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وحر�ص ًا منا على التقدم امل�ستمر فى الآداء البيئى فقد قامت الوزارة بالتعاون مع جامعة
ييل وكولومبيا لدرا�سة و�ضع م�صر يف دليل الأداء البيئي العاملي لعام  2010وحتليل امل�ؤ�شرات
الوارده به �سعي ًا ملزيد من التح�سني يف و�ضع م�صر البيئى يف الأعوام القادمة .ويف هذا الإطار
فق��د تقدم ترتيب م�ص��ر م��ن املركز  85من بني  133دولة ع��ام � ،2006إىل املركز  71من 149
دولة عام  ،2008لي�صل �إىل املركز  68من بني  163دولة عام .2010

3

الباب الرابع  :البيئة الحضرية

يف جمال نوعية الهواء ،بلغ عدد حمطات �شبكة ر�صد ملوثات الهواء بجمهورية م�صر
العربية  87حمطة ر�ص ��د مبواقع ذات �أن�ش ��طة خمتلفة مثل املواقع ال�صناعية وال�سكنية
والعمرانية واملناطق املرجعية كما مت �إن�ش ��اء املر�ص ��د البيئ ��ي مبحافظة دمياط ملراقبة
جودة الهواء ب�صورة حلظية وكذلك قيا�سات نوعية املياه وم�ستويات ال�ضو�ضاء البيئية.
ويف �إطار التعاون مع البنك الدويل لإعداد درا�سة لتقييم نوعية الهواء بالقاهرة الكربى
والتي تت�ض ��من تنفيذ عدد من الربامج فقد مت تنفيذ درا�سة تن�سيب امللوثات مل�صادرها
بعدد  5مواقع ذات �أن�شطة خمتلفة .
وق ��د مت خ�ل�ال عام  2010زي ��ادة عدد  10نقاط لر�ص ��د الإنبعاثات ال�ص ��ادرة من
م�صانع الأ�سمنت واملرتبطة بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية لي�صل عدد
املداخن املرتبطة بال�ش ��بكة  92مدخنة لعدد  39خط �إنتاج لـ  18م�ص ��نع على م�س ��توى

الباب الثالث :األرض

وي�شتمل هذا التقرير على �أربعة �أبواب حيث يخت�ص الباب الأول بالهواء ويت�ضمن الباب
الثاين املياه العذبة وال�س��احلية والباب الثالث الأر�ض بينما ي�ش��مل الباب الرابع مو�ض��وعات
البيئة احل�ضرية وال�صناعية.

الباب الثاني :المياه

ي�سعدين تقدمي تقرير حالة البيئة يف م�صر لعام  2010والذي ي�صدر للعام ال�سابع على
الت��وايل �إعم��اال للمادة رقم  5من الف�ص��ل الثاين للقانون رقم  4ل�س��نة  1994ب�ش���أن حماية
البيئ��ة واملع��دل بالقانون رقم  9ل�س��نة  ،2009والتي تن�ص على �إعداد تقرير �س��نوي يعك�س
الو�ض��ع البيئي يف م�ص��ر وذل��ك يف �إطار تنفي��ذ التوجيهات ال�سيا�س��ية ب�ض��رورة �إتخاذ كافة
الإج��راءات للحف��اظ على البيئة من �أج��ل توفري احلياة الآمنة وال�ص��حة اجليدة للمواطن
امل�ص��ري رغبة يف التوجه نحو التنمية الإقت�ص��ادية اخل�ض��راء ودعم نظ��م الإدارة البيئية
املتكاملة وتفعيل �سيا�س��ة التنمية امل�س��تدامة والت�ص��دي لظاهرة تغري املن��اخ وتكامل العمل
البيئي على امل�ستوى القومي.

الباب األول  :الهواء

مقدمة

اجلمهوري ��ة ،وذلك ملتابع ��ة الإنبعاثات حلظي ًا علي مدار � 24س ��اعة يومي ًا ب�إ�س ��تخدام
�ش ��بكة �إلكرتونية للمتابعة اللحظية� .إ�ض ��افة �إيل �إ�صدار جمموعة من الأدلة الإر�شادية
اخلا�ص ��ة ب�أجهزة قيا�س الإنبعاثات لتوجيه امل�ص ��انع باختيار الأجهزة املنا�سبة لر�صد
الإنبعاث ��ات .وفيما يخ�ص عوادم ال�س ��يارات ،مت يف عام  2010فح�ص ال�س ��يارات على
الطريق لعدد � 42953س ��يارة من خالل تنفيذ حمالت م�ش�ت�ركة بالتن�سيق والتعاون مع
كل من الإدارة العامة ل�ش ��رطة البيئة وامل�سطحات املائية واملرور .كما مت تنفيذ برنامج
لفح�ص جميع �أتوبي�س ��ات النقل العام بالقاهرة الكربى والبالغ عددها � 3677أتوبي�س.
ه ��ذا �إيل جانب �إن�ش ��اء قاعدة بيان ��ات لفح�ص ع ��ادم املركبات باملرك ��ز الفني لعادم
املركبات ب�شربا اخليمة.
وفيما يخت�ص بظاهرة التغريات املناخية ت�ؤكد التقارير الدولية على تعر�ض م�صر لعدد
من املخاطر والتهديدات مثل ارتفاع م�ستوى �سطح البحر ،وارتفاع درجات احلرارة ,وما
ي�س ��تتبع ذلك من نق�ص موارد املياه وت�أثر الإنتاجية الزراعية وت�أثر املناطق ال�س ��ياحية
وكذا ال�ص ��حة العامة والبنية التحتية .لذا تخطو م�ص ��ر خطوات جادة ملواجهة ظاهرة
تغ�ي�ر املناخ ,و�إلتزام ًا بتنفي ��ذ بنود �إتفاقية الأمم املتحدة الإطاري ��ة للتغريات املناخية،
�صدر خالل  2010تقرير الإبالغ الوطني الثاين مل�صر والذي ي�ستعر�ض الظروف الوطنية
وح�صر �إنبعاثات غازات االحتبا�س احلراري من القطاعات املختلفة ودرا�سة �إمكانيات
التخفيف واحلد من تلك االنبعاثات وحتديد املخاطر و�سبل التكيف معها.
وعلى �صعيد �إجراءات التخفيف ,و�صل �إجمايل عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة
امل�س ��جلة دولي ًا �إىل �سبع م�شروعات ،كما و�ص ��ل عدد امل�شروعات احلا�صلة على املوافقة
النهائية واملبدئية من املجل�س امل�صري لآلية التنمية النظيفة وتلك حتت الإعداد �إىل 82
م�شروع ًا ب�إجماىل حجم �إ�ستثمارات  3مليار جنيه حتقق خف�ض ًا قدره  9مليون طن ثانى
�أك�سيد كربون مكافئ.
ويف جمال التكيف مع تغري املناخ تقوم م�ص ��ر من خالل الوزارات واجلهات املعنية
كالزراع ��ة وامل ��وارد املائية والري وال�ص ��حة بتنفي ��ذ جمموعة من الإجراءات اخلا�ص ��ة
بالتكيف مثل �إ�س ��تنباط حما�ص ��يل مقاومة لإرتفاع درجة احلرارة وقلة املياه ،بالإ�ضافة
�إىل تطوير نظم الري والبحث عن م�ص ��ادر جديدة للمياه و�إعداد منوذج ريا�ض ��ى لنهر
الني ��ل ،كما تتخذ الإجراءات ب�ش� ��أن رفع وتطوير اخلدمات ال�ص ��حية خا�ص ��ة باملناطق
الريفية والنائية.
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ويف جم��ال حماية طبقة الأوزون �ش ��اركت م�ص ��ر املجتمع ال ��دوىل خالل عام 2010
فى الإلتزام ب�أحكام بروتوكول مونرتيال ،حيث مت تنفيذ العديد من الأن�ش ��طة اخلا�ص ��ة
بنق ��ل التكنولوجيا احلديثة وتنفي ��ذ برامج التوعية بالبدائل ال�ص ��ديقة للبيئة التى نتج
عنها التخل�ص من �إ�سترياد �أكرث من  %95من مواد الكلوروفلوروكربون ،الهالونات ،رابع
كلوري ��د الكربون ،ميثيل كلوروفورم ،وغريها من املواد امل�س ��تنفدة لطبقة الأوزون وذلك
فى العديد من القطاعات ال�صناعية والزراعية.
�ش��هد عام � 2010إ�س��تكمال برنامج ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء يف معظم مناطق حمافظة
القاه ��رة بالإ�ض ��افة �إيل بع�ض املناط ��ق مبحافظة حل ��وان  ،وذلك ملقارنة نتائج ر�ص ��د
م�ستويات ال�ضو�ضاء باملناطق ذات الأن�شطة املختلفة مبحافظات القاهرة الكربى بنتائج
العام ال�س ��ابق  2009للوقوف على مدى التح�سن يف خف�ض ال�ضو�ضاء وتفعيل التو�صيات
املقرتحة للحد من ال�ضو�ضاء ،كما مت �إعداد خرائط كنتورية مل�ستويات ال�ضو�ضاء البيئية
لبع�ض الأحياء الهامة مبحافظة القاهرة.
وكذلك مت خالل هذا العام بدء ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء بكل من حمافظة اجليزة
وذل ��ك لعدد  7مواقع متثل �أحياء خمتلفة باملحافظة ،وحمافظة القليوبية لعدد  3مواقع
وكذلك موقعني �آخرين مبحافظة � 6أكتوبر ،وقد مت �إختيار جميع مواقع الر�ص ��د لت�ش ��مل
الأن�شطة املختلفة بكل حمافظة بهدف حتديد م�ستوى ال�ضو�ضاء بها وم�صادرها و�إعداد
برامج خف�ض م�ستويات ال�ضو�ضاء يف تلك املناطق .
تن��اول الف�ص��ل اخلا���ص بنوعي��ة املياه العذبة كمي ��ات املياه العذبة املتاحة يف م�ص ��ر
والإحتياجات الفعلية وال�س ��بل التي �إتخذتها الدولة ل�سد الفجوة بينهما ،وتناول التقرير
�سبل تقوية العالقات بني م�صر ودول حو�ض النيل ،والو�ضع احلايل لنوعية املوارد املائية
يف م�صر حيث �أ�شارت نتائج الر�صد �إيل �أن بحرية نا�صر مازالت ال تت�أثر ب�أي من الأن�شطة
التنموي ��ة بالرغم من تعدد تلك الأن�ش ��طة حولها لذا فهي تعترب نقط ��ة مرجعية لنوعية
مي ��اه نهر النيل نظر ًا لكونها �أول م�س ��تقبل للمياه القادمة من ال�س ��ودان ،كما �أو�ض ��حت
نتائج الر�صد �أن هناك حت�سن يف نوعية املياه بنهر النيل من �أ�سوان �إيل القاهرة خالل
عام  2010عن الأعوام ال�سابقة وذلك نتيجة اجلهود املبذولة للحد من تلوث نهر النيل ،
حيث دلت النتائج بوجه عام �إيل حيوية املياه وقدرتها علي التنقية الذاتية ،وعدم وجود
م�ؤ�ش ��رات تفوق احلدود امل�س ��موح بها لكل من تركيزات املواد الع�ضوية واملعادن الثقيلة
واملغذيات ،كما كانت نتائج نوعية املياه بفرعي ر�شيد ودمياط �أقل من احلدود امل�سموح

بها يف تركيزات املواد الع�ض ��وية والأمونيا و�أقل من العام املا�ض ��ي مما ي�ش�ي�ر�إىل وجود
حت�سن ملحوظ فى نوعية املياه نتيجة للجهود املبذولة.
كما تناول التقرير �أهمية برنامج الر�ص ��د الدوري للبحريات امل�ص ��رية (البحريات
ال�ش ��مالية  -بحريتي التم�س ��اح واملرة الكربي وال�صغري) للوقوف على الظروف البيئية
املحيطة بها وامللوثات املختلفة امل�ؤثرة عليها لو�ض ��ع اخلطط امل�س ��تقبلية حلمايتها وحل
م�ش ��اكلها وتنميته ��ا تنمية م�س ��تدامة م ��ن خالل �إ�س�ت�راتيجية وطنية متكامل ��ة ،كما مت
�إ�س ��تعرا�ض ما مت �إتخاذه بربنامج الر�ص ��د من خالل �أربعة رحالت حقلية متثل ف�صول
الع ��ام املختلف ��ة حيث يت ��م �إجراء القيا�س ��ات املختلفة و�إ�س ��تنباط امل�ؤ�ش ��رات الطبيعية
والكيميائي ��ة والبكرتيولوجية منها ،وقد �أو�ض ��حت النتائج �أن بحرية الربدويل تعترب من
�أنقى البحريات ال�ش ��مالية ،حيث �أنها ال ت�س ��تقبل مياه �ص ��رف من م�ص ��ادر �صناعية �أو
م�صارف زراعية ،كما تباينت نتائج باقي البحريات يف العديد من القيا�سات املختلفة.
ه��ذا ويعر�ض الف�ص��ل اخلا���ص "باملياه ال�س��احلية واملناط��ق ال�س��احلية والبحرية" دور
وزارة الدولة ل�ش ��ئون البيئة يف و�ض ��ع الإ�س�ت�راتيجية الوطنية لإدارة املناطق ال�ساحلية،
كم ��ا مت التنويه عن املخاطر التي تتعر�ض لها املناطق ال�س ��احلية والبحرية والإجراءات
املتخ ��ذة لإدارة تل ��ك املناطق واحلف ��اظ عليها من التلوث ،وكذل ��ك دور وزارة البيئة يف
�إدارة حوادث التلوث البحري من املوانئ.
كما �أ�ش��ار اجلزء اخلا�ص مبراقبة التلوث البحري و�ش��ئون املوانئ� :أنه قد مت خالل عام
 2010تلق ��ي ع ��دد  33بالغ عن حوادث تلوث للبيئة املائية تبني من املعاينات �أن عدد 30

حادث منها قد �س ��بب �أ�ض ��رار ًا بيئية و�أن امل�ش ��تقات البرتولية مثلت الن�س ��بة الأعلى من
امللوث ��ات بن�س ��بة  ،%50يليها املخلفات البرتولية بن�س ��بة  ،%30ثم الزيت اخلام بن�س ��بة
 ،%16.6و�أقله ��ا احليوانات النافقة بن�س ��بة  ،%3.4كما �س ��جلت املوان ��ئ البحرية �أعلى
ن�س ��بة م ��ن املناطق التي �أ�ض�ي�رت من ج ��راء التلوث .لذا فق ��د مت �إ�ص ��دار ثالثة دالئل
�إر�شادية ك�أحد املتطلبات الالزمة للحد من الت�أثريات البيئية الناجمة عن �أن�شطة النقل
البحري والنهري واملوانئ وذلك لتطبيق نظام الإدارة البيئية باملوانئ البحرية والنهرية
ومنع التلوث الناجم عن ال�س ��فن والوحدات النهري ��ة املتحركة كما مت تنفيذ العديد من
الزيارات امليدانية للموانئ البحرية بهدف املراجعة البيئية و توفيق الأو�ضاع.
كما مت �إ�ستعرا�ض ما �أ�سفر عنه برنامج الر�صد ال�ساحلي والقيا�سات اخلا�صة بنوعية
املياه ال�ساحلية وامل�ؤ�شرات املختلفة لها و مقارنتهما بال�سنوات ال�سابقة لكل من البحرين
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املتو�س ��ط والأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة والتي دلت على وجود حت�سن يف نوعية مياه
البحر املتو�سط والبحر الأحمر خالل عام  2010مقارنة بالأعوام ال�سابقة ،وذلك نتيجة
للجهود املبذولة بالتعاون مع اجلهات املعنية وا�ستمرار عمليات الرقابة والتفتي�ش وتنفيذ
برامج توفيق �أو�ضاع املن�ش�آت ال�صناعية التي ت�صرف بطرق مبا�شرة �أو غري مبا�شرة على
البحر املتو�سط والأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة وكذلك تنفيذ امل�شروعات التي تهدف
�إىل حماية البيئة البحرية ،كما مت �إ�ستعرا�ض اجلهود املبذولة لتقليل الآثار ال�سلبية على
البيئة البحرية والر�ؤية امل�ستقبلية للإدارة ال�ساحلية املتكاملة لل�سواحل امل�صرية.
�أعل��ن ع��ام  2010ع��ام للتن��وع البيولوج��ى لقيا�س م ��دى التقدم املحرز ب�ش� ��أن تقليل
معدل الفقد فيه ،ويو�ض ��ح الف�ص ��ل اخلا�ص بالتنوع البيولوجى م ��ا يبذل من جهد ويعد
من برامج فى جمال ال�ص ��ون والإ�ستخدام امل�ستدام للتنوع البيولوجى ومتابعة ذلك من
خالل جمموعة من امل�ؤ�ش ��رات لقيا�س مدى التق ��دم املحرز فى التعرف على التهديدات
الت ��ى تتعر�ض لها الأن ��واع من الكائنات احلية النباتي ��ة واحليوانية والإجراءات املتخذة
للإق�ل�ال م ��ن مع ��دل فقدها ،مم ��ا يجعلنا نقارن ب�ي�ن قلة امل�ؤثرات الب�ش ��رية ال�س ��لبية
باملنطقة اجلنوبية للبحر الأحمر وتلك باملناطق ال�سياحية ال�شمالية ،الأمر الذي يدعونا
�إىل �ض ��رورة املحافظة علي املوارد الطبيعة لهذه املنطقة وو�ض ��ع الربامج املنا�س ��بة لها
حلمايتها .كما ت�س ��اعد برامج الر�ص ��د للتنوع البيولوجى فى التع ��رف على حالة و�إجتاه
الأن ��واع احليوانية ،وح�ص ��ر الأنواع امله ��ددة منها التى حتت ��اج �إىل �إدراجها فى القائمة
احلمراء حماي ًة لها .كما تقوم وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتعاون مع العديد من الوزارات
واجله ��ات املعنية مبواجهة بع�ض الأنواع الدخيلة الغازية عن طريق �ض ��بط و�إدارة مياه
ال�صابورة (الإتزان) لل�س ��فن باملوانئ واملياه الإقليمية امل�صرية للبحر الأحمر .ويو�ضح
هذا الف�صل �أي�ض ًا التهديدات التي يتعر�ض لها التنوع البيولوجي باملحميات الناجتة عن
الأن�شطة املختلفة مثل ال�سياحة والتعدين وتغيري �إ�ستخدامات الأرا�ضى وال�صيد والرعى
اجلائر وغري ذلك من التهديدات ،كما يو�ض ��ح التدابري والإجراءات اخلا�ص ��ة ب�ص ��ون
التنوع البيولوجى خارج وداخل املحميات الطبيعية والتقدم املحرز فيها.
تعت�بر امل�س��طحات اخل�ض��راء و�أعم��ال الت�ش��جري و�إن�ش��اء احلدائ��ق �أحد �أهم عنا�ص ��ر
البيئ ��ة الطبيعية والتي ت�س ��اهم ب�ش ��كل م�ؤثر فى حت�س�ي�ن نوعية اله ��واء ومتنح احلماية
والظل ل�س ��كان الأر�ض ،لذا فقد مت الإنتهاء من �إن�شاء حديقة ال�سالم ب�شرم ال�شيخ على
م�س ��طح 30فدان ،وجارى االنتهاء من �إن�شاء حديقة الأ�س ��رة بالرحاب على م�سطح 70
فدان ،ب�إعتبارها م�شروع ًا قومي ًا يهدف فى املقام الأول خلدمة الأ�سرة امل�صرية ،كما مت

الإنتهاء من �إن�ش ��اء حديقة عامة بالأق�صر على م�سطح  700م 2وعدد  5حدائق بحلوان
وحديق ��ة عام ��ة مبدخ ��ل مدينة طلخ ��ا – حمافظة الدقهلي ��ة ،كذلك مت الدع ��م البيئي
حلمالت عطاء ال�شباب حلماية البيئة لعدد  14حمافظة ،واملدار�س احلكومية لعدد 327
مدر�سة ،وحول امل�ساجد والأديرة وامل�ست�شفيات العامة ووحدات الأمن املركزي وامليادين
العامة واجلمعيات الأهلية وذلك بعدد � 590ألف �شجرة ،كما مت تقدمي الدعم بالأ�شجار
جلميع حمافظات اجلمهورية بعدد � 350ألف �ش ��جرة �إحتفا ًال بيوم البيئة العاملي ،عالوة
على ت�ش ��جري  124مدر�س ��ة ب�أربع مناطق تعليمية بالقاهرة خلدمة � 160ألف تلميذ بعدد
� 77ألف �شجرة و� 32ألف مرت مربع م�سطحات خ�ضراء ،مع الإ�ستمرار يف �صيانة �أ�شجار
و�ش ��بكات الري بطول  14كم للمرحلة الأوىل من م�شروع احلزام الأخ�ضر حول القاهرة
الكربى وجارى حالي ًا تنفيذ املرحلة الثانية بطول  12كم.
يف جم��ال التنمي��ة البيئية واحل�ض��رية ،ظهر مفهوم التجمع ��ات العمرانية اجلديدة
لتحقي ��ق ع ��دة �أهداف منها على �س ��بيل املثال :وق ��ف الزحف العمراين على الأرا�ض ��ي
الزراعي ��ة وال ��ذي يعت�ب�ر �أحد �أمن ��اط النمو احل�ض ��اري والذي بد�أ ينت�ش ��ر من ��ذ بداية
ال�س ��تينيات و�أ�ص ��بح �أكرث �ش ��يوع ًا يف ال�س ��بعينات نتيجة النمو غري املتوازن بني �شرائح
الطلب والعر�ض ب�س ��وق الإ�س ��كان احل�ض ��ري وزي ��ادة حجم وفود املهاجري ��ن �إىل املدن
الك�ب�رى ،ونتيجة لتنفيذ التخطي ��ط العمراين مبعزل عن املتطلبات الأ�سا�س ��ية حلماية
البيئ ��ة لعق ��ود طويلة مم ��ا �أدى �إىل �إت�س ��اع الفجوة ب�ي�ن النمو العم ��راين والإحتياجات
الفعلية لل�س ��كان م ��ن جهة وبني الإمكانيات وامل ��وارد التي من املمك ��ن �أن توفرها البيئة
من جهة �أخرى حتى �أدى الأمر �إىل �إ�س ��تنزاف املوارد وخا�صة غري املتجددة و�إختالالت
مكون ��ات النظم البيئية الطبيعية .وواكب هذا النمو العمرانى غري املتوازن تطور�س ��ريع
حلركة الت�ص ��نيع فى م�ص ��ر فى بداية اخلم�س ��ينات ،والتى تركزت فى املناطق امل�أهولة
بال�س ��كان (�ش�ب�را ،حلوان.... ،الخ) ،ودون مراعاة للأبعاد البيئي ��ة ،وكان هذا التطور
مفيد ًا من الناحية الإقت�صادية م�ضر ًا بالبيئة �إىل احلد الذي تدنت معه املعايري البيئية
فى مناطق الرتكز ال�ص ��ناعي واملناطق ال�سكنية مما دعى �إىل الرتكيز على م�شروعات
التوفي ��ق ال�ص ��ناعى بهذه املناط ��ق والتى تهدف حت�س ��ن ملحوظ فى �أو�ض ��اع البيئة بها
عما �س ��بق ،وهو ما خلق �أي�ض� � ًا عدة حتديات فى تنمية املجتمع ��ات العمرانية اجلديدة
ب�شقيها ال�س ��كنى وال�صناعى خللق �شروط معي�ش ��ية حتقق جودة احلياة كهدف للتنمية
و�إال �أعتربت الإ�ستثمارات املوجهة لهذه التنمية هي �إهدار للموارد املختلفة يف بلد يحتاج
�إيل التعامل مع موارده بكفاءة وفعالية.
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ويف جمال الطاقة ،قامت وزارة الدولة ل�ش ��ئون البيئة ب�إ�ص ��دار موافقات بيئية لعدد
 299م�ش ��روع ًا خ�ل�ال ع ��ام  2010مبناطق �أمتياز �ش ��ركات الزيت والغاز علي م�س ��توي
اجلمهوري ��ة ب ��ر ًا وبحر ًا .كما مت �إ�ص ��دار موافقات بيئية لعدد  6حمط ��ات توليد كهرباء
وعدد  2موافقة بيئية مل�شروعني لإنتاج الأ�سمنت ب�إ�ستخدام الغاز الطبيعي.
يعد تقييم الت�أثري البيئي من الأدوات الإ�س�ت�راتيجية التي يرتكز عليها جهاز �ش ��ئون
البيئة ،كما يعترب من الأن�شطة الوقائية الرئي�سية التي يقوم بها اجلهاز حيث يتم تطبيقها
لتقيي ��م �آثار املبادرات �أو امل�ش ��روعات �أو الأن�ش ��طة التنموية بهدف حتدي ��د الإجراءات
الالزمة للحد من الآثار ال�س ��لبية وكذلك تعظيم الآث ��ار الإيجابية .ويف هذا الإطار فقد
مت مراجعة عدد  16652منوذج ودرا�سة تقييم ت�أثري بيئي مل�شروعات جديدة خالل عام
 2010منه ��ا  10832منوذج (�أ) والتي تقوم مبراجعته ��ا الفروع الإقليمية للجهاز وعدد
 5542م�شروع ت�صنيف بيئي (ب) و عدد  278م�شروع ت�صنيف بيئي (ج).
ويت ��م تفعيل امل�ش ��اركة اجلماهريية م ��ن خالل عر�ض م�ش ��روعات القائمة (ج) علي
املهتمني من خالل جل�سات �إ�ستماع للتحقق من التوافق املجتمعي حول هذه امل�شروعات.
يف �إطار حماية وحت�سني البيئة ال�صناعية ،بلغ عدد امل�شروعات املدرجة حالي ًا مب�شروع
التحكم يف التلوث ال�ص ��ناعي  51م�ش ��روع ًا لعدد � 30شركة كربي و  200م�صنع للطوب
الطفلي (منطقة عرب �أبو �ساعد) بتكلفة ا�ستثمارية حواىل مليار جنية ،وتنفيذ برنامج
نقل ال�ص ��ناعات احلرفية وامل�س ��بوكات بعدد  12حمافظة مب�س ��اهمة مببلغ  327مليون
جنيه خم�ص�ص ��ة من وزارة التعاون الدوىل وبتكلفة �إجمالية  407مليون جنيه مب�شاركة
وزارات الدول ��ة ل�ش ��ئون البيئة والتنمية املحلية والإ�س ��كان واملراف ��ق والتنمية العمرانية
وبع�ض املحافظات املعنية.
يف جمال املخلفات ال�صلبة ،مت �إعداد خمططات لتطوير نظم �إدارة املخلفات ال�صلبة
لإقلي ��م القاهرة الكربى ك�أولوي ��ة �أوىل تهدف خمططات التطوير لرف ��ع كفاءة الأداء
وحت�س�ي�ن م�س ��توى النظافة العامة ورفع ن�س ��بة التدوير لتحقيق �أكرب عائد �إقت�ص ��ادى
من خ�ل�ال تنفيذ منظومة جديدة مطورة تبد�أ برفع كفاءة اجلمع ال�س ��كني والتجاري
والنظاف ��ة العامة مع حمط ��ات مناولة مطورة ومتوافقة بيئي ًا ،وحمطات فرز و�س ��يطة
لتطوير وحت�سني �أداء راغبى الفرز من املتعهدين وجامعي القمامة كما ت�ضم املنظومة
�أن�شطة الفرز والتدوير والتخل�ص النهائى من املخلفات البلدية ال�صلبة طبق ًا للمعايري
الفنية املعمول بها ،وذلك مبواقع املجمعات اجلديدة املخ�ص�صة لذلك و�أن يكون نظام

