعدد � 1سيارة حمولة  20طن ًا وعدد
� 1سيارة حمولة � 5أطنان وذلك م�ساهمة فى رفع تراكمات حظائر اخلنازير ،بالإ�ضافة لرفع
الرتاكمات من داخل كل حمافظة.
3 .3مت التن�سيق مع جهاز التعمري للبدء فى العمل مبواقع الوفاء والأمل و�شربامنت والروبيكى
وال�سالم ومت العمل بالفعل .
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فيما يلى ملخ�ص ملا مت �إجنازه فى تلك الفرتة:
 .أموقع الوفاء والأمل
•يوجد باملوقع ب�صفة دائمة عدد  1لودر وعدد � 1سيارة قالب لنقل الأتربة.
•يتم تغطية وت�سوية الأجزاء الكبرية باملقلب التى مل يتم تغطيتها واملعر�ضة لال�شتعال
فى �أى وقت.
•كما تقوم املعدات بتغطية وت�سوية ب�ؤر احلرق املتعمد ( حرق �أ�سالك كهربائية
وكاوت�شوك ) من بع�ض الزبالني  ،و�صل عددها فى تلك الفرتة �إىل  16ب�ؤرة.
•مت عمل ت�سويات فى حدود  25700مرت مربع.
 .بموقع �شربامنت
•يوجد باملوقع ب�صفة دائمة عدد  1لودر وعدد � 1سيارة قالب لنقل الأتربة.
•مت عمل ت�سويات فى حدود  25350مرت ًا مربع ًا.
•تقوم املعدات بتغطية وت�سوية ب�ؤر احلرق والتى و�صل عددها فى تلك الفرتة �إىل  6ب�ؤر
جميعها خارج حدود املقلب بالطريق امل�ؤدى للمقلب بجوار املحاجر .
 .جموقع الروبيكى
•يوجد باملوقع ب�صفة دائمة عدد  2لودر وعدد � 1سيارة قالب لنقل الأتربة.
•مت التعامل فى تلك الفرتة مع عدد  63ب�ؤرة حريق حيث مت تغطيتها بالرمال
وت�سويتها.
 .دموقع ال�سالم
•يوجد باملوقع ب�صفة دائمة عدد  1لودر وعدد � 1سيارة قالب لنقل الأتربة.
•يتم تغطية وت�سوية الأجزاء الكبرية باملقلب التى مل يتم تغطيتها واملعر�ضة لال�شتعال
فى �أى وقت.
•تقوم املعدات بتغطية وت�سوية ب�ؤرة واحدة للحرق.
•مت غلق اخللية القدمية وجارى تغطيتها بالأتربة.
•مت عمل ت�سويات فى حدود  12500مرت مربع.
ويبني اجلدول رقم ( )1-12خطة ال�سيطرة على املقالب �أثناء ظاهرة نوبات تلوث الهواء احلادة
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جدول ( )1-12خطة ال�سيطرة على املقالب �أثناء ظاهرة نوبات تلوث الهواء احلادة
املوقع

�إخماد حرائق

ت�سويات

الوفاء والأمل

16

 25700مرت مربع

�شربامنت

6

 25350مرت مربع

الروبيكى

63

-

ال�سالم

2

 12500مرت مربع

الإجماىل

87

 63550مرت مربع

�صور ( )4-12( ،)3-12( ،)2-12( ،)1-12موقع ال�سالم �أثناء �سري العمل
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 2-4-12امل�شارك ��ة ف ��ى نق ��ل �أن�شطة تربية اخلنازير خ ��ارج الكتل ال�سكني ��ة مبحافظات القاهرة
الكربى

1 .1بناء على نتائج اجتماع جمل�س الوزراء رقم  49واملنعقد بتاريخ  2008/4/16فقد مت �إ�صدار
القرار اجلمهورى رقم  338ل�سنة  2008باملوافقة على تخ�صي�ص م�ساحة  238فدان ًا مبنطقة
وادى الدباب �شرق مدينة  15مايو للمنفعة العامة وذلك لتوطني �أن�شطة معاجلة القمامة وتربية
اخلنازير مبحافظات القاهرة واجليزة والقليوبية ،و�سوف يراعى فى تنفيذ امل�شروع كافة
اال�شرتاطات البيئية.
2 .2نظر ًا لالعرتا�ضات ال�شعبية داخل حمافظة حلوان  ،فقد �صدر القرار اجلمهورى رقم  271ل�سنة
 2009بعد موافقة اجلهات املعنية وبناء على ما عر�ضه املركز الوطنى لتخطيط ا�ستخدامات
�أرا�ضى الدولة  ،وعلى موافقة جمل�س الوزراء بجل�سته املنعقدة فى  2009/5/13وذلك با�ستبعاد
الأرا�ضى البالغ م�ساحتها  238فدان ًا ال�صادر فى �ش�أنها قرار رئي�س اجلمهورية رقم  338ل�سنة
 2008لتعود لأ�صلها ك�أرا�ض مملوكة ملكية خا�صة وتخ�صي�ص م�ساحة  238فدانا بدال منها
مبحافظتى القاهرة وحلوان.

 3-4-12امل�شارك ��ة ف ��ى �إع ��داد املنظوم ��ة املتكامل ��ة لإدارة املخلف ��ات ال�صلب ��ة ف ��ى الق ��رى الأكرث
�إحتياجاً ( 1000قرية):

مت �إعداد الربامج اخلا�صة بكل قرية من القرى الأكرث احتياجا للمرحلتني الأوىل ( 151قرية)
والثانية ( 500قرية) وذلك لتطوير منظومة �إدارة املخلفات ال�صلبة بكل منهما عن طريق الدعم
مبعدات للم�ساهمة فى رفع الرتاكمات  ،ورفع كفاءة عمليات اجلمع والنقل  ،والدعم ب�صناديق جلمع
املخلفات  ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء مدافن حمكمة للتخل�ص الآمن وال�سليم من املخلفات بكل قرية من
القرى الأكرث احتياجا  ،ومت االنتهاء من املرحلة الأوىل ،واجلدول (  )2-12يو�ضح �إجماىل املعدات
والأن�شطة لقرى املرحلة الثانية.
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جدول (� )2-12إجمايل املعدات والأن�شطة لكل املحافظات التي �ستقدم لقرى املرحلة الثانية وقيمتها التقديرية

�إجمايل املعدات والأن�شطة لكل املحافظات التي �ستقدم لقرى املرحلة الثانية وقيمتها التقديرية

وبذلك يكون �إجمايل املطلوب لدعم  500قرية فى �أربع حمافظات حوايل  195مليون جنيه

 5-12الر�ؤية امل�ستقبلية

1 .1درا�سة وتنفيذ العديد من �إجراءات تطوير منظومة االدارة املتكاملة للمخلفات والتي ت�شمل
كافة مراحل املنظومة بداية من التولد والنقل و�صو ًال مل�شروعات التدوير والتخل�ص النهائي
الآمن من املرفو�ضات فى مواقع املدافن ال�صحية.
�2 .2إعداد خطة تنفيذية مب�شاركة وزارات البيئة والتنمية املحلية واملالية وحمافظات �إقليم القاهرة
الكربى واجلهات املعنية الأخرى لتطوير نظم االدارة املتكاملة للمخلفات ب�إقليم القاهرة الكربى
ك�أ�سبقية �أوىل للتنفيذ والتقييم  ،متهيدا لتعميمها على م�ستوى حمافظات اجلمهورية وتت�ضمن
الآتي:
 .أالنواحى الفنية واجلغرافية والإدارية واملالية ،مبا فيها العقود والنقل والتدوير ومواقع
جديدة للمعاجلة والدفن ال�صحى للمخلفات خارج نطاق املناطق ال�سكنية وداخل الظهري
ال�صحراوى لإقليم القاهرة الكربى
 .بدرا�سة �إمكانية اال�ستفادة من بع�ض خطوط ال�سكك احلديدية املوجودة حالي ًا فى دعم
وتطوير جزء من منظومة �إدارة املخلفات.
 .جاعادة النظر فى الأطر الت�شريعية والتنظيمية والهياكل امل�ؤ�س�سية احلالية مبا ي�ضمن
ح�سن االدارة للمنظومة.
3 .3مت �إعداد كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات املرجعية لعمليات التدوير والتخل�ص النهائي وعمليات
جمع ونقل املخلفات وتنظيف وكن�س ال�شوارع ومراجعتها مع وزارة املالية وذلك لطرحها كدليل
ا�سرت�شادى للجهات املعنية.
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 1-13مقدمة:

كان ا�ستخ ��دام امل ��واد الكيميائية مبا فيه ��ا املبيدات فى الع�صور املا�ضي ��ة وحتى ع�صرنا احلديث
�ض ��رورة ملحة لتلبية احتياجات املجتمع وتنمية اقت�صاده .ولهذا فقد �سببت هذه املواد وال زالت ت�سبب
العديد من امل�شاكل ال�صحية والبيئية فى جميع مراحل دورة حياتها �سواء الإنتاج �أو التداول �أو التخزين
�أو التخل� ��ص  ،كم ��ا �أ�صبح ��ت امل ��واد والنفايات اخلطرة املنت�شرة ف ��ى كل مكان ت�ؤثر ت�أث�ي�ر ًا كبري ًا على
ال�صحة العامة والبيئة نظر ًا لتعدد �أ�شكالها و�صورها ،و�أ�صبح التعامل معها �أمر ًا حتمي ًا ،وينجم اخلطر
الناجت منها عن طريق احلرق �أو الت�سرب �أو االن�سكاب �أو االبتالع �أو اال�ستن�شاق او التالم�س.
لذل ��ك ف�إن هن ��اك �إدراك ًا وا�سع ًا لأهمي ��ة �إدارة امل ��واد الكيميائية ب�شكل �سلي ��م و متكامل من �أجل
حتقيق التنمية الزراعية وال�صناعية امل�ستدامة مع عدم الإخالل باحلماية البيئية وال�صحية .
لذا ،تعترب �إدارة املواد والنفايات اخلطرة من الأن�شطة الرئي�سية لوزارة الدولة ل�شئون البيئة وتعد
من �أهم الركائز للحفاظ على ال�صحة العامة والبيئة ،وحتتاج �إىل جهود كبرية لو�ضع احللول املنا�سبة
لتف ��ادى الأ�ضرار الناجت ��ة عن �إدارتها ب�شكل خاطئ ،وذلك عن طريق احلد م ��ن ت�سربها �إىل البيئة �أو
اخلف�ض من �إنتاجها .
ويج ��ب مراقبة النفاي ��ات اخلطرة والتحكم فيها من ��ذ تولدها حتى التخل�ص الآم ��ن منها نهائيا،
ويحت ��اج ذلك �إىل �إدارته ��ا بطريقة �سليمة تبد�أ من خف�ض الكميات املتول ��دة �أو الأ�ضرار الناجمة عنها
مرور ًا بح�صرها وجتميعها ومعاجلتها والتخل�ص النهائى ال�سليم منها.

 2-13املواد اخلطرة:
 1-2 -13م�صادرالتلوث:

مل ��ا كانت املواد الكيميائي ��ة �شائعة فى كل مكان ،ف�إن هناك العديد م ��ن م�صادر املواد الكيميائية
ال�سامة فى الهواء واملاء الرتبة.
من �أهم م�صادر التلوث بالكيماويات :
1 .1م�ص ��ادر �صناعي ��ة :ال�صناعات الت ��ي ينتج عنها تل ��وث بالكيماويات ،و�أخطره ��ا �صناعات (طالء
املعادن -الأن�سجة -الدهانات.)....
2 .2م�ص ��ادر زراعية � :صرف املبيدات الزراعي ��ة امل�ستخدمة بدون تر�شيد وبكميات كبرية فى املجارى
املائية مما ي�ؤثر على نوعية املياه والكائنات احلية والنباتات املائية.
3 .3ال�صرف ال�صناعي والزراعي والذي يعد من �أهم م�صادر تلوث الرتبة واملياه اجلوفية.

 2-2 -13الت�أثريات ال�ضارة:

�أ�صب ��ح ا�ستعمال امل ��واد الكيميائية متالزم ًا لأى ن�شاط ب�شري .كما �أن عدد امل ��واد الكيماوية فى ازدياد
م�ستمر .ومن املتفق عليه �أنه ال توجد مادة كيميائية �آمنة كليا ،وباملقابل ال توجد مادة �ضارة متاما ،وتختلف
الت�أث�ي�رات ال�ضارة ( ال�سمية� -آكل ��ة– قابلة لالنفجار – اال�شتعال ).....باخت�ل�اف �أنواعها وكميتها ومدى
التعر�ض لها ،ويو�ضح اجلدول (� )1-13أمثلة للت�أثريات الناجتة عن ا�ستخدام بع�ض املواد اخلطرة.
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جدول (� )1-13أمثلة للت�أثريات الناجتة عن ا�ستخدام املواد اخلطرة
املعدن

الت�أثري

م�صدر التعر�ض

الكادميوم )(Cd

ت�سمم الكلية

التعر�ض املهني الناجت عن ا�ستن�شاق
�أدخنة)(Cd
انبعاثات املن�ش�آت ال�صناعية
تلوث الطعام.

الكروميوم )(Cr

التهابات جلدية

التعر�ض املهني CR+6من بع�ض ال�صناعات
( طالء املعادن –الأن�سجة والدهانات)..

الر�صا�ص Pb

يعيق �إنتاج الهيموجلوبني فى الدم،
ب�سبب فقدان الكلى لوظيفتها،
�إعاقة ذهنية لدي الأطفال

التعر�ض املهني
ا�ستن�شاق وقود ال�سيارات وانبعاثات
امل�سابك وامل�صانع املحتوية على الر�صا�ص

 3-2 – 13امل�ؤ�شرات البيئية

( )1ح�صر الكيماويات الواردة للجمهورية عن طريق االفراجات اجلمركية -:
مت االنتهاء من درا�سة امل�ستندات الواردة واملقدمة من قبل ال�شركات واملنافذ اجلمركية اخلا�صة باملواد
الكيماوي ��ة الواردة خالل عام ( 2009ت�سعمائة و�أثن ��ان وثالثون (� )932إفراج ًا جمركي ًا ) وذلك لدرا�ستها
و�إب ��داء الر�أي الفني فيها من الناحية البيئية ويت�ضح من ال�شكل (� )1-13أن �أكرب كمية من الكيماويات مت
ا�ستريادها فى �شهري �أغ�سط�س و يوليه ،وذلك الن معدالت الإنتاج تزداد فى فرتة ال�صيف .

�شكل ( ) 1-13عدد الأفراجات ال�شهرية وكمية الكيماويات بالطن خالل عام 2009
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( ) 2ح�صر املبيدات و الكيماويات الواردة للجمهورية عن طريق القطاع الزراعي (املعمل املركزي للمبيدات):
مت ح�صر كمية املبيدات املفرج عنها والتى مت تداولها بال�سوق املحلى خالل عام  2008بالكيلوجرام(جلنة
مبيدات الآفات الزراعية – وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي ) و يت�ضح من ال�شكل ( � )2-13أن �أعلى
كمية مت تداولها بال�سوق املحلى .هي مبيدات احل�شائ�ش .مبيدات احل�شرات .مبيدات الفطريات.