املحا�س ��بة لل�ش ��ركات طبق ًا لتكلفة ت�ش ��غيل الطن يف املراحل املختلفة ،مع وجود نظام
مط ��ور ملراقبة �أداء ال�ش ��ركات وتنفيذ خطة قومية لرفع الوعى البيئى ،وي�ش�ي�ر موقف
تنفي ��ذ تلك املخططات اىل �أنه قد مت حتديد  5مواقع ملجمعات جديدة للفرز والتدوير
والتخل�ص النهائى من املخلفات �صدر ب�ش�أنها القرار اجلمهورى رقم  86ل�سنة .2010
كم ��ا مت تعديل عقد �إحدى ال�ش ��ركات مبحافظة القاهرة وحتويل ��ه للعمل طبق ًا لتكلفة
ت�شغيل الطن فى كافة مراحل املنظومة كنموذج للتطبيق مع باقى عقود النظافة ،كما
ت�ض ��منت �إجراءات التطوير البدء فى �إن�ش ��اء عدد  4حمطات مناولة وحمطة و�س ��يطة
وعدد  22وحدة لر�ص ��د ومراقبة �أداء ال�ش ��ركات والبدء فى تو�ص ��يل البنية الأ�سا�س ��ية
لأح ��د مواقع املجمعات اجلديدة ،كم ��ا يتم بالتوازى تنفيذ �إجراءات عاجلة لتح�س�ي�ن
م�ستوى النظافة العامة ت�ضمنت رفع وت�سوية تراكمات بلغت �أكرث من  15.2مليون مرت
مكعب بتكلفة مالية نحو  35مليون جنيه والبدء فى �إجراءات غلق مقلب الوفاء والأمل
كخطوة �أوىل لغلق كافة املقالب الع�شوائية للمخلفات كما مت تقدمي دعم عاجل لهيئات
و�إدارات النظافة باملحافظات متثل فى عدد من ال�سيارات واملعدات.
وعلي امل�س ��توي القومي �أي�ض� � ًا مت �إعداد �أدلة �إر�شادية لكرا�س ��ات ال�شروط واملوا�صفات
ملرحلتي جمع ونقل املخلفات وكذلك مرحلة الفرز والتدوير والتخل�ص النهائي ،ذلك بالإ�ضافة
�إيل منوذج �إ�سرت�شادي لإعداد خمططات تطوير نظم �إدارة املخلفات باملحافظات.
ويف جمال تطوير نظم �إدارة املخلفات ال�ص ��لبة بالقرى الأك�ثر احتياج ًا فقد مت خالل
املرحلة الثانية من هذا امل�شروع والتي تخدم  373قرية تنفيذ �إجراءات ت�ضمنت تزويد القري
بعدد � 184سيارة  5طن وعدد  21لودر وعدد  68جرار جمهز لودر وعدد  58مقطورة وعدد
 3730حاوية ذلك ف�ضال عن �إن�شاء  21مدفن �صحي وعدد  2حمطة و�سيطة .بالإ�ضافة �إيل
رفع كفاءة عدد  2م�صنع لتدوير املخلفات ال�صلبة .وتبلغ القيمة التقديرية لهذه املرحلة من
اخلطة حوايل  124مليون جنيه .واجلدير بالإ�شارة �أنه مت ت�سليم جزء من املعدات املذكورة
عالية للمحافظات املعنية باخلطة كالآتي (� 171سيارة �سعة  5طن  68 -جرار جمهز لودر-
 58مقطورة قالب  6 -لودر كاتر بلر) وتبلغ قيمة هذه املعدات حوايل  50مليون جنيه .كما
يق ��وم حالي ًا اجلهاز املركزي للتعمري بوزارة الإ�س ��كان بتنفيذ عدد  10مدافن حمكومة من
املواقع التي مت �إ�صدار قرارات تخ�صي�ص لها.
تن��اول الف�ص��ل اخلا�ص ب��الإدارة املتكاملة للم��واد والنفايات اخلط��رة اجلهود املبذولة
بالتع ��اون م ��ع بع�ض �ش ��ركاء التنمية مثل اجلان ��ب الأملانى .حيث مت من خالل م�ش ��روع
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التو�أمة امل�ؤ�س�س ��ية تبادل اخل�ب�رات يف جمال الإدارة الآمنة للم ��واد والنفايات اخلطرة
مبا يتما�ش ��ى م ��ع املتطلبات املحلي ��ة والإتفاقي ��ات الدولية ذات العالقة وبن ��اء الكوادر.
وقد مت الإنتهاء من مراجعة وتقييم النظام امل�ؤ�س�س ��ي وفقا ملهام �إدارة املواد واملخلفات
اخلطرة للتعرف على الإحتياجات (الكوادر الفنية  -الأجهزة واملعدات) و�إعداد مقرتح
لتطوير الهيكل امل�ؤ�س�س ��ي .بالإ�ضافة �إيل مراجعة القوانني والت�شريعات اخلا�صة باملواد
واملخلف ��ات اخلطرة لتعديلها مبا يتما�ش ��ى م ��ع الإتفاقيات الدولية وت�ش ��ريعات الإحتاد
الأوروب ��ي ،وتقييم قواع ��د البيانات املختلفة (امللوثات البيئي ��ة  -نظام معلومات و�إدارة
امل ��واد اخلطرة) ،و�إعداد مقرتح للتعديل وربطها بالقواعد الأوربية .ف�ض�ل ً�ا عن تقييم
القوائم املوحدة للمواد واملخلفات اخلطرة للوزارات املعنية واملحددة بالقانون لتعديلها
و�إختيار ثالث مو�ضوعات هامة لدعم اجلمعيات الأهلية وهى( :املخلفات الإلكرتونية-
احلقائب البال�ستيك و�إ�ستبدالها -املل�صقات على املواد واملخلفات اخلطرة ومنتجاتها)،
كم ��ا مت مع اجلانب الكوري تنفيذ منظومة متكاملة للإدارة الآمنة بيئي ًا ملخلفات الزئبق
الناجتة من ملبات الفلوري�س ��نت املنتهية ال�ص�ل�احية ،ومت توط�ي�ن وحدة متكاملة لإعادة
تدوي ��ر هذه اللمبات مبحافظة الإ�س ��كندرية .وكذا �إعداد منظوم ��ة جمع متكاملة ،وقام
اجلانب الكوري بتوفري كافة املعدات الالزمة لهذا امل�شروع .
فى �إطار ال�سيا�س ��ة العامة للبيئة والتى ته ��دف �إىل تطوير �إدارة بيئية متكاملة متنع
�إحداث ال�ض ��رر بالبيئة و�صو ًال �إىل التنمية امل�ستدامة ،قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة
بالتعاون والتن�سيق مع وزارة ال�صحة ب�إعداد والبدء فى تنفيذ املنظومة املتكاملة لإدارة
النفايات الطبية اخلطرة مت�ض ��منة كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات و�صيغة عقد منوذجى
لإدارة هذه املنظومة من خالل القطاع اخلا�ص .وقد حددت املنظومة خطة عمل متكاملة
حددت الأولويات وامل�س ��ئوليات والأدوار ،وتعمل املنظومة عل ��ى بناء القدرات والتدريب
لكافة العاملني باملنظومة ،ومنع الإجتار غري امل�ش ��روع ،وتطوير نظم الف�صل من املنبع،
والت�أكد من ت�س ��ليمها و�إ�س ��تالمها طبق ًا للوزن ،م ��ع الإلتزام بخط ال�س�ي�ر ،والت�أكد من
ت�س ��ليمها ملحطات املعاجلة والتخل�ص الآمن منها .ويرتكز تنفيذ املنظومة على م�شاركة
القطاع اخلا�ص واملجتمع املدنى.
وحتقيق� � ًا لأه ��داف وزارة الدولة ل�ش ��ئون البيئة يف التخل�ص م ��ن املخلفات الطبية
اخلطرة بطريقة �آمنه فقد تبنى �صندوق حماية البيئة دعم وزارة ال�صحة لتحقيق هذا
الهدف وقام بعمل خطه لتوفري حمارق توزيع على امل�ست�ش ��فيات العامة طبق ًا للأولويات
ومت توف�ي�ر عدد  4حمرقة فى كل من( :جامعة �أ�س ��يوط – حمافظة �س ��وهاج – جامعة

حلوان – حمافظة الإ�س ��ماعيلية) ،كما مت امل�س ��اهمة فى �إن�شاء وحدة معاجلة للنفايات
حمتوية على الزئبق.
كما قام ال�ص ��ندوق بدعم م�ش ��روعات بيئية فى جمال الإنت ��اج الأنظف بالتعاون مع
قط ��اع الأعمال العام ال�ص ��ناعى ( .)PPSIكما قام جمل�س ادارة �ص ��ندوق حماية البيئة
باملوافقة على دعم م�شروعات مبا يعادل 15.545مليون جنية فى جماالت :الإنتاج الأنظف
بالتعاون مع مكتب الإلتزام البيئى ب�إحتاد ال�صناعات امل�صرية  -تلوث الهواء -خملفات
�ص ��لبة  -خملفات خطرة  -حمميات طبيعية .ومت امل�ش ��اركة يف املعار�ض التي ت�س ��تهدف
رجال ال�صناعة والأعمال كاملعر�ض اخلا�ص مب�ؤمتر "نحو �صناعة كيماوية �آمنة ونظيفة"
بالتعاون مع �إحتاد ال�صناعات امل�صرية .وقد مت طباعة بع�ض املواد الدعائية لتنفيذ عدة
حمالت للتوعية البيئية لل�ش ��باب ب�أهمية املحميات الطبيعية ودورها يف تن�شيط ال�سياحة
البيئية يف م�صر والتي تعد من �أهم مظاهر اجلذب ال�سياحى.
وف��ى اخلت��ام �أتوجه بال�ش��كر والتقدير جلميع ال�س��ادة ال��وزراء و�أخ�ص بالذكر ال�س��ادة
وزراء الزراع��ة و�إ�ست�ص�لاح الأرا�ض��ى ،واملوارد املائية والرى وال�ص��حة على ال��دور الفعال من
خالل م�س��اهمتهم بالبيانات واملعلومات التى �س��اهمت فى �إثراء هذا التقرير ،مما يربز �أهمية
التكامل فى جمال العمل البيئى والتعاون الفعال ما بني اجلهات الوطنية.
كما �أتوجه بال�ش��كر والتقدير جلميع العاملني يف املجاالت والتخ�ص�ص��ات البيئية بوزارة
الدول��ة ل�ش��ئون البيئ��ة وال��وزارات واجلامع��ات امل�ص��رية والهيئ��ات وامل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة
واجلمعيات الأهلية ومنظمات املجتمع املدنى والقطاع اخلا�ص الذين ال ي�ألون جهد ًا يف العمل
على احلفاظ على �إ�س��تدامة املوارد الطبيعية ومكافحة التلوث بكل �أ�ش��كاله من �أجل الو�صول
�إىل البيئ��ة النظيفة للأجيال احلالية والقادمة �آم� ً
لا بذل املزيد من اجلهد والعمل للإرتقاء
بالبيئة امل�صرية.
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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  ،2010وتو�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-:
مبد�أ ال�شفافية ،لذلك مت عر�ض ال�صورة احلقيقية للو�ضع البيئي فى جمهورية م�صر العربية ب�إ�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.

الباب الثاني :المياه

املبد�أ الأول

الباب األول  :الهواء

املنهجية

املبد�أ الثاين

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.
�ض ��رورة الرب ��ط ب�ي�ن التزام ��ات م�صر الدولي ��ة والتي ت�ص ��دق عليها مبوج ��ب الإتفاقيات 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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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.
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الهواء هو املكون الرئي�سي للغالف اجلوى و الذى يعتمد عليه كل من الإن�سان واحليوان
والنبات و غريها من الكائنات احلية للإ�ستمرار فى احلياة على كوكب الأر�ض .وتعترب
حماية البيئة الهوائية من التلوث من �أكرب التحديات وال�صعوبات التي تواجهها معظم
دول العامل وعلى ر�أ�سها جمهورية م�صر العربية .حيث �أن م�شكلة التلوث الهوائي مب�صر
تعترب من �أهم م�شاكل التلوث البيئي التى تهتم بها وزارة الدولة ل�شئون البيئة وذلك
ب�سبب تعدد وكرثة م�صادر التلوث البيئي والتي ترتبط دائم ًا بالتنمية الإقت�صادية والنمو
احل�ضاري والتقدم ال�صناعي الذي ت�شهده البالد خالل الفرتة ال�سابقة واحلالية.
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على �ستة ملوثات رئي�سية تتحدد على �أ�سا�سها نوعية وجودة الهواء امل�ستن�شق وذلك
بناء ًا على الأبحاث العلمية وال�صحية والدرا�سات ال�صادرة عن كالهما 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 الطرق الفنية والعلمية حتى ت�صل �إىل احلدود املو�ضوعة طبقا للمعايري ال�صحية
التى تقرها منظمة ال�صحة العاملية وكذلك املعايري املحلية لكل دولة ،وهذه امللوثات
ال�ست هي اجل�سيمات العالقة امل�ستن�شقة والر�صا�ص وغازات �أول �أك�سيد الكربون ،وثاين
�أك�سيد النيرتوجني ،وثاين �أك�سيد الكربيت ،والأوزون.

الباب الثاني :المياه

تتعدد م�صادر ملوثات الهواء وتتمثل يف امللوثات الناجمة عن �إنبعاثات امل�صادر
ال�صناعية واملتحركة بالإ�ضافة للحرق املك�شوف للمخلفات الزراعية والبلدية على
حد �سواء وما ينتج عنها من �إنبعاثات تت�سبب فى العديد من الأ�ضرار على امل�ستويني
ال�صحى و الإقت�صادى.

الباب األول  :الهواء

 1-1مقدمة
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� 2-1أهم ملوثات نوعية الهواء املحيط -:
تنق�سم ملوثات نوعية الهواء امل�ؤثرة على حالة البيئة الهوائية بجمهورية م�صر العربية و بالتبعية
على ال�صحة العامة �إىل جزئيني �أ�سا�سيني هما اجل�سيمات العالقة امل�ستن�شقة والغازات ،وفيما يلي
عر�ض لهذه امللوثات وم�صادرها والت�أثريات الناجمة عن �إرتفاع تركيزاتها يف 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 العالقة امل�ستن�شقة PM10
تعترب اجل�سيمات العالقة امل�ستن�شقة بكافة �أ�شكالها من �أكرث ملوثات الهواء �شيوع ًا وخا�صة يف
املناطق اجلافة و�شبه اجلافة (نادرة الأمطار) ،وكذلك يف املناطق ال�صناعية واملناطق ذات الكثافة
املرورية العالية .حيث ت�ؤثر على ال�صحة العامة ب�شكل مبا�شر من خالل اجل�سيمات الناجتة عن عمليات
الإحرتاق غري الكاملة و�أي�ض ًا من خالل بع�ض التفاعالت الكيميائية لبع�ض امللوثات يف الغالف اجلوى.
كما تنتج هذه اجل�سيمات غالب ًا من عمليات الإحرتاق غري الكامل للوقود البرتويل خا�صة وقود
الديزل .حيث تنبعث العوالق من و�سائل النقل العاملة بالديزل بن�سبة مقدارها ترتاوح بني  %40اىل%50
زيادة عن و�سائل النقل الأخرى العاملة بالبنزين ،وتنتج �أي�ض ًا من املن�ش�آت ال�صناعية امل�ستهلكة للطاقة
مثل حمطات توليد الكهرباء وكذلك �صناعة اال�سمنت  ...الخ.
ويجب �أي�ض ًا الإ�شارة �إىل �أن اجل�سيمات لها ت�أثريات �سلبية على ال�صحة العامة .ويختلف
ت�أثري اجل�سيمات طبق ًا لعدة عوامل منها احلجم ،حيث تعترب اجل�سيمات ذات الأقطار الأقل من
 10ميكرون ذات �أهمية كبرية خا�صة لكونها قابلة للإ�ستن�شاق ولديها قدرة على �إخرتاق اجلهاز
التنف�سى ال�سفلى.
وقد ت�ضمنت �أحدث التقارير ال�صادرة عن وكاالت حماية البيئة العاملية والتي مت ن�شرها خالل
الأعوام ال�سابقة والتى نتجت من خالل الأبحاث والدرا�سات �أن امللوثات الدقيقة وخا�صة اجل�سيمات
العالقة امل�ستن�شقة ت�شكل خطر بيئي كبري على ال�صحة العامة يف معظم بلدان العامل .حيث قدر
الباحثون والأكادمييون �أن الرتكيزات املرتفعة من اجل�سيمات الدقيقة م�سئولة م�سئولية مبا�شرة عن
حدوث نوبات الربو و ح�سا�سية ال�صدر و �إ�ضطرابات القلب والتي تت�سبب يف حدوث ع�شرات الآالف من
الوفيات املبكرة يف معظم دول العامل كل عام.

 2-2-1امللوثـات الغازية:
تعترب عمليات الإحرتاق الناجمة من الوقود الأحفوري امل�صدر املبا�شر لإنتاج امللوثات الغازية
مثل �أكا�سيد النيرتوجني و�أكا�سيد الكربيت وغاز �أول �أك�سيد الكربون .حيث �أنها تلعب دور ًا كبري ًا
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 3-1ال�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء املحيط-:

الباب الثاني :المياه

�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 وال�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 الغري
ميثانية ( )VOC, NMHC....بالإ�ضافة �إىل بيانات نتائج حمطات الأر�صاد اجلوية التي تقوم بقيا�س
ور�صد العوامل اجلوية املختلفة مثل �سرعة و�إجتاه الرياح ودرجة احلرارة والرطوبة الن�سبية ...الخ.

الباب األول  :الهواء

وهام ًا يف تدين نوعية و جودة الهواء وت�شكيل ال�ضباب الدخاين الذي يخيم على هواء املدن ،و تنتج
بع�ض الغازات ال�ضارة الأخرى ب�شكل غري مبا�شر عن طريق تفاعلها مع �أكا�سيد النيرتوجني فى وجود
الهيدروكربونات حتت ت�أثري الأ�شعة فوق البنف�سجية ،وتتكون نتيجة ذلك جمموعة من امللوثات الثانوية
بالغة اخلطورة مثل غاز الأوزون ،وت�سبب هذه امللوثات �إحتقان الأغ�شية املخاطية للجهاز التنف�سي
وتهيج العيون� ،إ�ضافة �إىل �إلتهاب الق�صبة الهوائية وال�سعال وغريها.

و تتم عملية ر�صد الأتربة العالقة من خالل الطرق التالية-:

•الطريقة الثانية -:تتم من خالل �أجهزة �أخذ عينات علي فالتر ملدة � 24ساعة كل � 6أيام
ويتم حتليل العينات يف املعامل الكيميائية املتخ�ص�صة وذلك لتحديد ن�سب تركيزات الأتربة
العالقة علي هذه الفالتر.
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وتقوم وزارة الدولة ل�شئون البيئة بتحديث و�إ�ستبدال م�ستمر للأجهزة القدمية وزيادة عدد
حمطات الر�صد وذلك ملواكبة التطور العلمي امل�ستمر يف جمال و�أ�ساليب الر�صد وكذلك لعمل تغطية
متكاملة لكافة املناطق باجلمهورية .ويبني اجلدول ( )1-1التوزيع اجلغرايف ملحطات الر�صد ,كما
تو�ضح اخلريطة (� )1-1أماكن توزيع هذه املحطات باجلمهورية.

الباب الثالث :األرض

•الطريقة الأويل -:من خالل �أجهزة تعمل ب�صورة حلظية على مدار اليوم حيث تقوم
الأجهزة بر�صد الرتكيزات حلظي ًا ويتم عمل متو�سط �ساعة للرتكيزات.

جدول ( )1-1التوزيع اجلغرافى ملحطات ال�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء التابعة لوزارة
الدولة ل�شئون البيئة خالل عام 2010
القاهرة
الكربى

الإ�سكندرية

املحطات القائمة

حمطات جديدة

املحطات القائمة

حمطات جديدة

1

16

3

1

4

7

21

2

2

2

10

1

1

8

3

1

1

1

10

2

1

2

1

41

7

8

48
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املحطات القائمة

املجموع

حمطات جديدة

مناطق ذات طبيعية
متداخلة

املحطات القائمة

مناطق نائية

4

حمطات جديدة

مناطق مرورية

7

3

املحطات القائمة

مناطق �سكنية

4

1

حمطات جديدة

مناطق عمرانية

9

3

1

3

املحطات القائمة

مناطق �صناعية

7

1

3

ال�صعيد

حمطات جديدة

الطبيعية املكانية

الدلتا

�سيناء ومدن
القناة

املجموع

-8

1

12
13

2

--

15
15

9

1

2
3

14

2

78

9
87
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�شبكة الر�صد ت�شمل  87حمطة موزعة كالتاىل:
 42حمطة ر�صد حلظى  45 -حمطة جمع عينات حتتوى على  20حمطة جلمع عينات الر�صا�ص
بالقاهرة الكربى.

الباب الثاني :المياه
الباب الثالث :األرض
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خريطة (� )1-1أماكن توزيع حمطات ر�صد نوعية الهواء باجلمهورية

 4-1م�ؤ�شرات نوعية الهواء
تعد امل�ؤ�شرات البيئية والبيانات التي يتم ر�صدها على مدار الأعوام ال�سابقة من خالل ال�شبكة
القومية لر�صد ملوثات الهواء التابعة لوزارة الدولة ل�شئون البيئة من �أهم الآليات املطلوبة والالزمة يف
جمال التقييم البيئي والتي يتم �إ�ستخدامها يف مراقبة التقدم املحرز لتح�سني نوعية الهواء على مدار
الأعوام وذلك على النحو الآتى:
1 .1يعترب امل�ؤ�شر �آداة هامة يف حتديد وتعيني م�صادر التلوث وحتليلها وتقييمها وحتديد الأولويات
للحد منها وكذلك ر�صد التغري يف نوعية الهواء ور�صد مدى التح�سن فى حتقيق الهدف وفق ًا
خلطط التنمية.
2 .2ت�ستخدم امل�ؤ�شرات والبيانات يف �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 �آداء ال�سيا�سات وقيا�س التح�سن يف نوعية الهواء وفق ًا لتنفيذ
تلك ال�سيا�سات فى حتقيق �أهداف حمددة.
4 .4يعطى امل�ؤ�شر �صورة وا�ضحة ومب�سطة عن حالة نوعية الهواء و مدى التح�سن الطارئ وفق ًا
للخطط و الإجراءات التى مت تنفيذها خلف�ض م�ستويات التلوث و�إجتاهاتها ملتخذي القرار.
وفيما يلي عر�ض لأهم امل�ؤ�شرات التي مت ر�صدها من خالل حمطات ال�شبكة القومية لتو�ضيح حالة
نوعية الهواء املحيط خالل عام  2010وحتليل دقيق للرتكيزات والبيانات التي مت ر�صدها على مدار
العام ومقارنتها بالأعوام ال�سابقة:

 1-4-1غاز ثاين �أك�سيد الكربيت SO2
يتولد غاز ثاين �أك�سيد الكربيت ب�صفة �أ�سا�سية كناجت لعمليات �أك�سدة البقايا الكربيتية يف الوقود
البرتويل ال�سائل �أثناء عمليات الإحرتاق �سواء من امل�صادر الثابتة كمحطات توليد الطاقة وامل�صانع
املختلفة �أو امل�صادر املتحركة متمثلة يف املركبات .علم ًا ب�أن احلد الأق�صى ال�سنوي امل�سموح به بالالئحة
التنفيذية للقانون  4ل�سنة 1994واملعدل بالقانون  9ل�سنة  2009هو  60ميكروجرام/م 3فى الهواء.
ويبني �شكل ( )1-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيزات غاز ثاين �أك�سيد الكربيت خالل الأعوام
( )2010-2004على م�ستوى اجلمهورية ،حيث �أو�ضحت البيانات �أنه يوجد حت�سن تدريجى ملحوظ
يف الرتكيزات املقا�سة منذ عام  2004حتى عام  ،2010حيث كان املتو�سط ال�سنوى للرتكيزات التي مت
ر�صدها خالل هذا العام هو  27ميكروجرام/م 3مقارنة باملتو�سط ال�سنوى للعام ال�سابق  2009حواىل
 31ميكروجرام/م. 3
ومتثل ن�سبة التح�سن هذا العام حواىل  %50مقارنة بعام  2004ويرجع ذلك �إىل ت�شديد الرقابة
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على الإنبعاثات 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 للحدود املن�صو�ص عليها بقانون
البيئة و زيادة الرتكيز على �إحالل الغاز الطبيعى حمل الأنواع الأخرى من الوقود امل�ستخدم فى ت�شغيل
امل�صانع وحمطات توليد الكهرباء.

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )1-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيزات غاز ثاين �أك�سيد الكربيت خالل الأعوام ال�سابقة ()2010-2004
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� 2 .2إرتفاع طفيف فى املتو�سط ال�سنوي العام الذى مت ر�صده مبنطقة الدلتا خالل عام 2010

الباب الرابع  :البيئة الحضرية

وبدرا�سة م�ؤ�شرات نوعية الهواء املقا�سة خالل عام  2010بالن�سبة لغاز ثاين �أك�سيد الكربيت يتبني
�أن املتو�سط ال�سنوي يف جميع حمطات الر�صد باجلمهورية مل يتجاوز احلدود امل�سموح بها يف الالئحة
التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994املعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009ب�ش�أن حماية البيئة
بامللحق رقم  5و هى ( 60ميكروجرام /م ) 3كمتو�سط �سنوي.
ويبني اجلدول ( )2-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيزات غاز ثاين �أك�سيد الكربيت خالل الأعوام من
 2007وحتى  2010مقارنة بعام الأ�سا�س  1999مبنطقة القاهرة الكربى و الدلتا حيث يو�ضح متو�سط
الرتكيزات التي مت قيا�سها خالل عام  2010وجود �إنخفا�ض وحت�سن ملحوظ يف الرتكيزات على م�ستوى
منطقة القاهرة الكربى.
1 .1يوجد ثبات ن�سبى فى املتو�سط ال�سنوي العام الذى مت ر�صده مبنطقة القاهرة الكربى خالل
عام  2010بلغ  27ميكروجرام/م 3وهو �أقل من احلدود امل�سموح بها فى قانون حماية البيئة
مقارنة باملتو�سط ال�سنوى الذى مت ر�صده خالل عام  2009وهو  28ميكروجرام/م 3ويرجع
ذلك �إىل التو�سع فى �إ�ستخدام الغاز الطبيعى فى حمطات توليد الكهرباء وكذلك فى معظم
االن�شطة ال�صناعية املوجودة بالقاهرة الكربى.

بلغ  20ميكروجرام/م 3فى حني كان املتو�سط ال�سنوى للرتكيزات التي مت ر�صدها خالل عام
 2009والذى يبلغ حوايل  16ميكروجرام/م 3وهو �أي�ض ًا �أقل من احلدود امل�سموح بها فى
معايري قانون حماية البيئة  60ميكروجرام/م.3
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

2007

القاهرة الكربى
الدلتا

65
19

49
18

املنطقة

2008

2009

الرتكيز (ميكروجرام/م) 3
28
39
16
15

2010
27
20
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ويو�ضح ال�شكل ( )2-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيزات غاز ثاين �أك�سيد الكربيت مبنطقتى القاهرة
الكربى و الدلتا خالل الأعوام ال�سابقة حيث يتبني مدى التح�سن يف متو�سط الرتكيزات خالل عام
 2010مقارنة بعام  1999يف معظم مناطق الر�صد.

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

 2-4-1غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني :NO2
يتكون غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني كناجت جلميع عمليات الإحرتاق للوقود التي تتم يف درجات احلرارة
العالية وال يوجد حد �أق�صى للمتو�سط ال�سنوى لرتكيزات غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني بالالئحة التنفيذية
34

الباب األول  :الهواء
الباب الثاني :المياه

للقانون رقم  4ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة ويتم الإ�سرت�شاد باحلد الأق�صى للمتو�سط ال�سنوي
ملنظمة ال�صحة العاملية وهو 40ميكروجرام/مرت مكعب ،مع العلم ب�أنه مت تعديل الالئحة التنفيذية
لقانون البيئة رقم  9ل�سنة  ,2009حيث مت �إ�ضافة مقرتح كمتو�سط �سنوى لرتكيزات �أكا�سيد النيرتوجني
بالهواء املحيط و الالئحة ب�صدد �صدورها بعد موافقة رئا�سة جمل�س الوزراء.
بدرا�سة املتو�سط ال�سنوي للرتكيزات التي مت ر�صدها خالل عام  2010و مقارنتها بنتائج عام
 2009باملواقع املختلفة على م�ستوى اجلمهورية تالحظ حدوث �إرتفاع طفيف فى متو�سط الرتكيزات
عن احلدود امل�سموح بها �سنوي ًا طبق ًا ملا ن�صت عليه منظمة ال�صحة العاملية ( 40ميكروجرام/م)3
كمتو�سط �سنوي ،حيث كان املتو�سط ال�سنوى لعام  43( 2010ميكروجرام/م )3و املتو�سط ال�سنوى لعام
 2009هو  40ميكروجرام/م ،3وميكن �إرجاع هذا �إىل زيادة معدالت الطاقة امل�ستهلكة من امل�صادر
املتحركة نتيجة زيادة �أعداد ال�سيارات املرخ�صة لعام  2010مبعدل زيادة بلغ  1‚1مليون مركبة على
م�ستوى اجلمهورية عن العام ال�سابق ،و يو�ضح ال�شكل ( )3-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيزات غاز ثاين
�أك�سيد النيرتوجني خالل الأعوام ال�سابقة (.)2010-2004

الباب الثالث :األرض

�شكل ( ) 3-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيزات غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني خالل الأعوام ال�سابقة ()2010-2004
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

ويبني اجلدول ( )3-1املتو�سط ال�سنوي لغاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني خالل �أعوام  2007و 2008
و 2009و  2010مقارنة بعام الأ�سا�س  1999ببع�ض مناطق اجلمهورية .حيث تالحظ �أن متو�سط الرتكيز
ال�سنوى خالل عام  2010يختلف فى بع�ض املناطق عن الأخرى مقارنة بالأعوام ال�سابقة طبق ًا للآتي:
3
1 .1املتو�سط ال�سنوي الذى مت ر�صده مبنطقة القاهرة الكربى خالل عام  2010بلغ  44ميكروجرام/م
بينما كان خالل عام  2009حوايل  36ميكروجرام/م .3و يرجع ذلك لزيادة �أعداد ال�سيارات امل�شار
�إليها �سابق ًا مما يدعو �إىل العمل على �إعداد الدرا�سات واخلطط الالزمة لكيفية الت�شجيع على تعميم

و�سائل النقل اجلماعى وخف�ض �أعداد و�سائل النقل اخلا�صة وبالتبعية خف�ض م�ستويات التلوث.
2 .2وجود ثبات ن�سبى للمتو�سط ال�سنوي الذى مت ر�صده مبنطقة الدلتا خالل عام  2010بلغ 38
ميكروجرام/م 3مقارنة بعام  2009حيث كان متو�سط الرتكيز حوايل  39ميكروجرام/م 3وهى
فى حدود امل�سموح به وفقا ملعايري منظمة ال�صحة العاملية.
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
املنطقة

ال�سنة

1999

2007

2009

2008

الرتكيز (ميكروجرام/م )
36
64
39
37

2010

3

القاهرة الكربى
الدلتا

58
31

51
--

44
38
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يبني �شكل ( )4 -1املتو�سط ال�سنوي لغاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني مبنطقتى القاهرة الكربى
والدلتا خالل الأعوام ال�سابقة مقارنة بعام الأ�سا�س  1999يف معظم مناطق الر�صد.

�شكل ( )4-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيز غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني مبناطق الر�صد املختلفة
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 كما يالحظ �أن معظم تركيزات ثاين �أك�سيد النيرتوجني املقا�سة كمتو�سط �ساعة مل تتجاوزاحلد الأق�صى للمتو�سط ال�سنوى للرتكيزات امل�سموح به يف الالئحة التنفيذية لقانون البيئة امل�صري
( 400( )1994/4ميكروجرام/م )3يف جميع �أيام ال�سنة يف جميع املحطات باجلمهورية مما يعد م�ؤ�شر
جيد لعدم الت�أثري ال�سلبى على ال�صحة العامة كت�أثري حاد للتعر�ض لغاز ثانى �أك�سيد النيرتوجني.
36

الباب الثاني :المياه

نظر ًا �إىل الطبيعة اجلغرافية جلمهورية م�صر العربية ووقوعها فى منطقة ال�صحراء الكربى
ل�شمال �أفريقيا و ندرة �سقوط الأمطار التى ت�ؤدى �إىل زيادة ت�أثري امل�صادر الطبيعية على ن�سب الأتربة
املر�صودة .تعترب اجل�سيمات العالقة امل�ستن�شقة من كربى امل�شكالت الرئي�سية امل�سببة لإرتفاع ن�سب
التلوث بجمهورية م�صر العربية خا�صة يف منطقة القاهرة الكربى و�ضواحيها واملناطق القريبة
واملحيطة بها وكذلك لتعدد وكرثة م�صادر التلوث الأخرى املوجودة بها .وقد قامت وزارة الدولة
ل�شئون البيئة يف الأعوام الأخرية بالرتكيز على ر�صد الأتربة بكافة �أنواعها خا�صة اجل�سيمات
ال�صدرية امل�ستن�شقة يف الهواء املحيط ذات القطر الأقل من  10ميكرون والتي تعترب ذات ت�أثري
�سلبى علي ال�صحة العامة للمواطنني ,علم ًا ب�أن احلد الأق�صى للمتو�سط ال�سنوى للرتكيزات امل�سموح
بها لرتكيزات الأتربة ال�صدرية امل�ستن�شقة ذات القطر �أقل من  10ميكرون يف قانون البيئة امل�صري
هو  70ميكروجرام/م.3
يو�ضح ال�شكل ( )5 -1وجود �إنخفا�ض فى املتو�سط ال�سنوي للرتكيزات لعام  2010للج�سيمات
العالقة امل�ستن�شقة عن عام  2009حيث كان املتو�سط ال�سنوى لعام  130( 2010ميكروجرام/م)3
وكان املتو�سط ال�سنوى لعام  2009هو ( 137ميكروجرام/م )3ويعترب هذا م�ؤ�شرا جيد ًا خا�صة يف ظل
الزيادة املطردة للأن�شطة الب�شرية خالل ال�سنوات ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل الكثافة املرورية امللحوظة
هذا العام نتيجة زيادة عدد املركبات اجلديدة على الطرق والتي تبلغ حوايل  1‚1مليون مركبة و كذلك
زيادة فرتات العوا�صف الرتابية الطبيعية و قد تكررت معظم هذه الفرتات خالل �شهر دي�سمرب 2010
حيث ت�سببت هذه العوا�صف فى غلق املوانئ و املطارات و الطرق �أكرث من مرة.