�شكل ( ) 2-13كمية و�أنواع الكيماويات امل�ستخدمة فى القطاع الزراعي

( )3ح�ص ��ر الكيماوي ��ات ال ��واردة للجمهوري ��ة عن طريق القط ��اع ال�صناعي (الهيئ ��ة العامة للتنمية
ال�صناعية)-:
مت ح�ص ��ر كمية الكيماويات اخلطرة ال ��واردة من اخلارج للبالد واملفرج عنها للقطاع ال�صناعي،
ومت تداوله ��ا بال�س ��وق املحلى خالل ع ��ام 2008بالكيلوج ��رام ويو�ضح ال�ش ��كل (� ) 3-13أن �أكرب كمية
للكيماويات مت ا�ستخدامها فى �شهري �أغ�سط�س ودي�سمرب .
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�شكل ( )3-13كمية الكيماويات امل�ستخدمة يف القطاع ال�صناعي

 4-2-13اجلهود املبذولة لتقليل الآثار ال�سلبية للمواد اخلطرة
(  ) 1الدعم الفني للإدارة املتكاملة للمواد اخلطرة
مت ت�شكي ��ل جلنة من جهاز �شئون البيئة مع (معهد بحوث البرتول – وزارة البحث العلمي .الإدارة
العام ��ة ل ��ري البحرية بدمنه ��ور – وزارة املوارد املائية وال ��ري .الإدارة العامة ل ��ري دمياط ) حل�صر
كميات مبيد املاجنا�سيد ( منتهية ال�صالحية) للتخل�ص الآمن منها.
(  ) 2التدريب والتوعية البيئية:
ف ��ى اط ��ار رفع الوعي البيئي مبخاط ��ر املعادن الثقيل ��ة وامللوثات الع�ضوية الثابت ��ة مت اعداد خطة
تدريب لكل فئات املجتمع واملجتمع املحلى:
 .أبالتن�سيق مع جمعية الثناء بالبحرية مت عقد ور�شة عمل حول "االدارة املتكاملة للمواد اخلطرة"
"الزئبق وتاثرياته ال�صحية والبيئية" وكذلك "وحدة �إعادة تدوير الزئبق" للجمعيات الأهلية
( طنط ��ا – الإ�سكندري ��ة – ميت غمر البحرية ) وكذلك ملكات ��ب ال�صحة والبيئة باملحافظات
واجلامعات .
 .ب بامل�شاركة مع وحدة املراة باملنوفية ورئا�سة احلى ومكاتب ال�صحة والبيئة باملحافظة واملجتمع
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املحل ��ى واجلمعيات االهلي ��ة مت عقد ور�شة عمل عن « املنظفات ال�صناعية واملنزلية وت�أثرياتها
عل ��ى ال�صح ��ة والبيئ ��ة" ،الزئبق وتاثريات ��ه ال�صحية والبيئي ��ة"  " ،وحدة اع ��ادة تدوير ملبات
الفلور�سنت" بالتعاون مع امل�شروع الكورى.
 .جمت �إعداد بع�ض ر�سائل التوعية عن "الزئبق وت�أثرياته ال�صحية والبيئية" و"التخل�ص الآمن من
ملبات الفلوري�سنت" ( عربي واجنليزي) للعر�ض على �شا�شة التوعية مبيدان التحرير.
 .دمت �إعداد مطوية عن الزئبق وم�صادره وتاثرياته ال�صحية والبيئية" ،الزئبق ووحدة �إعادة تدويره".
( )3امل�شاريع:
�أ  -التو�أمة امل�ؤ�س�سية:بالتعاون مع اجلانب الأملانى.:
لإع ��داد الك ��وادر امل�ؤهلة من جهاز �شئون البيئة واالفرع االقليمي ��ة للجهاز ،مت اعداد خطة تدريب
بالتعاون مع خرباء امل�شروع فى التخ�ص�صات املختلفة مبا يتما�شى مع االجتاه العاملى واالنظمة احلديثة
الدارة الكيماويات.
ب  -م�ش ��روع " الإدارة املتكامل ��ة ملخلف ��ات الزئب ��ق" "،و�إع ��ادة تدوي ��ر ملب ��ات الفلور�سن ��ت" مع اجلانب
الكوري( امل�شروع الكوري) :
• لتحقي ��ق االجت ��اه العاملى ولال�ش�ت�راك فى املب ��ادرة اخلا�صة بالزئبق مت ح�ص ��ر وجرد كميات
وان ��واع ملبات الفلور�سنت بوا�سطة اال�ستبيانات والزيارات امليدانية ( املنتجني – امل�ستوردين)
بالتع ��اون م ��ع ال ��وزارات املعني ��ة( وزارة الب�ت�رول – وزارة ال�صناعة وامل�صان ��ع املنتجة).....
واالفرع االقليمية للجهاز( الأ�سكندرية -املن�صورة – طنطا -القاهرة الكربى).
•كما مت تطبيق مبد�أ العمل التطوعي فى امل�شاكل البيئية من خالل م�شاركة طلبة متطوعني من
كلية (الزراعة – جامعة القاهرة) فى عملية ح�صر ملبات الفلور�سنت فى املبانى احلكومية.
•مت عق ��د تدري ��ب لالف ��رع االقليمي ��ة واجلامعة ع ��ن " الزئبق وم�ص ��ادرة وت�أثريات ��ه ال�صحية
والبيئية".
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�صورة (  )1-13ور�ش العمل التي مت عقدها

ج  -م�شروع امللوثات الع�ضوية الثابتة:
•ا�ستكم ��اال للح�ص ��ر الذي مت ف ��ى منطقة �شربا اخليم ��ة وبعد حتديد النقاط الأك�ث�ر تلوثا على
م�ست ��وى حمافظ ��ات م�صر ،مت �إم ��داد اجلهات امل�شاركة ف ��ى امل�شروع ومرك ��ز الإنتاج الأنظف
(اجلهة املنفذة) بكل النقاط االكرث تلوث ًا ال�سابقة « للبدء فى ح�صر مواد ثنائي الفنيل متعدد
الكلور  PCBsبالتعاون مع البنك الدويل ومرفق البيئة العاملي.
•مت تقيي ��م قاعدة البيانات "امللوثات البيئي ��ة" اخلا�صة بامل�شروع املمول من الوكالة اليابانية للتعاون
الدويل (  ) JICAلتزويدها ببيانات احل�صر بعد اجلرد ،كما هو مو�ضح بال�صورة (. )2-13

�صورة ( )2-13قاعدة بيانات امللوثات البيئية
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•مت جرد املحوالت واملكثفات الكهربية والزيوت امللوثة مبواد ثنائى فينيل متعدد الكلور
( باملناط ��ق الأك�ث�ر تلوث� � ًا) املحددة �سابقا بالتعاون م ��ع االفرع االقليمي ��ة (اال�سكندرية – القاهرة –
ا�سوان وا�سيوط) عن طريق الزيارات امليدانية واال�ستبيانات*.
�أوال :الزيارات امليدانية:
مت ح�ص ��ر ع ��دد املحوالت امل�شكوك فى تلوثه ��ا وكذلك كميات الزيوت امللوثة مب ��واد ثنائي الفينيل
متعدد الكلور ()PCBsكما هو مو�ضح باجلدول رقم (			. )2-13
(جدول رقم  )2-13يبني �أعداد املحوالت وكمية الزيوت امللوثة
وزن الزيت لكل نوع من �أنواع املحوالت (بالطن)
معدل طاقة املحوالت
(كيلو فولت �أمبري)

عدد املحوالت
التي مت ح�صرها

الزيت فى املحوالت

<500

87

48.3

13.7

1000-501

566

865.8

12.2

54.9

1500-1001

21

28

11.3

12.1

2000-1501

24

41.9

0

2.1

3000-2001

3

14.4

0

0.7

>3000

125

4030.3

0

4.0

معدل الطاقة غري
معروف بدقة

31761

14536.8

15.6

741.7

املجموع

32587

19565.5

52.8

831

الزيت املثبت تلوثه
بثنائي الفينيل
متعدد الكلور

تقدير الزيت امللوث
بثنائي الفينيل متعدد
الكلور فى املحوالت
15.4

ثانيا :اال�ستبيانات  :عن طريق وزارة الكهرباء واجلهات التابعة لها
•مت �إعداد التقرير النهائ ��ي مت�ضمنا التو�صيات للخطة امل�ستقبلية وكذلك بع�ض النقاط الهامة
ال�ستكمالها ،وم�شاركة افرع جديدة لزيادة الكوادر امل�ؤهلة بالوزارة.
•مت تدري ��ب العامل�ي�ن ب ��الإدارات املعني ��ة باجله ��از والأف ��رع الإقليمي ��ة واملعمل املرك ��زي على
ا�ستخ ��دام( الكوا�ش ��ف الفوري ��ة  )KITSلتحديد تركيزات  PCBsفى املوق ��ع كما هو مو�ضح
بال�صورة (. )3-13

الفصل الثالث عشر
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�صورة (� )3-13أع�ضاء فريق العمل مب�شروع البنك الدويل �أثناء جتميع العينات

()4النهج اال�سرتاتيجي للكيماويات:
•مت االنته ��اء من حتدي ��ث خطة العم ��ل الوطنية اخلا�ص ��ة بالنهج اال�سرتاتيج ��ي والرتكيز على
�أولويات الأن�شطة التنفيذية و�أهميتها مل�صر.
•مت الرتكي ��ز فى م�شروع التو�أمة امل�ؤ�س�سية على النظام املوحد للكيماويات ( GHsالرتكيز على
دورة حياة املادة والزئبق ،لأهميته و�أولويته فى النهج اال�سرتاتيجي).
•�إع ��داد مطويت�ي�ن ع ��ن "امللوث ��ات الع�ضوي ��ة الثابت ��ة" ثنائ ��ي فيني ��ل متع ��دد الكل ��ور ، PCBs
الهيدروكربون ��ات متع ��ددة احللق ��ات  PAHsلرف ��ع الوع ��ي البيئ ��ي به ��ذه امل ��واد امل�سرطنة
واملطفرة.
•�إن�ش ��اء قاعدة بيانات للملوث ��ات البيئية حتتوى على ( الدرا�س ��ات ال�سابقة ،امللوثات وخوا�صها
الكيميائي ��ة والفيزيقي ��ة ،م�صادره ��ا ،كمياتها واجل ��رد اخلا�ص بها وكذل ��ك طرائق التخل�ص
الآمن منها).
()5اللجنة الفنية ( REACHت�سجيل وتقييم واعتماد املواد الكيماوية)
•مت ح�ص ��ر عدد(� )70شركة بقطاع البرتوكيماوي ��ات والقطاعات الأخري التي ت�صدر لالحتاد
الأوربي ،ومت ت�سجيلهم ت�سجي ًال مبدئي ًا وجاري خطوات "الت�سجيل النهائي " ال�ستكمال خطوات
احل�صول علي ال�شهادة .
•مت االنتهاء من ان�شاء املوقع االلكرتوين اخلا�ص "  "REACHبالتعاون مع احتاد ال�صناعات،
ومركز الإنتاج الأنظف .
•التن�سي ��ق مع احتاد ال�صناع ��ات ومركز الإنتاج الأنظف للبدء فى �إج ��راءات الت�سجيل النهائي
لبع�ض امل�صانع بالتعاون مع احتاد ال�صناعات .
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 3 -13النفايات اخلطرة:

مت خالل عام  2009تنفيذ الأن�شطة التالية:

 1 - 3 - 13املخلفات الكهربية والإلكرتونية :

مت الب ��دء فى تنفيذ برامج ح�صر املخلفات اخلطرة الكهربي ��ة والإلكرتونية (ملبات الفلور�سنت)،
وق ��د بلغ هال ��ك ملبات الفلور�سن ��ت اليومى بامل�صانع املنتجة له ��ذه النوعية من اللمب ��ات  9495ملبة فى
الي ��وم ،وقد مت �إجراء ح�صر هال ��ك اللمبات املتولدة �سنوي ًا بديوان عام ال ��وزارات وبع�ض امل�ست�شفيات
والفنادق واجلامعات كنموذج ا�سرت�شادى ،وبلغت كمية الهالك من اللمبات فى هذه الهيئات احلكومية
والقطاع اخلا�ص � 71ألف ملبة �سنوي ًا ،وفيما يلى نتائج هذا احل�صر كما هو مو�ضح باال�شكال () 4-13
()7-13( )6-13( )5 -13

�شكل ( ) 4-13م�شروع �إدارة نفايات الزئبق يف م�صر
الفصل الثالث عشر
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�شكل (  ) 5 -13كمية هالك اللمبات املتولدة �سنوياً فى بع�ض الفنادق

�شكل (  ) 6-13كمية هالك اللمبات املتولدة �سنوياً فى بع�ض اجلامعات
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�شكل (  ) 7-13كمية هالك اللمبات املتولدة �سنوياً فى بع�ض امل�ست�شفيات

وتق ��وم ال ��وزارة حاليا ب�إجراء ح�صر هال ��ك اللمبات فى باقى اجلهات مث ��ل اجلامعات و الفنادق
وامل�ست�شفيات فى املحافظات املتبقية.

 2 - 3 - 13املخلفات البال�ستيكية :

مت ح�صر امل�صانع املنتجة لأكيا�س البال�ستيك والورق متهيد ًا لو�ضع �إ�سرتاتيجية للحد من ا�ستخدام
الأكيا� ��س البال�ستيكية وا�ستخدام البدائل مثل :الورق والكرتون والقما�ش و�أكيا�س البال�ستيك ال�سميكة
متع ��ددة اال�ستعمال ،وفيما يلى نتائج ح�صر �أعداد �شركات البال�ستيك والورق والكميات املنتجة �سنوي ًا
كما هو مو�ضح باال�شكال ()11-13( )10-13( )9-13( ) 8-13

�شكل (� ) 8-13إجمايل عدد ال�شركات املنتجة للبال�ستيك

الفصل الثالث عشر
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�شكل ( � )9-13إجمايل كميات �أكيا�س البال�ستيك املنتجة �سنوياً

�شكل (� )10-13إجمايل عدد املن�ش�آت ال�صناعية املنتجة للأكيا�س الورقية

�شكل ( � ) 11-13إجمايل كميات الأكيا�س الورقية املنتجة �سنوياً
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 3 - 3 - 13املخلفات الطبية :

فى جم ��ال خملفات الرعاية الطبية اخلط ��رة مت ح�صر �أعداد املن�ش�آت ال�صحي ��ة احلكومية واخلا�صة
وكمي ��ات املخلفات الطبية اخلطرة املتولدة عنها �سنوي� � ًا والتى بلغت � 40ألف طن �سنوي ًا كما هو مو�ضح
باجلدولني ( . ) 4-13( ) 3-13
جدول ( � )3-13إجمايل عدد الوحدات ال�صحية مبحافظات اجلمهورية
اجلهة

العدد

الن�سبة املئوية

من�شات وزارة ال�صحة

1166

% 3.18

من�ش�آت التى ت�شرف عليها الوزارة

69

% 0.19

جهات حكومية �أخرى

119

% 0.32

القطاع اخلا�ص

35309

% 96.31

االجماىل

36663

% 100

جدول (� ) 4-13إجمايل كمية خملفات الرعاية الطبية املتولدة باملن�ش�آت ال�صحية �سنويا (بالألف طن)
اجلهة

�إجمايل التولد

املخلفات اخلطرة

من�شات وزارة ال�صحة

57.3

14.32

املن�شات التابعة لوزارة ال�صحة

12.68

3.14

الوزارات واجلهات احلكومية الأخرى

22.42

5.61

القطاع اخلا�ص

68.75

17.19

الإجماىل

161.15

40.26

 4 - 3-13جمع ومعاجلة النفايات اخلطرة :

ف ��ى جمال جمع ومعاجلة النفايات اخلطرة مت دعم منظومة التخل�ص من النفايات الطبية توفري
بع� ��ض املحارق للتخل�ص الآمن من النفاي ��ات الطبية اخلطرة وفيما يلى �أعداد ال�سيارات واملحارق
و�أ�سم ��اء ال�شركات املوجودة فى جميع حمافظات اجلمهورية كما تبينه اجلداول �أرقام) 5 -13( :
()7-13( )6-13
الفصل الثالث عشر
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جدول ( � ) 5-13أعداد ال�سيارات العاملة فى جمال نقل املخلفات الطبية اخلطرة باملحافظات
املحافظة

العدد

املحافظة

العدد

املحافظة

العدد

القاهرة

6

كفر ال�شيخ

4

�سوهاج

5

حلوان

4

الغربية

4

قنا

7

الإ�سكندرية

4

املنوفية

4

�أ�سوان

3

بور�سعيد

2

البحرية

7

مطروح

6

ال�سوي�س

2

اجليزة

4

الوادى اجلديد

4

الإ�سماعيلية

4

�6أكتوبر

4

البحر الأحمر

4

دمياط

2

بنى �سويف

6

�شمال �سيناء

5

الدقهلية

6

الفيوم

5

جنوب �سيناء

5

ال�شرقية

5

املنيا

4

مدينة الأق�صر

3

القليوبية

5

�أ�سيوط

7

الإجماىل

131

جدول (� ) 6-13أعداد وحدات املعاجلة العاملة فى جمال املخلفات الطبية اخلطرة باملحافظات
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املحافظة