الباب األول  :الهواء

 3-4-1اجل�سيمات العالقة امل�ستن�شقة PM10

الباب الثالث :األرض
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�شكل ( )5-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيزات الأتربة ال�صدرية ذات القطر �أقل من  10ميكرون خالل الأعوام ال�سابقة ()2010-2004

و يو�ضح اجلدول ( )4-1املتو�سط ال�سنوى لرتكيزات اجل�سيمات العالقة امل�ستن�شقة خالل الأعوام
ال�سابقة ( )2010-2007مقارنة بعام الأ�سا�س  1999ببع�ض مناطق اجلمهورية كالآتى:
 1 .1حت�سن ملحوظ فى املتو�سط ال�سنوى مبنطقة القاهرة الكربى خالل عام  2010بلغ 126
ميكروجرام/م 3مقارنة بعام  2009حيث بلغ  149ميكروجرام/م 3و يرجع هذا التح�سن �إىل
التحكم فى م�ستويات التلوث ال�صناعى من خالل �سيا�سات و م�شروعات مطبقة من قبل وزارة
البيئة فى املناطق ال�صناعية.
3
2 .2حت�سن وا�ضح فى املتو�سط ال�سنوى مبنطقة الدلتا خالل عام  2010حيث بلغ  138ميكروجرام /م
مقارنة بعام  2009حيث بلغ  234ميكروجرام/م ،3ويرجع ذلك �إىل التحكم فى عمليات حرق املخلفات
الزراعية خا�صة ق�ش الأرز وحطب الذرة والتي يتم حرقها ب�شكل خمالف للقوانني البيئية و�سيا�سة وزارة
الدولة ل�شئون البيئة فى ت�شديد الرقابة على حرق املخلفات الزراعية طوال العام والتعاقد مع �شركات
متخ�ص�صة لتجميع ق�ش الأرز و تدويره و الإ�ستفادة منه خالل فرتة احل�صاد ،وكذلك زيادة حمالت
التفتي�ش على امل�صانع املنت�شرة مبنطقة الدلتا.
جدول ( )4-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيز اجل�سيمات ال�صدرية PM10
ال�سابقة ومقارنتها ب�سنة الأ�سا�س  1999م

املنطقة

ال�سنة

القاهرة الكربى
الدلتا

1999
234
150

2007
139
176

(ميكروجرام/م )3خالل الأعوام

2009
2008
3
الرتكيز (ميكروجرام/م )
149
145
234
164

2010
126
138
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�شكل ( )6-1املتو�سط ال�سنوي لرتكيزات الأتربة ال�صدرية ذات القطر �أقل من  10ميكرون  PM10مبناطق الر�صد املختلفة
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فى �إطار التعاون بني وزارة الدولة ل�شئون البيئة واجلهات املخت�صة والبنك الدوىل من �أجل تطوير
�إ�سرتتيجيات حت�سني نوعية الهواء فى القاهرة الكربى.

الباب الثالث :األرض
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ومن خالل �إعداد درا�سة لتن�سيب امللوثات مل�صادرها بالقاهرة الكربى بالتعاون مع البنك الدوىل,
فقد مت جتميع عينات هواء يف فرتتني هما ال�صيف واخلريف من خم�س مواقع متثل جميع املناطق
(مرجعية�-صناعية –مرورية�-سكنية-جتارية) وهى (قها � -شربا اخليمة  -القللي -الزمالك-
حلوان) ومت تنفيذ �أعمال حتليل تلك العينات باملعامل املخت�صة و�إجراء التحليل الفنى للبيانات
وكانت النتائج كالآتي:
1 .1وجود حت�سن كبري جد ًا فى متو�سط تركيزات الر�صا�ص فى هواء القاهرة الكربى خالل �صيف
 2010حيث �سجل متو�سط الرتكيزات  0.3ميكروجرام/م 3مقارنة ب�صيف عام  2002حيث
بلغ متو�سط الرتكيزات حينئذ  7.2ميكروجرام/م 3وذلك بن�سبة حت�سن حواىل  %96و�أ�صبحت
الرتكيزات �أقل من احلد امل�سموح به فى قانون البيئة رقم  4ل�سنة  94والئحته التنفيذية كما هو
مو�ضح بال�شكل ( .)7-1وهو ما ميثل حت�سن ًا كبري ًا يف تخفي�ض تركيزات الر�صا�ص فى هواء
القاهرة الكربى وهو ما يعترب ق�صة جناح للقائمني بتطبيق ال�سيا�سات املو�ضوعة خالل تطبيق
الدرا�سة و احلد من التلوث بالر�صا�ص بهواء القاهرة الكربى.
2 .2وكذلك وجود حت�سن كبري جد ًا فى متو�سط تركيزات الر�صا�ص بالقاهرة الكربى خالل خريف
عام  2010حيث �سجل  0.7ميكروجرام/م 3مقارنة بخريف عام  1999حيث كان متو�سط
الرتكيزات  12.7ميكروجرام/م 3بن�سبة حت�سن تقرتب من  %95مع العلم ب�أن احلد الأق�صى
امل�سموح به فى الهواء هو  0.5ميكروجرام/م 3كما هو مو�ضح بال�شكل (.)8-1

الباب الثاني :المياه

فقد مت اجراء درا�سة لتن�سيب امللوثات مل�صادرها خالل عام  2010بالقاهرة الكربى �أثناء ف�صلى
ال�صيف واخلريف ومقارنة النتائج بال�سنوات ال�سابقة .وقد �سبق ذلك تنفيذ خطة ملكافحة التلوث
بالر�صا�ص من خالل و�ضع التوجهات وال�سيا�سات لتحديد امل�صادر الرئي�سية للر�صا�ص فى نطاق
القاهرة الكربى كان الرتكيز فيها على عاملني رئي�سيني لإنبعاث الر�صا�ص فى الهواء املحيط ,العامل
الأول هو امل�سابك ك�أهم م�صدر �صناعي لإنبعاث الر�صا�ص ،حيث مت تنفيذ �سيا�سات حمددة ق�ضت
بنقلها بعيد ًا عن املناطق امل�أهولة بال�سكان و�إقامة م�سابك ذات تكنولوجيات حديثة حتد من �إنبعاثات
عن�صر الر�صا�ص يف البيئة املحيطة وكذلك ال ت�ؤثر على العمال .و�أي�ض ًا مت الإنتقال من عمليات حرق
املازوت لتوليد الطاقة امل�ستخدمة فى عمليات ت�شغيل امل�سابك �إىل �إ�ستخدام الغاز الطبيعى� ،أما العامل
الثاين فهو �إ�ستخدام البنزين اخلايل من الر�صا�ص فى ت�سيري املركبات والذي �أدى �إىل �إنخفا�ض
معدالت الر�صا�ص ب�شكل كبري.

الباب األول  :الهواء

 4-4-1الر�صا�ص Pb

�شكل ( )7-1مقارنة ملتو�سطات الر�صا�ص خالل �صيف  2010و �صيف 2002
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�شكل ( )8-1يبني مقارنة ملتو�سطات الر�صا�ص خالل خريف  2010و خريف 1999
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يعترب غاز �أول �أك�سيد الكربون من الغازات ال�سامة والتى ت�ؤدى �إىل الوفاة عند التعر�ض لرتكيزات
عالية فى فرتات �صغرية �إذ يتحد �أول �أك�سيد الكربون مع الهيموجلوبني مكون ًا كربوك�سى هيموجلوبني
وبذلك مينع الأك�سجني من الإحتاد مع هيموجلوبني الدم وفى هذه احلالة يحرم اجل�سم من احل�صول
على الأك�سجني وحتدث عملية الإختناق .ينبعث غاز �أول �أك�سيد الكربون من عمليات الإحرتاق
غري الكامل للوقود البرتويل يف ال�صناعات املختلفة وفى املركبات ومن �إحرتاق الفحم �أو احلطب
يف الأن�شطة الأخرى ,وتن�ص الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة �أن احلد الأق�صى امل�سموح به
للتعر�ض لغاز �أول �أك�سيد الكربون ملدة �ساعة هو  30ملليجرام/مرت مكعب وملدة � 8ساعات هو 10
ملليجرام/مرت مكعب.
•ويالحظ حت�سن ن�سبة التوافق لرتكيزات �أول �أك�سيد الكربون مع احلدود الق�صوى امل�سموح بها
قانون ًا بن�سبة  % 99.3كمتو�سط �ساعة مقارنة بعام  2009و التى متثل  %99.1كمتو�سط �ساعة
بالرغم من الزيادة املطردة فى الأن�شطة الب�شرية وال�صناعية ومعدالت �إ�ستهالك الطاقة.
•ويو�ضح �شكل ( )9-1واخلا�ص بالتوزيع التكرارى لرتكيزات غاز �أول �أك�سيد الكربون خالل
عام  2010ملتو�سط �ساعة.

الباب األول  :الهواء

5-4-1

�أول �أك�سيد الكربون CO

الباب الثالث :األرض

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

ويرجع التح�سن يف ن�سبة التوافق �إىل اجلهود املبذولة يف �إتخاذ العديد من اخلطوات والربامج يف
جماالت حت�سني كفاءة حرق الوقود امل�ستخدم مبحطات توليد الطاقة والقطاع ال�صناعي وكذلك احلد
من �إ�ستخدام املازوت كوقود يف هذه القطاعات والتو�سع يف �إ�ستخدام الغاز الطبيعي وبرنامج �إ�ستبدال
ال�سيارات القدمية ب�أخرى حديثة بالقاهرة الكربى.
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�شكل ( )9-1التوزيع التكرارى كمتو�سط �ساعة لرتكيزات غاز �أول �أك�سيد الكربون خالل عام  2010ببع�ض حمطات الر�صد

 6-4-1الأوزون O3

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

�شكل ( )10-1التوزيع التكرارى كمتو�سط �ساعة لرتكيزات غاز الأوزون خالل عام  2010ببع�ض حمطات الر�صد
امل�صدر :جهاز �شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة

يو�ضح �شكل ( )10-1واخلا�ص بالتوزيع التكرارى لرتكيزات غاز الأوزون خالل عام  2010وجود
حت�سن يف ن�سبة التوافق مع احلدود امل�سموح بها قانون ًا خالل عام  2010حيث متثل ن�سبة  %99مقارنة بعام
 2009و التي متثل بن�سبة  %62‚2يف نف�س مواقع ر�صد غاز الأوزون الأر�ضي .ونظر ًا ملحدودية عدد مواقع
ر�صد غاز الأوزون الأر�ضي و�أهمية ر�صده ف�إن جهاز �شئون البيئة يقوم ب�إعداد خطة ر�صد متكاملة لزيادة
�أعداد املواقع التي تر�صد غاز الأوزون وذلك للتحليل العلمى ملتو�سط تركيزاته باملناطق املختلفة.
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 1-5-1املتو�سط العام لرتكيزات غاز ثاين �أك�سيد الكربيت -:
1 .1وجود حت�سن ملحوظ خالل هذا العام يف الرتكيزات املر�صودة لثاين �أك�سيد الكربيت مقارنة
بالأعوام ال�سابقة كمتو�سط �سنوي.
�2 .2أو�ضح متو�سط الرتكيز ال�سنوي وجود حت�سن مطرد يف الرتكيزات منذ عام  2004حتى
عام  2010حيث كان املتو�سط العام للرتكيزات التي مت ر�صدها خالل هذا العام حوايل 27
ميكروجرام/م 3مقارنة بعام  2009حيث �سجل متو�سط عام حواىل  31ميكروجرام/م 3بن�سبة
حت�سن حوايل .%13

4 .4يرجع هذا التح�سن الن�سبي يف املتو�سط اليومي لغاز ثاين �أك�سيد الكربيت �إىل اخلطوات التي
�إتخذت يف جمال حت�سني كفاءة �إحرتاق الوقود امل�ستخدم مبحطات توليد الطاقة والقطاع
ال�صناعي وكذلك احلد من �إ�ستخدام املازوت كوقود يف هذه القطاعات والتو�سع يف �إ�ستخدام
الغاز الطبيعي يف كافة املجاالت.
1 .1وجود ثبات ن�سبى يف تركيزات �أكا�سيد النيرتوجني خالل عام  2010مقارنة بالعام ال�سابق
كمتو�سط �سنوي.
2 .2انخف�ض املتو�سط اليومي لأكا�سيد النيرتوجني خالل هذا العام عن احلدود امل�سموح بها
بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة 1994/4حيث تراوح بني  60-50ميكروجرام/م 3كمتو�سط
يومي بينما احلد امل�سموح به هو  150ميكروجرام/م 3كمتو�سط يومي .بينما كان املتو�سط
اليومي للرتكيزات خالل عام  2009ترتاوح بني  85-55ميكروجرام/م. 3

�1 .1إنخفا�ض املتو�سط ال�سنوي للأتربة العالقة ال�صدرية خالل �أعوام  2008و 2009و2010
مقارنة باملتو�سط ال�سنوي للرتكيز خالل عام .2007
2 .2وجود حت�سن كبري يف الرتكيزات املر�صودة خالل �شهر �سبتمرب وحتى �آخر نوفمرب (2010فرتة
النوبات احلادة لتلوث الهواء).
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 3-5-1املتو�سط العام لرتكيزات الأتربة العالقة-:

الباب الثالث :األرض

 2-5-1املتو�سط العام لرتكيزات �أكا�سيد النيرتوجني-:

الباب الثاني :المياه

3 .3ويرتاوح املتو�سط اليومي للرتكيزات حوايل  40ميكروجرام/م 3وهو �أقل بكثري جد ًا من احلدود
امل�سموح بها بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة  150( 1994/4ميكروجرام/م 3كمتو�سط يومي)
بينما كان املتو�سط اليومي للرتكيزات خالل عام  2009يرتاوح بني  50-30ميكروجرام/م. 3

الباب األول  :الهواء

� 5-1أهم نتائج ر�صد م�ؤ�شرات نوعية الهواء املحيط لعام 2010

 4-5-1املتو�سط العام لرتكيزات الر�صا�ص-:
1 .1هناك �إنخفا�ض كبري كمتو�سط �سنوي لرتكيزات الر�صا�ص ب�شكل عام خالل عام 2010
مقارنة بالأعوام املا�ضية بد ًء من  1999بالقاهرة الكربى .حيث كان املتو�سط العام للرتكيزات
بالقاهرة الكربى خالل خريف عام  2010حوايل  0.7ميكروجرام/م 3و قد �سجل خالل خريف
عام  1999حوايل  12.7ميكروجرام/م 3وكان املتو�سط العام للرتكيزات بالقاهرة الكربى
خالل �صيف عام  2010حوايل  0.3ميكروجرام/م 3و قد �سجل خالل �صيف عام  1999حوايل
 7.2ميكروجرام/م.3
2 .2امل�ؤ�شر العام مل�ستويات الر�صا�ص بالهواء املحيط انخف�ض ب�شدة نتيجة �إ�ستخدام البنزين
اخلايل من الر�صا�ص وكذلك نقل امل�سابك القدمية من �شربا اخليمة و�إ�ستبدالها مب�سابك
حديثة يف املناطق ال�صناعية ب�أبو زعبل و طرق التحكم يف الإنبعاثات الناجتة من املن�ش�آت
ال�صناعية و ماينتج من امل�صادر الأخرى.

 6-1ال�شبكة القومية للإنبعاثات ال�صناعية:
�إهتمت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بر�صد الإنبعاثات ال�صادرة عن امل�صادر ال�صناعية الكربى
ك�أحد �أهم اخلطوات الأولية لل�سيطرة واحلد من �أخطار تلك امللوثات .وعليه فقد مت يف عام 2004
�إن�شاء ال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية بد ًء مب�صانع الأ�سمنت املنت�شرة ب�أنحاء اجلمهورية،
وذلك من خالل ربط �أنظمة الر�صد الذاتي املوجودة بال�شركات الكرتوني ًا بوزارة الدولة ل�شئون البيئة
حيث يتم متابعة �إنبعاثات اجل�سيمات العالقة الكلية من مداخن تلك ال�شركات حلظي ًا على مدار 24
�ساعة ،وذلك لتحقيق ال�سيطرة على تلك املداخن و�إتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة وتفعي ًال للمادة
رقم  20من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة 2009
والتي تن�ص على "�إ�شراف جهاز �شئون البيئة على �إن�شاء وت�شغيل �شبكات الر�صد البيئي" .

� 1-6-1شركات الأ�سمنت-:

يتم ت�صنيف �شركات الأ�سمنت املت�صلة بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية طبق ًا
لتزامن �إن�شاءها مع �إ�صدار قانون البيئة �إىل :
•امل�صانع القدمية ( القائمة قبل �صدور الالئحة التنفيذية للقانون – قبل عام  )1995مل يتجاوز
احلد الأق�صى امل�سموح به لتلك امل�صانع حاجز  300ملليجرام /م 3وعددها  9م�صانع على
م�ستوى اجلمهورية.
•امل�صانع اجلديدة ( القائمة بعد �صدور الالئحة التنفيذية للقانون – بعد عام  )1995مل يتجاوز
احلد الأق�صى امل�سموح به لتلك امل�صانع حاجز  200ملليجرام /م 3وعددها  8م�صانع على
م�ستوى اجلمهورية.
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•امل�صانع احلديثة ( القائمة بعد تعديل الالئحة التنفيذية للقانون – بعد عام  )2005مل يتجاوز
احلد الأق�صى امل�سموح به لتلك امل�صانع حاجز  100ملليجرام /م 3وعددها  1م�صنع على
م�ستوى اجلمهورية.
تعتمد عمليات ر�صد �إنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة من املداخن على �إ�ستخدام
�أجهزة متخ�ص�صة لر�صد �إنبعاثات العمليات ال�صناعية وذلك حل�ساب قيم تركيز �إنبعاثات اجل�سيمات
ال�صلبة الكلية ،حيث يو�ضح ال�شكل ( )11-1منظومة العمل بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات
ال�صناعية بحيث يتم �إر�سال البيانات عن طريق جممع البيانات �إىل جهاز �شئون البيئة وغرفة التحكم
الرئي�سية بكل م�صنع يف نف�س الوقت للمراقبة امل�ستمرة على �إنبعاثات هذه امل�صانع ،كما يتم �إر�سالها
�أي�ض ًا يف ذات الوقت للفروع الإقليمية التابعة جلهاز �شئون البيئة ملتابعة كل فرع لل�شركات الواقعة يف
النطاق اجلغرايف له.

الباب الثالث :األرض
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�شكل (  )11-1يو�ضح منظومة العمل بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية

جدول ( )5-1يو�ضح مواقع ر�صد �إنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من مداخن ال�شركات املرتبطة
بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية على م�ستوى اجلمهورية

1

200
200

1

ال�شركة القومية
للأ�سمنت

11

300

10

�شركة العامرية �سيمبور
للأ�سمنت

2

�شركة بورتالند
طره للأ�سمنت

13

300

11

�شركة م�صر قنا
للأ�سمنت

2

3

�شركة حلوان
للأ�سمنت

10

300

12

ال�شركة الفارج
للأ�سمنت

4

200

4

�شركة القطامية
للأ�سمنت

3

300

13

�شركة �سيناء للأ�سمنت
الرمادي

4

200

5

�شركة ال�سوي�س
للأ�سمنت

4

300

14

�شركة �سيناء للأ�سمنت
الأبي�ض

2

200

6

�شركة بني �سويف
للأ�سمنت

8

300

15

�شركة م�صر بني
�سويف للأ�سمنت

5

200

7

�شركة العامرية

4

300

16

�شركة اال�سكندرية
للأ�سمنت(تيتان)

2

200

8

�شركة �أ�سيوط
للأ�سمنت

11

300

17

�شركة حلون للأ�سمدة

3

200

9

�شركة املنيا
للأ�سمنت

2

300

18

�شركة العربية
للأ�سمنت

3
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احلدود
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بها قانون ًا
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ال�شركة

عدد
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الر�صد
الذاتي

احلدود
امل�سموح
بها قانون ًا
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مت زيادة عدد مداخن ال�شركات املرتبطة بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية يف عام
 2010بن�سبة  % 10عن العام ال�سابق  ،2009حيث بلغ عدد مواقع الر�صد الذاتي املت�صلة بال�شبكة 92
موقع لر�صد �إنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية لعدد  40خط �إنتاج بعدد � 18شركة (عدد � 17شركة
�أ�سمنت  +عدد � 1شركة �أ�سمدة) ،كما هو مو�ضح باجلدول (.)5-1

 2-6-1م�ؤ�شرات نتائج الر�صد مل�صانع الأ�سمنت خالل :2010
بنا ًء على عمليات الر�صد الذاتي امل�ستمر على مدار � ٢٤ساعة لإنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية
ال�صادرة من مداخن ال�شركات املرتبطة بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية على م�ستوى
اجلمهورية فقد مت تقييم الإنبعاثات بنا ًء على �أ�سا�سني هما توافق �إنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية
مع معايري القانون واحلمل البيئي لتلك الإنبعاثات.
�أوال :توافق �إنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية مع املعايري الواردة بالالئحة التنفيذية للقانون
رقم  4ل�سنة  1994واملعدلة بالقانون رقم  9ل�سنة  2009ب�ش�أن حماية البيئة وتت�ضمن:
• •مدى توافق الإنبعاثات ال�صادرة مع احلدود الق�صوى املن�صو�ص عليه قانون ًا.
• •مدى توافق الإنبعاثات ال�صادرة مع احلدود الق�صوى يف �إطار النطاق اجلغرافى.
1 .1مدى توافق الإنبعاثات ال�صادرة طبقاً للحد الأق�صى املن�صو�ص عليه قانوناً:
 .أبلغت ن�سبة التوافق  %97.6للإنبعاثات ال�صادرة من مداخن امل�صانع القدمية املن�ش�أة قبل
 1995كما هو مو�ضح بال�شكل (. )12-1
 .ببلغت ن�سبة التوافق  %98.1للإنبعاثات ال�صادرة من مداخن امل�صانع اجلديدة املن�ش�أة بعد
 1995كما هو مو�ضح بال�شكل (. )13-1
 .جبلغت ن�سبة التوافق  %99.63للإنبعاثات ال�صادرة من مداخن امل�صانع احلديثة املن�ش�أة بعد
 2005كما هو مو�ضح بال�شكل (.)14-1

�شكل (  )12-1التوزيع التكراري لإنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من مداخن �شركات الأ�سمنت املن�ش�أة قبل
عام  ( 1995امل�صانع القدمية )
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�شكل (  )13-1التوزيع التكراري لإنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من مداخن �شركات الأ�سمنت املن�ش�أة يف
الفرتة من عام � 1995إىل عام  (2005امل�صانع اجلديدة ) خالل عام 2010

الباب الثالث :األرض

 .دمبقارنة معدالت توافق �إنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة من مداخن ال�شركات
لعامي  2009و 2010فقد تالحظ ثبات ن�سبي يف معدالت التوافق لتلك العامني ،حيث كانت
ن�سبة التوافق خالل عام  2010حوايل  % 98.4مقارنة بن�سبة  %98.5خالل عام 2009
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�شكل (  )14-1التوزيع التكراري لإنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من مداخن �شركات الأ�سمنت املن�ش�أة بعد عام
 ( 2005امل�صانع احلديثة ) خالل عام 2010

ويعترب هذا الثبات يف ن�سبة التوافق م�ؤ�شر جيد حيث زادت عدد نقاط الر�صد املت�صلة
بال�شبكة خالل عام  2010بن�سبة  % 10مقارنة بعام  ,2009حيث كان عدد نقاط الر�صد 82
نقطة يف عام  2009وقد �أ�صبحت بعدد  92نقطة ر�صد يف عام .2010
 .هكما مت البدء يف املرحلة الثانية من تطوير ال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية
والتي تت�ضمن �ضم �شركات الأ�سمدة ملنظومة �شبكة ر�صد الإنبعاثات ال�صناعية وذلك لر�صد
الإنبعاثات الناجمة عن تلك ال�صناعة حيث يبلغ عدد هذه ال�شركات (� 14شركة) .وقد مت
التن�سيق مع ال�شركات لإجراء عمليات الر�صد الذاتي امل�ستمر ملداخنها وتنفيذ عمليات
الربط بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية وعليه فقد مت ربط �شركة حلوان للأ�سمده
مبنظومة ال�شبكة لر�صد امللوثات ال�صادرة من مداخنها حلظيا على مدار � 24ساعة.
2 .2مدى توافق الإنبعاثات ال�صادرة من مداخن ال�شركات مع احلدود الق�صوى طبقاً للنطاق اجلغرافى:
 .أال�شركات الواقعة يف نطاق القاهرة الكربى:
ت�ضم منطقة القاهرة الكربى  4م�صانع لإنتاج الأ�سمنت ( القومية -طره – حلوان – القطامية)
وجميعها من امل�صانع القدمية بالإ�ضافة �إىل �شركة حلوان للأ�سمدة ،ونظر ًا حل�سا�سية مواقع
تلك ال�شركات والتي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر وكبري على النطاق ال�سكاين بها فقد مت �إجراء التحليل
الإح�صائي والتوزيع الن�سبي لإنبعاثات الأتربة العالقة الكلية ال�صادرة من مداخنها كما هو
مو�ضح بال�شكل (.) 15-1
تبني زيادة ن�سبة توافق هذه امل�صانع مع احلدود القانونية خالل عام  2010بن�سبة %98.2
مقارنة بن�سبة  %97.7خالل عام  2009ويرجع ذلك �إىل زيادة املتابعة واملراقبة مع زيادة
احلمالت التفتي�شية على تلك امل�صانع.

ال�شكل ( )15-1التوزيع الن�سبي مل�ستوى الإنبعاثات ال�صادرة من ال�شركات الكائنة بالقاهرة الكربى
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 .بال�شركات الكائنة يف نطاق حمافظة الإ�سكندرية :
•يقع داخل نطاق حمافظة الإ�سكندرية � 3شركات للأ�سمنت ( �شركة الإ�سكندرية للأ�سمنت
 العامرية للأ�سمنت  -العامرية �سيمبور) ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على النطاق ال�سكاين وخا�صة�شركة الإ�سكندرية للأ�سمنت لوجودها داخل املنطقة ال�سكنية وب�إجراء التحليل الإح�صائي
والتوزيع الن�سبي لإنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة من تلك ال�شركات كما هو
مو�ضح بال�شكل (.)16-1
•تبني وجود ثبات ن�سبى يف معدالت التوافق مع احلدود القانونية لعام  2010بن�سبة %93.6
مقارنة بن�سبة  %94.4يف عام  2009مما يتطلب �إعادة ت�أهيل وتوفيق الأو�ضاع البيئة مع
زيادة احلمالت التفتي�شية علي تلك امل�صانع وخا�صة �شركة العامرية للأ�سمنت.

الباب الثاني :المياه
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 .جال�شركات الكائنة داخل نطاق حمافظات ال�صعيد:
•وبالن�سبة ل�شركات الأ�سمنت التي تقع داخل نطاق حمافظات ال�صعيد وعددها 5
�شركات ( م�صر قنا  -م�صر بني �سويف – املنيا – �أ�سيوط  -بني �سويف ) والتي ت�ؤثر
ب�شكل مبا�شر على النطاق ال�سكاين بها ،فقد مت �إجراء التحليل الإح�صائي والتوزيع
الن�سبي لإنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة من مداخنها كما هو مو�ضح
بال�شكل (.)17-1
• تبني وجود ثبات ن�سبى يف معدل التوافق مع احلدود القانونية بن�سبة  %98.52لعام 2010
عنه يف عام  2009حيث كان  %99.3ويرجع ذلك لزيادة عدد نقاط الر�صد الذاتي املرتبطة
بال�شبكة القومية خالل عام .2010

الباب الثالث :األرض

ال�شكل ( )16-1التوزيع الن�سبي مل�ستوى الإنبعاثات ال�صادرة من ال�شركات الكائنة مبحافظة الإ�سكندرية

ال�شكل (  )17-1التوزيع الن�سبي مل�ستوى الإنبعاثات ال�صادرة من ال�شركات الكائنة ب�صعيد م�صر.

 .دال�شركات الكائنة داخل نطاق حمافظة ال�سوي�س:
تبني من نتائج التحليل الإح�صائي والتوزيع الن�سبي لإنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية
ال�صادرة من مداخن �شركات الأ�سمنت وعددها � 3شركات وهي ( ال�سوي�س  -الفارج-
العربية) الواقعة يف نطاق حمافظة ال�سوي�س كما هو مو�ضح بال�شكل ( ،)18-1وجود ثبات
ن�سبي يف ن�سبة التوافق مع احلدود القانونية لعام  2010بن�سبة  %99.3مقارنة بعام 2009
حيث �سجلت .%99.8

ال�شكل (  )18-1التوزيع الن�سبي مل�ستوى الإنبعاثات ال�صادرة من ال�شركات الكائنة مبحافظة ال�سوي�س
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 .هال�شركات الكائنة داخل نطاق �شبه جزيرة �سيناء:
يو�ضح التحليل الإح�صائي والتوزيع الن�سبي لإنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية ال�صادرة
من مداخن �شركات الأ�سمنت (�سيناء الرمادي� -سيناء الأبي�ض) الواقعة يف نطاق حمافظة
�شمال �سيناء كما هو مو�ضح بال�شكل ( ،)19-1وجود ثبات ن�سبي يف ن�سبة التوافق مع احلدود
القانونية بن�سبة  %99.84لعام  2010مقارنة بن�سبة  %100لعام .2009

الباب الثاني :المياه

 3-6-1م�ؤ�شرات عامة عن �إنبعاثات ال�شركات خالل عام :2010
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 .1التوزيع الن�سبي لإنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية:
مبقارنة م�ؤ�شرات �شبكة ر�صد الإنبعاثات ال�صادرة عن ال�شركات خالل عامي  2009و 2010
يتبني ثبات ن�سبي يف نتائج توافق �إنبعاثات ال�شركات كالتايل :
.أو�صلت ن�سبة توافق امل�صانع القدمية مع احلدود القانونية �إىل  %97.6لعام 2010
مقارنة بن�سبة  % 97.3يف عام . 2009
.بو�صلت ن�سبة توافق امل�صانع اجلديدة مع احلدود القانونية �إىل  % 98.1لعام 2010
مقارنة بن�سبة  % 98.6يف عام .2009
 .جو�صلت ن�سبة توافق امل�صانع احلديثة مع احلدود القانونية �إىل  % 99.6لعام 2010
مقارنة بن�سبة  % 99.7يف عام . 2009

الباب الثالث :األرض

ال�شكل ( )19-1التوزيع الن�سبي مل�ستوى الإنبعاثات ال�صادرة من ال�شركات الكائنة مبحافظة �شمال �سيناء .