عدد الإدارات

عدد املحارق

عدد وحدات التعقيم

�إجماىل وحدات املعاجلة

القاهرة

27

11

12

23

حلوان

9

3

2

5

الإ�سكندرية

7

5

4

9

بور�سعيد

1

2

0

2

ال�سوي�س

5

1

1

2

الإ�سماعيلية

7

7

2

9

دمياط

4

2

3

5

الدقهلية

17

14

1

15

ال�شرقية

13

13

2

15

القليوبية

11

5

5

10

كفر ال�شيخ

10

5

1

6

الغربية

13

5

1

6

املنوفية

10

7

4

11

البحرية

16

15

1

16

اجليزة

8

5

4

9

�6أكتوبر

10

4

1

5

بنى �سويف

7

5

0

5

الفيوم

7

2

0

2
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املحافظة

عدد الإدارات

عدد املحارق

عدد وحدات التعقيم

�إجماىل وحدات املعاجلة

املنيا

9

9

1

10

�أ�سيوط

13

9

0

9

�سوهاج

11

1

0

1

قنا

11

2

0

2

�أ�سوان

6

2

2

4

مطروح

7

3

0

3

الوادى اجلديد

4

2

0

2

البحر الأحمر

6

2

0

2

�شمال �سيناء

6

1

1

2

جنوب �سيناء

8

7

0

7

مدينة الأق�صر

4

2

0

2

الإجماىل

267

151

48

199

جدول ( ) 7-13بيان بال�شركات العاملة فى جمال نقل ومعاجلة املخلفات الطبية اخلطرة باملحافظات
ا�سم ال�شركة

م

املحافظة

1

القاهرة

�شركة م�صر خلدمات البيئة FCC

2

حلوان

�شركة �إيكو كون�سريف

3

بور�سعيد

م�صر �سرفي�س

4

الإ�سكندرية

فيوليا

5

ال�سوي�س

تنظيفكو

6

بنى �سويف

املحافظة

كم ��ا قامت وزارة الدول ��ة ل�شئون البيئة بدعم منظوم ��ة �إدارة النفايات الطبي ��ة بعدد من املحارق
للم�ساهم ��ة ف ��ى �إدارة النفايات الطبية اخلطرة بطريقة �سليمة و�آمن ��ة ،وفيما يلى بيان ب�أعداد املحارق
التى قامت بتوفريها وزارة الدولة ل�شئون البيئة كما هو مو�ضح بال�شكل (: )12-13

الفصل الثالث عشر
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�شكل ( )12-13عدد املحارق التي وفرتها الوزارة للمحافظات املختلفة

 5-3-13التخل�ص النهائي من النفايات اخلطرة :

يوج ��د فى م�صر مدفن واح ��د لإ�ستقبال النفايات اخلطرة مبنطق ��ة النا�صرية مبدينة برج العربمبحافظ ��ة الإ�سكندرية للتخل�ص من النفايات اخلطرة بطريق ��ة �آمنة وفى عام  2009مت ا�ستقبال
كمية  2129طن من جميع �أنواع النفايات اخلطرة كما هو مو�ضح بال�شكل (: )13-13

�شكل ( )13-13بيان ب�أنواع النفايات اخلطرة التي مت التخل�ص منها يف مدفن النا�صرية

ف ��ى جم ��ال التخل�ص من النفايات اخلطرة تقوم ال�شركة امل�صري ��ة للأ�سمنت بالتخل�ص من بع�ض�أنواع النفايات اخلطرة فى �أفران ال�شركة كبدائل للوقود ،وقد بلغت الكمية التى مت التخل�ص منها
عام  2009حواىل  23640طن ًا كما هو مو�ضح بال�شكل (:)14-13
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�شكل (� ) 14-13إجمايل كميات املخلفات التي مت التخل�ص منها فى �أفران الأ�سمنت

مت توقي ��ع بروتوكول م ��ع حمافظة الإ�سكندري ��ة لإن�شاء وح ��دة لتدوير ومعاجلة ملب ��ات الفلور�سنتاملحتوي ��ة على الزئبق حلماي ��ة البيئة وال�صحة العامة من �أخطارها وتو�ضح ال�صورة التالية لوحدة
املعاجل ��ة الت ��ى �سيتم �إن�شا�ؤها فى موقع مدف ��ن النفايات اخلطرة مبنطق ��ة النا�صرية مبدينة برج
العرب مبحافظة الإ�سكندرية .

�صورة (  )4-13وحدة تدوير ومعاجلة ملبات الفلور�سنت املحتوية على الزئبق

الفصل الثالث عشر
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 4-13ا التفاقيات الدولية :

متابع ��ة نظ ��ام الإخطار امل�سب ��ق عند عبور �سف ��ن حمملة بالنفاي ��ات اخلطرة عرب قن ��اة ال�سوي�س
بالتن�سي ��ق مع هيئة قناة ال�سوي�س ،وتلقي الإخطارات التي ت�صل ل�ل��إدارة كنقطة ات�صال التفاقية بازل
م ��ن جميع الدول ب�ش�أن ال�سماح بعبور �سفن حمملة بنفاي ��ات خطرة من ال�شرق االق�صي �إيل �أوربا عرب
قن ��اة ال�سوي� ��س لغر�ض �إعادة التدوي ��ر �أو التخل�ص النهائي ووفق ًا ال�شرتاط ��ات العبور املن�صو�ص عليها
باتفاقي ��ة بازل ،وال�شروط التى و�ضعتها م�صر ،ومن متابعة حركة النفايات اخلطرة عرب قناة ال�سوي�س
خ�ل�ال ع ��ام  2009تبني �أن عدد ال ��دول امل�ست ��وردة ( )10دول وبلغ ��ت كمية النفايات امل ��ارة عرب قناة
ال�سوي�س  86257طن ًا مرتي ًا  ،ويو�ضح ال�شكل ( � ) 15 -13أعداد ال�سفن املارة عرب قناة ال�سوي�س خالل
عام :2009

�شكل (� )15-13أعداد ال�سفن وكميات النفايات اخلطرة التى مت عبورها قناة ال�سوي�س

 5 - 13الر�ؤية امل�ستقبلية

تهدف ال�سيا�سات العامة للمواد والنفايات اخلطرة فى املرحلة القادمة �إيل -:
�1 )1إعداد الكوادر امل�ؤهلة فى �أنواع املعاجلات املختلفة للزيوت امللوثة مبواد ثنائي فنيل متعدد الكلور
()PCBs
2 )2حتديث الت�شريعات والقوانني اخلا�صة بتداول املواد اخلطرة مبا ي�ساير مع الت�شريعات والأنظمة
احلديثة لإدارة املواد واملخلفات اخلطرة.
3 )3تطبي ��ق النظام املوحد لت�صنيف وتكويد الكيماويات ( )GHSمبا ي�ساير مع االتفاقيات الدولية
والأنظمة احلديثة فى �إدارة الكيماويات .
�4 )4إن�ش ��اء منظومة متكاملة لتجميع املخلف ��ات الكهربائية وااللكرتونية  ( )E-wasteمب�صر ومنها
ملبات الفلوري�سنت.
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5 )5ا�ستكمال ح�صر وجرد باقي م�صادر الزئبق (كمياته ـ �أنواعه) وذلك متا�شيا مع املبادرة العاملية
للزئبق.
6 )6الب ��دء فى ح�صر وج ��رد امللوثات الع�ضوي ��ة الثابتة (القائمة اجلديدة) الت ��ي حتتوي علي ت�سعة
م ��واد �أخري بخالف الـ  12مادة التي ن�صت عليه ��ا االتفاقية الدولية للملوثات الع�ضوية الثابتة
(ا�ستكهومل ) وذلك لتحديد كمياتها وم�صادرها مب�صر.
7 )7ا�ستكم ��ال تنفيذ املنظومة املتكاملة لإدارة النفايات الطبية اخلطرة بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة
به ��دف �إقامة نظام متكامل وم�ستدام لإدارة النفايات الطبية اخلطرة فى م�صر والتى مت البدء
فعليا فى تنفيذ املرحلة االوىل منها.
8 )8الرتكيز علي توعي ��ة املجتمع املحلي بالت�أثريات ال�صحية و البيئية للزئبق واملخلفات االلكرتونية
وذلك بالتعاون مع اجلمعيات الأهلية لكل فئات املجتمع.
9 )9امل�شارك ��ة ف ��ى �إع ��داد اخلطط الالزمة ف ��ى احلفاظ علي البيئ ��ة من خماطر امل ��واد والنفايات
اخلطرة ومتابعة تنفيذ هذه اخلطط مع اجلهات املعنية.
1010توف�ي�ر الدعم الالزم للم�شروع ��ات الرائدة فى جمال �إدارة املواد واملخلفات اخلطرة (للتخل�ص
الآمن منها) وذلك من خالل جهات التمويل الدولية و�شركاء التنمية .
1111ا�ستكمال ح�صر النفايات اخلطرة فى جميع القطاعات لتحديد نظم املعاجلة املطلوبة .
1212زيادة الوعي البيئي فى جمال �إدارة النفايات اخلطرة لدى جميع ال�شرائح الإجتماعية.
�1313إن�شاء قاعدة بيانات خا�صة بالنفايات اخلطرة.
1414ت�شجيع عمليات منع �أو تقليل تولد املخلفات اخلطرة من امل�صدر �إىل �أدنى حد ممكن با�ستخدام
تكنولوجيات الإنتاج الأنظف.
1515تكامل حل م�شكلة املخلفات اخلطرة مع حل م�شاكل باقى املخلفات الأخرى .
1616منع االجتار غري امل�شروع فى املخلفات اخلطرة دولي ًا وحملي ًا .
1717توفري مرافق مالئمة ملعاجلة والتخل�ص الآمن من املواد والنفايات اخلطرة بكافة �أنواعها.
�1818إزالة التلوث و�إعادة ت�أهيل املواقع التي تدهورت نتيجة تراكم النفايات اخلطرة.
1919تفعيل دور القطاع اخلا�ص واجلمعيات الأهلية فى جمال النفايات اخلطرة .

املراجع

•قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والئحته التنفيذية وتعديالته.
•�إتفاقية بازل املعنية بالتحكم فى نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود وطرائق التخل�ص منها .
•التقرير الإح�صائى ال�سنوى لوزارة ال�صحة لعام 2008
•مركز معلومات الهيئة العامة للتنمية ال�صناعية .
•تقارير ال�شركة امل�صرية للأ�سمنت (الفارج) .
•تقرير �إدارة املخلفات اخلطرة مبحافظة الإ�سكندرية .
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 1-14مقدمة

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

 2-14امل�شروعات التى قام �صندوق حماية البيئة بتنفيذها عام 2009
1 .1م�شروعات قام ال�صندوق بتمويلها بالكامل-:
جدول ( )1-14م�شروعات قام ال�صندوق بتمويلها بالكامل
ا�سم امل�شروع

هيكل التمويل
الإجمايل بااللف
جنيه

توفري عدد
 6حمارق
للتخل�ص من
املخلفات
الطبية
اخلطرة فى
املحافظات

1330

م�ساهمة
ال�صندوق بااللف
جنيه

قر�ض

منح
�ألف جنيه

املوقف احلايل
مت تركيب عدد 2حمرقة
فى كل من م�ست�شفى
اجلزام وحميات قنا
وجارى تركيب املحارق فى
كل من البحرية – مر�سى
مطروح� -سوهاج – كفر
ال�شيخ

1330

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

فدان �أر�ض يقدر
بحواىل � 40ألف جنيه

20

20

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

ا�ستبدال عدد
 1000تاك�سى
قدمية

10000

5000

8140

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

6350

8160

اجماىل
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2 .2م�شوعات م�شرتكة مع جهات �أجنبية-:
جدول ( )2-14م�شروعات منفذة بالتعاون مع هيئة املعونة الدمناركية (دانيدا)
ا�سم امل�شروع

هيكل التمويل
الإجمايل باجلنية
امل�صرى

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

6255061

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

1100000

1100000

اجماىل

7355061

4631248

م�ساهمة ال�صندوق
باجلنية امل�صرى

قر�ض

منح
الف جنيه

املوقف احلايل
مت ت�سليم املوقع
فعليا للمقاول
لبدء االعمال
املدنية فى اول
�سبتمرب 2009

3531248

جارى التنفيذ
امل�شروع

جدول ( )3-14م�شروع دعم القطاع ال�صناعى للقطاع العام واخلا�ص ( ) PPSI
ا�سم امل�شروع

هيكل التمويل
الإجمايل بالألف
جنية

م�شروع حماية
البيئة للقطاع
العام واخلا�ص
وقطاع االعمال
بالتعاون مع بنك
التعمري االملانى
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م�ساهمة ال�صندوق
بالألف
يورو

670

قر�ض

منح
الف يورو

670

املوقف احلايل

جارى تنفيذ عدد من
امل�شروعات بالتعاون مع
قطاع نوعية البيئة فى
جمال مكافحة التلوث
ال�صناعى.

3 .3م�شروعات التعاون مع مكتب االلتزام البيئى باحتاد ال�صناعات-:
جدول ( )4-14م�شروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتب الإلتزام البيئى ب�إحتاد ال�صناعات
اال�سم

القطاع

�إجماىل قيمة
اال�ستثمار املطلوبه
جم

اجماىل قيمة م�ساهمة
مكتب االلتزام البيئى
جم

�شركة فورتونا م�صر

الهند�سة

2.745.000

1.921.500

�شركة نيو �أوتو

الهند�سة

2.715.000

1.900.000

ال�شركة العاملية لل�صناعات التكميلية
والدوائية

الكيماوية

2.849.700

1.994.790

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

الكيماوية

670.000

603.000

�شركة �ساكوم بال�ست

الكيماوية

3.159.768

2.000.000

�شركة �شبل ال�شرقاوى للن�سيج احلديث
وال�صباغة باملحلة الكربى

الن�سيجية

2.850.250

1.995.175

�شركة العزيزية للتربيد والتجميد
و�صناعة املواد الغذائية

الغذائية

3.500.000

2.100.000

نفرتيتى للمواد الغذائية

قطاع ال�صناعات
الغذائية

3.022.250

2.000.000

ايرينى لل�صناعات اخل�شبية

قطاع �صناعة
االخ�شاب واالثاث

3.000.000

2.100.000

�شركة غاز النيل

قطاع ال�صناعات
الكيماوية

1.622.000

1.200.000

جمموعة فاو لل�صناعة

قطاع ال�صناعات
املعدنية

2.700.000

1.890.000
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احلاج ح�سن حممود بلحة و�شريكه
باملحلة الكربى

قطاع ال�صناعات
الن�سيجية

2.487.300

1.740.000

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

قطاع ال�صناعات
الن�سيجية

1.760.000

1.400.000

�أطل�س لل�صباغة والتجهيز

قطاع ال�صناعات
الن�سيجية

1.598.500

1.278.800

املن�صورة للراتنجات واملواد الكيماوية

قطاع ال�صناعات
الكيماوية

3.600.000

2.400.000

�شركة غراء النجمة

قطاع ال�صناعات
الكيماوية

2.800.000

1.960.000

املتحدة لل�صناعات الكيماوية

قطاع ال�صناعات
الكيماوية

3.151.300

2.000.000

�شركة الفيل املتحدة

قطاع ال�صناعات
الكيماوية

3.000.000

2.100.000

�شركة توكيل للم�سبوكات

قطاع ال�صناعات
املعدنية

3.500.000

2.100.000

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

قطاع ال�صناعات
الن�سيجية

2.889.375

2.000.000

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

قطاع ال�صناعات
الهند�سية  -الطاقة

1.050.000

840.000

�شركة دلتا للأن�شاء والت�صنيع

قطاع ال�صناعات
الهند�سية  -الطاقة

1.325.500

1.060.400

�شركة عبد العاطى ملوا�سري ال�صلب

قطاع ال�صناعات
الهند�سية  -الطاقة

3.000.000

2.100.000

تقرير حالة البيئة فى مصر 2009

�شركة النعناعية
املجموع الكلى

قطاع ال�صناعات
الغذائية

3.600.000

2.100.000

62.595.943

42.783.665

 3-14الر�ؤية امل�ستقبلية:

1 .1اعتبارا من مار�س � 2009أ�صبح لل�صندوق �شخ�صية اعتبارية اكت�سبها من تعديل القانون رقم
 94/4بالقانون رقم  9ل�سنة  2009وبالتاىل ا�صبح �أكرث قدرة على �أداء دوره الفاعل فى تنمية
اال�ستثمارات البيئية وحتقيق التنمية امل�ستدامة وذلك من خالل:
 .أهيكل تنظيمى م�ستقل له كافة ال�صالحيات لأداء دوره.
 .بوحدة ح�سابية م�ستقلة ت�ؤدى كافة مهامها فى التوظيف الأمثل للموارد املالية
لل�صندوق.
 .ججمل�س ادارة له كافة ال�صالحيات فى دفع ال�صندوق لأداء املهام املنوط بها.
2 .2االهتمام ببناء القدرات و دعم الكوادر العاملة ب�صندوق حماية البيئة لتكون قادرة على
حتقيق املهام املنوط بتحقيقها ال�صندوق و تذليل العقبات التى تواجه تنفيذ امل�شروعات طبقا
للخطة امل�ستهدف حتقيقها.
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الباب
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التوجهات البيئية المستقبلية
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 1-15مقدمة

كان �أ�شهر الألوان فى جمال االقت�صاد حتى وقت قريب هو اللون الأ�سود؛ والذي ت�صبغ به الأ�سواق
ك�أح ��د مكون ��ات االقت�صاد -عند احلديث عن الأ�سواق ال�سوداء -التي تت ��م فيها عمليات البيع وال�شراء
ف ��ى الظ�ل�ام .بعيدً ا عن القانون والعرف ال�سائد فى بلد ما ،ويتعامل فيه ��ا �أفراد م�ستغلون .وقد �أ�صبح
يناف� ��س هذا الل ��ون لون جديد هو اللون الأخ�ضر؛ والذي ات�سعت رقعت ��ه لتل ِّون جميع مفردات االقت�صاد
ولي� ��س الأ�سواق فق ��ط؛ ف�أ�صبح هناك اقت�صاد �أخ�ض ��ر تباع فيه �سلع ومنتجات خ�ض ��راء ،وله ح�سابات
قومية خ�ضراء مثل :الدخل الأخ�ضر ،وامليزانية اخل�ضراء ،وميزان املدفوعات الأخ�ضر.
�أك�ث�ر م ��ن ذلك �أ�صبحت هن ��اك م�ؤ�س�سات خ�ضراء مث ��ل :البنوك اخل�ضراء واملح ��ال التجارية
اخل�ضراء ،وقطاع ��ات اقت�صادية خ�ضراء مثل :البناء الأخ�ضر والطاق ��ة اخل�ضراء ......ورغم �أن
اللون الأخ�ضر الذي تو�صف به ال�سلع �أو احل�سابات القومية �أو البنوك ال عالقة له بالزرع �أو الأ�شجار
اخل�ض ��راء؛ لك ��ن هذه الأ�شجار اخل�ضراء وما تروي بها من مي ��اه ،وما حتتاجه من هواء ،وما تنتجه
م ��ن ثمار و�أخ�شاب عنا�صر هامة من عنا�صر االقت�صاد الأخ�ض ��ر؛ لأن م�صطلح االقت�صاد الأخ�ضر
أ�سا�س ��ا نتيجة الرب ��ط بني االقت�صاد والبيئة مب ��ا فيها من موارد مثل :املي ��اه والغابات والنفط
ج ��اء � ً
والهواء وغريها.

 2-15تعريف االقت�صاد الأخ�ضر

ه ��و منوذج اقت�صادي تنم ��وي جديد �سريع النمو يقرتح فى مقابل النم ��وذج االقت�صادي ال�سائد والذي
يو�ص ��ف باالقت�ص ��اد الأ�سود واملعتمد علي حرق الوقود الأحفوري مثل الب�ت�رول والفحم والغاز الطبيعي
كم�صدر للطاقة  ,ويرتكز االقت�صاد الأخ�ضر علي معارف اقت�صاديات البيئة والتى تتوازن مع االعتماد
املتب ��ادل بني النظ ��م االقت�صادية و جمموعة النظ ��م الطبيعية ،ومدي االنعكا�س ��ات ال�سلبية للأن�شطة
االقت�صادية علي �إ�شكاليات الدفيئة و التغيريات املناخية.

 3-15الإقت�صاد الأخ�ضر والتنمية امل�ستدامة

يعد االقت�صاد الأخ�ضر اقت�صاد ًا نظيف ًا ،يعتمد على التنمية اخل�ضراء ،فهو ي�ستخدم املوارد والطاقات
ا�ستخدام� � ًا �أمثل� ،إذ �أنه ال ينتج ب�شكل جائ ��ر و�إمنا ب�شكل يوائم البيئة ويحافظ عليها دون �أية م�ساهمة
ف ��ى تولي ��د انبعاثات ت�ؤثر �سلبا على البيئ ��ة والإن�سان .علي حني يعد االقت�صاد الأ�س ��ود اقت�صاد ًا جائر ًا
ي�س ��يء للبيئة ،ما ي�ستدعي اهدر ًا للم ��وارد على امل�ستوى امل�ستدام ،فهو اقت�ص ��اد ي�سوده ال�سباق لزيادة
الرثوة دون الأخذ فى االعتبار معايري البيئة النظيفة والتنمية امل�ستدامة.
وين ��درج �ضم ��ن مو�ضوعات االقت�ص ��اد الأخ�ضر امل�سائل اخلا�ص ��ة بتوليد الطاقة اخل�ض ��راء باالعتماد
عل ��ي م�صادر الطاق ��ة املتجددة كبديل للوق ��ود الأحفوري  ،وك ��ذا و�سائل احلفاظ عل ��ي الطاقة و�صوال
ال�ستخدامها الر�شيد.
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وي ��روج لالقت�ص ��اد الأخ�ض ��ر بقدرته علي �إنقاذ االقت�ص ��اد العاملي من مرحل ��ة طويلة �أخرى من
الركود ،وفقدان الوظائف ،وتفاقم الفقر ،مع جتنب التلوث البيئي و ن�ضوب املوارد الطبيعية و التدهور
البيئي و م�شكلة الدفيئة مما يحقق منو ًا اقت�صادي ًا م�ستدام ًا بالفعل.
ولن�أخ ��ذ على �سبيل املثال جمال الطاقة النظيفة ،فعل ��ى ال�صعيد العاملي هناك  2.3مليون عامل
يعمل ��ون بالفع ��ل فى جمال تكنولوجي ��ات الطاقة املتجددة .وت�شري التقدي ��رات �إىل �أن اال�ستثمارات فى
ه ��ذا املج ��ال بحلول عام  2030ميكن �أن تن�شيء �أكرث من  20مليون وظيفة على امل�ستوى العاملي ،مبا فى
ذل ��ك  2.1مليون وظيفة فى جمال طاقة الرياح ،و 6.3مليون فى الطاقة ال�شم�سية ،و 12مليون وظيفة
ف ��ى الزراعة وال�صناعة على �أ�سا�س الوقود احلي ��وي .وباملقارنة ،ف�إن �إجمايل العمالة فى النفط والغاز
و�صناعات تكرير النفط يزيد قليال على  2مليون وظيفة .وكما نرى ،ف�إن الأرقام تتحدث عن نف�سها.
وفى درا�سة حديثة مقدمة للمجل�س الأمريكي للبناء الأخ�ضر (يوليو  )2009عن فر�ص العمل التي
�أتاحه ��ا قطاع البناء الأخ�ضر بالواليات املتحدة الأمريكية فى الفرتة من � 2000إيل  2008والتقديرات
املتوقع ��ة للف�ت�رة من  2009ايل  2013تق ��در فر�ص العمل للف�ت�رة الأويل ب  2.4مليون ترتفع �إيل 7.9
مليون للفرتة الثانية ،فى حني تقدر الدرا�سة م�ساهمة قطاع البناء الأخ�ضر فى الناجت املحلي الإجمايل
ب  173مليون دوالر �أمريكية للفرتة الأويل وب  554مليون دوالر للفرتة الثانية.
ولق ��د لوحظ خالل العقد احلايل تزايد �إقبال �شركات الأعم ��ال اخلا�صة علي«تخ�ضري» منتجاتها
والتطل ��ع نحو العامل اجلديد ،ففى �إطار جزء من حملة «البيئة النظيفة» ل�شركة جرنال �إلكرتيك ،جنح
مهند�سو ال�شركة فى حتويل واحدة من �أقدم و�أقوى �أ�شكال النقل �إىل معجزة موفرة للطاقة هي قاطرات
ال�س ��كك احلديدي ��ة الهجني والتي تخف�ض ا�سته�ل�اك الوقود بن�سبة  15فى املائ ��ة ،وتخف�ض االنبعاثات
بن�سبة  50فى املائة مقارن ًة بالقاطرات التي تعمل اليوم.
ومل يقت�ص ��ر الأمر علي العامل املتقدم ،بل هناك فى الدول النامية جند �أنه يعك�س اهتمام القطاع
اخلا� ��ص باال�ستثمار فى الأن�شطة اخل�ضراء ،حيث قامت جرام�ي�ن �شاكتي ،وهي �شركة �أن�ش�أها احلائز
على جائزة نوبل لل�سالم الربوفي�سور حممد يون�س فى بنجالدي�ش .ب�إحداث ثورة كبرية فى جمال الطاقة
املتج ��ددة منذ ع ��ام  ،1996فقد م ّولت وباعت وحدات طاقة �شم�سية ووف ��رت م�صادر الطاقة النظيفة
لأك�ث�ر من  8000منزل فى بنجالدي�ش كل �شه ��ر .و�أ�صبحت الن�ساء الالتي ا�شرتين هذه الوحدات فيما
بعد موزعات للطاقة ،ويبعن الطاقة ال�شم�سية �إىل املنازل املجاورة مببالغ ال تزيد على التكلفة ال�شهرية
لوقوده ��ن التقلي ��دي م ��ن الكريو�سني .وتتطل ��ع ال�شركة �إيل حتويل ملي ��ون منزل من ا�ستخ ��دام مواقد
الكريو�سني ال�ضارة بال�صحة �إىل ا�ستخدام الوحدات ال�شم�سية بحلول العام املقبل.
ف ��ى ظل عدم متك ��ن �آليات ال�سوق من ت�ضم�ي�ن تكاليف التدهور البيئ ��ي واملناخي الرتفاع معدالت
الربحي ��ة التجارية امل�ستقبلية وتكلفة البحث والتطوي ��ر والت�سويق مل�صادر الطاقة واملنتجات اخل�ضراء،
لي� ��س م ��ن املتوق ��ع �أن تظهر غالبي ��ة �شركات قط ��اع الأعمال ع ��ن طواعية اجتاها مماث�ل ً�ا لالجنذاب
لال�ستثم ��ار فى �أن�شطة حماي ��ة البيئة .وعلية يحتاج االقت�صاد الأخ�ض ��ر �إيل �سبل الدعم احلكومي فى
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�ص ��ورة حزمة من احلواف ��ز ال�سوقية حلفز قطاع الأعم ��ال علي اال�ستثمار فى انت ��اج ال�سلع واخلدمات
اخل�ض ��راء .و يعد القانون الأملاين للطاقة املتجددة و الت�شري ��ع الأمريكي لال�ستعادة و�إعادة اال�ستثمار
لع ��ام  2009والعدي ��د من الت�شريعات لدول االحتاد الأوروبي �أمثلة لأطر ت�شريعية من�شئة حلوافز ت�ستند
�إيل �آليات ال�سوق وت�ؤدي �إيل ت�سارع معدالت االقت�صاد الأخ�ضر.
ولق ��د ق ��ام برنامج البيئة للأمم املتح ��دة فى خريف عام  2008وفى خ�ض ��م الأزمة املالية العاملية
الراهن ��ة بدع ��وة احلكومات تبني م ��ا �أطلق عليه العه ��د الأخ�ضر العامل ��ي " " Global Green Deal
وال ��ذي مبقت�ضاه حتث احلكومات علي دعم التحول االقت�ص ��ادي �إيل اقت�صاد �أكرث اخ�ضرارا يكون من
�ش�أن ��ه �إعادة احلي ��اة �إيل االقت�صاد العاملي ،وزي ��ادة فر�ص التوظف مع حث العم ��ل ملواجهة التغيريات
املناخي ��ة والتدهور البيئي والفقر ،ويقرتح برنام ��ج البيئة للأمم املتحدة �أن يتم �إنفاق اجلانب الأعظم
من حزم التحفيز االقت�صادي والتي تقدر بحوايل  3تريليون دوالر فى املجاالت اخلم�سة التالية:
1 .1رفع كفاءة ا�ستخدام الطاقة للمباين القدمية واجلديدة.
2 .2التحول �إيل ا�ستخدام م�صادر الطاقة اجلديدة واملتجددة.
3 .3زيادة االعتماد علي نظم النقل امل�ستدامة.
4 .4م�سان ��دة البنية الأ�سا�سي ��ة االيكولوجية للكوكب �شامل ��ة نظم املياه العذب ��ة ،الغابات ،الرتبة،
ال�شعاب املرجانية.
5 .5دعم نظم الزراعة امل�ستدامة �شاملة الإنتاج الع�ضوي.
وبه ��دف م�ساعدة الدول الفق�ي�رة علي اجناز الأهداف التنموية للعقد الإمنائي مع حتقيق درجات
الخ�ض ��رار اقت�صادياته ��ا ،يدعو العه ��د الأخ�ضر العاملي لربنام ��ج الأمم املتحدة للبيئ ��ة � ،إيل عدد من
الإجراءات �أهمها:
1 .1التو�سع فى منح نظم االئتمان متناهي ال�صغر.
�2 .2إ�صالح نظم دعم الوقود الأحفوري وحتويله �إيل تنمية م�صائد الأ�سماك .
3 .3جعل نظم املعونة االقت�صادية �أكرث اخ�ضرار.
وق ��د مت عر� ��ض ومناق�شة العهد الأخ�ضر العاملي فى قمة لندن ملجموع ��ة الع�شرين (ابريل )2009
وك ��ذا مت حتديث وثيق ��ة العهد و�إعادة عر�ضها علي قمة بت�سربج ملجموع ��ة الع�شرين (�سبتمرب )2009
وق ��د خل�ص العهد الأخ�ض ��ر العاملي بعد حتديثه �إيل حث جمموعة الع�شرين �إيل �إنفاق  750بليون دوالر
�أمريك ��ي من جملة حزم التحفيز االقت�صادي والبالغ ��ة  2.5تريليون دوالر �أمريكي نحو �إن�شاء اقت�صاد
�أخ�ض ��ر يقل ��ل من االعتماد علي الوقود الأحفوري ويت�صدي للفقر ،و يولد فر�ص ًا جيدة للعمل ،و يحفظ
ويحاف ��ظ عل ��ي نظمنا الطبيعية ،و يتحرك نحو ا�ستدامة اال�سته�ل�اك .ويبدو �أن هذه املبادرة تنجح فى
حتوي ��ل االنهي ��ار االقت�صادي من نقمة عل ��ى البيئة �إىل نعم ��ة .فمعظم الدول خ�ص�ص ��ت ن�سب ًا مرتفعة
م ��ن حواف ��ز دعم االقت�صاد املتده ��ور لربامج ت�صب فى "االقت�صاد الأخ�ض ��ر" .فلقد خ�ص�صت كوريا
اجلنوبية  80فى املائة من جمموع حزمة احلوافز لالقت�صاد الأخ�ضر ،وال�صني  38فى املائة ،والواليات
املتحدة  25فى املائة ،و�أملانيا  12فى املائة.
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وم ��ع ذلك فمازالت هناك تناق�ض ��ات مابني العهد الأخ�ضر العاملي لربنام ��ج الأمم املتحدة للبيئة
والآلي ��ات الراهنة للتجارة الدولية فيم ��ا يخ�ص الآخذ باحلوافز ال�سوقية ،فعلي �سبيل املثال ،اتفاقيات
منظم ��ة التج ��ارة العاملي ��ة حتوي قواعد �صارم ��ة �ضد �صور الدع ��م احلكومي خا�صة فيم ��ا يخ�ص تلك
املمنوحة لل�سلع الت�صديرية .وال �شك �أن مثل هذه التناق�ضات متثل معوقات ينبغي الت�صدي لها �إذا كان
مقدر للعهد الأخ�ضر العاملي لربنامج البيئة للأمم املتحدة �أن يطبق عامليا و بخا�صة فى الدول النامية،
فعل ��ي منظمة التجارة العاملية مراجعة قواعدها اخلا�صة بالدعم بحيث يتم مراعاة مقت�ضيات التحول
�إيل االقت�صادي ��ات اخل�ض ��راء .كما �أن احلاجة ما�س ��ة �إيل �إعالم احلكومات و املجتم ��ع الدويل بنتائج
البح ��ث ف ��ى كيفية قيام احلكومات برتوي ��ج االقت�صاد الأخ�ضر داخل حدوده ��ا دون التعر�ض ملواجهة
حروب جتارية با�سم االقت�صاد الأخ�ضر ،وكذا كيف ميكنها التعاون فى تن�سيق جهودها الت�سويقية طبقا
مل�ستوى دويل موحد.