.2املعايري واحلدود الق�صوى لإنبعاثات اجل�سيمات ال�صلبة الكلية من املداخن املرتبطة بال�شبكة
القومية لر�صد �إنبعاثات املن�ش�آت ال�صناعية :
لقد �ساهم وجود قاعدة بيانات ال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية بالدور الإيجابي
يف �صياغة التعديل النهائي لالئحة التنفيذية للقانون قم  4ل�سنة  2004واملعدل بالقانون رقم 9
ل�سنة  2009وذلك ب�إ�ضافة معايري �أكرث �صرامة من احلدود القانونية ال�سابقة ملحاولة الو�صول �إيل
املعايري العاملية تدريجي ًا ،مما �أدى �إىل الإعداد ملرحلة �أخرى من �إجراءات التعديل لتلك املعايري
خالل عام  2011للو�صول للمعايري الدولية ( 100مليجرام  /مرت مكعب للمن�ش�آت القائمة حالي ًا
و 50مليجرام /مرت مكعب للمن�ش�آت التي يتم �إن�شاءها بعد �صدور الالئحة التنفيذية اجلديدة )
مع الرتكيز يف املرحلة القادمة على حت�سني كفاءة طواحني اخلام و�أجهزة التحكم بها من خالل
م�شاريع التوافق البيئي والتحكم يف التلوث ال�صناعي وزيادة التفتي�ش و�إتخاذ الإجراءات القانونية
ب�شكل �صارم على تلك املن�ش�آت.

 7-1الإنبعاثات ال�صادرة عن املخلفات الزراعية :
 1-7-1الإنبعاثات ال�صادرة عن حرق ق�ش الأرز:
يف �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 لإنبعاثات ق�ش الأرز يف حالة حرقه بالطرق التقليدية وذلك لإ�ستخدامه يف تقدير حجم
الإنبعاثات ال�صادرة وقد �أثمرت اجلهود العلمية التي متت يف هذا الإطار بالتعاون مع اجلهات العلمية
امل�صرية والأجنبية عن �إ�ستحداث �أول معامل �إنبعاث م�صري للإنبعاثات ال�صادرة عن عمليات حرق
ق�ش الأرز.
وقد مت تقدير �أحمال الإنبعاثات ال�صادرة �أثناء القيام بعملية حرق ق�ش الأرز لكل من ( �أكا�سيد
الكربيت� -أكا�سيد النيرتوجني  -اجل�سيمات العالقة الكلية ) كما هو مو�ضح باجلدول رقم (:)1-6
جدول ( )6-1معامل الإنبعاث للملوثات ال�صادرة عن حرق ق�ش الأرز بالطرق التقليدية
امللوث
اجل�سيمات العالقة الكلية
ثاين �أك�سيد الكربيت
�أكا�سيد النيرتوجني
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معامل الإنبعاث
( كيلوجرام/طن)
10
0‚0685
0‚409

بالرغم من �إنخفا�ض امل�ساحة املزروعة �أرز خالل عام  2010باملقارنة بالعام املا�ضي وذلك ب�سبب
الت�شديد على الإلتزام بامل�ساحة املقررة من قبل وزارة الري ،فقد زادت كمية ق�ش الأرز التي مت التعامل
معها خالل عام  2010مقارنة بعام  2009وذلك يف عمليات الكب�س والتدوير لإنتاج الأ�سمدة والعلف
والوقود وغري ذلك من الإ�ستخدامات .واجلدول رقم ( )7-1يبني تقدير �إجمايل �أحمال امللوثات التي
مت خف�ضها نتيجة التعامل مع ق�ش الأرز يف الكب�س والتدوير.

الباب األول  :الهواء

 2-7-1حجم الإنخفا�ض يف احلمل البيئي مللوثات الهواء نتيجة التعامل مع ق�ش الأرز يف
عمليات التدوير والكب�س واحلد من عمليات احلرق :

جدول ( )7-1تقدير �إجمايل لأحمال امللوثات التي مت خف�ضها نتيجة التعامل مع ق�ش الأرز.
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�شكل ( )23-1كمية �إنخفا�ض احلمل البيئي للج�سيمات العالقة ( )TSPبالطن نتيجة التعامل مع ق�ش الأرز

الباب الثاني :المياه

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

61500
70500
78500
106000
191000
374000
600000

615
705
785
1060
1910
3740
6000

4
5
5
7
13
26
41

25
29
32
43
78
153
245

الباب الثالث :األرض

العام

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

كمية الأتربة العالقة الكلية
التي مت خف�ضها
)T.S.P (ton

كمية ثاين �أك�سيد الكربيت
التي مت خف�ضها
)SO2 (ton

كمية �أكا�سيد النيرتوجني
التي مت خف�ضها
)NO2 (ton

�شكل ( )24-1كمية �إنخفا�ض احلمل البيئي لثاين �أك�سيد الكربيت ( )SO2بالطن نتيجة التعامل مع ق�ش الأرز.

�شكل ( )25-1كمية �إنخفا�ض احلمل البيئي لأكا�سيد النيرتوجني ( )NOxبالطن نتيجة التعامل مع ق�ش الأرز.

ويتبني من نتائج الأحمال عام � 2010إنخفا�ضها عن عامي  2008و  2009ويرجع ذلك �إىل جهود
وزارة الدولة ل�شئون البيئة يف احلد من حرق ق�ش الأرز عن طريق:
�1 .1إعداد منظومة جلمعه وكب�سه وتدويره بالتعاون مع القطاع اخلا�ص والقوات امل�سلحة وذلك
لإنتاج الأ�سمدة والعلف ،مما �أدى �إىل احلد من �إنبعاث كميات كبرية من امللوثات يف الهواء
يف حالة حرق هذه املخلفات.
2 .2زيادة احلمالت التفتي�شية و�إتخاذ الإجراءات القانونية حيال املزارعني القائمني بعمليات احلرق.
3 .3بالإ�ضافة �إىل �إنخفا�ض امل�ساحة املزروعة مبح�صول الأرز خالل عام  2010باملقارنة بالعام ال�سابق.
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1 .1متثل عوادم ال�سيارات �أحد امل�صادر الرئي�سية الهامة امل�سببة لتلوث الهواء خا�صة ب�إقليم
القاهرة الكربى الذي يعاين من كثافة مرورية عالية نتيجة لزيادة �أعداد املركبات عن الطاقة
الإ�ستيعابية للطرق و�إنخفا�ض متو�سط �سرعة ال�سيارة �إىل 11كم � /ساعة طبق ًا لأحدث درا�سة
�أعدها املعهد القومي للنقل بالتعاون مع هيئة املعونة اليابانية (جايكا) ،حيث تتوقف كمية
الغازات املنبعثة من عوادم ال�سيارات على كفاءة املركبة وعمرها الإفرتا�ضي وظروف الت�شغيل
و�أ�سلوب �صيانة املحرك وكذلك حركة النقل الثقيل وحالة تلك املركبات.

�3 .3أ�شارت الدرا�سات التي قامت بها وزارة الدولة ل�شئون البيئة واخلا�صة بتن�سيب امللوثات
مل�صادرها �إىل �أن عوادم ال�سيارات ت�ساهم بن�سبة ت�صل �إىل حوايل  %26من �إجمايل �أحمال
التلوث بالأتربة ال�صدرية العالقة بالقاهرة الكربى و�أكرث من  %90من �إجمايل �أحمال التلوث
بغاز �أول �أك�سيد الكربون و %90من �إجمايل �أحمال التلوث بالهيدروكربونات و %50من �إجمايل
�أحمال التلوث ب�أكا�سيد النيرتوجني ،وهذه الغازات لها ت�أثريات �ضارة �سواء على النظام البيئي
املحيط �أو ال�صحة العامة للمواطنني ملا ت�سببه من العديد من الأمرا�ض ال�صدرية كما ت�ؤثر
�أي�ض ًا على اجلهاز الع�صبي.

الباب الثالث :األرض
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4 .4زادت �أعداد ال�سيارات املرخ�صة يف جمهورية م�صر العربية ك�أحد و�سائل املوا�صالت التي
تعتمد عليها �شريحة كبرية من املواطنني يف تنقالتهم اليومية خالل عام � 2010إىل حوايل
 5.9مليون مركبة مبعدل زيادة بلغ حوايل  1.1مليون مركبة عن عام  2009كما هو مو�ضح
بال�شكل رقم ( ،)26-1وهذا الأمر بالرغم من �أنه �أدى �إىل �إنتعا�ش �سوق ال�سيارات امل�صرية
من خالل �إرتفاع مبيعات ال�سيارات بجميع فئاتها وتناف�س ال�شركات العاملية لفتح �أ�سواق جديدة
ملنتجاتها يف م�صر� ،إال �أنه يف املقابل �أظهر احلاجة امللحة �إىل و�ضع خطط و�سيا�سات ملواجهة
الزيادة يف �أعداد املركبات وكيفية �إ�ستيعاب الطرق لهذه امل�شكلة لتخفيف حدة الزحام املروري
وما ينتج عنه من �إرتفاع معدالت التلوث ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أهمية التوجه نحو النقل الأخ�ضر
امل�ستدام وت�شجيع �إ�ستخدام و�سائل النقل اجلماعي و�إ�ستخدام مركبات تعمل بالكهرباء خا�صة
داخل املدن املزدحمة.

الباب الثاني :المياه

�2 .2أدى النمو ال�سكاين وحركة التنمية الإقت�صادية خالل ال�سنوات الأخرية �إىل زيادة �أحمال تلوث
هواء �إقليم القاهرة الكربى مبجموعة من امللوثات الناجتة من عوادم املركبات والتي تتمثل يف
اجل�سيمات العالقة و�أكا�سيد الكربون و�أكا�سيد النيرتوجني والهيدروكربونات.

الباب األول  :الهواء

 8 . 1الإنبعاثات ال�صادرة من عوادم املركبات

�شكل ( )26-1يو�ضح زيادة العدد الكلي للمركبات املرخ�صة على م�ستوى اجلمهورية
امل�صدر  :الإدارة العامة للمرور – وزارة الداخلية

�5 .5إرتفعت �أعداد املركبات ب�صفة عامة وال�سيارات اخلا�صة ب�صفة خا�صة ،حيث بلغت ن�سبة
ال�سيارات اخلا�صة (املالكي) حوايل  %48من �إجمايل املركبات املرخ�صة على م�ستوى
اجلمهورية عام  2.8( 2010مليون مركبة) ،تليها �سيارات النقل واملقطورة بن�سبة %16
( 0.94مليون مركبة) ثم املوتو�سيكالت بن�سبة  1.3( %22مليون موتو�سيكل) ،بينما
�شكلت �سيارات الأجرة حوايل 0.35( %6مليون مركبة) و�سيارات القطاع العام واحلكومة
والأتوبي�سات وغريها حوايل  0.47( %8مليون مركبة) من �إجمايل املركبات املرخ�صة مب�صر
عام  2010كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)27-1

�شكل ( )27-1يو�ضح املركبات املرخ�صة على م�ستوى اجلمهورية وفقاً لنوع الرتخي�ص
امل�صدر  :الإدارة العامة للمرور – وزارة الداخلية
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 .جومن خالل الدرا�سة التي قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�إعدادها لتقدير الفوائد البيئية
التي حتققت من تنفيذ امل�شروع ب�إقليم القاهرة الكربى يتبني �أن �إ�ستبدال  35000تاك�سي قدمي
ب�إقليم القاهرة الكربى �أدى �إىل �إنخفا�ض �إنبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني بحوايل  1147.9طن
�سنوي ًا و�إنخفا�ض �أول �أك�سيد الكربون بحوايل  11725.6طن �سنوي ًا و�إنخفا�ض اجل�سيمات
العالقة بحوايل  57طن �سنوي ًا كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)28-1

الباب الثالث :األرض

 .بقامت وزارة املالية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنوك الوطنية وال�شركات املنتجة لل�سيارات
خالل عامي  2010 – 2009بتنفيذ امل�شروع القومي لإ�ستبدال جميع التاك�سيات القدمية ب�إقليم
القاهرة الكربى ،حيث مت خالل عامي � 2010 – 2009إ�ستبدال حوايل  35000تاك�سي قدمي
ب�آخر جديد بتكلفة بلغت �أكرث من ن�صف مليار جنيه م�صري من خالل �صندوق متويل �شراء
بع�ض مركبات النقل ال�سريع الذي مت �إن�شا�ؤه بوزارة املالية لتمويل احلوافز الإقت�صادية املطلوبة
لأ�صحاب التاك�سيات القدمية ،وقد مت التخريد الفعلي حلوايل ( )18000تاك�سي و�إخراجها
متام َا من اخلدمة ويوجد يف قائمة الإنتظار العديد من �أ�صحاب التاك�سيات القدمية الذين
يرغبون يف �إ�ستبدال �سياراتهم القدمية من خالل هذا امل�شروع القومي.

الباب الثاني :المياه

1 .1م�شروع �إ�ستبدال التاك�سيات القدمية
 .أبناء ًا على التجربة الرائدة والناجحة التي قامت بها وزارة الدولة ل�شئون البيئة يف �إ�ستبدال
 1100تاك�سي قدمي بالقاهرة الكربى ب�آخر حديث يعمل بالغاز الطبيعي ،والنجاح الكبري
الذي حتقق من تنفيذ هذا امل�شروع التجريبي بوزارة الدولة ل�شئون البيئة والإقبال الكبري
من �أ�صحاب التاك�سيات القدمية على امل�شاركة يف هذا امل�شروع ،وبعد �إ�صدار قانون املرور
اجلديد رقم  121ل�سنة  2008املادة ( )4بند ( )2والذي ين�ص على �أنه "ال يجوز الرتخي�ص
بال�سيارات الأجرة التي يكون قد م�ضى على �صنعها ع�شر �سنوات مبا فيها �سنة ال�صنع وذلك
عند الرتخي�ص بها لأول مرة ،وكذلك ال يجوز الإ�ستمرار يف الرتخي�ص لل�سيارات الأجرة التي
م�ضى على �صنعها ع�شرون �سنة"

الباب األول  :الهواء

 1-8-1الربامج التي مت تنفيذها للحد من التلوث بعادم املركبات
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�شكل ( )28-1يو�ضح الإنبعاثات ال�صادرة من �سيارات الأجرة قبل وبعد تنفيذ م�شروع الإ�ستبدال
امل�صدر  :جهاز �شئون البيئة – وزارة الدولة ل�شئون البيئة

 .دبعد الإنتهاء من تنفيذ م�شروع �إ�ستبدال التاك�سيات القدمية ب�إقليم القاهرة الكربى �سوف يتم
تنفيذه بجميع حمافظات اجلمهورية ،حيث �أدى تنفيذ امل�شروع بجانب البعد البيئي املحقق
�إىل رواج يف �سوق ال�سيارات وزيادة حركة الإنتاج والتوزيع مما �ساعد يف خلق فر�ص عمل
جديدة ملواجهة الزيادة املتوقعة يف الطاقة الإنتاجية مل�صانع جتميع ال�سيارات ،بالإ�ضافة �إىل
خلق فر�ص عمل جديدة يف جمال جتميع وتفكيك وتخريد ال�سيارات القدمية وتكوين �شركات
متخ�ص�صة يف هذا املجال.
2 .2م�شروع �إ�ستبدال املوتو�سيكالت
 .أت�شري الدرا�سات التي متت يف عديد من دول العامل ويف م�صر �إىل �أن الهيدروكربونات املنبعثة
من دراجة نارية واحدة ثنائية الأ�شواط تعادل الإنبعاثات ال�صادرة من � 15 – 10سيارة
تعمل بالبنزين ،حيث يوجد بجمهورية م�صر العربية حوايل  1.3مليون دراجة نارية ،متثل
الدراجات النارية ذات املحركات ثنائية الأ�شواط منها �أكرث من .%60
 .بيوجد ب�إقليم القاهرة الكربى حوايل  446.293دراجة نارية ينبعث منها كمية كبرية من
امللوثات ت�ؤثر بال�سلب على نوعية الهواء.
 .جقامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بجهود كبرية خلف�ض الإنبعاثات ال�صادرة من املوتو�سيكالت
ثنائية الأ�شواط وذلك بالتعاون مع الوزارات واجلهات املعنية حيث مت �إ�صدار عدة قرارات
ب�ش�أن الدراجات النارية هي-:
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 .زمت �إعداد درا�سة للفوائد البيئية والإقت�صادية التي �سوف تتحقق من تطبيق امل�شروع �سواء داخل
�إقليم القاهرة الكربى �أو على م�ستوى اجلمهورية ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع الآلية التي من خاللها
�سوف يتم تنفيذ باقي مراحل امل�شروع ،ويتم حالي ًا درا�سة �إعتماد امل�شروع ك�أحد م�شروعات
�آلية التنمية النظيفة ( )CDMوتوفري م�صادر متويل لإ�ستبدال جميع املوتو�سيكالت ثنائية
الأ�شواط بالقاهرة الكربى وباقي املحافظات الأخرى ،كما يتم التن�سيق مع وزارة الداخلية من
خالل الإدارة العامة للمرور لإن�شاء م�صنع تخريد للمركبات القدمية يتنا�سب مع الإ�شرتاطات
البيئية املتوافقة للتخريد و�إعادة تدوير تلك املركبات.
 .أبناء على بروتوكول التعاون الذي مت توقيعه بني وزارتي الداخلية والدولة ل�شئون البيئة لتنفيذ
برنامج لربط ترخي�ص املركبة بفح�ص وقيا�س ن�سبة العادم ال�صادر منها ،فقد مت تنفيذ برنامج
الفح�ص يف ( )26حمافظة متثل  %97من �إجمايل املركبات املرخ�صة باجلمهورية ،وقد بلغت
امليزانية املخ�ص�صة ل�شراء الأجهزة لهذه املحافظات والتي متثل ( 267جهاز لفح�ص مركبات
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3 .3برنامج فح�ص عادم املركبات بوحدات املرور

الباب الثالث :األرض

 .وت�ستهدف املرحلة الأوىل �إ�ستبدال �10آالف موتو�سيكل ثنائي الأ�شواط ب�أخر رباعي الأ�شواط
على �أن تبد�أ بتنفيذ م�شروع جتريبي ي�ستهدف �إ�ستبدال  1000موتو�سيكل ثنائي الأ�شواط
بتمويل قدره ( )2مليون جنيه من خالل �صندوق حماية البيئة ،حيث يتم تقدمي دعم لكل
مالك موتو�سيكل قدره  2000جنيه م�صري ويتم تق�سيط املتبقي من ثمن املوتو�سيكل اجلديد
ببنك نا�صر الإجتماعي.

الباب الثاني :المياه

 .هبد�أت وزارة الدولة ل�شئون البيئة يف �أواخر عام  2010يف الإعداد لتنفيذ م�شروع للتخل�ص من
املوتو�سيكالت ثنائية الأ�شواط املوجودة حالي ًا باخلدمة والتي ت�ؤثر �سلب ًا على نوعية الهواء،
وذلك من خالل تخريدها و�إ�ستبدالها ب�أخرى رباعية الأ�شواط وكذلك �إ�ستبدالها ب�أنواع تعمل
بالكهرباء وفق ًا لطلب و�إمكانيات ال�سوق امل�صري لت�شغيل مثل تلك النوعية ،مع تقدمي حوافز
�إقت�صادية لأ�صحابها للقيام بعملية الإ�ستبدال.

الباب األول  :الهواء

•حظر �إنتاج الدراجات النارية ذات املحركات ثنائية الأ�شواط بجميع �أ�شكالها و�أنواعها
و�أحجامها يف م�صر �إعتبار ًا من  2007/12/31طبق ًا لقرار وزارة التجارة وال�صناعة
رقم  85ل�سنة .2004
•حظر �إ�سترياد الدراجات النارية ذات املحركات ثنائية الأ�شواط بجميع �أ�شكالها و�أنواعها
و�أحجامها يف م�صر �إعتبار ًا من  2008/1/11طبق ًا لقرار وزارة التجارة وال�صناعة رقم
 23ل�سنة .2008
 .دب�إ�ست�صدار هذه القرارات فقد مت ال�سيطرة على م�صادر دخول املوتو�سيكالت ثنائية الأ�شواط
�إىل م�صر �سواء من خالل الإنتاج املحلي �أو اال�سترياد.

البنزين  251 +جهاز لفح�ص مركبات الديزل) حوايل  15مليون جنيه حتملت منها وزارة
الدولة ل�شئون البيئة حوايل  6مليون جنيه من خالل م�شروع حت�سني هواء القاهرة والباقي 9
مليون جنيه منا�صفة بني وزارتي الداخلية والدولة ل�شئون البيئة.
 .بجاري �إ�ستكمال تطبيق الربنامج يف حمافظات (املنوفية – بور�سعيد – الإ�سماعيلية) ومتثل
املركبات بها  %3من �إجمايل املركبات املرخ�صة على م�ستوى اجلمهورية.
 .جيعترب �إن�شاء مراكز الفح�ص الفني لعادم املركبات باملحافظات من التوجهات التي ت�شجعها
وزارة الدولة ل�شئون البيئة لتح�سني منظومة فح�ص عادم املركبات و�أحد احللول البديلة
لتطوير برنامج فح�ص عادم املركبات بوحدات املرور ،لذلك قامت وزارة الداخلية خالل
عام  2010بتخ�صي�ص عدة مواقع يف عديد من املحافظات على م�ستوى اجلمهورية حوايل
( )17حمافظة لإن�شاء مراكز فح�ص متكاملة تقوم ب�إجراء عمليات الفح�ص الفني النموذجي
لل�سيارات (الأمن واملتانة – الأنوار – الفرامل – ت�شخي�ص الأعطال – فح�ص العادم)
وذلك عند جتديد الرتخي�ص ال�سنوي للمركبة حتت �إ�شراف كل من وزارتي الداخلية والدولة
ل�شئون البيئة.
 .دمت بالفعل الإنتهاء من و�ضع الإ�شرتاطات واملوا�صفات الفنية اخلا�صة ب�إن�شاء تلك املراكز
متهيد ًا للقيام بعملية الإن�شاء ،و�سوف يتم البدء يف تنفيذ امل�شروع بعدد ( )5حمافظات
كمرحلة �أوىل.
4 .4برنامج فح�ص عادم املركبات على الطريق
 .أقامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتن�سيق مع كل من الإدارة العامة للمرور و�شرطة البيئة
وامل�سطحات املائية بتنفيذ برنامج لفح�ص عادم ال�سيارات على الطرق يف بع�ض مناطق
القاهرة الكربى ،من خالل تنفيذ حمالت م�شرتكة تقوم بعمل كمائن بال�شوارع و�إيقاف
ال�سيارات املخالفة و�سحب تراخي�صها لتجاوزها للحدود الواردة بالقانون ،مع منح �صاحبها
مهلة �شهر لإ�صالح حمرك ال�سيارة و�إعادة الفح�ص مرة �أخرى باملركز الفني لعادم املركبات
ب�شربا اخليمة التابع للوزارة للت�أكد من مطابقة �إنبعاثاته مع احلدود الواردة بقانون البيئة رقم
 4ل�سنة  1994وتعديالته قبل ال�سماح له ب�إعادة ت�سيري ال�سيارة مرة �أخرى.
 .بمت خالل عام  2010زيادة عدد املركبات التي مت فح�صها �إىل  45089مركبة ديزل وبنزين
مقارنة بعدد  38995مركبة ديزل وبنزين خالل عام � ،2009إجتاز الفح�ص منها عدد 29992
مركبة ديزل وبنزين بينما مل يجتاز الفح�ص عدد  15097مركبة ديزل وبنزين كما هو مو�ضح
بال�شكلني ( )29-1و( ) 30-1على التوايل.
 .جوقد �أظهرت نتائج فح�ص عادم املركبات على الطريق خالل عام  2010زيادة يف ن�سب
ال�سيارات املتوافقة مع احلدود املن�صو�ص عليها بقانون البيئة بن�سبة  %67مقارنة بعام 2009
والتي متثل  %62لكل من �سيارات البنزين والديزل.
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�شكل ( )29-1يو�ضح برنامج فح�ص عادم مركبات البنزين على الطريق
امل�صدر  :جهاز �شئون البيئة – وزارة الدولة ل�شئون البيئة

الباب الثالث :األرض

امل�صدر  :جهاز �شئون البيئة – وزارة الدولة ل�شئون البيئة
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�شكل ( )30-1يو�ضح برنامج فح�ص عادم مركبات الديزل على الطريق

 .دمت تطبيق منظومة فح�ص عادم املركبات على الطرق ببع�ض الفروع الإقليمية جلهاز �شئون
البيئة على م�ستوى اجلمهورية كمرحلة جتريبية ،حيث مت �إمداد الفروع الإقليمية جلهاز �شئون
البيئة (الإ�سكندرية – ال�شرقية – املن�صورة – طنطا – �أ�سوان) بعدد (� )6أجهزة ديزل
وبنزين لفح�ص عادم املركبات على الطريق ب�إجمايل تكلفة بلغت  210.000جنيه م�صري،
كما مت �إجراء تدريب فني على �إ�ستخدام �أجهزة قيا�س العادم للباحثني على عملية الفح�ص
بهذه الفروع ،وبنجاح هذه املرحلة التجريبية �سيتم التو�سع لي�شمل جميع الفروع الإقليمية
للجهاز على م�ستوى اجلمهورية.
5 .5برنامج فح�ص �أتوبي�سات هيئة النقل العام
 .أيتم �سنوي ًا تنفيذ برنامج لفح�ص جميع الأتوبي�سات التابعة لهيئة النقل العام و�شركة �أتوبي�س
القاهرة الكربى املن�ضمة للهيئة منذ عام  2007حتى الآن.
 .بخالل عام  2010مت الإنتهاء من تنفيذ برنامج لفح�ص جميع الأتوبي�سات التابعة لهيئة النقل
العام و�شركة �أتوبي�س القاهرة الكربى والتي ي�صل عددها �إىل � 3677أتوبي�س مقارنة بفح�ص
عدد � 4020أتوبي�س عام  2009وعدد � 4436أتوبي�س عام  2008حيث يرجع �إنخفا�ض �أعداد
الأتوبي�سات التي يتم فح�صها �سنوي ًا �إىل تخريد الأتوبي�سات املنتهية ال�صالحية و�إخراجها
متام ًا من اخلدمة.
 .ج�أو�ضحت نتائج الفح�ص للأتوبي�سات عام  2010جناح حوايل  %36من �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 جتتاز الفح�ص حوايل  %33وبلغت ن�سبة الأتوبي�سات املعطلة حوايل %31
من �إجمايل �أعداد جميع الأتوبي�سات التابعة لهيئة النقل العام و�شركة �أتوبي�س القاهرة الكربى
كما هو مو�ضح باجلدول رقم ( )8-1وال�شكل رقم (.)31-1
 .دمت �إخطار هيئة النقل العام بنتائج الفح�ص و�أرقام الأتوبي�سات الرا�سبة ،وقد مت �إعداد برنامج
لإعادة فح�ص الأتوبي�سات غري املتوافقة بيئي ًا لكي يتم فح�صها بيئي ًا بعد �إجراء عمليات
الإ�صالح وال�صيانة و�إعادة ت�شغيلها مرة �أخرى.
جدول ( )8-1نتائج فح�ص �أتوبي�سات هيئة النقل العام
الأتوبي�سات
فح�ص
ناجح
را�سب
معطل
الإجمايل
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عام 2008
3316
1909
1407
1120
4436

عام 2009
2421
1143
1278
1599
4020

عام 2010
2541
1320
1221
1136
3677

الباب األول  :الهواء
الباب الثاني :المياه

�شكل ( )31-1يو�ضح برنامج فح�ص �أتوبي�سات هيئة النقل العام
امل�صدر  :جهاز �شئون البيئة – وزارة الدولة ل�شئون البيئة

الإنتهاء من حتويل  2322مركبة حكومية تابعة لعدد  114جهة حكومية للعمل بالغاز الطبيعي
امل�ضغوط بد ًال من البنزين.
7 .7برنامج التو�سع يف ا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود يف و�سائل النقل:

الباب الثالث :األرض

6 .6برنامج حتويل املركبات التابعة للجهات احلكومية للعمل بالغاز الطبيعي:

 .أمت �إ�ضافة عدد � 130أتوبي�س نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي خالل عام  2010لي�صل عدد
الأتوبي�سات �إىل � 339أتوبي�س بالقاهرة الكربى والإ�سكندرية ،وجاري حالي ًا توريد � 120أتوبي�س
�أخر يعمل بالغاز الطبيعي تابعة لهيئة النقل العام بالإ�سكندرية.

8 .8م�شروع الكارت الذكي وزيادة عدد حمطات متوين الغاز الطبيعي:
 .أمت حتويل عدد  23500تاك�سي خالل عام  2010لي�صل عدد التاك�سيات العاملة بالغاز الطبيعي
�إىل � 143.500سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي من خالل م�شروع الكارت الذكي
65

الباب الرابع  :البيئة الحضرية

 .بمت ت�شغيل عدد � 300أتوبي�س يعمل بال�سوالر مطابق للموا�صفات الأوربية للإنبعاثات (اليورو)3
بهيئة النقل العام بالقاهرة الكربى ،وجاري توريد عدد � 200أتوبي�س.

والتي ترعاه وزارة البرتول متمثلة يف �شركات الغاز التابعة لها والذي يتيح ل�صاحب ال�سيارة
التمويل الالزم لتحويل �سيارته للعمل بالغاز الطبيعي دون دفع �أي مقدم بحيث يتم خ�صم قيمة
التحويل على مراحل من فارق �أ�سعار البنزين والغاز الطبيعي.
 .بمت �إن�شاء  11حمطة لتموين الغاز الطبيعي خالل عام  2010لي�صل عدد حمطات التموين �إىل
 130حمطة.
 .جمت �إن�شاء  68مركز لتحويل ال�سيارات من بنزين �إىل للعمل بالغاز الطبيعي وبذلك ي�صل عدد
مراكز التحويل �إىل  130مركز بداخل حمطات متوين الغاز الطبيعي.
 .دالإنتهاء من تنفيذ خط غاز ال�صعيد والذي ميتد من ده�شور �شما ًال �إيل �أ�سوان جنوبا مرور ًا
مبحافظات بني �سويف ,الفيوم ,املنيا� ,أ�سيوط� ,سوهاج ،الأق�صر .