4-5اجلهود املبذولة للتوجيه �إىل االقت�صاد الأخ�ضر

تعم ��ل احلكومة امل�صري ��ة علي عدة حماور من �أجل حتقي ��ق م�ستويات متزايدة م ��ن التنمية امل�ستدامة
زالتوجي ��ه �إىل �سيا�س ��ة الأقت�صاد الأخ�ضر الأق ��ل �إعتماد ًا على الكربون من خ�ل�ال حزمة من الربامج
القطاعية منه  ,علي �سبيل املثال ما يلي:

1-4-5الطاقة
.1

.2

.3
.4
352

1تخط ��ط وزارة الكهرباء للو�صول بن�صيب الطاق ��ة املتجددة �إىل  %20من الطاقة امل�ستهلكة فى
م�صر بحلول عام  ،2020منها  %12طاقة رياح و  %8طاقة مائية و�شم�سية.
2وزارة اال�ستثم ��ار تب ��دي اهتمام ��ا بج ��دوى تولي ��د الكهرباء من الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة واال�ستغالل
االقت�ص ��ادي لل�صحراء الغربية وج ��دوى اال�ستثمار املكثف فيها ،وفى كام ��ل ال�صحراء الغربية
امل�صري ��ة �س ��واء ب�إمكانية ا�ستثم ��ار زراعات الوقود احلي ��وي فى م�ساح ��ة  1.5مليون فدان من
الأرا�ضي واملياه الهام�شية غري امل�ستغلة فى منطقة الواحات لإنتاج الوقود ال�سائل البديل للبنزين
وال�س ��والر و�إن�شاء العديد من م�صانع تكريره هناك على منط م�صنع ال�سوي�س للوقود احليوي �أو
بتنفي ��ذ م�شروع الطاقة ال�شم�سي ��ة لتوليد الطاقة الكهربائية التي حتتاجه ��ا م�صر ومعها �أي�ضا
توف�ي�ر احتياجات دول �شمال �إفريقي ��ا وو�سط �أوروبا مبا �سيحقق تنمية كبرية لهذه امل�ساحة غري
املق ��درة من الوط ��ن ويعيد توزيع ال�سكان ويوفراملاليني من فر�ص العم ��ل ويدر عائدا اقت�صاديا
كبريا للدولة ويجعل من م�صر م�صدرا ومركزا كبريا للطاقة الكهربية فى العامل والدول العربية
والأفريقية.
3ت�سته ��دف وزارة الكهرباء تر�شيد  %20من ا�ستهالك الطاقة بحلول عام  ،2022من خالل خطة
يبد�أ تنفيذها اعتبارا من العام احلايل حيث قامت الوزارة بطرح  6.1مليون ملبة موفرة للطاقة
 ,ف�ضال عن خطة وزارة ال�صناعة لرت�شيد الطاقة فى قطاع ال�صناعة بداية من عام .2015
4ت�صحيح هيكل �أ�سعار املنتجات البرتولية و �إعادة هيكلة قطاع الطاقة مبا ي�ضمن و�صول الدعم مل�ستحقيه.
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 2-4-5النقل
.1

.2
.3

.4
.5
.6

1قام ��ت وزارة الدول ��ة ل�شئون البيئة بالتعاون مع وزارة املالية وبن ��ك نا�صر بتنفيذ م�شروع �إحالل
التاك�س ��ي فى القاهرة الكربى والذي يه ��دف �إىل خف�ض � 264ألف طن من انبعاث ثاين اوك�سيد
الكربون �سنويا ف�ضال عن العائد االقت�صادي واالجتماعي لهذا امل�شروع.
2تقوم وزارة الدولة ل�شئون البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل ال�سيارات احلكومية للعمل بالغاز
الطبيعي بدال من البنزين.
3قام ��ت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتعاون مع وزارة التج ��اره وال�صناعة بنجاح فى حظر �إنتاج
وا�سترياد الدراجات البخارية ثنائية الأ�شواط  .كما تقوم االن ب�إعداد م�شروع للحظر التدريجى
لإ�ستخدام هذا النوع من املوتو�سيكالت و�إ�ستبدالها مبوتو�سيكالت رباعية اال�شواط حتقق خف�ض
تلوثات الهواء ال�صادرة عنها .
4ت�شرع وزارة الدولة ل�شئون البيئة فى تنفيذ برنامج �إر�شادي ال�ستدامة نظم النقل.
5تدعم الدولة نظم النقل اجلماعي حيث يتم �إن�شاء اخلط الثالث ملرتو الأنفاق.
�6إعداد م�شروع قانون م�شاركة القطاعني العام واخلا�ص فى م�شروعات البنية الأ�سا�سية من �أجل
ج ��ذب مزيد من اال�ستثمارات مبا فى ذلك ف ��ى قطاع الطاقة مبا يتيح التكيف مع �آثار التغريات
املناخية.

 3-4-5ال�صناعة
.1

.2
.3
.4
.5
.6

1تنف ��ذ وزارة الدول ��ة ل�شئون البيئة برناجمي التحكم فى التلوث ال�صناعي و حماية البيئة للقطاع
اخلا� ��ص وقط ��اع الأعمال الع ��ام ال�صناعي والل ��ذان ي�شم�ل�ان  120م�شروعا للحد م ��ن التلوث
ال�صناعي.
2ت�شجيع التحول نحو ال�صناعات ر�شيدة اال�ستهالك للمواد الطبيعية والطاقة واملياه.
3ت�شجيع الإنتاج ال�صناعي الأنظف.
�4إعادة توزيع اخلريطة ال�صناعية مل�صر ،وتوطني ال�صناعات باملدن اجلديدة.
5التو�سع فى دعم ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة فى جمال البيئة.
�6إعادة ا�ستخدام املياه و التحكم فى ال�صرف ال�صناعي.

 4-4-5الزراعة:
.1
.2
.3

.4

1حتقيق اال�ستخدام امل�ستدام للمواد الزراعية الطبيعية.
2الرتكيز علي �أ�ساليب الإدارة الزراعية املتكاملة.
3رف ��ع كفاءة ا�ستخدامات املي ��اه فى الزراعة ،وحت�س�ي�ن نظم الري وال�ص ��رف ،وتعديل الرتكيب
املح�صويل ل�صالح الزراعات الأقل ا�ستهالكا للمياه.
�4إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف الزراعي وال�صرف ال�صحي.
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 5-4-5التدابري امل�ؤ�س�سية:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

354

1تعديل الت�شريعات البيئية و تطوير نظم الإدارة البيئية.
2زيادة التوجه نحو التنمية االقت�صادية اخل�ضراء الأقل اعتمادا علي الكربون.
3ا�ستكمال الإطار امل�ؤ�س�سي لإدارة اجلهود الوطنية للتكيف مع �آثار التغريات املناخية.
�4إدراج البعد البيئي فى امل�شروعات التنموية.
5تبني �سيا�سات مالية داخلية حمفزة وداعمة للمن�شات ال�صديقة للبيئة ،وتغليظ العقوبات املوقعة
�ضد املمار�سات البيئية اخلاطئة.
�6إط�ل�اق وزارة اال�ستثمار للم�ؤ�شر امل�صري للم�سئولية االجتماعي ��ة لل�شركات ال 100املدرجة فى
البور�ص ��ة مت�ضمنا النواحي البيئية واالجتماعية التي تقوم به ��ا ال�شركة وهو ما �سي�ؤدى ب�صورة
غ�ي�ر مبا�ش ��رة �إىل تخفي�ض هذه ال�ش ��ركات النبعاثاتها احلرارية للتوافق م ��ع القوانني واملعايري
البيئية.
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1-16مقدمة

منذ اكت�شاف الإ�شعاع امل�ؤين بوا�سطة ماري كورى قبل �أكرث من � 100سنة ،مت تطبيق العديد من
اال�ستعماالت املفيدة له فى معظم الأن�شطة التي مت�س احلياة الإن�سانية ،وفى املجاالت املختلفة من
الطب �إىل االت�صاالت ،ومن درا�سة املوارد املائية �إىل علم الآثار .وعلى الرغم من هذا ،ف�إن الإ�شعاع
امل�ؤين له ت�أثري �ضار وخطري؛ وذلك �إذا ا�ستعمل بدون �إجراءات وقائية �صحيحة ،فقد ي�سبب ال�سرطان
حينما ي�ستعمل بطريقة ع�شوائية ،وعلى اجلانب الآخر ميكن �أن يعالج ال�سرطان –�أي�ضا-حينما ي�ستعمل
بعناية بوا�سطة متخ�ص�ص ماهر .لذا ،يجب احلذر عند ا�ستعمال جرعة حا�سمة من الإ�شعاع ،ويكون
قيا�س اجلرعة الإ�شعاعية هو م�صدر الأمان وال�ضمان احلقيقى ب�أن يبقى مفيد ًا دائم ًا.
�إن تعقيم املنتجات الطبية بالإ�شعاع عرف مبكر ًا وا�ستحوذ علي ن�سبة كبرية من عمليات تعقيم
تلك املنتجات وذلك خالل ال�سبعينيات من القرن املا�ضى .ا�ضافة �إىل ذلك كانت معاجلة املركبات
الكيميائية البوليمارية بالإ�شعاع مهمة البداية ،والزالت توا�صل انت�شارها فى تقدمي التطبيقات املبتكرة
�سنة بعد �سنة� .أما �أعظم ثالث تطبيق فهو املعاجلة الوا�سعة ملعاملة الغذاء بالإ�شعاع الذى حقق منوا
واعدا ومازال فى منو م�ستمر.
لقد مت تطوير تقنية �صناعية جديدة للإ�شعاع امل�ؤين تتعلق مبعاجلة املخلفات الغازية وال�سائلة ت�شمل
ثالثة حماور هى :معاجلة غازات املداخن بالإ�شعاع االلكرتونى (لإزالة �أكا�سيد الكربيت والنيرتوجني)،
تنقية مياه ال�صرف ،و�أخري ًا تعقيم روا�سب مياه ال�صرف ال�صحى .وقد يبدو ان املجاالت الثالثة
خمتلفة فى تطبيق تقنية الإ�شعاع وتعتمد فى الغالب على املعجالت االلكرتونية ،لكنها تتفق فى �أهميتها
حلماية البيئة.

 2-16معاجلة الإ�شعاع للملوثات البيئية الغازية وال�سائلة

�أ�صبحت م�شاكل التلوث البيئي وت�آكل م�صادر الرثوة الطبيعية حمل انتباهه متزايد فى كافة
�أنحاء العامل فى ال�سنوات الأخرية� ،إىل جانب الكثافة ال�سكانية املتزايدة ،وزيادة التعمري والتطبيقات
ال�صناعية املختلفة من الب�شر �أدت جميعها �إىل تلوث البيئة .فالوقود الأحفوري مثل الفحم والغاز
الطبيعي والنفط ،والذى ميثل امل�صدر الرئي�سي لإنتاج الطاقة احلرارية والطاقة الكهربائية ،م�س�ؤول
عن انب ْعاث عدد كبري من امللوثات �إىل الغالف اجلوى ،هذا اىل جانب الغازات املنبعثة من ال�صناعات
املختلفة ،وحمطات الكهرباء ،وم�صانع ال�سرياميك ،وال�سجاد والأ�سمنت والتي حتتوى على :الكربون،
الهيدروجني،الأك�سجني ،الأبخرة الع�ضوية ،بالإ�ضافة �إىل مكونات �أخرى ،مثل املعادن ،مركبات
النيرتوجني والكربيت .والي�ؤثرالتلوث بكل هذه امللوثات الغازية على البيئة الهوائية فقط ،لكنه يعد
�سبب ًا رئي�سي ًا لتلوث املاء والرتبة� ،إذ �أن هذه امللوثات ت�ؤدي �إىل ظاهرة الأمطار احلم�ضية ،وهى ظاهرة
ت�ؤثرعلى �صحة الإن�سان ،وزيادة ت�آكل وموت النباتات والغابات.
من امل�سلمات فى الوقت احلاىل �أن حوايل ثلث �سكان العامل يعي�شون فى بلدان تعانى فقر ًا فى
معدالت �إمدادات املياه ،حيث �أن ا�ستهالك املاء �أعلى بع�شرة فى املائة من املوارد املتوفرة من املاء العذب،
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و�إذا ا�ستمر منط اال�ستهالك احلايل ،فان ثلثني من ال�سكان فى العامل �سيعانون من فقر فى معدالت
�إمدادات املاء بحلول �سنة  .2025وتعد احلالة املرتدية مل�صادر املاء العذب فى العامل ،من الناحية الكمية
والنوعية ،فى مقدمة الق�ضايا البيئية فى هذا القرن .من جهة �أخرى ال ميكن فى الوقت احلاىل زيادة
املخزون العاملي للماء العذب املتوفر على الكرة الأر�ضية؛ ومع مرور الوقت ف�إن الب�شر جميعا �سوف
يواجهون فى امل�ستقبل خماطر الإعتماد علي هذا املخزون الثابت .الأمر الذي يتطلب �ضرورة البحث عن
طرائق جديدة لتطوير التقنيات امل�ستخدمة فى تنقية وتنمية امل�صادر الطبيعية للماء.
لقد �أ�صبح وا�ضح ًا �أن امل�شاكل البيئية مل تعد فقط حملية �أو �إقليمية بل �أ�صبحت ت�ؤثرعلى كل
الب�شر اقت�صادي ًا وتقني ًا ومطلوب ال�سيطرة على انبعاثات الغازات وال�سوائل ال�ضارة بوا�سطة اجلميع،
وبخا�صة العلماء الذين يعملون فى اجتاهات عديدة .ولقد قدم علماء تكنولوجيا الإ�شعاع خالل العقود
القليلة املا�ضية عرو�ض ًا حلل امل�شاكل البيئية املختلفة بطرائق غري تقليدية.
وفى �أوائل الثمانينات مت فى اليابان تطوير تكنولوجيا املعجالت الإلكرتونية ملعاجلة الغازات
املنبعثة من املداخن فى اليابان .ومت نقل هذه العملية على النطاق التجريبي �إيل الواليات املتحدة
الأمريكية و�أملانيا واليابان وال�صني وبولندا ،و�أ�صبحت مطبقة على نطاق جتارى ملعاجلة غازات املداخن
ل�صناعات الفحم فى ال�صني وبولندا .ففى بولندا علي �سبيل املثال يعالج تقريب ًا �سبعة وع�شرون �ألف
مرت مكعب فى ال�ساعة من غازات مداخن ال�صناعات املختلفة ،وقد �أثبتت بكفاءة عالية �إزالة �أكا�سيد
الكربيت والنيرتوجني (بن�سبة حواىل  % 90لأكا�سيد الكربيت و  % 70لأكا�سيد النيرتوجني) وانتاج
�سماد عايل اجلودة كمنتج ثانوى .مما يجعل هذه التقنية تتفوق على الطرائق التقليدية من الناحية
التقنية والإقت�صادية.
وميكن اعتبار روا�سب مياه ال�صرف ال�صحى (احلم�أة) كنفايات وخملفات ناجتة عن عمليات
معاجلة مياه ال�صرف كمخ�صب و�سماد زراعي له قيمته .ولكن يحول دون ا�ستخدامها تلوثها بالكائنات
احلية املجهرية امل�سببة للأمرا�ض والتي حتد من ا�ستعما َلها كمخ�صب فى التطبيقات الزراعية .وقد
مت ا�ستعمال �إ�شعاع جاما من م�صدر م�شع مثل الكوبالت  ،60-فى تعقيم هذه الروا�سب وقد بد�أ تطبيق
ذلك فى الهند منذ  ،1992ومت ت�صميم وحدة ملعاحلة هذه النفايات بقدرة 110م 3فى اليوم ،وقد
اثبتت التجربة �أن هذه العملية �سهلة وفعالة وب�سيطة وميكن �أن ت�ستعمل ب�شكل عملى ومفيد لإنتاج
�سماد ع�ضوى �صالح لال�ستعمال فى التطبيق الزراعي .ولكن فى حالة وجود عنا�صر ثقيلة فى ال�صرف
ال�صحي ف�إن �أ�شعة جاما ال تكون كافيه وحتتاج احلم�أة فى هذه احلالة �إيل معاجلات كيميائية خا�صة
قبل التعامل معها ب�أ�شعة جاما.
كما �أن تطهري مياه ال�صرف بالإ�شعاع بغر�ض �إعادة اال�ستعمال القت جناح ًا كبري ًا من قبل
عدد من الباحثني ،حيث ميكن �أن تتم عملية التعقيم بجرعه ا�شعاعية �أقل من 1كيلو جراي ،والتي
تعترب طريقة اقت�صادية مقارنة باملطهرات التقليدية الكيميائية للماء التي قد ال ت�ؤثر على البكترييا
�أو يجب ا�ستعمالها بكميات كبرية مما يزيد التكلفة عند ا�ستخدام الطرائق التقليدية احلالية لتطهري
مياه ال�صرف ال�صحى.
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وفيما يتعلق باملعاجلة الإ�شعاعية ملياه ال�صرف ال�صناعي ف�إن الهدف هو حتويل امللوثات غري
القابلة للتحلل �إىل مواد قابلة للتحلل با�ستعمال املعجالت االلكرتونية عالية القدرة والتى ميكن من
خاللها معاجلة مياه ال�صرف ال�صناعى امللوثة بتكاليف اقت�صادية وب�شكل فعال .وميكن القول �إن
معاجلة مياه ال�صرف ال�صناعي بالإ�شعاع مو�ضع بحث فى العديد من البلدان وقريبة من التطبيق.
ففى جمهورية كوريا مت التو�صل اىل نتائج متهيدية مت تطبيقها بنجاح على خملفات م�صانع
الن�سيج ،التى اثبتت فاعلية تقنية املعاجلة بالإ�شعاع على تقنيات املعاجلة التقليدية .وقد مت بناء م�صنع
جتريبي ملعاجلة مياة ال�صرف مل�صنع ن�سيج حتتوى على �صبغات وملوثات �صناعية جمهز مبعجل
�إلكرتونى ،يهدف ملعاجلة نحو  10.000م /3يوم .وقد بلغت قدرة املعجل الإلكرتونى  400كيلو وات،
والتكاليف الإجمالية للم�صنع تبلغ حوايل  4.5مليون دوالر امريكى.
وكذلك اثبتت التجارب التى �أجريت فى ال�سنوات الأخرية فى اليابان وبولندا و�أوكرانيا ب�أنه
�إىل جانب  ، NON ,SO2ميكن التخل�ص من الكيماويات ال�ضارة ،وبخا�صة املركبات الع�ضوية الطيارة
( )VOCsالتى تنتج �أثناء عمليات االحرتاق ،وذلك ب�أمان تام بوا�سطة املعجالت االلكرتونية.
ويعتمد م�ستقبل تطبيقات تكنولوجيا الإ�شعاع فى الأغرا�ض البيئية على التطورات التقنية فى
املعجالت الإلكرتونية ،خ�صو�ص ًا فى ت�صميم وت�صنيع املعجالت ال�صغرية احلجم بالكفاءة الكهربائية
العالية والأقل �صيانة .مما يخف�ض تكاليف تقنية الإ�شعاع ومتنحه ميزة تناف�سية مرتفعة خا�صة فى
التطبيقات البيئية.
ان برامج معاجلة الإ�شعاع الإلكرتونى للملوثات الغازية وال�سائلة ،وبخا�صة مداخن الغازات
تنقية مياه ال�صرف ال�صناعى وتعقيم روا�سب مياه ال�صرف ال�صحى� ،أ�صبحت مطبقة فى البالد
الأوروبية وكذلك فى ال�صني واليابان .كما �أن العديد من الدول النامية فى �شرق وغرب �آ�سيا تهتم
بتكنولوجيا درا�سات اجلدوى وتتطلع �إىل امل�ساعدة فى التدريب وبناء القدرات.
ومما �سبق فقد مت ا�ستعرا�ض فوائد تقنية معاجلة امللوثات بالإ�شعاع مقارنة بالتقنيات
التقليدية ،وقد عر�ضت وجهات النظر التقنية واالقت�صادية ،وهي جتربة مالئمة للتطبيق ب�شكل رئي�سى
�ضمن اال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية حلماية البيئة والتى ميكن �أن تن�شر على نطاق وا�سع وب�شكل مكثف
حول العامل� .إن مثل هذه الو�سائل احلديثة فى التطبيقات املختلفة ميكن �أن تكون مفيدة كتقنية قابلة
للتطبيق فى العديد من املجاالت ال�صناعية فى م�صر للتخل�ص وب�شكل جذرى من امللوثات ال�صناعية،
وميكن تو�ضيح ذلك من املثالني التاليني-:
1 .1معاجلة املركبات الع�ضوية الطيارة )-:(VOCs
من املهم معاجلة املركبات الع�ضوية الطيارة املت�صاعدة مع �أبخرة الغازات ،وذلك ل�ضررها لي�س
فقط على �صحتنا ،ولكن ل�ضررها على البيئة �أي�ض ًا .ففى عام � 1999أقرت احلكومة اليابانية
قانون ًا النطالق امللوثات وت�سجيل النقل ).(PRTR
وقد طالب هذا القانون ال�شركات ال�صناعية �أن يكون لديها تقارير دورية عن امللوثات التى انطلقت
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وكمياتها ،و�إىل �أى و�سط بيئى .وت�ضمنت �سجالت القانون قوائم لـ  354مادة ملوثة تت�ضمنها
العديد من املركبات الع�ضوية الطيارة ،وعلى ال�شركات التى ت�ستخدم املركبات الع�ضوية الطيارة
�أن تنتبه وت�أخذ فى اعتبارها التحكم فى تلك االنبعاثات.
وقد �أن�ش�أت وكالة الطاقة الذرية اليابانية تقنيات للحفاظ على البيئة ملعاجلة املركبات الع�ضوية
با�ستخدام ال�شعاع االلكرتونى.
2 .2معاجلة الديوك�سني-:
ينتج الديوك�سني فى غازات حمارق املخلفات ال�صلبة ،وغازات اليوك�سني غاية فى ال�سمية
الكيميائية� ،إذ �أنها ميكن �أن تتحد مع م�ستقبالت الهرمونات ،حمدثة م�شكالت خطرية للج�سم.
ومن �أخطر ما ي�ؤدى �إليه التعر�ض للديوك�سني تكوين عوامل م�سببات ال�سرطان واملطفرات وفى
اليابان ظهرت تقنيات جديدة ك�أولويات عاجلة للتخل�ص من الديوك�سني.
وقد �أ�صبح ال�شعاع االلكرتونى �أحد الطرائق املمتازة ملعاجلة الديوك�سني املنبعث فى �أبخرة الغازات
لأنه ال ميكن �أن يك�سر جزئ الديوك�سني بدون احلاجة �إىل معاجلة ثانوية لهذه الأبخرة.