 9-1نوبات تلوث الهواء احلاد خالل عام 2010
تعترب نوبات تلوث الهواء احلادة من الظواهر العلمية املعروفة على امل�ستوى العاملي و التي حتدث
خالل ف�صول العام املختلفة و لكنها حدثت يف م�صر خالل الأعوام ال�سابقة يف ف�صل اخلريف.
و قد بدء ظهور تلك النوعية من الظواهر يف العديد من مدن العامل خالل العقد الرابع و اخلام�س
من القرن الع�شرين يف اململكة الربيطانية و الواليات املتحدة الأمريكية ك�أحد النتائج ال�سلبية للتطور
ال�صناعي واحل�ضاري و املتنامي ب�شكل كبري يف بع�ض مدن تلك البالد.
تعترب نوبات تلوث الهواء ( التي تعرف بال�سحابة ال�سوداء) ظاهرة من �أهم الظواهر البيئية
التي كادت �أن تكون مزمنة منذ عام  1998ب�سماء القاهرة .وتزداد حدة هذه الظاهرة خالل ف�صل
اخلريف وتتفاوت �شدة ال�سحابة من عام �إىل �آخر وقد �أكدت جميع الدرا�سات للمراكز البحثية
املختلفة واخلرباء بجهاز �شئون البيئة �أن �أ�سباب حدوث نوبات التلوث احلاد يرجع �إىل وجود عدة
عوامل �أ�سا�سية هي:

 1-9-1العوامل اجلوية وحاالت الإنقالب احلراري
من الظواهر العلمية املعروفة التي حتدث خالل ف�صل اخلريف مما ي�ؤدي �إيل تقل�ص الطبقـــة
احلــاملة للملوثـات �إيل م�سـتويات دنيا ت�صل �إيل �أقـــل من  50مرت فوق �سـطح الأر�ض بالإ�ضافة �إيل
�سكون الرياح و�إ�ستمرار التقلب يف �إجتاهات الرياح من اجلهات ال�شمـالية وال�شمالية ال�شرقية �إىل
جنوبية واجلنوبية الغربية ،وزيـادة ن�سبة الرطـوبة لت�صل �إيل �أكرث من  %90يف بع�ض الأوقات.

 2-9-1الطبيعة اجلغرافية

ت�ساهم الطبيعة اجلغرافية كعامل م�ساعد فعال يف الإح�سا�س بتلك الظاهرة ب�شكل وا�ضح يف
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 3-9-1م�صادر التلوث :

الباب الثاني :المياه
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ال�شكل ( )32-1املقارنة بني نتائج الر�صد للج�سيمات العالقة ال�صدرية بني عامي  2010و 2006

الباب الثالث :األرض

تتنوع م�صادر تلوث الهواء ب�إقليم القاهرة الكربى من م�صادر �صناعية و م�صادر متحركة (يرتكز
�أكرث من  %50من املن�ش�آت ال�صناعية و املركبات على م�ستوى اجلمهورية بالقاهرة الكربى) هذا
بالإ�ضافة �إىل ت�أثر الإقليم بكافة الأن�شطة الب�شرية من حرق خملفات بلدية و زراعية ( معظم مناطق
زراعة الأرز و الذرة تقع �إىل ال�شمال من �إقليم القاهرة الكربى).
وبدرا�سة وحتليل م�ؤ�شرات نوعية الهواء لنتائج الر�صد خالل فرتة اخلريف (من � 15سبتمرب
�إىل  15نوفمرب) عام  2010فقد تبني الآتى:
1 .1حت�سن وا�ضح فى متو�سط تركيز اجل�سيمات العالقة ال�صدرية فى هواء القــاهرة الكربى خالل
تلك الفرتة من عام  2010باملقارنة بعام  2006حيث مت تقدير هذا التح�سن بحوايل  % 86حيث
مل يتعدى متو�ســط الرتكيزات فى كل حمطات الر�صد هذا العام امل�ستوى املعتدل وفق ًا لتعريفات
الإنذار املبكر.
2 .2مت ت�سجيل �أقل معدل لل�ساعات التي و�صلت فيها الرتكيزات حلد التنبيه ( 300ميكروجرام  /م)3
خالل �شهري �سبتمرب و�أكتوبر من عام  2010باملقارنة بالأعوام ال�سابقة حيث بلغ التح�سن فى عدد
ال�ساعات �إىل ن�سبة  % 78مقارنة بعام .2009
�سجلت نتائج الر�صد للج�سيمات العالقة ال�صدرية خالل �شهر �أكتوبر من عام � 2010أف�ضل
املعدالت مقارنة بالأعـــوام الع�شرة ال�سـابقة.

الباب األول  :الهواء

�إقليم القاهرة الكربى حيث تقع حمافظات القاهرة واجليزة و القليوبية و حلوان يف منخف�ض م�ستطيل
على جانبي النيل ميتد من �شــربا �شما ًال �إىل حلوان جنوب ًا ،حيث ي�ساعد هذا الو�ضع اجلغرايف عمل
البوتقة التي ترتاكم بها امللوثات النـاجتة من الأن�شطة الب�شرية املختلفة وت�ؤدي �إيل زيادة الإح�سا�س
بتلك النوبات خا�صة عند �إنخفا�ض �إرتفاع طبقة اخللط.

اجلدول ( )9-1عدد ال�ساعات التى جتاوزت فيها تركيزات اجل�سيمات العالقة ال�صدرية حلدود التنبيه ملتو�سط �ساعة
(  300ميكروجرام/م ) 3خالل عامي  2006و 2010
العبا�سية

فم اخلليج

2

2

19

32

9

8

4

11

%94

%99

%67

%79

%76

%71

%87

%86

التبني

القللى

31

205

57

150

37

28

30

77

املهند�سني

اجليزة

م�صر اجلديدة

ال�سنة
2006
3
ميكروجرام  /مرت
2010
3
ميكروجرام  /مرت
ن�سبة التح�سن

املتو�سط العام

املحطة

ال�شكل ( )33-1املقارنة بني عدد ال�ساعات التي جتاوزت خاللها نتائج الر�صد للج�سيمات العالقة ال�صدرية
بني عامي  2010و 2006
اجلدول ( )10-1عدد ال�ساعات التي جتاوزت فيها تركيزات اجل�سيمات العالقة ال�صدرية حلدود التنبيه ملتو�سط �ساعة
( 300ميكروجرام/م ) 3خالل عامي  2009و 2010
العبا�سية

فم اخلليج

%95

%94

%0

%52

%73

%76

%94

%78

2010
ميكروجرام  /مرت
ن�سبة التح�سن
68

القللى

3

2

2

19

32

9

8

4

11

2009
ميكروجرام  /مرت

التبني

3

40

36

18

67

33

34

63

49

ال�سنة

املهند�سني

اجليزة

م�صر اجلديدة

املتو�سط العام

املحطة
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 4-9-1ت�أثري العوامل الطبيعية على نوعية الهواء :

الباب الثاني :المياه

ال�شكل ( )34-1املقارنة بني عدد ال�ساعات التي جتاوزت خاللها نتائج الر�صد للج�سيمات العالقة ال�صدرية
بني عامي  2009و 2010

ت�أثرت منطقتي القاهرة الكربى والدلتا لعدة عوا�صف ترابية خالل فرتة اخلريف و�إمتدت �إىل
بداية ف�صل ال�شتاء مما �أدى �إىل زيادة تركيز اجل�سيمات العالقة ال�صدرية مل�ستويات قيا�سية خالل
فرتة هبوب تلك العوا�صف كما هو مبني بال�شكل رقم (.)35-1
الباب الثالث :األرض

10

امل�صدر :جهاز �شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة
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�شكل ( )35-1ت�أثري العوامل الطبيعية على تركيزات  PMخالل خريف عام 2010

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) ت�سري يف الإجتاه ال�صحيح
والتي تلخ�صت يف التحكم يف التلوث ال�صناعي وم�شروعات التجميع والنقل والكب�س للإ�ستفادة من ق�ش
الأرز والتحكم يف احلرق املك�شوف للمخلفات البلدية حيث مت نقل عدد � 70ألف طن تراكمات من تلك
املخلفات من داخل مناطق القاهرة الكربى.
وميكن �أن ت�ؤدى تلك اجلهود بتعاون اجلماهري �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  )...والإ�ستفادة من تلك املخلفات .وي�ستوجب ذلك املزيد من الوعي
اجلماهريي ب�آثار الظاهرة ودور �أجهزة الدولة واملجتمع يف احلد منها.

 5-9-1الإ�ستفادة الإقت�صادية من املخلفات الزراعية:

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

 6-9-1الربامج التي تعاملت الوزارة من خاللها مع املخلفات الزراعية:

1 .1التعاقد مع بع�ض ال�شركات جلمع ق�ش الأرز وتدويره (جهاز اخلدمة الوطنية �/شركة
كوين �سريف�س):
تعمل �شركة كوين �سريف�س يف حمافظة ال�شرقية بطـاقة � 50ألف طن وتعمل ال�شركة ب�أ�سلوب
مميز يف منظومة ق�ش الأرز ،وذلك بنقل املعدات حلقول املزارعني حيث يتم الكب�س ثم النقل
�إىل مراكز التجميع بوا�سطة �إدارة النقل بالقوات امل�سلحة ،وت�شمل املعدات امل�ستخدمة بوا�سطة
ال�شركة  675معدة ،منها  301معدة مقدمة من وزارة الدفاع 374 ،معدة مقدمة من وزارة
الدولة ل�شئون البيئة .وتقدر القوة الب�شرية التي تعمل بها ال�شركة بـ  1920فرد ( � 120ضابط
و�ضابط م�ساعد بالإ�ضافة �إىل  1800جندي) مت تدريبهم على �أعلى م�ستوى للعمل و�صيانة
املعدات امل�ستخدمة يف املراحل املختلفة.
�2 .2شركات القطاع اخلا�ص:
قامت الوزارة بالتعاقد مع �أربع �شركات من �شركات القطاع اخلا�ص ،والتي تقوم بجمع
الق�ش من احلقول ثم نقله دون كب�س �إىل مراكز التجميع للتعامل معه بعد ذلك �سواء بالكب�س
�أو التدوير.
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 .ج�شركة ( :)MMGتعمل يف حمافظة املن�صورة على م�ساحة � 35ألف فدان متثل 9
مواقع ،بطاقة �إنتاجية قدرها � 50ألف طن وحجم معدات .266
 .د�شركة (  :)Advanced Technologyتعمل يف مركز (ديرب جنم)  -مت تخفي�ض
امل�ساحة املنزرعة به من � 25ألف فدان �إيل حوايل � 5أالف فدان خالل عام - 2010
من خالل  3مواقع بطاقة �إنتاجية � 10أالف طن.

مت من خالله تدوير � 50ألف طن من ق�ش الأرز لإنتاج ال�سماد الع�ضوي والأعالف غري التقليدية،
وذلك للمزارعني الذين تقل حيازتهم عن  50فدان.

الباب الثالث :األرض

وقد قامت الوزارة بالتعاون مع مديريات الزراعة بتحديد كبار املزارعني يف مناطق عمل ال�شركات
للتعاقد معهم لنقل الق�ش �إىل املراكز مقابل  40جنيها  /طن ،كما يتم دفع مبلغ  45جنيها فورا
ل�صغار املزارعني مقابل كل طن ق�ش يتم توريده مبركز التجميع يتم �سدادها مبعرفة تلك
ال�شركات.
3 .3برنامج املزارع ال�صغري:

الباب الثاني :المياه

 .ب�شركة ( :)IESتعمل يف حمافظة الدقهلية (مراكز :ال�سنبالوين ومتي الأمديد)
مب�ساحة � 40ألف فدان متثل  12موقع بطاقة �إنتاجية قدرها � 61ألف طن وحجم
معدات  ،199بالإ�ضافة �إيل حمافظة ال�شرقية (مراكز �أوالد �صقر ،كفر �صقر)
مب�ساحة � 26ألف فدان متثل  7مواقع ،وذلك بطاقة �إنتاجية قدرها � 48ألف طن
وحجم معدات .211

الباب األول  :الهواء

 .أ�شركة (�إيكارو) :تعمل ال�شركة يف جميع مراكز حمافظتي الغربية والقليوبية4 ،
مراكز من حمافظة الدقهلية (بلقا�س -ميت غمر -طلخا� -أجا) ،وبع�ض مراكز
حمافظة ال�شرقية ( �أبو كبري -الإبراهيمية -بلبي�س -م�شتول ال�سوق -منيا القمح-
الزقازيق -القنايات) ،وذلك ب�إجمايل م�ساحة � 250ألف فدان متثل  96موقعا جلمع
وكب�س حوايل � 365ألف طن ،ب�إجمايل معدات .1847

4 .4برنامج التدوير:

 .أم�صانع لإنتاج ال�سماد الع�ضوي :مت ان�شاء عدد  4م�صانع لإنتاج ال�سماد الع�ضوي
موزعة كالأتي :م�صنعني مبحافظة ال�شرقية (مبنطقتي اخلطارة والقرين) ،يداران
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تدعم الوزارة �سنوي ًا برامج تدوير املخلفات الزراعية ،ت�شمل هذه الربامج م�شروعات خمتلفة
تنتج على �سبيل املثال �أ�سمدة ع�ضوية �أو �أعالف غري تقليدية �أو غاز حراري وغريها ،التي
تعترب ا�ستثمار حقيقي للمخلفات الزراعة التي ي�سبب التخل�ص منها عن طريق احلرق �أزمة
التلوث احلاد خالل ف�صل اخلريف .ومن �أهم هذه امل�شروعات مايلي:

بوا�سطة الهيئة العربية للت�صنيع بطاقة � 300ألف طن ،وم�صنعني مبحافظة الدقهلية
( منطقة قالب�شو ) �أن�ش�أتهما وزارة الإنتاج احلربي ويداران بوا�سطة �إحدى �شركات
القطاع اخلا�ص ويعمالن بطاقة � 300ألف طن.
 .بم�صنع لتحويل الق�ش �إيل بديل تربة زراعية :مت �إن�شاء وت�شغيل م�صنع مبدينة
ال�سادات -حمافظة املنوفية ،لتحويل ق�ش الأرز �إىل بديل للرتبة الزراعية ،طاقته 50
�ألف طن �سنوي ًا.
 .جوحدات �إنتاج الغاز احلراري� :أُن�ش�أت وحدتني منوذجيتني لإنتاج الغاز احلراري
مبحافظتي ال�شرقية والدقهلية بطاقة  500طن �سنوي ًا ،تغذي كل وحدة منهما 300
منزل.
 .دم�صنع حتويل الق�ش �إىل قوالب وقود حراري :مت تنفيذ هذا امل�شروع مبحافظة
ال�شرقية بالتعاون مع جمهورية الت�شيك ،لإنتاج قوالب الوقود احلراري من ق�ش الأرز
بطاقة � 50ألف طن ُي�صدر �إنتاجها �إيل اخلارج.

 10-1الر�ؤية امل�ستقبلية لتح�سني نوعية الهواء:
 1-10-1تطوير ال�شبكة القومية لر�صد ملوثات نوعية الهواء
1 .1زي��ادة عدد حمطات ر�صد ملوثات الهواء وخا�صة املناطق التي ال يوجد بها حمطات
للر�صد البيئي.
 2 .2مراجعة مواقع املحطات القائمة وتعديل بع�ض مواقعها وفقا للتغيريات الطارئة على املناطق
املوجودة بها.
� 3.3إ�ضافة �أجهزة ر�صد للملوثات التي ال تر�صدها بع�ض املحطات مثل ر�صد الأوزون و�أول �أك�سيد
الكربون يف املحطات القائمة التي ال يتم بها ر�صد تلك الأنواع من امللوثات.
�4.4إ�ستكمال الدرا�سة املتكاملة لتقييم نوعية الهواء بالقاهرة الكربى مع و�ضع الإ�سترياتيجيات
للحد من التلوث من امل�صادر املختلفة بالقاهرة الكربى بالتعاون مع البنك الدويل والوزارات
واجلهات املعنية بتح�سني نوعية الهواء.
�5.5إ�ستخدام نظم الإ�ست�شعار عن بعد يف ر�صد ت�أثري تلوث املناطق ال�صناعية على نوعية الهواء.

 2-10-1تطوير ال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية
�1 .1شركات الأ�سمنت:
زيادة �أنواع امللوثات التي يتم ر�صدها واملنبعثة من �شركات الأ�سمنت لت�شمل كل من �أكا�سيد
72

�2 .2شركات الأ�سمدة:
تنفيذ خطة تطوير ال�شبكة ل�ضم �شركات الأ�سمدة وعددها � 14شركة ملنظومة �شبكة ر�صد
الإنبعاثات ال�صناعية والتن�سيق مع �شركات الأ�سمدة لإجراء عمليات الر�صد الذاتي امل�ستمر
ملداخنها وتنفيذ عمليات الربط بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية.

الباب الثاني :المياه

3 .3حمطات توليد الطاقة الكهربية:
�ضم حمطات توليد القوى الكهربية وعددها  28حمطة بال�شبكة القومية لر�صد �إنبعاثات مداخن
املن�ش�آت ال�صناعية والتن�سيق مع املخت�صني يف حمطات توليد الكهرباء لإجراء عمليات الر�صد الذاتي
امل�ستمر ملداخنها وتنفيذ عمليات الربط بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية.
�4 .4صناعات كربى:
�ضم بع�ض ال�صناعات الكربى 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
الإنبعاثات ال�صناعية.

الباب األول  :الهواء

الكربيت والنيرتوجني حيث مت التوجيه لدى ال�شركات لإجراء عمليات الر�صد الذاتي امل�ستمر
لإنبعاثات �أكا�سيد الكربيت والنيرتوجني ومعدل ال�سريان ودرجة احلرارة وال�ضغط من مداخنها
ومن ثم ربطها بال�شبكة القومية لر�صد الإنبعاثات ال�صناعية.

 3-10-1اخلطة امل�ستقبلية للحد من �إنبعاثات املركبات
.2
.3

.5
.6
.7

73

الباب الرابع  :البيئة الحضرية

.4

الباب الثالث :األرض

.1

1التوجه �إىل تنفيذ م�شروعات النقل الأخ�ضر وامل�ستدام والنقل اجلماعي بالتعاون مع جميع
الوزارات واجلهات املعنية.
2تنفيذ م�شروع �إ�ستبدال املوتو�سيكالت ثنائية الأ�شواط املوجودة باخلدمة حالي ًا ب�أخرى
رباعية الأ�شواط �أ�سوة مب�شروع �إ�ستبدال التاك�سيات القدمية ب�أخرى جديدة �صديقة للبيئة.
3التوجه �إىل م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء مراكز الفح�ص الفني النموذجي بجميع
املحافظات على م�ستوى اجلمهورية لرفع كفاءة برامج فح�ص عادم املركبات وذلك
بالتن�سيق مع وزارة الداخلية.
4التوجه �إىل حت�سني نوعية وقود الديزل امل�ستخدم يف م�صر والو�صول �إىل ن�سبة حمتوى
كربيت  2000جزء يف املليون بالتعاون مع وزارة البرتول.
5التو�سع يف �إ�ستخدام الغاز الطبيعي ب�أتوبي�سات النقل العام.
�6إ�صدار معايري بيئية للإنبعاثات الناجتة من ال�سيارات اجلديدة التي تنتج لأول مرة �أو يتم
�إ�ستريادها �أو جتميعها يف م�صر.
7تنفيذ حمالت توعية لقائدي املركبات والركاب بال�شارع واملواقف ب�ش�أن �أهمية امل�شاركة

يف حت�سني الو�ضع البيئي من خالل �أهمية الفح�ص الفني وال�صيانة للمركبات ،وكذلك
�إ�ستخدام و�سائل النقل اجلماعي للركاب (املرتو – الأتوبي�سات  -القطارات) ،واحلد من
�ساعات القيادة لل�سيارات املالكي لتخفيف احلمل البيئي والإزدحام املروري.

املراجع
1 .1الإدارة العامة للمرور – وزارة الداخلية
2 .2برنامج فح�ص عادم املركبات – جهاز �شئون البيئة
3 .3م�شروع �إ�ستبدال التاك�سيات – جهاز �شئون البيئة
4 .4برنامج فح�ص عادم املركبات على الطرق – جهاز �شئون البيئة
5 .5برنامج حتويل املركبات احلكومية للعمل بالغاز الطبيعي
6 .6التقرير ال�سنوي ل�شبكة ر�صد الإنبعاثات ال�صناعية
7 .7بيانات ر�صد حمطات ر�صد ملوثات الهواء التابعة لوزارة الدولة ل�شئون البيئة
8 .8قانون البيئة رقم  4ل�سنة 1994
9 .9درا�سة جرد امللوثات – هيئة التعاون الدويل الياباين (اجلايكا)
1010مواقع وكالة حماية البيئة الأمريكية ( )EPAومنظمة ال�صحة العاملية ( )WHOعلى
االنرتنت
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تعرف ظاهرة "تغري املناخ" ب�أنها �إختالل يف الظروف املناخية املعتادة كاحلرارة و�أمناط
الرياح والأمطار 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 يف �أنواع الطق�س ك�أمناط الرياح وكمية
الأمطار و�أنواعها� ،إ�ضافة �إىل زيادة �إحتمالية حدوث الأحداث املناخية املتطرفة ؛ مما
ي�ؤدي �إىل عواقب بيئية و�إجتماعية و�إقت�صادية وا�سعة الت�أثري وال ميكن التنب�ؤ بها.
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وقد خل�صت تقارير الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتغريات املناخية  IPCCوالتي
�أن�شئت بوا�سطة املنظمة الدولية للأر�صاد اجلوية وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة عام
� ،1988إىل �أنه قد مت ت�سجيل زيادة يف متو�سط درجة حرارة الكرة الأر�ضية خالل املائة
�سنة املا�ضية مبا يقدر بـ  0.76درجة مئوية ،وهذا ال يعني بالطبع زيادة درجة احلرارة
على كافة الأنحاء ،و�إمنا �سوف ي�ؤدي ذلك �إىل وجود خلل ي�صاحبه موجات �شديدة
احلرارة �أو الربودة وتخلخل يف �أحزمة الأمطار وزيادة يف وترية و�شدة الأحداث املناخية
املتطرفة .حيث �أدت الأن�شطة الب�شرية منذ بدء الثورة ال�صناعية يف منت�صف القرن
الثامن ع�شر �إىل زيادة معدل الإنبعاثات من غازات الإحتبا�س احلراري ب�شرية املن�ش�أ،
وبالتايل زيادة ن�سب تركيزاتها بالغالف اجلوى ،وهو ما �أدى �إىل زيادة حب�س احلرارة
(الأ�شعة حتت احلمراء ذات املوجات الطويلة) املرتدة من �سطح الأر�ض نتيجة �سقوط
�أ�شعة ال�شم�س (الأ�شعة فوق البنف�سجية) عليها مما زاد من حدة ظاهرة الإحتبا�س
احلراري الطبيعية م�سبب ًا ما يعرف بالإحرتار العاملي م�ؤدي ًا حلدوث تغري يف مناخ العامل
وميكن تو�ضيح ذلك باملثال التايل "لكل من بني الب�شر متو�سط لدرجة حرارة اجل�سم
الطبيعية وهو 5 37م ويف حالة زيادتها عن هذا احلد يقال �أن الإن�سان �أ�صابته احلمى
فالإحتبا�س احلراري مبثابة درجة حرارة الإن�سان الطبيعية والإحرتار العاملي مبثابة
احلمى" .ومن املعلوم �أن ظاهرة التغريات املناخية ظاهرة عاملية �إال �أن ت�أثرياتها تختلف
من مكان لآخر على �سطح الكرة الأر�ضية.
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 1-2مقدمة
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جدول ( )1-2مقارنة بني ظاهرة الإحتبا�س احلراري الطبيعية والإحرتار العاملي الناجت من الإنبعاثات ب�شرية امل�صدر
وجه املقارنة
الغازات امل�سببة
للظاهرة

امل�صدر

متو�سط درجة حرارة
الآر�ض

االحرتار العاملي
ظاهرة الإحتبا�س احلراري بالغالف اجلوي
ثاين �أك�سيد الكربون  ،CO2امليثان � ،CH4أك�سيد
ثاين �أك�سيد الكربون  ،CO2امليثان � ،CH4أك�سيد النيرتوز  ،N2Oمركبات البريوفلوروكربون
 ،PFCsمركبات الهيدروفلوروكربون ،HFCs
النيرتوز .N2O
�ساد�س فلوريد الكربيت .SF6
•دورة الكربون الطبيعية عملية تبادلية لعن�صر
الكربون املخزن فى اجلو واملحيطات والأر�ض
والكائنات احليه مثل عملية التنف�س يف النبات ب�شرية املن�ش�أ من حرق الوقود الأحفوري
كالفحم والبرتول ،العمليات ال�صناعية مثل
خا�صة الغابات.
•دورة امليثان الطبيعية يف الغالف اجلوي وهو �إنتاج الأ�سمدة ،التكثيف الزراعي مثل زراعات
ينتج نتيجة عمليات التخمر الالهوائي للمواد الأرز املغمورة باملياه وتربية املا�شية ،واملخلفات.
الع�ضوية.
•الدورة الطبيعية للنيرتوز.
5
زادت مبتو�سط  0.76م عن معدلها الطبيعي
515م
منذ الثورة ال�صناعية يف منت�صف القرن الثامن
ع�شر

جدول ( )2-2الزيادة يف تركيزات غازات الإحتبا�س احلراري بالغالف اجلوي منذ ع�صر ال�صناعة
الغاز

قبل ع�صر ال�صناعة

ثاين �أك�سيد الكربون

 280جزء يف املليون

امليثان

 700جزء يف املليار

�أك�سيد النيرتوز

 270جزء يف املليار

جمموعة
الفلوركاربونات

�صفر

الن�سبة احلالية
 388جزء يف
املليون
 1745جزء يف
املليار
 314جزء يف
املليار
 533جزء يف
الرتيليون

قيمة الزيادة منذ عام 1750

معامل الإحرتار
العاملي

 108جزء يف املليون

1

 1045جزء يف املليار

23

 44جزء يف املليار

310

 533جزء يف الرتيليون

9200-140
طبق ًا لنوع املركب
الكيميائي

GWP

امل�صدر :الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتغريات املناخية 2007

وعلى الرغم من خطورة الت�أثريات النا�شئة عن ظاهرة التغريات املناخية �إجتماعي ًا و�إقت�صادي ًا؛
�إال �أن كثري ًا من املحللني ال�سيا�سيني والإقت�صاديني وخرباء البيئة يرون �أن هناك فر�ص ًا مواتية لتطبيق
تكنولوجيات التخفيف من والتكيف مع ظاهرة تغري املناخ.
وهو ما دفع الأمم املتحدة عام  1992خالل قمة ريودي جانريو بالربازيل �إىل و�ضع �إتفاقية
80
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الأمم املتحدة الإطارية للتغريات املناخية والتي يعد الهدف الأ�سا�سي لها هو "تثبيت تركيزات غازات
الإحتبا�س احلراري يف الغالف اجلوي عند م�ستوى يحول دون �إحلاق �ضرر بالنظام املناخي"ويف
�إطار م�شاركة م�صر للمجتمع الدويل يف جمابهة هذه الظاهرة قامت بالتوقيع على الإتفاقية يف حينه
والت�صديق عليها عام .1994
ومنذ ذلك احلني وم�صر تقوم بتنفيذ كافة الإلتزامات النا�شئة عليها من الإن�ضمام للإتفاقية
و�سوف يتم �إ�ستعرا�ضها فيما يلي:

 2-2اجلهود امل�صرية ملواجهة التغريات املناخية
� 1-2-2إن�شاء الإدارة املركزية للتغريات املناخية
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�أن�شئت اللجنة الوطنية للتغريات املناخية عام  ،1997وقد مت تفعيل وجتديد ت�شكيل اللجنة الوطنية
للتغريات املناخية بقرار رئي�س جمل�س الوزراء يف عام  2007والتي ت�ضم ممثلي وزارات اخلارجية
واملوارد املائية والري والزراعة و�إ�ست�صالح الأرا�ضي والكهرباء والطاقة والبرتول والتجارة وال�صناعة
والتنمية الإقت�صادية والدفاع� ،إىل جانب خرباء من الهيئات واجلهات ذات ال�صلة؛ للعمل على و�ضع
الإ�سرتاتيجيات اخلا�صة بالقطاعات والوزارات املعنية (الزراعة و�إ�ست�صالح الأرا�ضي – الري واملوارد
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� 2-2-2إن�شاء اللجنة الوطنية للتغريات املناخية:
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قامت م�صر منذ عام  1996ب�إن�شاء وحدة للتغريات املناخية بجهاز �شئون البيئة ،لتكون نقطة
�إت�صال وطنية مع �إتفاقية الأمم املتحدة الإطارية للتغريات املناخية ،ومع �إزدياد الدالئل العلمية على
خطورة ظاهرة التغريات املناخية و�إنعكا�ساتها على م�صر ،مت تدعيم البناء امل�ؤ�س�سي ب�إن�شاء الإدارة
املركزية للتغريات املناخية عام  ،2009والتي (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:
1 .1الإرتقاء بالأداء الوطني يف جمال التكيف مع تغريات املناخ يف �إطار اخلطط الوطنية
للقطاعات املختلفة.
2 .2امل�ساهمة يف �إنتهاج �إ�سرتاتيجية تنموية منخف�ضة الكربون لتحقيق التنميــــة امل�ستدامة.
3 .3زيادة القدرة الوطنية على �إجتذاب الدعم الدويل والإ�ستفادة منه.
4 .4التن�سيق مع اجلهات الدولية والدول النامية لتجنب فر�ض �أية �إلتزامات خلف�ض الإنبعاثات
على الدول النامية ومنها م�صر ،والتي تتعار�ض مع خطط التنمية الإقت�صادية والإجتماعية.
5 .5رفع الوعي بق�ضية تغري املناخ على جميع امل�ستويات.

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 الإ�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 الإ�سرت�شادية يف جمايل التخفيف والتكيف .وقد عقدت اللجنة خالل عام 2010
عدد (� )3إجتماعات ملناق�شة املو�ضوعات ذات ال�صلة ب�سيا�سات التغريات املناخية يف م�صر.

� 3-2-2إعداد تقارير الإبالغ الوطنية لإتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ

�إلتزام ًا وتنفيذ ًا لبنود الإتفاقية الإطارية للأمم املتحدة للتغريات املناخية؛ �أ�صدرت م�صر تقريري
الإبالغ الوطني الأول يف عام  ،1999والثاين عام  ،2010كما يتم الإعداد للبدء يف التقرير الثالث عام
 ،2011حيث ي�ساهم يف �إعداد التقرير فريق من اخلرباء امل�صريني بالقطاعات املختلفة كالطاقة
وال�صناعة والنقل والزراعة واملوارد املائية والنواحي ال�صحية واملناطق ال�ساحلية واملخلفات والتخطيط
العمراين وال�سياحة ....الخ ،حيث يهدف التقرير�إىل �إ�ستعرا�ض الظروف الوطنية مثل املوقع وحالة
املناخ والبيانات ال�سكانية وغريها ،وكذا ح�صر �إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري ب�شرية املن�ش�أ من
القطاعات املختلفة� ،إ�ضافة �إىل درا�سة �إمكانيات التخفيف واحلد من تلك الإنبعاثات ،وكذلك حتديد
املخاطر الناجتة من ظاهرة التغريات املناخية على القطاعات املختلفة كال�سواحل والزراعة وال�صحة
واملوارد املائية وال�سياحة وغريها ،و�إ�ستعرا�ض �سبل التكيف مع تلك املخاطر ،والتكاليف والتكنولوجيات
الالزمة لذلك ،بالإ�ضافة �إىل رفع الوعي والتعليم فيما يخ�ص ق�ضايا التغريات املناخية.

 4-2-2بروتوكول كيوتو و�آلية التنمية النظيفة
1 .1اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة:
 .أيف �إطار �إهتمام م�صر بالعمل علي تفعيل وتن�شيط م�شروعات �آلية التنمية النظيفة ،مت
م�شاركة الوفد امل�صري يف � 3إجتماعات للجان الوطنية املعنية ب�آلية التنمية النظيفة التابعة
لإتفاقية الأمم املتحدة الإطارية للتغريات املناخية خالل عام  ،2010حيث �أكد الوفد
امل�صري علي املطالب اخلا�صة بدعم الدول النامية لأن�شطة م�شروعات �آلية التنمية النظيفة
وخا�صة امل�شروعات الرباجمية.
 .بو�صل �إجمايل امل�شروعات يف احلافظة �إيل  82م�شروع منذ بداية عمل اللجنة الوطنية لآلية
التنمية النظيفة يف عام  2005وحتى نهاية عام  ،2010حتقق خف�ض �سنوي يف الإنبعاثات
يقدر بحوايل  9مليون طن ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ ،وتكلفة �إ�ستثمارية تبلغ حوايل 3
مليار دوالر ،وبيانها كالتايل:
•عدد  7م�شروعات مت ت�سجيلها دولي ًا يف املجل�س التنفيذي الدويل لآلية التنمية النظيفة.
82
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•عدد  2م�شروع ح�صلت علي خطابات املوافقة النهائية ()Letters of Approval
ومقدمة للت�سجيل الدويل يف املجل�س التنفيذي الدويل لآلية التنمية النظيفة.
•عدد  8م�شروعات ح�صلت علي خطابات املوافقة النهائية ()Letters of Approval
من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة ويف مرحلة التدقيق الدويل (.)Validation
•عدد  63م�شروع ح�صلت علي خطابات املوافقة املبدئية ()Letters of No Objection
من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.
•عدد  2م�شروعات حتت الإعداد (.)Pipeline
جدول ( )3-2تطور جملة امل�شروعات بالفرتة 2010 - 2005
2009
5

جدول ( )4-2تطور جملة امل�شروعات امل�سجلة دولياً خالل الفرتة 2010 - 2005
ال�سنة
عدد امل�شروعات

2005
�صفر

2006
2

2007
1

2008
1

2009
�صفر

2010
3

83
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�شكل ( )2-2تطور جملة امل�شروعات امل�سجلة دولياً خالل الفرتة
2010 - 2005

الإجمايل
7

الباب الثالث :األرض

�شكل ( )1-2تطور جملة امل�شروعات خالل الفرتة 2010 – 2005

الباب الثاني :المياه

ال�سنة
عدد امل�شروعات

2005
5

2006
10

2007
15

2008
14

2010
33

الإجماىل
82

جدول ( )5-2تطور جملة امل�شروعات والإ�ستثمارات (باملليون دوالر)
2005
5
400

ال�سنة
عدد امل�شروعات
التكلفة الإ�ستثمارية

2007
15
25

2006
10
1330

2009
5
19

2008
14
90

2010
33
1150

الإجماىل
82
3014

�شكل ( )3-2حجم الإ�ستثمارات ال�سنوية يف م�شروعات �آلية التنمية النظيفة
جدول ( )6-2تطور كمية اخلف�ض املتوقع من ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ للم�شروعات
ال�سنوات
جملة اخلف�ض الرتاكمى
كمية اخلف�ض ال�سنوى

2005
1.7
1.7

2006
3.25
1.55

2007
5.05
1.8

2008
5.95
0.9

�شكل ( )4-2تطور اخلف�ض الرتاكمى

84

2009
6.13
0.18

2010
9.03
2.9

الإجماىل
9.03

�إجماىل عدد امل�شروعات باحلافظة

82

عدد امل�شروعات امل�سجلة دوليا

7

عدد امل�شروعات احلا�صلة على موافقة نهائية

10

عدد امل�شروعات احلا�صلة على موافقة مبدئية

63

عدد امل�شروعات حتت الإعداد

2

�إجماىل كمية اخلف�ض ال�سنوى من ثانى �أك�سيد الكربون املكافئ

9.03مليون طن

جملة الإ�ستثمارات اجلارية للم�شروعات

 3.014مليار دوالر
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البيان

العدد
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جدول ( )7-2املوقف الإجمايل حلافظة م�شروعات �آلية التنمية النظيفة بنهاية 2010
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�شكل ( )5-2املوقف الإجمايل للم�شروعات حتى نهاية 2010

جدول ( )8-2امل�شروعات امل�سجلة دولياً حتى نهاية 2010
�إ�سم امل�شروع

التكلفة املالية
باملليون دوالر

معاجلة اك�سيد النيرتوز مب�صنع �أبو قري للأ�سمدة

11

املدفن ال�صحى بالإ�سكندرية – �شركة �أونك�س

4.15

حمطة طاقة رياح بالتعاون مع اليابان بطاقة  120ميجاوات

348

حمطة طاقة رياح بالتعاون مع الدمنارك بطاقة  120ميجاوات

170

حمطة طاقة رياح بالتعاون مع �أملانيا بطاقة  80ميجاوات

122

حتويل الوقود �إىل الغاز الطبيعى لعدد  311م�صنع طوب

36

�إعادة �إ�ستخدام الغاز مب�صنع �أ�سود الكربون

15

�إجمايل الإ�ستثمارات

706.15

 .جقامت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة خالل عام  - 2010والتي ت�شكلت بقرار وزاري
ل�سنة  ،2005ومت �إعادة ت�شكيلها بالقرارين الوزاريني رقمي  221و 222ل�سنة  - 2010بعقد
(� )5إجتماعات (ثالث �إجتماعات للمكتب امل�صري للآلية ،و�إجتماعني للمجل�س امل�صري
للآلية) ،حيث ح�صل  29م�شروع علي خطابات املوافقة املبدئية (Letters of No
 )Objectionكما هو مبني باجلدول ( ،)9-2وح�صل  3م�شروعات علي خطابات املوافقة
النهائية كما هو مبني باجلدول (:)10-2
جدول ( )9-2م�شروعات حا�صلة على خطابات املوافقة املبدئية ( )Letters of No Objectionخالل 2010
رقم

امل�شروع

1

م�شروع تخريد و�إحالل �سيارات التاك�سي ،واملقدم من وزارة املالية ،قطاع حكومي
م�شروع مزرعة رياح خليج الزيت قدرة  120ميجاوات حتى ( 400ميجاوات) واملقدم من �شركة
ايتاجلني م�صر للطاقة ،قطاع خا�ص
حتويل الوقود من الغاز الطبيعي �إيل الكتلة احليوية � -شركة بيب�سي كوال م�صر  -قطاع خا�ص
مبحافظة ال�ساد�س من �أكتوبر
حتويل الوقود من الغاز الطبيعي �إيل الكتلة احليوية � -شركة بيب�سي كوال م�صر  -قطاع خا�ص
مبحافظة الإ�سكندرية

2
3
4

86

كمية اخلف�ض
ال�سنوي
(طن ثاين �أك�سيد
الكربون املكافئ)
953678.57
250000
2585
1747.09

6
7
8
9

11
12
13
14
15

17
18
19

21
22
23
24

87

3662.21
21513
11187
7314
30118
27536
27536
44747
10000
57414
4000
69915
8500
120000
100000
7800
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20

2157.79
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16

3662.21

الباب الثاني :المياه

10

3662.21
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5

حتويل الوقود من الغاز الطبيعي �إيل الكتلة احليوية � -شركة بيب�سي كوال م�صر -
قطاع خا�ص مبحافظة �سوهاج
حتويل الوقود من الغاز الطبيعي �إيل الكتلة احليوية � -شركة بيب�سي كوال م�صر -
قطاع خا�ص مبحافظة بور �سعيد
حتويل الوقود من الغاز الطبيعي �إيل الكتلة احليوية � -شركة بيب�سي كوال م�صر -
قطاع خا�ص مبحافظة القاهرة  -مدينة ن�صر
حتويل الوقود من الغاز الطبيعي �إيل الكتلة احليوية � -شركة بيب�سي كوال م�صر -
قطاع خا�ص مبحافظة املنيا
حتويل الوقود من الغاز الطبيعي �إيل الكتلة احليوية � -شركة بيب�سي كوال م�صر -
قطاع خا�ص حمافظة الغربية – طنطا
حتويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي  -ال�شركة امل�صرية لل�سكر وال�صناعات التكاملية،
قطاع الأعمال العام مب�صنع ال�شركة يف كوم �أمبو
حتويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي  -ال�شركة امل�صرية لل�سكر وال�صناعات التكاملية،
قطاع الأعمال العام مب�صنع ال�شركة يف جرجا
حتويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي  -ال�شركة امل�صرية لل�سكر وال�صناعات التكاملية،
قطاع الأعمال العام مب�صنع ال�شركة يف جنع حمادي
حتويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي  -ال�شركة امل�صرية لل�سكر وال�صناعات التكاملية،
قطاع الأعمال العام مب�صنع ال�شركة يف �أرمنت
حتويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي  -ال�شركة امل�صرية لل�سكر وال�صناعات التكاملية،
قطاع الأعمال العام مب�صنع ال�شركة يف �إدفو
حتويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي  -ال�شركة امل�صرية لل�سكر وال�صناعات التكاملية،
قطاع الأعمال العام مب�صنع ال�شركة يف د�شنا
حتويل الوقود من مازوت لغاز طبيعي  -ال�شركة امل�صرية لل�سكر وال�صناعات التكاملية ،قطاع
الأعمال العام مب�صنع ال�شركة يف قو�ص
حتويل الوقود من ال�سوالر �إيل الغاز الطبيعي  -مقدم من ال�شركة امل�صرية لل�صناعات الكهربية
والبال�ستيك – قطاع خا�ص
حتويل الوقود من املازوت �إيل الوقود البديل (جزئي ًا)  -مقدم من �شركة العامرية للأ�سمنت –
قطاع خا�ص
حت�سني كفاءة الطاقة – مقدم من �شركة املن�صورة للراتنجات وال�صناعات الكيماوية -
قطاع خا�ص
كفاءة الطاقة يف �أنظمة �ضخ املياه مقدم من �شركة مياه ال�شرب بالقاهرة الكربى – قطاع عام
حت�سني كفاءة الطاقة و�إ�سرتجاع احلرارة مقدم من �شركة �سيناء للأ�سمنت الأبي�ض -
قطاع خا�ص
�إ�ستغالل غازات ال�شعلة مقدم من �شركة ال�سوي�س لت�صنيع البرتول – قطاع عام
ت�شجري الطريق الدائري  -املرحلة الثانية
اجلاتروفا بالأق�صر � -شركة  - JatroSolutions GmbHقطاع خا�ص (كيان ا�ست�شاري)

1620.14

25
26
27
28
29

م�شروع تغيري ملبات ال�شوارع بلمبات موفرة للطاقة (مرحلة ثانية) – �شركة �شمال القاهرة
لتوزيع الكهرباء – قطاع عام
م�شروع برنامج حتويل مكامري الفحم من الطريقة التقليدية �إيل الطريقة املميكنة يف م�صر –
مقدم من جهاز �شئون البيئة امل�صري – قطاع حكومي
م�شروع وحدة �إزالة �أك�سيد النيرتوز من عادم م�صنع حام�ض النيرتيك مقدم من �شركة الن�صر
للأ�سمدة وال�صناعات الكيماوية “�سمادكو” – قطاع عام
م�شروع قن�ص غاز املدافن ( )LFGالناجت عن ال�صرف ال�صحي  -مقدم من ال�شركة الدولية
لنظافة املدن  -قطاع خا�ص
م�شروع برنامج تخريد و�إحالل املوتو�سيكالت ثنائية الأ�شواط يف م�صر – مقدم من جهاز �شئون
البيئة امل�صري – قطاع حكومي
الإجمايل

75000
36000
275265
22000
14400
2193020.22

جدول ( )10-2م�شروعات حا�صلة على خطابات املوافقة النهائية ( )Letters of Approvalخالل 2010
رقم

امل�شروع

1
2

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

3

كمية اخلف�ض
ال�سنوي
(طن ثاين �أك�سيد
الكربون املكافئ)
94819
953678.57
45434
1093931.57

 .دمت ت�سجيل ثالثة م�شروعات خالل عام  ،2010يف املجل�س التنفيذي الدويل لآلية التنمية
النظيفة ،حتقق خف�ض �سنوي يقدر بحوايل  824192طن ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ،
وبتكلفة �إ�ستثمارية تقدر بحوايل  294مليون دوالر ،كما هو مبني بجدول (.)11-2
جدول ( )11-2م�شروعات مت ت�سجيلها دولياً خالل 2010
رقم
1
2
3

88

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

كمية اخلف�ض
ال�سنوي
(طن ثاين �أك�سيد
الكربون املكافئ)
197422
171500
455270
824192

 .وتقدر التكلفة الإ�ستثمارية للم�شروعات التي مت املوافقة عليها يف عام  2010فقط (مبدئية
ونهائية) بحوايل  822مليون دوالر ،وحتقق خف�ض �سنوي يف �إنبعاثات غازات الإحتبا�س
احلراري ي�صل �إيل نحو  2.3مليون طن ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ يف جماالت الطاقة
اجلديدة واملتجددة ،الت�شجري ،املخلفات ،حتويل الوقود ،حت�سني كفاءة الطاقة وال�صناعة.

الباب الثاني :المياه

 .زو�إىل جانب �أن�شطة اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة ،تعمل وزارة الدولة ل�شئون البيئة
على التن�سيق امل�ستمر مع الوزارات والهيئات وال�شركات ذات ال�صلة من �أجل التعريف
والرتويج لأهمية تنفيذ م�شروعات الآلية مب�صر؛ هذا �إىل جانب عدد من اللقاءات
والإجتماعات مع خرباء دوليني من كوريا اجلنوبية والهند وال�صني والدمنارك ورو�سيا
ملناق�شة موقف م�شروعات �آلية التنمية النظيفة مب�صر وفر�ص التعاون مع القطاع اخلا�ص
املحلي والأجنبي.

الباب األول  :الهواء

 .هكما وافق املجل�س على تفوي�ض املكتب امل�صري لآلية التنمية النظيفة ب�إ�صدار خطابات
املوافقة املبدئية ( )Letters of No Objectionمل�شروعات �آلية التنمية النظيفة.

الباب الثالث :األرض
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�شكل ( )6-2توزيع امل�شروعات احلا�صلة على عدم ممانعة خالل 2010

�شكل (� )7-2شهادات خف�ض الكربون الناجتة عن تنفيذ امل�شروعات احلا�صلة على موافقة مبدئية خالل 2010

�شكل ( )8-2التكلفة الإ�ستثمارية للم�شروعات احلا�صلة على موافقة مبدئية خالل 2010
90

ويف �إطار مراقبة ومتابعة كافة ما يتم من جمهودات يف جمال احلد من �إنبعاثات غازات الإحتبا�س
احلراري ب�شرية املن�ش�أ ،تقوم م�صر ب�إتباع �أحدث الطرق احل�سابية العاملية التي و�ضعتها الهيئة
احلكومية الدولية املعنية بالتغريات املناخية  IPCCيف جماالت احل�صر والقيا�س والتحقق بالإ�ضافة
�إىل �إ�ستخدام جمموعة من امل�ؤ�شرات تو�ضح بكل �شفافية ما يتم تنفيذه من �أن�شطة وم�شروعات وما يتم
حتقيقه من خف�ض يف الإنبعاثات ،ون�صيب كل فرد من الإنبعاثات.

الباب األول  :الهواء

 3-2امل�ؤ�شرات البيئية:

جدول ( )12-2كمية الإنبعاثات يف م�صر باملليون طن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون يف م�صر

2000

193.267

0.64

2010

318.2

0.63

الباب الثاني :المياه

ال�سنة

كمية الإنبعاثات يف م�صر
(باملليون طن مكافئ من ثاين �أك�سيد الكربون)
)CO2e (Mt

كمية الإنبعاثات بالن�سبة للعامل
()%

جدول ( )13-2كمية الإنبعاثات من غازات ثاين �أك�سيد الكربون  CO2فقط

2000

128.29

2010

225.9

الباب الثالث :األرض

ال�سنة

القيمة (مليون طن ثاين �أك�سيد الكربون املكافىء)
)CO2e (Mt

جدول ( )14-2ن�صيب الفرد من �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون املكافىء يف م�صر

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

1.98

3.88

امل�صدر :بيان مدقق  -تقرير الإبالغ الوطني الثاين

امل�صدر :بيان م�ستخرج ح�سابيا
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ال�سنة

2000

2010

جدول ( )15-2بيان مب�شروعات �آلية التنمية النظيفة يف م�صر حتى نهاية 2010
البيان
عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة امل�سجلة دولي ًا
عدد امل�شروعات املقدمة للت�سجيل الدويل يف املجل�س التنفيذي الدويل لآلية التنمية النظيفة
عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة احلا�صلة على املوافقة النهائية من املجل�س امل�صري للآلية
عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة احلا�صلة على املوافقة املبدئية من املجل�س امل�صري للآلية
عدد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة حتت الإعداد
�إجمايل كمية اخلف�ض املتوقعة يف �إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري الناجتة من عدد 82
م�شروع ًا
�إجمايل التكاليف الإ�ستثمارية لعدد  82م�شروع ًا

امل�ؤ�شر
( 7م�شروع)
( 2م�شروع)
( 8م�شروع)
( 63م�شروع)
( 2م�شروع)
( 9.03مليون طن ثاين
�أك�سيد الكربون املكافئ)
( 3.014مليار دوالر �أمريكي)

 4-2الت�أثريات ال�ضارة لتغري املناخ على القطاعات الهامة مب�صر و�إجراءات
التكيف معها:
يعد �صدور التقرير التجميعي الرابع ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتغريات
املناخية  IPCCعام  2007نقطة فا�صلة يف التعامل مع ق�ضية التغريات املناخية ،حيث ذكر يف طياته
"�أن التغريات املناخية حقيقة واقعة ال لب�س فيها" ،وهو ما �أنهى الكثري من اجلدل بني العلماء
بخ�صو�ص هذه الظاهرة وم�سئولية بني الإن�سان عنها ،كما �ألقى باملزيد من ال�ضوء على �أهمية التعامل
مع املخاطر الناجمة عن تغري املناخ والتكيف معها ،فاحلد من الإنبعاثات مهما بلغ من كفاءة ف�سوف
تكون هناك خماطر ناجمة عن تغري املناخ تتطلب من كافة دول العامل �إتخاذ املزيد من االجراءات
ملواجتها ،وان كانت القدرة التكيفية للدول املتقدمة �أكرب ،وهو ما دفع الدول النامية �إىل �أن تت�شدد مع
الدول املتقدمة يف �أهمية �إلتزامها بتحمل م�سئولياتها التاريخية يف خف�ض الإنبعاثات جنب ًا �إىل جنب
مع توفري التمويل وتقدمي التكنولوجيات اخلا�صة بكل من التخفيف والتكيف.
وبناء ًا على تقارير الهيئة احلكومية الدولية لتغري املناخ ،وكذا الدرا�سات الوطنية ف�إنه من املتوقع
�أن تتعر�ض م�صر لعدد من املخاطر والتهديدات والتي تتمثل يف �إرتفاع من�سوب �سطح البحر وهو ما
يهدد �سواحلها ال�شمالية خا�صة منطقة الدلتا ،وزيادة درجة احلرارة عن معدالتها الطبيعية ؛ وما
يتبع ذلك من �إنخفا�ض يف الإنتاجية الزراعية للعديد من �أنواع املحا�صيل وت�أثر املناطق ال�سياحية وكذا
ال�صحة العامة والبنية التحتية؛ وبالتايل ت�أثر قطاعات الطاقة وال�صناعة و�أمن الغذاء والإقت�صاد
القومي� ،إ�ضافة �إىل �إحتمالية نق�ص موارد املياه والتي تعتمد م�صر يف  %95منها على نهر النيل.
وفيما يلي �إ�ستعرا�ض ًا لهذه املخاطر و�إجراءات التكيف املقرتحة مرتبة قطاعي ًا طبق ًا
ملدى التهديد.
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ت�ؤكد الدرا�سات ال�صادرة عن البنك الدويل والهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،وتقارير
الإبالغات الوطنية �أن �إرتفاع من�سوب �سطح البحر من � 18إىل � 59سم �سوف ي�ؤدى �إىل غرق بع�ض
املناطق ال�ساحلية املنخف�ضة وبع�ض �أجزاء من دلتا نهر النيل بالإ�ضافة �إىل ت�أثر خمزون املياه اجلوفية
القريبة من ال�سواحل نتيجة �إختالطها مبياه البحر املاحلة ،وكذلك ت�أثر جودة الأرا�ضي الزراعية
وامل�ست�صلحة ،هذا بالإ�ضافة �إىل ت�أثر ال�سياحة والتجارة واملوانئ باملناطق ال�ساحلية .كما �سي�ؤدى �إىل
�إنخفا�ض يف �إنتاجية بع�ض املحا�صيل الغذائية كالأرز والقمح و�صعوبة زراعة بع�ضها و�إىل خ�سائر يف
الأرا�ضي الزراعية وتغيري يف الرتكيب املح�صويل ال�سائد يف م�صر.
ويو�ضح ال�شكل ( )9-2ال�سيناريوهات املتوقعة لإرتفاع �سطح البحر علي الدلتا امل�صرية:

الباب األول  :الهواء

 1-4-2قطاع املناطق ال�ساحلية:

الباب الثاني :المياه
الباب الثالث :األرض

�شكل ( )9-2ال�سيناريوهات املتوقعة ب�ش�أن �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر على الدلتا امل�صرية
امل�صدر :برنامج الأمم املتحدة للبيئة UNEP
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

�إن من �ش�أن �إرتفاع من�سوب مياه البحر تدمري �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�إن �إرتفاع 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 الكائنة باملناطق املنخف�ضة يف الإ�سكندرية
وبور�سعيد .وقد تت�أثر ال�سياحة الرتفيهية بفعل تدهور مرافق ال�شواطئ وملوحة املياه اجلوفية.
كما يتوقع �أن ت�ؤثر �شدة وتواتر الأحداث املناخية املتطرفة  -من موجات حرارية وعوا�صف رملية

وترابية -على املناطق ال�ساحلية ،حيث ت�ؤثر ب�شدة على �إنتاجية الأرا�ضي الزراعية ،والعمر الإفرتا�ضي
للمواد ،وال�صحة العامة.
�$ $إجراءات التكيف للمناطق ال�ساحلية
1 .1مت تقدمي �إ�سرتاتيجية للإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية و�سوف يتم ت�ضمني �إجراءات التكيف
مع التغريات املناخية فى �صياغة خطة الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية.
2 .2يقوم معهد بحوث ال�شواطئ بدرا�سات جتريبيه حلماية وتثبيت الكثبان الرملية الطبيعية والتي
متثل حماية طبيعية من خط �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر.

 2-4-2قطاع الزراعة:

تلعب الزراعة دور ًا هام ًا يف الإقت�صاد القومي امل�صري وت�ساهم بحوايل  %14من �إجمايل الناجت
املحلي ( ،)GDPكما �أن �أكرث من  %70من الأرا�ضي الزراعية تعتمد علي نظم الري املتدنية الكفاءة
والتي ت�سببت يف فقد كبري لكميات املياه وتدهور �إنتاجية الأرا�ضي ،وم�شاكل التملح.
وفق ًا للعديد من الدرا�سات حول ت�أثري تغري املناخ و�إرتفاع درجة احلرارة على �إنتاجية املحا�صيل تبني
�أن معظم املحا�صيل الهامة مثل :القمح والأرز والبطاط�س وفول ال�صويا �سوف تنخف�ض �إنتاجيتها بينما
�ستزداد �إنتاجية حم�صول القطن ،و�سوف تزداد �ضراوة الآفات الزراعية مما ي�ؤثر فى خف�ض الإنتاجية.
و�سوف ي�ؤدي �إرتفاع درجة احلرارة �إىل الت�أثري على �صحة املا�شية حيث بد�أت بع�ض الأمرا�ض
اجلديدة بالظهور م�ؤخر ًا مثل �أمرا�ض احلمى القالعية ،كما �سيقل توفر العلف الالزم نظر ًا لإنخفا�ض
�إنتاجية حما�صيل العلف.
�سوف تت�أثر �إنتاجية املزارع ال�سمكية �سلب ًا ب�إرتفاع درجة حرارة املياه ونق�ص �إمدادات املياه العذبة،
كما �ستتغري نوعية وجودة الأ�سماك املوجودة بالبحريات ال�شمالية نتيج ًة لزيادة ملوحتها.
�$ $إجراءات التكيف لقطاع الزراعة
تقوم وزارة الزراعة واملركز القومى للبحوث الزراعية ب�إجراءات للتكيف مع هذه الت�أثريات
ال�سلبية مثل:
1 .1تغيري مواعيد الزراعة لكل حم�صول.
2 .2ا�ستنباط حما�صيل مقاومة لإرتفاع درجة احلرارة وقلة املياه.
 3 .3تطوير نظم ر�صد للآفات احلالية واجلديدة.
 4 .4بالن�سبة للما�شية فينبغي حت�سني �إنتاجية ال�سالالت وتطوير برنامج التغذية لتتالءم والظروف
املناخية الأكرث دفئ ًا.
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تختلف ال�سيناريوهات حول الزيادة �أو النق�صان يف من�سوب املياه يف حو�ض النيل .ويعترب ال�سريان
الطبيعي للمياه يف حو�ض النيل �شديد احل�سا�سية للتغري يف معدل هطول املطر وزيادة احلرارة حيث
ت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل حدوث تباعد يف فرتات �سقوط الأمطار مع زيادة معدل الهطول مما ي�ؤدى
�إىل زيادة �إحتماالت حدوث للفي�ضانات �أو فرتات �أطول من اجلفاف .وقد �أثبتت الدرا�سات �أن الزيادة
ال�سكانية وزيادة معدالت الإ�ستهالك خا�صة يف قطاعي الزراعة وال�صناعة تت�سبب يف زيادة ال�ضغط
على م�صادر املياه ،كما �سي�ؤثر �إرتفاع من�سوب �سطح البحر على خزانات املياه اجلوفية فى دلتا النيل
و�سوف ت�ؤدي زيادة ملوحتها �إىل جعلها غري �صاحلة للإ�ستخدام.
�$ $إجراءات التكيف لقطاع املوارد املائية
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تقوم وزارة الرى واملوارد املائية بتنفيذ �إجراءات التكيف فيما يخ�ص قطاع املياه مثل:
 1 .1التكيف مع �إنخفا�ض املن�سوب عن طريق تطوير نظم الري والإ�ستخدام الر�شيد للمياه وتغيري
منط زراعة املحا�صيل.
 2 .2البحث عن م�صادر جديدة للمياه عن طريق �إ�ستغالل خزانات املياه اجلوفية العميقة
والإ�ستمطار ال�صناعي.
3 .3حتلية املياه ومعاجلة املياه العادمة.

الباب الثاني :المياه

 3-4-2قطاع املوارد املائية:

 4-4-2قطاع ال�سياحة:
الباب الثالث :األرض
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يعد تغري املناخ من التحديات التى تواجهه �صناعة ال�سياحة.
فالتغريات املناخية لها ت�أثريها على ال�سياحة وجذب ال�سائحني
وقد ي�ؤثر �سلبا على الناحية الأقت�صادية .وحيث �أن م�صر من
الدول ال�سياحية وتتميز ب�شواطئها و�سواحلها املطلة على البحر
الأبي�ض املتو�سط والبحر الأحمر فقد ت�ؤثر زيادة املوجات
احلارة التى تتعر�ض لها م�صر وخا�صة فى ف�صل ال�صيف على
�إقبال ال�سائحني لزيارة م�صر وجتعلهم يتجهوا �إىل دول �أخرى �صورة ( )1-2ابي�ضا�ض ال�شعاب املرجاين
�سياحية �ساحلية.
وطبقا لتقرير الإبالغ الوطنى الأول ف�إن �أكرث القطاعات املعر�ضه لأخطار تغري املناخ مب�صر هى املناطق
ال�ساحلية والزراعة واملوارد املائية وقطاع ال�صحة .وبناء على ذلك �ستتعر�ض م�صر لقلة املياه مما ي�ؤثر
على القطاع ال�سياحى من حيث عدم قدرة املنتجعات ال�سياحية على تلبية �إحتياجاتها من املياه.
كما يهدد �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر املناطق ال�ساحلية وال�شريط ال�ساحلى مب�صرمما �سي�ؤثر على
ال�سياحة اخلارجية والداخلية .

تعترب ال�شعاب املرجانية من �أكرث الأنظمة احلية التى تت�أثر بتغري املناخ ونتيجة لذلك �ستتعر�ض ال�شعاب
املرجانية والتى ت�شتهر بها م�صر فى مناطق البحر الأحمر �إىل تدهور و�إبي�ضا�ض (فقد �ألوانها) نتيجة
�إرتفاع درجة حرارة املياه .ومن املعروف �أن ال�شعاب املرجانية من عوامل اجلذب ال�سياحى فى م�صر.
�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 الت�أثري ال�سلبي علي الآثار التاريخية.
�$ $إجراءات التكيف لقطاع ال�سياحة:
.1
.2
.3
.4

1تفعيل الإجراءات القانونية حلماية املحميات الطبيعية.
�2إدخال بعد تغري املناخ فى الإدارة املتكاملة لل�سواحل مما �سيكون له الأثر على حماية ال�سياحه
البيئية واملناطق ال�سياحية ال�ساحلية من �آثار تغري املناخ.
3يو�صى بالتوجه �إىل تنمية املناطق غري املهددة ب�آثار تغري املناخ وت�أهيلها لتكون مناطق
�سياحية.
 4هناك درا�سات لتقييم خماطر تغري املناخ املعر�ض لها املناطق ال�ساحلية والآثار وكيفية احلد
منها مثل مدن الإ�سكندرية ور�شيد.