 3-16تكنولوجيا معاجلة وحفظ الغذاءِ بالإ�شعاع

تعتمد القدرة على حفظ الغذاء وتخزينة لفرتة زمنية يعتمد على العديد من العمليات الكيميائية
والكيميائي ��ة احليوية والف�سيولوجية التى حتدث داخل الغذاء نف�سه ،مقرتن ًا مع التحلل الذى يحدث من
التلوث امليكروبي للغذاء .هذه العمليات ت�ؤدي فى النهاية �إىل تعفن الغذاء و�إىل خ�سارته.
وت�ستعمل عمليات املعاجلة التقليدية للغذاء مثل التعليب ،التجميد ال�شديد ،التدخني �أو ا�ضافة
م ��واد كيميائي ��ة للحفظ� ،ض ��د واحد �أو �أكرث من م�سبب ��ات تلف الغذاء� .إن تف ��ادى م�شكلة احل�شرات فى
احلب ��وب يتم معاجلتة حالي ًا ب�إ�ضافة مبيدات احل�شرات الت ��ي تعد من �أخطر م�صادر التلوث� .أما تقنية
معاجل ��ة الغ ��ذاء بالإ�شعاع فتعتم ��د علي احلد م ��ن عمليات التحلل حي ��ث يبطئ من التغ�ي�رات احليوي َة
والكيميائية والف�سيولوجي َة التى تحَ دث فى الغذاء� ،إىل جانب �أنها تقتل �أي�ضا احل�شرات والكائنات احلية
املجهرية.
�إن تطبي ��ق تقنية معاجلة الغذاء بالإ�شعا ِع ي�سمح للغ ��ذاء بالتغلب على عوامل التحلل الداخلى،
ويق�ضى على امللوثات البكتريية اخلارجية وكذلك على احل�شرات داخل الغذاء �إىل جانب �أنه مينع عملية
�إعادة التلوث املكروبية.
ميكن �أن يعالج الغذاء بالإ�شعاع ملنع الآتي- :
تزري ��ع الب�ص � ِ�ل والثوم والبطاط ��ا ،ولتَمدي ��د فرتة تخزي ��ن الفراولة وعي� ��ش الغراب
.1
والكرز�،إىل جانب الق�ضاء على احل�شرات فى احلبوب والفاكهة.
لقتل الكائنات احلية املجهرية امل�سببة لتعفن ال�سمك واللحم.
.2
حلفظ الأع�شاب املجففة ولت�أخري ن�ضوج الفاكهة واخل�ضار.
.3
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ومعاجل ��ة الغذاء بالإ�شع ��اع تغطى كل �أنواع امل ��ود الغذائية ،ولكن لكل ن ��وع اجلرعة الإ�شعاعية
املنا�سب ��ة له ،بل وتختل ��ف �أي�ضا اجلرعة املعاجلة طبقا للهدف املن�شود م ��ن احلفظ �أو املعاجلة .وب�شكل
عام فقد قامت جلنة من خرباء الغذاء فى مراجعة �شاملة لعمليات معاجلة الغذاء بالإ�شعاع و�أفادوا فى
تقري ��ر دوىل ع ��ام � 1980أن ت�شعيع الغذاء بجرعة �أقل من  10كيلوجراى �ستكون �آمنة متام ًا لال�ستهالك
الآدمى وب�أنه لن تكون هناك م�ؤ�شرات على ت�أثريات �ضارة على ال�صحة العامة للإن�سان.
وق ��د ازداد االهتمام العاملى بتقني ��ة معاجلة الغذاء بالإ�شعاع ملا تقدمه ه ��ذه التقنية من حلول
للتغلب على اخل�سائر املتزايدة فى عملية حفظ الغذاء من �أمرا�ض وتلوث و�آفات وحتلل ت�صيب املخزون
اال�سرتاتيج ��ى للأغذي ��ة؛ كما �أن املخ ��اوف املتزايدة من الأمرا� ��ض املنقولة بالغ ��ذاء؛ والتجارة الدولية
املتزايدة فى جمال املنتجات الغذائية التي يجب �أن تطبق فيها موا�صفات اال�سترياد ال�صارمة من حيث
النوعي ��ة وال�صالحية واحلجر ال�صح ��ي كل هذه العوامل رجحت االجتاه نح ��و ا�ستخدام تقنية معاجلة
الغذاء ا�شعاعيا .بالإ�ضافة اىل الزيادة امل�ستمرة فى التعليمات املقيدة املانعة بالكامل ال�ستعمال التعفري
الكيميائ ��ي بهدف ال�سيطرة على احل�شرات او امليكروبات فى الغذاء ،ف�إن تكنولوجيا ت�شعييع الغذاء تعد
بدي�ل� ًا فع ��ا ًال حلماية الغذاء �ضد كل هذه اال�ضرار وال حتتاج لإج ��راءات احلجر ال�صحي للمنتج املعالج
ا�شعاعي ًا.
طبق� � ًا لدرا�س ��ات منظمة الغذاء العاملية (الف ��او) ف�إن العامل يفقد بع ��د احل�صاد حواىل % 25
م ��ن الإنتاج الغذائي كل عام ب�سب ��ب احل�شرات والبكترييا والقوار�ض .وجتدر الإ�ش ��ارة �إىل �أن �إ�ستعمال
الإ�شع ��اع مبفرده فى معاجلة وحفظ الغذاء ،لن يحل كل م�ش ��اكل خ�سائر الغذاء ما بعد احل�صاد ،لكنها
تقني ��ة ميك ��ن �أن تلع ��ب دور ًَا مهما فى حتجيم واحلد من ه ��ذه اخل�سائر بالإ�ضاف ��ة اىل خف�ض االعتماد
عل ��ى مبيدات احل�شرات الكيميائي ��ة .وتفقد العديد من البلدان كميات كبرية من احلبوب ب�سبب الآفات
والقوار� ��ض واحل�ش ��رات بالإ�ضافة اىل جتذر الدرن ��ات النباتية ،مما دفع بلدان ع ��دة مثل باجنالد�ش،
ت�شيل ��ي ،ال�صني ،املجر ،اليابان ،جمهورية كوريا وتايالن ��د والواليات واملتحدة وكندا (حواىل  40دولة)
ايل ا�ستخ ��دام وتطبيق تقنية حفظ الغ ��ذاء باال�شعاع ،وكذلك التطبيق على املنتجات الزراعية (حبوب،
بطاطا ،توابل� ،سمك جم َفف ،ب�صل ،ثوم ،الخ) لل�سيطرة واحلد من خ�سائر الغذاء على نطاق جتاري.
ومن منظور �آخر ف�إن الأمرا�ض املنقولة بالأغذية امللوثة ت�شكل تهديد ًا وا�سع االنت�شار على �صحة
االن�س ��ان و�سبب ًا مهم ًا من �أ�سباب خف�ض مع ��دل الإنتاج االقت�صادي .حتى الدول املتقدمة تعانى من هذه
امل�شكل ��ة على الرغ ��م من الطرائق احلديثة فى انتاج الغذاء وتطبي ��ق املوا�صفات املت�شددة عند ا�سترياد
املواد الغذائية من اخلارج.
فى الواليات املتحدة التوجد اح�صائية دقيقة تو�ضح عدد املر�ضى ممن ا�صيبوا ب�أمرا�ض نتيجة
تناوله ��م لغذاء مل ��وث ببكترييا ممر�ضة ،وقد �سيق رقم تقريبى ع ��ام  1994من قبل جلنة عمل املجل�س
الأمريكى للعلم والتقنية الزراعية� ،أو�ضح �أن عدد احلاالت امل�صابة يرتاوح من  6.5مليون �إىل  33مليون
�سنوي ًا ،وعدد الوفيات قد ي�صل اىل  9.000حالة �سنوي ًا .تكنولوجيا ت�شعيع الغذاء تعترب حالي ًا الطريقة
املعروفة الوحيدة التى تتغلب ب�شكل فعال على هذه الأ�سباب املر�ضية فى الغذاء الطازج واملجمد.
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ولتقري ��ب مفهوم معاجلة الغذاء بالإ�شعاع ،يجب �أن نذكر �أن هناك كميات كبرية من امل�أكوالت
البحري ��ة املجمدة و�سيق ��ان ال�ضفادع ،بالإ�ضافة �إىل الأغذية اجلافة ،يت ��م معاجلتها �سنويا فى بلجيكا،
فرن�سا وهولندا .خمتلف �أنواع التوابل يتم معاجلتها حالي ًا بالإ�شعاع بد ًال من �أن تدخن وذلك فى العديد
م ��ن البل ��دان مثل الأرجنتني ،بلجي ��كا ،الربازيل ،كندا ،ال�ص�ي�ن ،الدمنارك ،فنلن ��دا ،فرن�سا ،هنغاريا،
اندوني�سي ��ا� ،إ�سرائي ��ل ،املك�سيك ،هولندا ،الرنوي ��ج ،جمهورية كوريا ،جنوب �أفريقي ��ا ،اململكة املتحدة،
الواليات املتحدة الأمريكية وم�ؤخر ًا م�صر.
�إن التج ��ارة الإقليمية والدولية للأغذية املعاجلة ا�شعاعيا تنمو ب�شكل مطرد و�أ�سواق الواليات
املتح ��دة الأمريكي ��ة واليابان �أ�صبحت متنع ا�ستعم ��ال وا�سترياد املنتج الغذائ ��ى املعالج بطريقة التعفري
الكيميائي ��ة مل ��ا لهذه الطريقة من خطر على �صحة الإن�سان .بينم ��ا القوانني والت�شريعات فى هذه الدول
ممثل ��ة فى وزارة الزراعة الأمريكية ( )USDAمنذ ع ��ام � 1996أ�صبحت تنتهج �سيا�سة جديدة ت�سمح
با�ست�ي�راد الفواكه الطازجة واخل�ضروات املعاجلة بالإ�شعاع �ض ��د ذباب الفاكهة .وت�شجع الدول النامية
الت ��ي تعتم ��د اقت�صادياتهم ��ا ب�شكل كبري على انت ��اج الغذاء والإنت ��اج الزراعي ،على معاجل ��ة منتجاتها
الزراعية والغذائية بالإ�شعاع كبديل �آمن عن طريقة التعفري الكيميائة �أو �أى طرائق تقليدية �أخرى.
املعاجل ��ة الإ�شعاع ��ة للغذاء ميك ��ن �أن تتم للأطعمة ف ��ى حالة التجمد .حي ��ث ال تتعر�ض للتلف
احلراري ،ويبقى الغذاء املعالج فى حالة جممدة وجيدة .املعاجلة الإ�شعاعية للغذاء عملية طبيعية لي�س
فيه ��ا �إ�ضافات كيميائية م�شاركة فى املعاجل ��ة .لذلك لي�س هناك بقايا كيميائية تبقى فى املنتج املعالج.
ت�شعي ��ع الغذاء ميكن �أن يطبق علي الأطعمة املغلفة ،وبذلك مينع �إمكانية �إعادة تلوثه �أثناء النقل الحقا.
وميك ��ن �أن تعالج به الأطعمة ن�ص ��ف ال�صلبة �أو ال�صلبة �أو ال�سائلة ،علما ب�أن النوعني الأخريين ال ميكن
�أن يعاجلا ب�شكل �سليم باحلرارة.
م ��د فرتة ال�صالحي ��ة للعديد من امل ��واد الغذائية مثل (الثم ��ار واخل�ضار واللح ��وم والدواجن
والأ�سم ��اك وامل�أكوالت البحرية) ميكن �أن يزداد �إىل حد كب�ي�ر باملعاجلة اال�شعاعية بجرعات منخف�ضة
ث ��م التربي ��د ب ��دون �أى ت�أثري  -على الإط�ل�اق  -على النكه ��ة �أو الق ��وام ،فقط التخل�ص م ��ن اجلراثيم
اجلراثيم مثل ال�سلمونيال من حلوم الدواجن ومنتجاتها مما يرفع �سقف فرتة ال�صالحية لهذه املنتجات
الغذائي ��ة .كما ان مد فرتة ال�صالحية للعديد من النبات ��ات املهمة ب�شكل جتاري مرغوبة جد ًا ،وهى فى
بع� ��ض احل ��االت حرجة مثل ت�أخري ن�ضوج املوز ،املاجنو والفراولة ،وت�صل فرتة ال�صالحية اىل  14يوم ًا،
لك ��ن يعتمد ذلك ب�شكل �أ�سا�سي على النوعية الأولي ��ة للطعام الطازج ،التي يجب �أن تكون جيدة .وميكن
للمنتجات املعقمة بالإ�شعاع ميكن �أن تخزن فى درجة حرارة الغرفة تقريب ًا ب�شكل غري حمدد املدة طاملا
ظل ��ت مغلفة .وي�ستفيد من الأطعمة املعقمة �إ�شعاعيا وي�ستفيد من فئات كثرية ي�أتي فى مقدمتها مر�ضى
امل�ست�شفي ��ات حيث �أن �ضعف نظام املناعة لديهم ي�ستوج ��ب منحهم غذا ًء معقم ًا .كما ي�ستفيد من هذه
املنتجات رواد الف�ضاء فى وكالة نا�سا واجلنود فى اجليو�ش.
�إن امل�شكلة الرئي�سية فى حفظ منتجات احلبوب والغالل هى اال�صابة باحل�شرات مثل :اخلناف�س
والعث وال�سو�س و�آخرون ،وهى ا�صابات تلحق �أ�ضرار ًا �شاملة فى املنتجات املخزونة .وتعترب معاجلة مثل
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ه ��ذه املنتج ��ات باال�شعاع هى طريق ��ة املكافحة الفعالة �ض ��د احل�شرات وبديل جيد ع ��ن بروميد امليثيل
املح ��رم دولي ًا ب�صفته من املواد امل�ستنفدة لطبق ��ة الأوزون ،و امل�ستعمل على نطاق وا�سع حاليا لل�سيطرة
عل ��ى الإ�صابة احل�شرية ،وا�ستخدام الإ�شعاع ف ��ى عملية املعاجلة ال ي�سبب اى تلوث كيميائى على العك�س
من ا�ستخدام بروميد امليثيل او الفو�سفني.
ونظ ��ر ًا لأن ح�ش ��رة ذباب ��ة الفاكه ��ة لها ت�أث�ي�ر �سلبى جدا على جت ��ارة الفواك ��ه الطازجة ،مثل
احلم�ضيات ،املاجن ��و ،والباباى والتي ت�صيبها هذه احل�شرة .وتنت�شر هذه احل�شرات ب�سهولة عن طريق
التجارة الدولية فى مثل هذه الثمار و�أي�ض ًا عن طريق ال�سياحة .وملنع �أو تقليل هذا اخلطر ،متنع العديد
م ��ن البلدان �إ�سترياد مثل هذه الثمار التى تتطلب معاجلة للثم ��ار امل�ستوردة .وهناك �أنواع كثرية لذباب
الفاكهة ،مثل البحر املتو�سط ،ذباب الفاكهة الكاريبي �أو املك�سيكي �أو ال�شرقي ،وهى �آفة تعرقل التجارة
م ��رار ًا وتك ��رار ًا بني كثري من البلدان ،وبني الواليات فى بلدان كبرية ،وقد وجد ان معاجلة هذه الفواكه
بالإ�شعاع ي�سيطر على ذبابة الفاكهة ب�شكل عملي كبري �إىل جانب الت�أثري على م�شاكل ح�شرية �أخرى.
م ��ن املع ��روف �أن �أى عملية حلفظ الغذاء �سرتفع من تكاليف تداول ��ه فى الأ�سواق مثل عمليات
التعلي ��ب ،التجميد ،الب�سرتة ،التربي ��د ،التعفري وبالت�أكيد ف�إن معاجلة امل ��واد الغذائية بالإ�شعاع �سرتفع
من تكاليف تداوله ،ولكن من ناحية �أخرى هذه املعاجلة �ستجلب املنافع �أي�ض ًا �إىل امل�ستهلكني من ناحية
توفري املنتجات والكميات مد فرتة ال�صالحية ،واملالئمة ،وحت�سني اجلوانب ال�صحية .وتقلي�ص وخف�ض
اخل�سائر �ستجلب دخ ًَال �إىل املنتجني والتجار ،وبالتبعية ،تعوي�ض كلفة املعاجلة.
وباتب ��اع التعليمات الدولية فى عملية ت�شعيع املنتج ��ات الغذائية ت�صبح الأخطار البيئية �أقل ما
ميكن .هناك مئات من الأطعمة املختلفة متت معاجلتها ا�شعاعيا فى حوايل  40دولة حول العامل ،و�أ�صبح
املنت ��ج الغذائ ��ى التجاري املعالج ا�شعاعيا ه ��و الأ�صل والأ�سا�س فى بلجيكا ،الربازي ��ل ،ال�صني ،فرن�سا،
اندوني�سيا� ،إ�سرائيل ،هولندا ،جنوب �أفريقيا ،تايلند ،الواليات املتحدة ,اليابان وتايالند و�آخرين.

 4-16تعقيم املنتجات الطبية بالإ�شعاع

يعتمد تعقيم املنتجات الطبية على قدرة الإ�شعاع اجلامى لقتل الكائنات احلية املجهرية
امل�سببة للمر�ض .وا�ستخدمت هذه التقنية فى عام  1956من قبل �شركة  Ethiconاملحدودة مب�شاركة
ال�شركة الهند�سية لل�ضغط العايل .وهى تقنية تقدم عدد كبري ًا من املنتجات الطبية املعقمة ذات
اال�ستعمال الوحيد مثل الإبر حتت اجللد ،القفازات املطاطية ،الرداء اجلراحي ،الخ ،.ويعترب تعقيم
املنتجات الطبية حالي ًا من �أكرب التطبيقات ال�صناعية فى جمال تكنولوجيا الإ�شعاع.
كانت الطريقة التقليدية للتعقيم هي با�ستخدام غاز �أك�سيد الإثيلني لتعقيم العديد من
املنتجات الطبية .وعادة تتطلب عملية تعقيم املنتجات الطبية بغاز �أك�سيد الإثيلني و�ضع املنتج كخطوة
�أوىل فى منطقة الرتطيب لفرتة زمنية حمددة .ت�سمح فيها لغازالتعقيم �أن يخرتق غالف املنتج لقتل
ما بداخله من بكرتيا ثم بعد التعر�ض تتم عملية تهوية املنتج للتخل�ص من الرتكيز العاىل للغاز حيث
�أنه غاز �سام ال ميكن ال�سماح بت�سربه اىل املري�ض �أثناء ا�ستعمالة لأى من املنتجات مما قد ي�ستغرق
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عدة �أيام بعد املعاجلة ب�أك�سيد الأثيلني .وبعد عملية الرتطيب ب�أك�سيد االثيلني ال ميكن ا�ستعمال املنتج
حتى يتم اختبار امل�ؤ�شرات احليوية للت�أكد من متام عملية التعقيم؛ هذا االختبار قد ي�ؤخر �إطالق املنتج
ملدة (� )7-3أيام �إ�ضافية.
كما نالحظ �أن عملية التعقيم التقليدية بغاز �أك�سيد الإثيلني ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال باملقارنة
بالتعقيم ب�أ�شعة جاما� .أي�ض ًا ،ا�ستعمال كمية كبرية من الغاز ال�سام ي�ؤدى اىل تلوث البيئة مقارنة
باملعاجلة بالإ�شعاع ،التي متثل حماية جيدة للبيئة .وطبق ًا للتعليمات الدولية ،ف�سيكون هناك حظر على
كل ال�شركات العاملة فى جمال تعقيم املنتجات الطبية ذات اال�ستعمال للمرة الواحدة التى ت�ستعمل
غاز اك�سيد االثيلني ت�صدير �أي من هذه املنتجات �إىل البلدان الأوروبية مامل يتم التعقيم با�ستعمال
تقنية �إ�شعاع جاما حيث �سيتم حترمي ا�ستعمال غاز �أك�سيد الإثيلني متاما اعتبار ًا من عام  2015فى
�أوروبا.

 5-16اخلال�صة والأهداف امل�ستقبلية

مل يعد ا�ستخدام �أ�سلوب "التخفيف" هو احلل الأمثل ملعاجلة م�شاكلنا البيئية فى جميع �أنحاء
طرائق غري تقليدية للتغلب على م�شاكل التلوث �ضرورة ملحة ،وذلك لكى
العامل .ولذا فقد �أ�صبح ابتكار
ِ
يعي�ش الإن�سان فى �أمان و�أَن ي�ساعد الطبيعة للحفاظ على البيئة النظيفة امل�ستحقة للأجيال القادمة.
وتبدو فى الأفق تقنية "الإ�شعا ِع" احلل ال�سحري حلاجاتنا امل�ستقبلية .فقد اثبتت تقنية الإ�شعاع
التفوق الوا�ضح على التقنيات التقليدية فى العديد من التطبيقات املختلفة ،طبق ًا ملا مت عر�ضه فى هذا
الف�صل ب�شكل وا�ضح من حيث وجهات النظر التقنية واالقت�صادية.
مت تطوير تقنية الإ�شعاع لتلعب دور ًا قيادي ًا فى حل امل�شاكل البيئية املختلفة مثل انبعاث امللوثات
الغازية واملاء امللوث الناجت عن ال�صرف ال�صحى وخمتلف النفايات ال�سائلة حيث تعر�ض تقنية الإ�شعاع
حلوال غري تقليدية لهذه امل�شاكل.
كما �أن املعاجلة الإ�شعاعية للغذاء عملية ال يدخل فيها �إ�ضافات كيميائية ولي�س هناك بقايا
كيميائية تتبقى فى املنتج املعالج .ويعترب ت�شعيع الأغذية البديل الآمن للمركبات الكيميائية نظر ًا للقلق
املتزايد ب�ش�أن معايري الأمان اخلا�صة با�ستعمال هذه املواد فى عمليات حفظ الأغذية مثل ثنائي بروميد
الإيثيلني �أو فو�سفني الأ�سيتيلني ،والذي �أثار حفيظة الكثري من البلدان حول العامل.
م�صر ،ك�إحدى البلدان النامية ،حتتاج لإ�سترياد مثل هذه التقنية الت�شعيعية لتنظيف البيئة،
ومعاجلة املاء واحل�صول على غذاء �صحي� ،إذ �أن تقنية الإ�شعاع رخي�صة و�آمنة وتقدم حلو ًال قوية مل�شاكل
التلوث وتخزين الغذاء لفرتات طويلة مثل القمح ،الفول ،الب�صل ،الثوم ،ال�سمك ،خمتلف �أنواع التوابل.
ومن خالل عمليات معاجلة الغذاء باال�شعاع ميكن توفريه �إما للت�صدير �أو لال�ستعمال املنتظم فى املناطق
ال�صحراوية لدفع عجلة التنمية و�أي�ضا للمع�سكرات اخلا�صة بالقوات امل�سلحة والأمن املركزي.
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تكنولوجيا الإ�شعاع فى م�صر
�أن�شىء املركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإ�شعاع عام  1977ومت ت�شغيل وحدة الت�شعييع
اجلامي باملركز عام  .1979وكان الهدف الأ�سا�سى من ان�شاء مركز تكنولوجيا الإ�شعاع هو نقل
التطبيقات املختلفة للمعاجلات الإ�شعاعية فى خمتلف املجاالت اىل م�صر .ومت الرتخي�ص لتعقيم
املنتجات الطبية ذات اال�ستخدام ملرة واحدة منذ ان�شاء املركز حتى بلغ العام املا�ضى 2009/2008
حواىل  8000طن من املنتجات الطبية حتتوى اكرث من  600منتج خمتلف (فلرت الغ�سيل الكلوى –
اجهزة نقل املحاليل – املفا�صل املعدنية – اخليوط اجلراحية – غيارات اجلروح واحلروق – �أغطية
الرئ�س – البالطو اجلراحى ومنتجات �أخرى كثرية ) .وقد مت �إ�صدار ترخي�ص ملعاجلة الأغذية اجلافة
(التوابل والتقاوى) بغر�ض الت�صدير ،وبلغ حجم معاجلة املواد الغذائية العام املا�ضى حواىل 5000
طن كلها للت�صدير .ويتم فى الوقت احلاىل �إن�شاء وحدة معاجلة �إ�شعاعية مبدينة الإ�سكندرية خلدمة
م�صانع املنتجات الطبية و�شركات ت�صدير املواد الغذائية مبناطق الوجه البحرى .وجتدر اال�شارة �إىل
�أن م�صانع ال�سرجنات مب�صر ال تعتمد فى تعقيم منتجها على الإ�شعاع ،على الإطالق فكل م�صنع جمهز
بوحدة تعقيم بغاز �أك�سيد الأيثيلني (غاز �سام و�سيتم حترمي ا�ستخدامة فى اوربا عام  .)2015وقد
جرى العديد من الدر�سات فى معامل مركز تكنولوجيا الإ�شعاع فى جماالت معاجلة الأغذية باال�شعاع
بغر�ض مد فرتة �صالحية عر�ضها للبيع (�أ�سماك بحرية نا�صر – الفواكة – القمح والبقول املختلفة
– م�صنعات اللحوم – البطاط�س والب�صل والثوم الطازج  ..وغريها ) وكانت النتائج �إيجابية للغاية
ومل تبد�أ خطوات التطبيق لعدم وجود ترخي�ص بذلك .واي�ضا حول معاجلة النفايات وامللوثات املختلفة
(نفايات امل�ست�شفيات وحم�أة ال�صرف ال�صحى وال�صرف ال�صناعى وغريها) ومن النتائج الهامة
التى يجب �أن ت�أخذ فى االعتبار �ضرورة ف�صل ال�صرف ال�صحى والزراعى عن ال�صرف ال�صناعى
الختالف طريقة املعاجلة اال�شعاعية والغر�ض املن�شود من املعاجلة� ،إذ ميكن للمعاجلة الإ�شعاعية
الق�ضاء على امللوثات البيولوجية واملبيدات والأ�سمدة والكيماويات الع�ضوية ،ولكن ال ميكن التخل�ص
من املعادن الثقيلة �إال من خالل عملية �إ�ضافية قبل �أو بعد املعاجلة الإ�شعاعية بغر�ض �سحب املعادن
الثقيلة من مياه ال�صرف.
و�أخري ًا ف�إن تقنية الإ�شعاع لها العديد من التطبيقات املتقدمة لإدارة املخلفات ال�صلبة،
وخملفات امل�ست�شفيات و�إزالة ملوثات الرتبة ومعاجلة التلوث الناجت عن املخلفات ال�سائلة للم�صانع.
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قائمة ببع�ض املخت�صرات امل�ستخدمة فى التقرير
BOD
CCRMP
Ch4
COD