 5-4-2قطاع الإ�سكان والطرق:

�أو ًال :الإ�سكان:
�إن زيادة �إرتفاع درجات احلرارة عن معدالتها ي�ؤدى �إىل زيادة �إ�ستهالك الطاقه الكهربائية متمثلة
فى زيادة �إ�ستهالك �أجهزة التكييف واملراوح داخل املباين ب�أنواعها واملن�ش�آت العامة.
�$ $إجراءات التكيف لقطاع اال�سكان

�1 .1أ�صدرت وزارة الإ�سكان كود ًا يخت�ص بتح�سني كفاءة �إ�ستخدام الطاقة فى املبانى �سواء منزلية
�أو جتارية .ويو�صى بت�صميم املبانى بطرق تتيح عمليات التهوية والإ�ضاءة الطبيعية مع اختيار
مواد بناء حملية ت�ضمن توفري الراحة احلرارية داخل املباين مع جتنب الواجهات الزجاجية
فى �إجتاه الغرب وال�شرق وذلك للتقليل من �إ�ستهالك الطاقة نتيجة �سخونة املبانى.
2 .2كما �أنه يلزم ت�شجيع البحث العلمى فى جمال توفري الطاقة فى املبانى مثل �إ�ستخدام اللمبات املوفرة
للطاقة وجمال العمارة اخل�ضراء ومتطلباته وذلك يف اجلامعات واملراكز البحثية املتخ�ص�صة.
ثانيا ً :الطرق:
تت�أثر الطرق ب�إرتفاع درجات احلرارة و�ضوء ال�شم�س املبا�شر و�أي�ض ًا الكثافة املرورية و�سرعة
املركبات �إىل جانب �إنبعاثات عوادم ال�سيارات والذى ي�ؤثرعلى �صالبة مادة الأ�سفلت وي�ؤدى �إىل
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.1

.4
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.2
.3

1توجيه �شبكة الطرق بعيدا عن م�سارات خمرات ال�سيول و�أي�ض ًا املناطق املهددة ب�إرتفاع م�ستوى
�سطح البحر .
2يو�صى ب�إ�ستخدام مواد بناء للطرق ت�ضفى �صالبة ومقاومه للت�أثريات ال�سابقة.
 3ت�صميم الطرق اجلديدة طبقا للموا�صفات العاملية التى تت�ضمن �ضبط امليول وتركيب �شبكات
�صرف مياه الأمطار فى املناطق التى قد تتعر�ض لأمطار غزيرة م�ستقب ًال وخالفه.
 4يجب تطبيق كود �إنارة ال�شوارع فى ت�صميم و�سائل الإنارة ويو�صى ب�أهمية توفري الطاقة
الكهربائية الالزمة لإنارة الطرق عن طريق �إ�ستخدام ملبات ذات �إ�ستهالك �أقل والإ�ستفادة من
الطاقة ال�شم�سية فى �إنارة الطرق وتعميم الإ�ستعانة بالعواك�س الفو�سفورية فى الطرق ال�سريعة.

الباب األول  :الهواء

ت�شوه الطرق مما ي�ؤثر على �سالمتها .وفى م�صر تتعر�ض �شبكة الطرق وخا�صة مبدينة القاهرة لهذه
الت�أثريات بالإ�ضافة �إىل زيادة ت�أثريات الكثافة املرورية املرتفعة بالقاهرة.
كما �أن الأمطار الغزيرة وال�سيول لها ت�أثريها على الطرق ،وتتعر�ض بع�ض املناطق مثل �سيناء
ومناطق البحر الأحمر �إىل ال�سيول مما ي�ؤدي �إىل حتطم الطرق وتلفها.

 6-4-2قطاع ال�صحة:

1 .1تقوم وزارة ال�صحة برفع وتطوير خدمات امل�ؤ�س�سات ال�صحية مب�صر وخا�صة باملناطق الريفية
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�$ $إجراءات التكيف لقطاع ال�صحة:
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�إن تغري املناخ له ت�أثرياته املبا�شرة وغري املبا�شرة على �صحة املواطنني ومن �أكرث الفئات ت�أثر ًا بهذه
الآثار هم الأطفال والعجائز والن�ساء وقطاعات املجتمع الأكرث فقر ًا واملناطق الريفية.
ونظر ًا لأن فى م�صر حواىل  %58من ال�سكان يقطنون املناطق الريفية وعليه �سيكون هذا القطاع
من �أكرث قطاعات املجتمع ت�أثر ًا بتغري املناخ ،ومن �أكرث الآثار ال�صحية املبا�شرة املرتبطة بتغري املناخ
هو زيادة الأمرا�ض املرتبطة ب�إرتفاع درجات احلرارة مثل �ضربات ال�شم�س و�سرطان اجللد و�إعتام
العني� .أما الآثار غري املبا�شرة فتتمثل فى نق�ص املياه ونق�ص الإنتاجية الزراعية التى ت�ؤدى �إىل نق�ص
الغذاء وظهور �أمرا�ض الأنيميا و�سوء التغذية .وهناك توقعات و�سيناريوهات تهدد م�صر بقلة توافر
املياه مما له �أثره على القطاع ال�صحي .ومن الت�أثريات ال�صحية غري املبا�شرة لتغري املناخ الأمرا�ض
املرتبطة بالطفيليات واحل�شرات والتى �سي�ساعد �إرتفاع درجات احلرارة على �إنت�شارها .ومع ذلك
فهناك نق�ص فى الدرا�سات والأبحاث فى جمال ت�أثريات تغري املناخ على ال�صحة العامة وذلك نظر ًا
لعدم توافر بيانات ومعلومات كافيه.

واملناطق النائية بالإ�ضافة �إىل برامج التطعيم والتى تتوالها وزارة ال�صحة وتقدم خدماتها
للأطفال وطالب املدرا�س جمان ًا.
2 .2تقوم جمعية الهالل الأحمر بحمالت توعية �صحية و�إر�سال قوافل طبيه ملواجهة �أى كوارث طبيعية
وبيئية فى م�صر.

 5-2الدرا�سات وامل�شروعات الإ�سرت�شادية:
قامت م�صر بتنفيذ العديد من الدرا�سات ،وامل�شروعات الإ�سرت�شادية والتنفيذية بهدف و�ضع
الإ�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات الالزمة للحد من �إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري ب�شرية
املن�ش�أ ،والتكيف مع ت�أثريات التغريات املناخية بالإ�ضافة �إىل تنفيذ عدد من امل�شروعات الإ�سرت�شادية
الرائدة لنقل التكنولوجيات احلديثة.

 1-5-2يف جمال التخفيف من �آثار التغريات املناخية
1 .1بالإ�ضافة �إيل جهود م�صر يف جمال �آلية التنمية النظيفة التي تعترب يف نف�س الوقت جهود ًا للتخفيف
فقد اهتمت م�صر منذ الثمانينات بالقيام بعدد من امل�شروعات ،خا�صة يف جمال الطاقة ،كان
لبع�ضها �أثر غري مبا�شر يف احلد من �إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري ،خا�صة ثاين �أك�سيد
الكربون .فمث ًال اهتمت م�صر بالتو�سع يف �إ�ستخدام الغاز الطبيعي بد ًال من الوقود التقليدي ،بعد
�إكت�شاف كميات كبرية من الغاز الطبيعي مما �أدى �إىل زيادة كفاءة توليد الكهرباء بن�سبة ت�صل
�إىل  .%50وترتب على ذلك �إنخفا�ض ملحوظ يف �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون مبا يعادل نحو 20
مليون طن �سنويا .كما �إهتمت م�صر ب�إ�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة  -خا�صة يف املناطق
النائية والريفية -كم�صادر بديلة للطاقة لتخفيف الإعتماد على امل�صادر التقليدية.
2 .2ومثال للم�شروعات التنفيذية "م�شروع حت�سني كفاءة �إ�ستخدام الطاقة واحلد من �إنبعاثات غازات
الإحتبا�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 �إ�ستخدام
الطاقة و�إزالة العقبات لتحقيق تخفي�ض �إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري على املدى الطويل،
من عمليات توليد الطاقة الكهربائية.
 3 .3برامج 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:
 .أالربنامج الفرعي للنظم الكهربائية لطاقة الرياح :واملنفذ على �سواحل البحر الأحمر
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ت�أكيد ًا لأهمية �إتخاذ 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 لتطوير 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 والإقت�صاد علي التنب�ؤ
مب�ستقبل الأمن الغذائي والإ�سكان يف م�صر ،هذا بالإ�ضافة �إىل قيام مركز املعلومات ودعم �إتخاذ
القرار مبجل�س الوزراء  -اللجنة القومية للحد من الأزمات والكوارث واحلد من �أخطارها  -ب�إعداد
�إطار عمل الإ�سرتاتيجية الوطنية للتكيف بالتعاون مع كل اجلهات املعنية والوزارات.
وفى هذا ال�صدد تقوم الوزارة بدور فعال بالتن�سيق والتعاون مع جهات وطنية و�أجنبية من �أجل

الباب الثالث :األرض

 2-5-2يف جمال التكيف مع التغريات املناخية
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ومنطقة خليج ال�سوي�س مبعرفة هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة ،ومب�ساندة الدول املانحة،
والقطاع اخلا�ص.
 .بالربنامج الفرعي للتوليد احلراري للكهرباء :ويت�ضمن امل�شروع �إ�ستخدام النظم ال�شم�سية �أو
احلرارية للكهرباء بقدرة  127ميجاوات واملنفذ بالكرميات.
4 .4تنفيذ عدد من امل�شروعات الإ�سرت�شادية لنقل تكنولوجيات خف�ض الإنبعاثات مثل  :م�شروع جمع
وحرق غاز امليثان من كمر املخلفات ال�صلبة والذى يهدف �إىل ت�شجيع القطاع اخلا�ص على
الإ�ستثمار فى تلك النوعية من م�شروعات الطاقة النظيفة وم�شروع معاجلة املخلفات ،مثل م�شروع
�أونيك�س مبحافظة الإ�سكندرية.
5 .5ومن �أجل امل�ساهمة للحد من �إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري يتم تنفيذ الربنامج القومى
لإن�شاء الغابات ال�شجرية حتت �إ�شراف وزارة الزراعة و�إ�ست�صالح الأرا�ضي يف كل مناطق م�شروعات
معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي �أو ال�صرف ال�صناعي ،كما يف �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.
6 .6كما تقوم وزارة البيئة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية بجهود يف مكافحة حرق ق�ش الأرز الذي يت�سبب
يف �إنبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون وذلك من خالل �إعادة تدوير و�إ�ستخدام ق�ش الأرز يف
تطبيقات حتول دون حرقه مثل �إ�ستخدامه يف �صناعة الكمبو�ست (.)Composting

متابعة تنفيذ العديد من امل�شروعات و التي ت�ساعد يف دعم �إجراءات التكيف مع التغريات املناخية
املحتملة ومن �أمثلتها امل�شروعات والربامج التالية:
1 .1م�شروع «تقييم وتطوير �إ�سرتاتيجية للت�صدى لآثار �إرتفاع من�سوب البحر على احلركة
الب�شرية فى م�صر»
يهدف امل�شروع �إىل �إجراء عدد من التقييمات ال�سريعة لتطوير فهم الآثار والعواقب املحتملة
لإرتفاع من�سوب �سطح البحر على ق�ضايا الهجرة والأمن الإن�سانى فى املناطق ال�ساحلية املنخف�ضة
فى منطقة دلتا نهر النيل ومدن م�صر ال�ساحلية ،وحيث �أن هذه املناطق مكتظة بال�سكان والأن�شطة
الزراعية .فقد مت �إختيار حمافظة الإ�سكندرية حم ًال للدرا�سة حيث �أنها من �أكرث املحافظات امل�ستقبلة
للهجرة الداخلية و�أي�ض ًا جمتمعاتها من �أكرث املجتمعات رغبة فى الهجرة الدولية .وعليه فقد مت �إختيار
 3جمتمعات حملية فقط (كنموذج ميكن تطبيقه) من حمافظة الإ�سكندرية للدرا�سة هم خليج �أبوقري
– ميناء �شرق – منطقة املك�س وهى جمتمعات �ستت�أثر ب�إرتفاع �سطح البحر ومتقاربة فى عدد ال�سكان
و�أي�ض ًا مت�شابهة فى الظروف الإقت�صادية والإجتماعية و �سبل املعي�شة (الزراعة وال�صيد).
تقوم املنظمة الدولية للهجرة – بالتعاون مع وزارة القوى العامله والهجرة ووزارة البيئة ومعهد بحوث
ال�شواطئ وعدد من ال�شركاء غري احلكوميني – بتنفيذ هذا امل�شروع لدرا�سة الآثار البيئية والإن�سانية
والإجتماعية والإقت�صادية لتدفقات الهجرة الداخلية املتوقعة من �إرتفاع من�سوب �سطح البحر.
2 .2م�شروع "تغري املناخ والهجرة الب�شرية"
يهدف امل�شروع �إىل درا�سة الأبعاد املختلفة للهجرة الداخلية واخلارجية وت�أثري تغري املناخ على
الهجرة فى دول منطقة ال�شرق الأو�سط ،وقدمت �إختيار خم�س دول للدرا�سة (م�صر ،اجلزائر ،اليمن،
املغرب� ،سوريا) ،وقد وقع الإختيار على حمافظتني يف م�صر لتكونا حمل الدرا�سة وهما حمافظة الدقهلية
وحمافظة ال�شرقية.
امل�شروع ينفذ حتت حتت رعاية الوكالة الفرن�سية للتنمية وبالإ�شرتاك مع معهد البيئة والأمن الب�شري
التابع جلامعة الأمم املتحدة والبنك الدوىل.
3 .3برنامج "�إدارة خماطر التغريات املناخية"
هو برنامج وطني ي�ستهدف تطبيق مبد�أي التكيف مع والتخفيف من �آثار التغريات املناخية و م�ساعدة
م�صر فى ملف التغريات املناخية.
يتكون الربنامج من مكون املجل�س الأعلى للطاقة وي�سعى لدعم �أهداف �سيا�سة املجل�س الأعلى
للطاقة يف جماالت الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ،ومكون �آلية التنمية النظيفة من �أجل تعزيز وت�شجيع
الإ�ستفادة من �آلية التنمية النظيفة لإ�ضافة فائدة �إقت�صادية جديدة للم�شروعات الإ�ستثمارية ،ومكون
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 6-2الر�ؤية امل�ستقبلية
1 .1الإرتقاء بالأداء الوطني على امل�ستويني الوطني والدويل لإ�ستمرار العمل يف جمال التغريات
املناخية مبختلف القطاعات املعنية وبالتن�سيق الكامل معها ،مع تطوير وتقوية البناء امل�ؤ�س�سي
101
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قامت م�صر بتنفيذ م�شروع تقييم الإحتياجات التمويلية والتكنولوجية لتغري املناخ (،)NEEDS
�ضمن  10دول مت �إختيارها من قبل �إتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ ( ،)UNFCCوقد
�إ�شتمل التقرير على درا�سة لإحتياجات قطاعات الزراعة وحماية ال�سواحل يف �إطار تنفيذ حمور التكيف،
ويف قطاعي ال�صناعة والطاقة يف �إطار تنفيذ حمور التخفيف ،حيث مت �إعداد قائمة بامل�شروعات
املقرتحة وتقدميها �إىل م�ؤمتر الأطراف لإيجاد التمويل الدويل الالزم لتلك امل�شروعات.
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 3-5-2م�شروعات تخت�ص بالتخفيف والتكيف معاً:
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4 .4م�شروع "تطوير ا�سرتاتيجية وخطة عمل للتكيف مبدينة الإ�سكندرية"
يهدف امل�شروع �إىل تقييم املخاطر وحتديد الآثار املتوقعة لتغري املناخ وخماطر الكوارث الطبيعية
من خالل جمع البيانات واملعلومات املختلفة املتعلقة باملناخ والبيئة البحرية وموارد املياه والت�ضاري�س،
ور�صد الزالزل واخل�صائ�ص الإقت�صادية على بع�ض املدن ال�ساحلية وذلك بالتعاون مع البنك الدوىل
والأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
وقد مت �إختيار مدينة الإ�سكندرية فى م�صر وتون�س يف تون�س والدار البي�ضاء ووادي �أبي رقراق يف
املغرب وقد مت تنفيذ املرحلة الأوىل من امل�شروع والتي �شملت تقييم نقاط ال�ضعف مبدينة الإ�سكندرية
والآثار املتوقعة لتغري املناخ وخماطر الكوارث الطبيعية .
وقد مت حتليل البيانات من خالل امل�شروع بغر�ض تقييم تغري املناخ والآثار املتوقعة على املدينة
بحلول عام .2030
جارى تنفيذ املرحلة الثانية للم�شروع وهى و�ضع خطة عمل تكيف ملدينة الإ�سكندرية مع املخاطر
املتزايدة الناجمة عن تغري املناخ لتكون قادرة على التعامل مع الكوارث الطبيعية عند وقوعها .ويعد
امل�شروع جزء من درا�سة �إقليمية للبنك الدويل ب�ش�أن تغري املناخ والكوارث الطبيعية والتكيف يف املدن
ال�ساحلية يف �شمال �أفريقيا والتي تعاين يف معظمها من تغري املناخ.
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التنب�ؤ والإدارة املتكاملة للموارد املائية لو�ضع �سيناريوهات لإنعكا�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 ،و�إرتفاع درجات احلرارة.
الربنامج مدعم من �صندوق التنمية الأ�سبانى ي�شمل العديد من الوزارات والقطاعات (وزارة الرى
واملوارد املائية ،وزارة الزراعة ،وزارة البيئة ،وزارة التعاون الدويل ووزارة اخلارجية).

.2
.3

.4

.5
.6
.7

.8

.9

للتغريات املناخية.
2العمل 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.
�3إن�شاء جلنة العلوم والتكنولوجيا ت�ضم يف ع�ضويتها نخبة من علماء م�صر يف جمال التغريات
املناخية واملجاالت املتعلقة به (زراعة – ري – �أر�صاد جوية – �صحة – برتول – كهرباء) وتكون
برئا�سة �أحد العلماء.
� 4إن�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
الوطني لبحوث التغريات املناخية.
�5إن�شاء مركز وطنى لإبتكارات املناخ (.)Climate innovation Center
6مراجعة وتفعيل الإ�سرتاتيجية الوطنية للتغريات املناخية مع �إعداد الربامج واخلطط الالزمة على
املدى القريب والبعيد ودجمها �ضمن خطط العمل الوطنية للتنمية يف م�صر.
7البدء يف تطوير برنامج وطني للتحول لإقت�صاد منخف�ض الكربون ،وح�صر �إجراءات خف�ض
الإنبعاثات املالئمة للظروف الوطنية ( ،)NAMAsوالعمل على �إن�شاء قاعدة بيانات تفاعلية
حل�صر �إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري من خمتلف م�صادرها وال�سعى لتطوير الأداء يف
جمال �آلية التنمية النظيفة لإ�ستقطاب الإ�ستثمارات الدولية يف هذا املجال.
�8إعداد اخلطط الالزمة لرفع الوعي جتاه ق�ضايا التغريات املناخية و�إجراءات التخفيف والتكيف
الالزمة على املدى الطويل وذلك عرب التن�سيق مع الأجهزة املعنية مبا فى ذلك منظمات املجتمع
املدنى ملا لها من دور �أ�سا�سى.
�9إعداد وتطوير اخلطط اخلا�صة بدمج ق�ضايا التغريات املناخية �ضمن مراحل التعليم املختلفة
بالتعاون مع اجلهات املعنية.
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•التقرير التجميعي الرابع ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ : IPCC
2007
•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:
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املراجع

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

•مرفق البيئة العاملي http://www.undp.org/gef
•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 يف درجات احلرارة نتيجة الت�أثر بتغري املناخ
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•وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضيwww.agr-egypt.gov.eg :

Recent Temporal And Spatial Temperature Changes In Egypt : 2005
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وهذه الإجنازات ال تعني �أن م�سرية العمل قد بلغت منتهاها� ،أو �أن جميع الإلتزامات
ب�أحكام بروتوكول مونرتيال قد مت تنفيذها ،فما زالت اجلهود تبذل للتخل�ص الكامل
من �إ�ستخدام املواد امل�ستنفدة للأوزون يف جميع القطاعات �إمتثا ًال لأحكام بروتوكول
مونرتيال وتعديالته املختلفة.
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لقد جنحت م�صر يف تخفي�ض ن�سبة الإ�ستهالك امل�ستهدفة من املواد امل�ستنفدة لطبقة
الأوزون نتيجة لوجود �ضوابط و�سيا�سات حملية فعالة ،حيث قامت وزارة الدولة ل�شئون
البيئة بالتعاون مع اجلهات املعنية بالإ�شراف على م�شروعات البدائل للمواد امل�ستنفدة
لطبقة الأوزون ،و�أن�شطة نقل التكنولوجيا احلديثة ،و�إ�ستبدال املعدات والأجهزة القدمية
ب�أخرى حديثة تعمل مبواد �صديقة للأوزون يف القطاعات املختلفة �إىل جانب تنفيذ
برامج التوعية بالبدائل ال�صديقة للبيئة وتوجيهها لكافة �شرائح املجتمع التي ت�سعى
�إليها ال�سيا�سة البيئية امل�صرية �إىل ت�سهيل الإمتثال لأحكام بروتوكول مونرتيال حلماية
طبقة الأوزون وذلك دون امل�سا�س بالإقت�صاد امل�صري �أو الربامج التنموية �أو الت�أثري على
الأولويات التي ت�ضعها الدولة من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة.
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1-3مقـــدمة
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 2-3الأ�ضرار البيئية وال�صحية الناجمة عن ت�آكل طبقة الأوزون :
تقوم طبقة الأوزون بدور املر�شح الطبيعي والدرع الواقي الذي يحيط بالأر�ض ليحمي جميع
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 �إبتدعها الإن�سان مع تطور احلياة
املدنية و�إ�ستحداث مواد كيميائية جديدة ،مما نتج عنه زيادة �إنبعاث الغازات من املواد امل�سببة
لإ�ستنفاد طبقة الأوزون .
الأ�شعة فوق البنف�سجية ) )Ultra Violet –Bالتي ت�أتى من ال�شم�س �إىل �سطح الأر�ض لها
ت�أثريات �ضارة منها على �سبيل املثال� -إ�صابة الإن�سان ب�سرطان اجللد وكتاراكت العني ونق�ص املناعة،
كما �إنها ت�ؤثر يف عملية التمثيل ال�ضوئي ( )Photosynthesisللنباتات اخل�ضراء مما تقلل من منو
النبات و�إنتاج املحا�صيل الزراعية ,وت�ؤثر على نظم البيئة املائية .وهذا ي�ؤدي �إىل خلل يف توازن النظام
العام للطبيعة واحلياة على الأر�ض و�إرتباط ذلك بت�أثريات على تغري املناخ العاملي .الأمر الذي يهدد
�صحة الإن�سان و�سالمة البيئة.

 3-3امل�ؤ�شرات البيئية
تتمثل امل�ؤ�شرات البيئية اخلا�صة بطبقة الأوزون يف الإلتزام ب�أحكام ومقررات بروتوكول مونرتيال
ب�ش�أن اخلف�ض التدريجى لإ�ستهالك املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون و�صو ًال �إىل التخل�ص التام وفقــا
للجداول الزمنية املحـددة بالربوتوكول والتعديالت املختلفة التى �أدخلت عليه.

 1-3-3قطاع الهالون:
مت �إن�شاء بنك لتجميع الهالونات ب�شركة حلـوان لل�صناعات الهند�سية ( م�صنع  99احلربى
�سابق ًا) وي�ستمر جهاز �شئون البيئة بتجميع الهالونات من اجلهات التي لديها خمزون راكد نتيجة
�إمتام التحول �إيل بدائل �أخري يف �أنظمة مكافحة احلريق ،ويتم ت�سليم الكميات املجمعة �إىل بنك
الهالون لتدويرها و�إعادة �إ�ستخدامها يف الإحتياجات ال�ضرورية يف خمتلف القطاعات احليوية بالدولة،
وي�سمح ب�إ�ستخدام الهالونات يف بع�ض �أنظمة الإطفاء اخلا�صة بت�أمني املعدات احلرجة باهظة الثمن
وللمحافظة على ال�صالحية الفنية للطائرات وال�سفن والدبابات و�أنظمة الإت�صاالت واحلا�سبات الآلية
املركزية وغريها من املعدات الإلكرتونية املتطورة والبالغة الأهمية من الناحية الإ�سرتاتيجية وذلك
حلني �إمتام التحول لإ�ستخدام بدائل غري م�ستنفدة لطبقة الأوزون خالل ال�سنوات املقبلة ،ويو�ضح
�شكل رقم ( )1-3اخلف�ض التدريجي يف كميات الهالون التي مت �إ�ستريادها .
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 2-3-3قطاع الأيرو�سوالت الطبية:
يقوم جهاز �شئون البيئة بالتعاون مع وزارة ال�صحة لتحويل خطوط �إنتاج ال�شركات امل�صنعة
للأيرو�سوالت الطبية التي ت�ستهلك  163طن من املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ) (CFC'sكمـواد
دافعة لعبوات بخاخات عــالج �أمرا�ض الربو واحل�سا�سية ال�صدرية �إىل �أخرى بديلة غري م�ستنفدة
لطبقة الأوزون ،ويتم التن�سيق مع �إدارة �شئون ال�صيدلة بوزارة ال�صحة و�شركات الأدوية للبدء يف تنفيذ
الإ�سرتاتيجية الوطنية للتوعية باملنتجات البديلة و التي تت�ضمن عقد دورات تدريبية وبرنامج توعية
للأطباء وال�صيادلة بالأيرو�سوالت التى ت�ستخدم بدائل املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ،وتنفيذ ًا لهذه
الإ�سرتاتيجية مت الإنتهاء من التجهيزات اخلا�صة مبواقع تركيب املعدات اجلديدة ومت توريد وتركيب
خطوط الإنتاج اجلديدة لت�صنيع منتجات �أيرو�سوالت طبية ت�ستخدم بدائل للمواد امل�ستنفدة لطبقة
الأوزون ويتم حاليا العمل لإختبار �صالحية هذه املنتجات التى ت�ستخدم بدائل للمواد امل�ستنفدة لطبقة
الأوزون ،ومن املنتظر الإنتهاء الكامل من حتويل خطوط �إنتاج �شركات الأدوية بنهاية عام .2011

الباب الثالث :األرض

�شكل ( )2-3بخاخة عــالج �أمرا�ض الربو واحل�سا�سية ال�صدرية
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�شكل ( )1-3اخلف�ض التدريجي لإ�سترياد الهالون
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 3-3-3قطاع ال�صيانة والإ�صالح لأجهزة التربيد والتكييف :
تهدف الإ�سرتاتيجية امل�صرية �إىل �إيقاف �إ�سترياد املواد الكلوروفلوروكربونية ( )CFC'sامل�ستنفدة
لطبقة الأوزون وامل�ستخدمة فى �صيانة �أجهزة التربيد والتكييف ،ومت توقيع بروتوكوالت تعاون مع
اجلهات املعنية املخت�صة كهيئة الرقابة على ال�صادرات والواردات وم�صلحة اجلمارك لتفعيل القوانني
اخلا�صة بحظر �إ�سترياد هذه املواد ،وتنفيذ ًا لهذه الإ�سرتاتيجية مت التن�سيق مع الهيئة القومية لل�سكك
احلديدية لتعديل وحدات التربيد لعربات ال�سكك احلديدية وكذا وحدات التربيد لإحدى �شركات
حفظ الأغذية بالقطاع العام لتعمل بغاز �صديق للبيئة بد ًال من التى كانت تعمل مبواد م�ستنفدة لطبقة
الأوزون ومن املنتظر الإنتهاء الكامل من تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية بنهاية عام  ،2011ويو�ضح �شكل رقم
( )3-3اخلف�ض التدريجي يف كميات املواد الكلوروفلوروكربونية التي مت �إ�ستريادها.

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

 4-3-3م�شروع بدائل بروميد امليثيل

1 .1يتم خالل املرحلة الثانية من امل�شروع والتى متتد حتى عام  – 2013التخل�ص النهائي
من �إ�ستخدام بروميد امليثيل يف �إ�ستخدامات معاملة الرتبة واحلبوب املخزون والفراغات
واملخازن.
2 .2يتم تطبيق �أحدث البدائل لربوميد امليثيل عام  2010وهى مادة يوديد امليثيل يف م�ساحة
 30فدان على حما�صيل (الفلفل والطماطم ال�شريي والأع�شاب وزهور القطف) ويتم خالل
عام 2011تطبيقها على حم�صول الفراولة للم�شاتل والزراعات التجارية وكيف �أنها بديل جيد
خا�صة ملقاومة احل�شائ�ش.
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3 .3كما مت تطبيق مادة  Eco2fumعلى احلبوب املخزونة يف �شون بنك التنمية والإئتمان الزراعى
حيث �أعطت نتائج تطابق فاعلية بروميد امليثيل عند تركيز 600جزء يف املليون.
4 .4كما مت تطوير الزراعة على ق�ش الأرز ب�إ�ستخدام ق�ش الأرز امل�ستخدم العام املا�ضي ومت تعبئته يف
�أكيا�س من البال�ستيك ذو نوعية خا�صة وتو�ضح ال�صورة ( )2-3النجاح املتميز لهذه الطريق
يف �إ�ستخدام ق�ش الأرز للزراعة والتى ميكن تطبيقها لدى �صغار املزارعني.
5 .5كما �سوف يتم تطبيق بديل حديث مت ت�سجيله عامليا خالل يوليو  2010وهى مادة Paladin
حيث ي�سعى امل�شروع �إيل تطبيق كافة البدائل امل�سجلة وامل�ستخدمة حديث ًا يف العامل.
جدول ( )1-3موقف �إ�ستهالك بروميد امليثيل حتى عام 2012

2010

 262طن

51.75طن

2011

 222طن

46.5طن-ن�سبة
خف�ض %10.85

 167طن بن�سبة
خف�ض %17.23

2012

 122طن

26.5طن
بن�سبةخف�ض
%43.02

87طن بن�سبة
خف�ض %52.09

2009

 256.75طن
 201.75طن
بن�سبة خف�ض
%21.43

 8.5طن

---------

 8.5طن

 55طن

 8.5طن

 40طن

 8.5طن

111

الباب الرابع  :البيئة الحضرية

�صورة ( )1-3حقن مادة امليدا�س (يوديد امليثيل)

 100طن
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51.75طن

ال�سنة

الباب الثالث :األرض

�إجماىل الكمية
امل�صرح
ب�إ�ستريادها
 317طن

خم�ص�ص احلبوب خم�ص�ص معاملة
الرتبة
والفراغات

خم�ص�ص معاملة �إجماىل اخلف�ض فى
الإ�ستهالك
البلح

�صورة ( )2-3الزراعة على �أكيا�س ق�ش الأرز

 5-3-3الإ�سرتاتيجية امل�صرية لوقف �إ�ستخدام املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (:)HCFC's
تعترب املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من �أهم املواد امل�ستخدمة يف 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 �إ�ستنفاد طبقة الأوزون ( )ODPف�إن لها قدرات
مرتفعة ت�ساعد علي تفاقم ظاهرة الإحتبا�س احلراري (.)GWP
ويتم حاليا �إعداد �إ�سرتاتيجية وطنية لوقف �إ�ستخدام هذه املواد فى املجاالت املختلفة.
ويو�ضح اجلدول رقم ( )2-3الربنامج الزمني لوقف �إ�ستخدام املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
()HCFC'sامل�ستنفدة لطبقة الأوزون للدول العاملة باملادة اخلام�سة (منها م�صر) لربوتوكول
مونرتيال حلماية طبقة الأوزون .
جدول ( )2-3الربنامج الزمني لوقف �إ�ستخدام املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ()HCFC›s
املادة

م�ستوى الأ�سا�س

معايري الرقابة علي الإنتاج والإ�ستهالك
جتميد م�ستويات الإنتاج والإ�ستهالك (  1يناير ) 2013

املجموعة الأوىل
املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC's
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متو�سط
�إ�ستهالك �سنوات
2010 - 2009

خف�ض بن�سبة  1 ( %10يناير ) 2015
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 للإ�ستخدامات ال�ضرورية.