Biochemical Oxygen Demand
Climate Change Risk Management Programme
Methane
Chemical Oxygen Depletion

Co2

Carbon Dioxide

DO

Dissolved Oxygen

EPA

Environmental Protection Agency

EPAP

Environment Pollution Abatement Programُ

GDP

Global Domestic Product

GHS

Globally Harmonized System of Classification &
Labeling of Chemicals

GWP

Global Warming Potential

HCFC

Hydro ChloroFluoroCarbon

HPMP

Hydro Chlorofluorocarbon Phase out
Management Plan
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IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

JICA

Japanese International Cooperation Agency

NH3

Ammonia

ODP

Ozone Depletion Potential

PCB's

Polychlorinated Biphenyls
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Pfcs

Per fluorocarbons

PM10

Particulate Matter

PRTR

Pollutant Release & Transfer Registers

REACH

Registration, Evaluation & Authorization of
Chemicals

REMIP

Regional Environmental Management
Improvement Project

SF6

Sulfur hexafluoride

USDA

United States Department of Agriculture

VOCs

Volatile Organic Compounds

WHO

World Health Organization
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CPM

Critical Path Method

AHED

Association for Health and Environmental Development

ALECSO

Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization

AMCEN

African Ministerial Conference On The Environment

ANC

Authority of New Communities

AOYE

Arab Office for Youth and Environment

APE

Association for the Protection of the Environment

AR4

Fourth Assessment Report

ARFI

Arab Regional Financial Institution

ATM

Air Traffic Management

AU

African Union

BASEL

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

BCM

Billion Cubic Meter

BOD

Biochemical Oxygen Demand

BOT

Build, Operate, and Transfer

C&D

Construction and Demolition

CAIP

Cairo Air Improvement Project

CAMP

Coastal Areas Management Program

CAPMAS

Central Agency for Public Mobilization and Statistics

CBD

Central Business District

CBO

Central Business Organization

CDA

Community Development Association

CDM

Clean Development Mechanism

CEDARE

Center for Environment and Development for the Arab Region and Europe

CEO

Chief Executive Officer
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CEOSS

Coptic Evangelical Organization for Social Services

CFCs

Chlorofluorocarbons

CIDA

Canadian International Development Agency

CITES

Convention on International Trade in Endangered Spacies

CMS

Convention on Migratory Species

CNG

Compressed Natural Gas

CNS

Communication & Navigation Systems

CO2

Carbon Dioxide

COD

Chemical Oxygen Demand

CPM

Critical Path Method

DANIDA

The Danish International Development Agency

DEM

Digital Elevation Models

DFID

UK Department for International Development

DO

Dissolved Oxygen

DRC

Desert Research Center

DRI

Drainage Research Institute

ECEP

Energy Conservation and Environment Project

ECES

Egyptian Center for Economic Studies

EEAA

Egyptian Environmental Affairs Agency

EEC

Energy Efficiency Council

EEHC

Egyptian Electricity Holding Company

EEI

Emerging Environmental Issues

EEIF

Egyptian Environmental Initiatives Fund

EEPP

Earth Education Partnership Program

EESA

Egyptian Energy Service Association

EHMIMS

Egyptian Hazardous Materials Information and Management System
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EIA

Environmental Impact Assessment

EIMP

Environmental Information and Monitoring Project

EMG

Environmental Management in the Governorates

EMU

Environmental Management Unit

EPAP

Environment Pollution Abatement Project

EPF

Environmental Protection Fund

EPM

Environmental Planning and Management

EQI

Environmental Quality International

ERF

Environmental Revolving Funds

ERSAP

Economic Reform and Structural Adjustment Program

ESP

Environmental Sector Program

EU

European Union

Eutrophication

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

Faecal
Streptococci

Kind of harmful bacteria

FAO

Food and Agriculture Organization

FDI

Foreign Direct Investments

FEA

Friends of the Environment in Alexandria

FEDA

Friends of the Environment and Development Association

FEI

Federation of Egyptian Industry

GCR

Greater Cairo Region

GDP

Gross Domestic Products

GEF

Global Environment Facilities

GHG

Green House Gases

GHGRP

Green House Gases Reduction Project

GIS

Geographic Information System
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GMA

Global Mercury Assessment

GMO

Genetically Modified Organisms

GOE

Government of Egypt

GOFI

General Organization for Industry

GOPP

General Organization for Physical Planning

GPA/LBA&
MEDPOL

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

GTZ

German Technical Cooperation Agency

GWS

Ground Water Sector

HACCAP

Hazardous Analysis & Critical Control Points System

HCRW

Health Care Risk Wastes

HCW

Health Care Wastes

ICA

Institute of Cultural Affairs

ICARDA

International Center for Agricultural Research in Dry Areas

ICCON

International Consortium for Cooperation on the Nile

ICED

International Center for Environment and Development

ICZM

Integrated Coastal Zone Management

IDB

Islamic Development Bank

IDSC

Information and Decision Support Center

IFCS

International Forum on Chemical Safety

IPCS

The International Program on Chemical Safety

ISI

Import Substitution Industry

ISO

International Standard Organization

IT

Information Technology

JICA

Japanese International Cooperation Agency

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau ( Reconstruction Credit Institute )
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LDC

Least Developed Countries

LIFE

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

LMO

Living Modified Organisms

LoA

Letter of Approval & Letter of Authorization

LoN

Letters of No-Objection

LPG

Liquefied Petroleum Gases

M&E

Monitoring and evaluation

MALR

Ministry of Agriculture and Land Reclamation

MAP

Mediterranean Action Plan

MDI

Meter Dose Inhalers

MEAs

Multilateral Environmental Agreements

MENA

Middle East and North Africa

METAP

Mediterranean Environmental Technical Assistance Program

MHUUC

Ministry of Housing, Utilities, and Urban Communities

MLD

Ministry of Local Development

MLF

Multilateral Fund

MOEE

Ministry of Electricity and Energy

MOFA

Ministry of Foreign Affairs

MOHP

Ministry of Health and Population

MSDS

Material Safety Data Sheet

MSEA

Ministry of State for Environmental Affairs

MSWs

Municipal Solid Wastes

MSY

Maximum Sustainable Yield

MTBE

Methyl Terially Butyl Either

MWRI

Ministry of Water Resources and Irrigation

NAFTA

North America Free Trade Agreement
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NAP

National Action Plan

NAPOE

National Association for Protection of Environment

NARSSS

National Authority for Remote Sensing and Space Sciences

NAWQAM

National Water Quality and Availability Management Project

NBI

Nile Basin Initiative

NC

National Communication

NEAP

National Environmental Action Plan

NEES

National Energy Efficiency Strategy

NEPAD

New Partnership for Africa’s Development

NGO

Non-Governmental Organization

NIOF

National Institute of Oceanography and Fisheries

NOPWASD

National Organization for Potable Water Sanitation and Drainage

NOU

National Ozone Unit

NPP

National Phase out plan

NRI

Nile Research Institute

NSS

National Spatial Strategy

NWC

National Women Council

NWRC

National Water Research Center

NWRP

National Water Resources Plan

OAU

Organization of African Unity

ODS

Ozone Depleting Substances

OEP

Organization for Energy Planning

OPEC

Oil Producing and Exporting Countries

ORDEV

Organization for Reconstruction and Development of Egyptian Villages

P&I

Protection and Indemnity

PAH

Poly Aromatic Hydrocarbons
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PAP

Priority Action Program

PCB

Polychlorinated Biphenyl

PERSGA

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

PFTC

Department of Planning, Follow-up and Technical Cooperation

PIC

Prior Informed Consent

PM10

Particulate Matter

POPs

Persistent Organic Pollutants

PPC

Policy Planning Committee

PPM

Part Per Million

PPP

Pollution Prevention Pays

PVC

Poly Vinyl Chloride

R&D

Research and Development

RAC

Regional Activity Centers

RBO

Regional Branch Offices

RFP

Request for Proposals

RIGW

Research Institute for Groundwater

RMP

Refrigeration Management Plan

SAICM

Strategic Approach to International Chemicals Management

SAP

Strategic Action Program

SCA

Supreme Council for Antiquities

SDU

Sustainable Development Unit

SEAM

Support for Environmental Assessment and Management

SEDO

Small Enterprise Development Organization

SFD

Social Fund for Development

SGP

Small Grants Program

SHW

Solar Hot Water
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SMART

Scientific, Measurable, Attainable, Relevant and Trackable

SME

Small and Micro-Enterprises

SPAMI

Specially Protected Areas of Mediterranean Importance

TDA

Tourism Development Authority

TDS

Total Dissolved Solids

TLV

Threshold Limit Values

TOE

Ton Oil Equivalent

TSM

Total Suspended Matter

TSP

Total Suspended Particles

UN

United Nations

UNCCD

United Nations Convention to Combat Desertification

UNCHS

United Nations Center for Human Settlements

UNDP

United Nations Development Program

UNEP

United Nations Environment Program

UNFCCC

United Nations Framework Convention for Climate Change

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization

USAID

United States Agency for International Development

VCM

Vinyl Chloride Monomer

VET

Vehicle Emissions Testing

VOC

Volatile Organic Compound

WB

World Bank

WHO

World Health Organization

WRI

World Resources Institute

WTO

World Trade Organization
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امل�شاركون فى �إعداد التقرير
وزارة الدولة ل�شئون البيئة

جهاز �شئون البيئة

د /مواهب �أبو العزم

الرئي�س التنفيذي جلهاز �شئون البيئة

م� /أحمد حجازي

رئي�س قطاع نوعية البيئة

د /فاطمة �أبو �شوك

رئي�س قطاع الإدارة البيئية

م� /أحمد �أبو ال�سعود

رئي�س قطاع �شئون الفروع

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

رئي�س قطاع حماية الطبيعة

�أ � /أمني اخليال

رئي�س الإدارة املركزية للمخلفات واملواد والنفايات اخلطرة

ك� /إخال�ص جمال الدين

رئي�س الإدارة املركزية لنوعية املياه

د /منى كمال

رئي�س الإدارة املركزية لنوعية الهواء و ال�ضو�ضاء

د /ه�شام العجماوى

مدير عام الإدارة العامة مل�شروعات الطاقة

د /طاهر �أحمد حممد عي�سى مدير عام الإدارة العامة لتنوع الأنواع والأجنا�س
ك /عادل ال�شافعي

مدير عام الإدارة العامة للمواد والنفايات اخلطرة

ك /كوثر حنفي

مدير عام الإدارة العامة لنوعية الهواء

م /ماهر كامل اجلندي

مدير عام نوعية مياه ال�صرف و�إعادة اال�ستخدام

ك� /أماين حممد �سليم

مدير عام نوعية املياه ال�ساحلية

�أ� /سعيد الدليل

مدير عام �صندوق حماية البيئة

د /منال طنطاوي

مدير عام الإدارة العامة ملراقبة التلوث البحري و�شئون املوانئ

ك /جيهان ال�سقا

مدير عام املكتب الفني لقطاع نوعية البيئة

ك� /إلهام رفعت

مدير �إدارة املواد اخلطرة

د /.حممد �إ�سماعيل

مدير �إدارة النفايات اخلطرة

م /رمي عبد الرحمن

مدير �إدارة �ضو�ضاء بيئة العمل

ك /مي�سون على

نائب املدير املن�سق الوطني للإنتاج الأنظف
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امل�ست�شارون بالوزارة واجلهاز
د /ال�سيد �صربي

امل�شرف على وحدة التغريات املناخية

د /م�صطفى احلكيم

م�ست�شار ال�سيد الوزير ل�شئون الزراعة

د /عزت لوي�س

امل�شرف على وحدة الأوزون
م�شاركون من جهات خارجية

�أ.د /خالد فهمي

�أ�ستاذ �إقت�صاديات البيئة  -معهد التخطيط القومي  -وزارة التنمية االقت�صادية

�أ.د� /سيف الدين �إبراهيم

رئي�س ق�سم الوقاية واجلرعات الإ�شعاعية
املركز القومي للبحوث وتكنولوجيا الإ�شعاع  -هيئة الطاقة الذرية
وحدة امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية

الدعم واملراجعة الفنية والإ�شراف علي �إ�صدار التقرير
د /مني كمال

رئي�س الإدارة املركزية لنوعية الهواء وال�ضو�ضاء
وامل�شرف علي �إ�صدار التقرير

م� /أحمد عو�ض اهلل

ا�ست�شاري وحدة امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية
املراجعة اللغوية

�أ /ح�سني الإمام

م�ست�شار �سابق بالإدارة املركزية للإعالم والتوعية البيئية
ت�صميم الغالف

م�/شريف عبدالرحيم

مدير عام املكتب الفنى لل�سيد الوزير
�أع�ضاء فريق العمل

�أ /حممــد معتـمـد
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�أ� /ســـوزان كيـــالنى

�أ  /غـــادة كـــارم