�إن التخل�ص من املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون يحتاج �إىل بذل الكثري من اجلهد املن�سق بني
جميع امل�ؤ�س�سات �سواء كانت حكومية �أو خا�صة �أو منظمات املجتمع املدين ،والتعاون الكامل بني خمتلف
فئات املجتمع الدويل على كافة امل�ستويات القومية والإقليمية.
ولأن املواد امل�ستنفدة للأوزون ت�سبب نفاد طبقة الأوزون اال�سرتاتو�سفريى ،ف�إن �إنتاج هذه املواد
و�إ�ستهالكها يخ�ضعان لربوتوكول مونرتيال ب�ش�أن حماية طبقة الأوزون وبالتايل يتم التخل�ص منها
تدريجيا بف�ضل جهود البلدان املتقدمة والبلدان النامية �أطراف بروتوكول مونرتيال.

1 .1ت�سهيل الإمتثال 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.

الباب الثاني :المياه

و�ست�شهد املرحلة املقبلة و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية للتخل�ص من املواد الكلوروفلوروكربونية فى
جميع القطاعات بهدف التو�صل �إىل جتميد �إ�ستخدام املواد الكلوروفلوروكربونية وحتقيق املحافظة على
طبقة الأوزون تعتمد على التخل�ص الكامل من �إ�ستخدام املواد امل�ستنفدة للأوزون يف جميع القطاعات
والتى تعد من �أهم �أهداف ال�سيا�سة البيئية امل�صرية وتعتمد الوزارة فى املرحلة املقبلة على الآتي:
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 4-3الر�ؤية امل�ستقبلية:

2 .2املعاونة يف توفيق �أو�ضاع ال�شركات الوطنية التي ت�ستخدام املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
( )HCFC'sامل�ستنفدة لطبقة الأوزون لكي تعمل ببدائل �صديقة للبيئة.

4 .4الإ�ستمرار يف تنفيذ برامج الإ�سرتجاع والتدوير للمواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون.
5 .5تكثيف حمالت التوعية بالبدائل ال�صديقة للبيئة وتوجيهها لكافة �شرائح املجتمع.
6 .تقييد �إ�سترياد املواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ( ,)HCFC'sوكذا املعدات التى تعتمد يف
ت�شغيلها علي �إ�ستخدام املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وذلك بحلول عام .2013

الباب الثالث :األرض

3 .3التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة و�إمدادها ب�أجهزة حتليل غازات التربيد وعقد
الربامج التدريبية على �إ�ستخدام تلك الأجهزة.
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وت�شري نتائج ال�شبكة القومية لر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء على م�ستوى حمافظات القاهرة
الكربى �إيل �إرتفاع م�ستويات ال�ضو�ضاء يف معظم املناطق عن املعايري امل�سموح بها
بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة ،وتعترب ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن الطرق واملركبات هي
امل�صدر الرئي�سي لإرتفاع م�ستوى ال�ضو�ضاء نتيجة الزيادة ال�سنوية لعدد املركبات والتي
ت�صل �إيل  %15وعدم �إ�ستيعاب الطرق والبنية التحتية لهذه الزيادة ال�سنوية ،وعدم
�إجراء �صيانة للمركبات مما ي�صدر عنها م�ستويات �ضو�ضاء عالية وكذلك �إ�ستخدام
مركبات قدمية وخا�صة املركبات الثقيلة امل�سببة لل�ضو�ضاء ب�شكل ملحوظ ،بالإ�ضافة
�إيل الزيادة ال�سكانية والأن�شطة امل�صاحبة لها يف نطاق م�ساحات حمددة وعدم تطبيق
التخطيط العمراين ال�سليم الذي يدخل البعد البيئي لأي زيادة يف الأن�شطة.

الباب الثاني :المياه

التقدم التكنولوجي وزيادة عدد �سكان العامل قد خلف وراءه العديد من م�شكالت التلوث
البيئى ومنها ال�ضو�ضاء ،وهذا �أدى بدوره �إىل زيادة �أعباء الإن�سان املنهك يف الوقت
املعا�صر لي�س يف املدن فح�سب بل يف القرى �أي�ض ًا حيث �إنت�شرت فيها كافة م�صادر
ال�ضو�ضاء ،وبالتايل يتحمل املجتمع نتيجة ذلك خ�سائر مادية وب�شرية كبرية ،ويعترب
التوتر الع�صبي من �أهم الآثار ال�صحية ال�سيئة للتعر�ض مل�ستويات �ضو�ضاء مرتفعة،
حيث ت�شري �إحدى الدرا�سات �إىل �أن واحد من كل �أربعة رجال وواحدة من كل ثالثة ن�ساء
يعانون من الأمرا�ض الع�صبية ب�سبب ال�ضو�ضاء ،وك�شفت النتائج الأولية لدرا�سة علمية
�أجرتها منظمة ال�صحة العاملية �أن ال�ضو�ضاء ت�ؤدى �إىل وفاة ع�شرات الآالف من �سكان
العامل �سنويا ،وت�سبب ال�ضو�ضاء حاالت الإ�صابة بالنوبات القلبية والتي ت�صل �إىل %3
�سنوي ًا والتي قد ت�ؤدي �إىل الوفاة.
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 1-4مقدمة
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� 2-4شبكة ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء:
مت �إ�ستكمال برنامج ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء يف معظم مناطق حمافظة القاهرة خالل عام، 2010
بالإ�ضافة �إيل بع�ض املناطق مبحافظة حلوان ،وذلك ملقارنة نتائج ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء باملناطق
ذات الأن�شطة املختلفة مبحافظات القاهرة الكربى بنتائج العام ال�سابق  2009للوقوف على مدى
التح�سن يف خف�ض ال�ضو�ضاء وتفعيل التو�صيات املقرتحة للحد من ال�ضو�ضاء ،كما مت �إعداد خرائط
كنتورية مل�ستويات ال�ضو�ضاء البيئية لبع�ض الأحياء الهامة مبحافظة القاهرة .
وكذلك مت خالل هذا العام بدء ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء بكل من حمافظة اجليزة وذلك لعدد  7مواقع
متثل �أحياء خمتلفة باملحافظة ،وحمافظة القليوبية لعدد  3مواقع وكذلك موقعني �آخرين مبحافظة
� 6أكتوبر ،وقد مت اختيار جميع مواقع الر�صد لت�شمل الأن�شطة املختلفة بكل حمافظة بهدف حتديد
م�ستوى ال�ضو�ضاء بها وم�صادرها و�إعداد برامج خف�ض م�ستويات ال�ضو�ضاء يف تلك املناطق .

 3-4معدالت م�ستويات ال�ضو�ضاء يف حمافظات القاهرة الكربى
 1-3-4حمافظة القاهرة
1 .1م�ستويات ال�ضو�ضاء يف امليادين الرئي�سية مبحافظة القاهرة

�شكل ( )1-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث بامليادين الرئي�سية يف حمافظة القاهرة  -عامي 2010 ،2009

•يت�ضح من ال�شكل (  )1-4عدم وجود تغيري ملحوظ يف م�ستويات ال�ضو�ضاء بامليادين الرئي�سية
ملحافظة القاهرة خالل عام  2010عن مثيالتها لعام  2009وذلك جلميع فرتات اليوم الثالث.
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•جاءت م�س ��تويات ال�ضو�ض ��اء يف جميع مواقع
املحط ��ات مبيادي ��ن التحرير – رم�س ��ي�س –
الأوبرا يف احلدود امل�سموح بها طبق ًا للمعايري
امل�س ��موح بها عاملي ًا ،بينما �إرتفعت م�س ��تويات
ال�ضو�ض ��اء لفرتتي النه ��ار وامل�س ��اء يف موقع
ميدان روك�سي عن املعايري امل�سموح بها.

�صورة ( )1-4موقع حمطة الر�صد الكائنة مبيدان التحرير
الباب الثاني :المياه

• مت رفع حمطتني لر�صد ال�ضو�ضاء يف نهاية عام  ،2010حيث مت نقل حمطة ميدان رم�سي�س وذلك
لوجود �أعمال تطوير للميدان ،كما مت نقل حمطة ميدان الأوبرا لإنتهاء الر�صد بهذا امليدان الذي
�إ�ستمر �أكرث من � 3سنوات ،ومت تركيب هاتني املحطتني يف املدن اجلديدة (�6أكتوبر – ال�شروق)
بهدف حتديد م�ستويات ال�ضو�ضاء لهذه املدن اجلديدة ب�صفة م�ستمرة ومنع �إقامة �أي �أن�شطة
تزيد من م�ستويات ال�ضو�ضاء بهذه املدن حتى ت�صبح مدن �صديقة للبيئة.
2 .2م�ستويات ال�ضو�ضاء يف املناطق ال�صناعية

الباب الثالث :األرض
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�شكل ( )2-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملناطق ال�صناعية يف حمافظة القاهرة

•يبني ال�شكل ( )2-4نتائج م�ستويات ال�ضو�ضاء
باملناط ��ق ال�ص ��ناعية مبحافظ ��ة القاه ��رة
يف املواق ��ع الت ��ي متث ��ل منطقت�ي�ن �ص ��ناعتني
(الأمريية  -ال�ش ��رابية) ،حيث ت�ش�ي�ر النتائج
�إىل �إرتفاع م�ستويات ال�ضو�ضاء لفرتات اليوم
الثالث عن احلدود واملعايري الواردة بالالئحة
التنفيذية لقانون البيئ ��ة مع عدم وجود تغيري
ملح ��وظ خالل عام  2010ع ��ن مثيالتها لعام
. 2009

�صورة (  ) 2-4حمطة الر�صد الكائنة باملخازن الرئي�سية
للتعاون للبرتول -ال�شرابية

•ترتاوح م�ستويات ال�ضو�ضاء يف هاتني املنطقتني هذا العام بني (  ) 77-73دي�سيبل نهار ًا وم�ساء ًا،
( )73-71دي�سيبل لي ًال ،وتعترب ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن احلركة املرورية بكل من �شارع ال�سواح
و�شارع �شركات البرتول هي امل�صدر الرئي�سي لل�ضو�ضاء بهذه املناطق .
3 .3م�ستويات ال�ضو�ضاء يف املناطق التجارية والإدارية

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

•يت�ضح من ال�شكل (� )3-4إرتفاع م�ستويات ال�ضو�ضاء يف جميع مواقع الر�صد عن احلدود
الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�سنة  ،1994كما يالحظ �إرتفاع م�ستويات
ال�ضو�ضاء يف موقع املحطة يف مبنى حي باب ال�شعرية ب�شارع بور�سعيد لعام  2010عن العام
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ال�سابق بحوايل ( )3-2دي�سيبل يف فرتات
اليوم الثالثة ،ويرجع ذلك لأعمال احلفر
والبناء اخلا�صة ب�إن�شاء حمطة مرتو باب
ال�شعرية ،بينما ال يوجد �أي تغيري ملحوظ
مل�ستويات ال�ضو�ضاء يف باقي املواقع خالل
هذا العام عن العام ال�سابق.
�صورة (  ) 3-4حمطة الر�صد الكائنة مبكتب بريد دير
املالك  -حدائق القبة

 4 .4م�ستويات ال�ضو�ضاء يف املناطق الواقعة على طريق عام

الباب الثاني :المياه

ً
وم�ساءا ،
• ترتاوح م�ستويات ال�ضو�ضاء يف هذه املواقع هذا العام بني (  ) 84-73دي�سيبل نهار ًا
( )82-69دي�سيبل لي ًال.

الباب الثالث :األرض
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�شكل ( )4-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملناطق الواقعة على طريق عام يف حمافظة القاهرة

•يت�ضح من ال�شكل (� )4-4إرتفاع م�ستويات
ال�ضو�ضاء خ�لال ف�ترات ال�ي��وم الثالث
عن املعايري ال��واردة بالالئحة التنفيذية
ل �ق��ان��ون ال�ب�ي�ئ��ة رق ��م  4ل�سنة ،1994
كما يالحظ ع��دم وج��ود تغيري ملحوظ
مل�ستويات ال�ضو�ضاء يف هذه املواقع خالل
هذا العام عن العام ال�سابق.
•ت�ت�راوح نتائج قيا�سات ال�ضو�ضاء ملواقع
الر�صد يف املناطق الواقعة على طرق رئي�سية
(���ش��ارع رو� ��ض ال �ف��رج – � �ش��ارع احلجاز
بالنزهة – �شارع الأتو�سرتاد بالب�ساتني) بني
( )80-72دي�سيبل نهار ًا وم�سا ًء)78-69(،
دي�سيبل لي ًال .

�صورة (  ) 4-4حمطة الر�صد الكائنة بق�صر ثقافة
رو�ض الفرج

5 .5م�ستويات ال�ضو�ضاء باملناطق ال�سكنية يف املدينة

�شكل ( )5-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملواقع ال�سكنية يف املدينة يف حمافظة القاهرة
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�صورة (  ) 5-4حمطة الر�صد الكائنة بحي املقطم

•كما ي�شري ال�شكل �إيل �إرتفاع م�ستويات ال�ضو�ضاء بجميع املواقع التي متثل مناطق �سكنية فقط
( ذات �أن�شطة حمدودة ) عن املعايري الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�سنة
 ،1994وترتاوح م�ستويات ال�ضو�ضاء يف هذه املواقع هذا العام بني (  )74-71دي�سيبل نهار ًا
وم�ساء ًا و ( )70-68دي�سيبل لي ًال.

الباب الثاني :المياه

•يتبني من ال�شكل (� )5-4إنخفا�ض م�ستويات
ال�ضو�ضاء يف موقع املحطة الكائن يف مبنى
حي املقطم لعام  2010عن العام ال�سابق
بحوايل  3دي�سيبل يف جميع ف�ترات اليوم
ال �ث�لاث ،وي��رج��ع ذل��ك �إيل تنظيم حركة
ال�سرفي�س القريب من مبنى حي املقطم،
بينما زادت يف موقعى مياه الرو�ضة ومدر�سة
كلية البنات عن العام ال�سابق بحوايل (2-1
دي�سيبل) ب�سبب ال��زي��ادة ال�سنوية لأعداد
املركبات يف حمافظة القاهرة.

 2-3-4حمافظة حلوان
الباب الثالث :األرض
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�شكل ( )6-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملناطق التالية ( �صناعية -طريق عام-
�ضواحي �سكنية) يف حمافظة حلوان

•ي�ش�ي�ر ال�ش ��كل (� )6-4إيل جت ��اوز م�س ��تويات
ال�ضو�ض ��اء جلميع املواقع التي مت الر�صد بها عن
احلدود الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة
رق ��م  4ل�س ��نة  1994بالن�س ��بة للمناط ��ق املختلفة
لف�ت�رات الي ��وم الثالث ،ومت الر�ص ��د يف حمافظة
حلوان بث�ل�اث مناطق خمتلفة ،حي ��ث ميثل موقع
الر�صد الكائن مب�ؤ�س�سة ال�سويدي بالتجمع الثالث
مناطق ال�ض ��واحي ال�س ��كنية وقد زادت م�ستويات
ال�ضو�ض ��اء ع ��ن الع ��ام ال�س ��ابق ح ��واىل (3-2
دي�سيبل) ويرجع ذلك �إىل �أعمال الت�شييد والبناء �صورة (  ) 6-4حمطة الر�صد الكائنة مبكتبة املعادي
يف املنطقة ،كما ميثل موقع الر�صد الكائن مبكتبة
املعادي ب�شارع الن�صر املناطق ال�سكنية الواقعة على طريق عام ،بينما ميثل موقع الر�صد الكائن
مبحطة كهرباء جنوب القاهرة باملع�ص ��رة املناطق ال�ص ��ناعية ،وترتاوح نتائج الر�ص ��د للثالث
مواقع بني ( )84-62دي�سيبل نهار ًا وم�ساء ًا )82-60( ،دي�سيبل لي ًال.
•يالحظ عدم وجود �أي تغيري ملحوظ يف نتائج قيا�س ��ات ال�ضو�ضاء لفرتات اليوم الثالث يف هذه
املواقع خالل هذا العام عن العام ال�سابق.

 3-3-4حمافظة اجليزة
1 .1م�ستويات ال�ضو�ضاء يف املناطق الإدارية وو�سط املدينة

�شكل ( )7-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملناطق الإدارية وو�سط املدينة يف حمافظة اجليزة
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•يبني ال�ش ��كل ( )7-4نتائج م�س ��تويات ال�ضو�ضاء
مبوقعني ميثالن مناطق جتارية و�إدارية مبحافظة
اجليزة ،وي�ش�ي�ر �إيل �إرتفاع م�س ��تويات ال�ضو�ضاء
خ�ل�ال ف�ت�رات الي ��وم الث�ل�اث لع ��ام  2010ع ��ن
املعايري الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة
رقم  4ل�سنة  ،1994وترتاوح م�ستويات ال�ضو�ضاء
يف هذه املواقع هذا العام بني (  ) 83-74دي�سيبل
نهار ًا وم�ساء ًا )80-72( ،دي�سيبل لي ًال.

�صورة (  ) 7-4حمطة الر�صد الكائنة
بكلية الهند�سة -جامعة القاهرة
الباب الثاني :المياه

2 .2م�ستوى ال�ضو�ضاء يف املناطق الواقعة على طريق عام

الباب الثالث :األرض

�شكل ( )8-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملناطق الواقعة على طريق عام يف حمافظة اجليزة

�صورة (  ) 8-4حمطة الر�صد الكائنة
باملعهد القومي للمعايرة
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•من خ�ل�ال نتائ ��ج م�س ��تويات ال�ضو�ض ��اء التي مت
قيا�س ��ها يف  4مواق ��ع متثل مناطق �س ��كنية واقعة
على طري ��ق عام مبحافظة اجليزة ،يبني ال�ش ��كل
(� )8-4إرتفاع م�س ��تويات ال�ضو�ضاء لهذه املواقع
عن املعاي�ي�ر الواردة بالالئح ��ة التنفيذية لقانون
البيئة رقم  4ل�سنة  ،1994وترتاوح بني ()75-63
دي�سيبل نهار ًا وم�ساء ًا )72-60( ،دي�سيبل لي ًال.

 4-3-4حمافظة القليوبية :

�شكل ( )9-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملناطق التالية ( ميادين � -صناعية� -سكنية يف املدينة ) يف
حمافظة القليوبية

•يب�ي�ن ال�ش ��كل ( )9-4ع ��دم جت ��اوز م�س ��تويات
ال�ضو�ض ��اء ملوق ��ع مي ��دان قلي ��وب ع ��ن احل ��دود
امل�سموح بها بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم
 4ل�س ��نة  1994لفرتات اليوم الثالث،بينما جاءت
م�س ��تويات ال�ضو�ض ��اء �أعلى من احلدود امل�سموح
به ��ا مبوقعي احلي الأول مبدينة العبور الذي ميثل
مناط ��ق �س ��كنية واقعة عل ��ى طريق ع ��ام ،والآخر
الكائن ب�شركة اخلزف وال�صيني مب�سطرد والذي
ميث ��ل املناطق ال�ص ��ناعية ،حيث ت�ت�راوح النتائج
بني ( )85-76دي�سيبل نهار ًا وم�ساء ًا)82-72( ،
دي�سيبل لي ًال.

�صورة (  ) 9-4حمطة الر�صد الكائنة
ب�شركة اخلزف وال�صيني مب�سطرد

•مالحظ ��ة  :مت �إعتبار احلدود امل�س ��موح بها مل�س ��تويات ال�ضو�ض ��اء مبوقع مي ��دان قليوب هي 80
دي�س ��يبل طوال ف�ت�رات اليوم الثالث ،وذلك وفق� � ًا للمعايري الدولية اخلا�ص ��ة بامليادين والطرق
التي ال يتواجد فيها املواطنني ب�صفة دائمة.
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 5-3-4حمافظة � 6أكتوبر:
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•كما ي�ش�ي�ر ال�شكل �إيل �إرتفاع م�ستويات ال�ضو�ض ��اء لفرتات اليوم الثالث يف موقع املحطة الكائن
يف مكت ��ب بريد ال�ش ��يخ زايد عن املعاي�ي�ر الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�س ��نة
 ,1994ويرجع ذلك �إيل وجود املحالت التجارية واملقاهي التي مت �إن�شاءها �أ�سفل بع�ض العمارات
ال�سكنية التابعة لهيئة التعاونيات مما يعد خمالف لتنظيمات املدن اجلديدة ،وترتاوح النتائج يف
هذا املوقع بني ( )71-66دي�سيبل نهار ًا وم�ساء ًا ولي ًال .
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•م ��ن خ�ل�ال نتائ ��ج م�س ��تويات ال�ضو�ض ��اء التي مت
قيا�س ��ها يف موقعني خمتلفني مبحافظ ��ة � 6أكتوبر
�إحداهما الكائن مبكتب بريد ال�ش ��يخ زايد والذي
ميثل املناط ��ق ال�س ��كنية التي بها بع�ض الأن�ش ��طة
التجارية ،بينما ميثل املوقع الآخر الكائن مب�صنع
�أب ��و اليزي ��د املناط ��ق ال�ص ��ناعية  ،ويت�ض ��ح م ��ن
ال�شكل ( )10-4مطابقة نتائج قيا�سات م�ستويات
ال�ضو�ض ��اء باملنطقة املحيطة مب�ص ��نع �أبو اليزيد
للمعاي�ي�ر ال ��واردة بالالئح ��ة التنفيذي ��ة لقان ��ون
�صورة (  ) 10-4حمطة الر�صد الكائنة
البيئة رقم  4ل�س ��نة  1994بالن�س ��بة لفرتتي النهار
مبكتب بريد ال�شيخ زايد
وامل�ساء ،حيث ترتاوح النتائج بني  69-62دي�سيبل
نهار ًا وم�ساء ولي ًال ،ويرجع ذلك �إيل التخطيط اجليد للمنطقة ال�صناعية مبحافظة � 6أكتوبر.
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�شكل ( )10-4م�ستويات ال�ضو�ضاء املكافئة لفرتات اليوم الثالث باملناطق التالية (�صناعية�-سكنية يف املدينة)
يف حمافظة � 6أكتوبر

من خالل حتليل نتائج ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء يف حمافظات القاهرة الكربى تبني ما يلي :
•ج ��اءت م�ستوي ��ات ال�ضو�ض ��اء يف معظ ��م ميادي ��ن حمافظ ��ة القاه ��رة ه ��ذا الع ��ام يف احل ��دود امل�سموح بها
طبق� �اً للمعاي�ي�ر امل�سم ��وح بها عاملي� �اً ،بينما ال يزال هن ��اك �إرتفاع يف م�ستويات ال�ضو�ض ��اء بجميع املواقع
مبحافظت ��ي القاه ��رة وحل ��وان باملناط ��ق ال�صناعي ��ة واملناط ��ق التجاري ��ة والإداري ��ة واملناط ��ق الواقع ��ة
عل ��ى ط ��رق عامة وكذل ��ك ال�ضواحي واملناط ��ق ال�سكنية وذلك عن احل ��دود واملعايري ال ��واردة بالالئحة
التنفيذية لقانون البيئة ،ومبقارنة نتائج الر�صد لعامي  2010 ،2009يت�ضح عدم وجود تغيري ملحوظ
يف م�ستوي ��ات ال�ضو�ض ��اء لف�ت�رات الي ��وم الثالث يف معظ ��م املناطق خالل هذا العام ع ��ن مثيالتها للعام
ال�ساب ��ق ،ولك ��ن انخف�ض ��ت النتائج خالل ع ��ام  2010يف منطقة املقطم لوجود تنظي ��م حلركة ال�سرفي�س
ومنع الوقوف الع�شوائي لهم ،بينما زادت النتائج هذا العام يف منطقة باب ال�شعرية لوجود �أعمال حفر
خا�صة مب�شروع مرتو الأنفاق الثالث.
•مت ب ��دء ر�ص ��د م�ستوي ��ات ال�ضو�ضاء خالل هذا العام يف حمافظات ( اجلي ��زة – القليوبية – � 6أكتوبر)،
ولذل ��ك يعت�ب�ر ع ��ام  2010ه ��و �سن ��ة الأ�سا� ��س مل�ؤ�ش ��رات م�ستوي ��ات ال�ضو�ض ��اء للمناط ��ق املختلف ��ة بهذه
املحافظات ،وت�شري النتائج �إىل �إرتفاع م�ستويات ال�ضو�ضاء مبعظم املواقع عن احلدود واملعايري الواردة
بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة.
•�أو�ضح ��ت القيا�س ��ات تطاب ��ق م�ستوي ��ات ال�ضو�ضاء باملنطقة ال�صناعي ��ة ملدينة � 6أكتوب ��ر للحدود الواردة
بالالئح ��ة التنفيذي ��ة لقان ��ون البيئة رق ��م  4ل�سنة  1994وذل ��ك نتيجة للتخطيط اجلي ��د لهذه املنطقة
ال�صناعي ��ة اجلدي ��دة ،بينم ��ا �أ�ش ��ارت النتائ ��ج �إيل �إرتف ��اع م�ستوي ��ات ال�ضو�ض ��اء ببع� ��ض املناط ��ق بامل ��دن
اجلدي ��دة نتيج ��ة �إن�شاء بع� ��ض املحالت التجارية �أ�سف ��ل العمارات ال�سكنية مما يع ��د خمالفاً لتنظيمات
املدن اجلديدة ومثال لذلك املنطقة املحيطة مبوقع املحطة الكائنة يف مكتب بريد ال�شيخ زايد .

 4-4املخالفات اخلا�صة بر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء للأن�شطة املختلفة داخل بيئة
العمل (�صناعية-جتارية�-سياحية) على م�ستوى الأفرع الإقليمية للجهاز:
جدول ( )1-4يو�ضح عدد املن�ش�آت املختلفة التي مت التفتي�ش عليها خالل عام 2010
على م�ستوى (�إدارات-فروع) جهاز �شئون البيئة
الفرع
الإ�سكندرية
القاهرة
طنطا
�أ�سيوط
�أ�سوان
املن�صورة
الغردقة
ال�سوي�س
االجماىل
128

عدد املن�شات املخالفة
61
21
40
16
1
6
18
8
171

عدد املن�شات املطابقة
88
4
125
12
15
21
28
10
303

اجماىل املن�ش�أت
149
25
165
28
16
27
46
18
474

الباب األول  :الهواء
الباب الثاني :المياه

•ت�ش�ي�ر نتائ ��ج قيا�س ��ات ال�ضو�ض ��اء يف
بيئ ��ة العم ��ل �إىل �أن اجم ��ايل ع ��دد
املن�ش�آت التي مت التفتي�ش عليها (ب�ش�أن
ال�ضو�ض ��اء ال�ص ��ادرة عنه ��ا) ب�أف ��رع
اجله ��از باملحافظ ��ات املختلف ��ة خالل
عام  2010هو  474من�ش� ��أة موزعة كما
ه ��و مب�ي�ن باجل ��دول (  ،) 1-4وكانت
ن�س ��بة املن�ش� ��آت غ�ي�ر املخالف ��ة ،% 64
ون�س ��بة املن�ش� ��آت املخالفة التي �سجلت �شكل ( )11-4مقارنة بني نتائج قيا�س م�ستوى ال�ضو�ضاء داخل
املن�ش�آت لعامي  2009و 2010
م�س ��تويات �ضو�ض ��اء �أعلى من احلدود
م�صدر املعلومات :جهاز �شئون البيئة (الفروع الإقليمية) –
امل�س ��موح به ��ا يف الالئح ��ة التنفيذي ��ة
الإدارة العامة ل�شرطة البيئة وامل�سطحات املائية
لقان ��ون البيئة رقم  4ل�س ��نة  1994هي
 ،%36ومت �إتخ ��اذ الإج ��راءات القانونية نحو املخالفني ،ويالحظ �أن ن�س ��بة املن�ش� ��آت املخالفة
بالن�س ��بة للعدد الكلي للمن�ش� ��آت التي �س ��جلتها فروع اجلهاز الأقليمية هذا العام �أقل من ن�سبة
املن�ش�آت املخالفة لعام .2009

 5-4ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن املركبات
الباب الثالث :األرض
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�شكل ( )12-4املخالفات املرورية اخلا�صة بال�ضو�ضاء يف عامي  2009و 2010
م�صدر املعلومات :وزارة الداخلية (الإدارة العامة ل�شرطة املرور)

يت�ضح من ال�شكل (� )12-4إرتفاع املخالفات املرورية ال�صادرة عن مواكب الأفراح يف عام 2010
عن مثيالتها لعام  2009بن�سبة طفيفة ( ،)%2حيث مازالت ثقافة الإحتفاالت ت�ستخدم �أ�سلوب
ال�صخب ،بينما �إنخف�ضت املخالفات املرورية اخلا�صة بكل من �إ�ستخدام �آالت التنبيه و�إرتفاع
�صوت الكا�سيت لعام  2010عن مثيالتها لعام  ،2009وقد يرجع ذلك �إيل الت�شديد يف تطبيق
قانون املرور اجلديد و�إهتمام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بهذه النوعية من املخالفات
ويحتاج الأمر �إىل زيادة حمالت التوعية البيئية وزيادة الوعي البيئي جتاه الت�أثري ال�سيىء وال�سلبي
للتعر�ض لل�ضو�ضاء.

 6-4اخلطة 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
باقي حمافظات اجلمهورية وخا�صة يف املدن ذات الطابع ال�سياحى ( الغردقة – �شرم ال�شيخ
– الأق�صر) بهدف �إ�ستكمال قاعدة بيانات بنتائج الر�صد ور�سم اخلرائط الكنتورية لإعداد
اخلطط الفنية خلف�ض ال�ضو�ضاء فى املناطق التى تعانى من امل�ستويات املرتفعة والتى ترد �إىل
الوزارة �شكاوى خا�صة بها.
2 .2متابعة تنفيذ اخلطة القومية ملكافحة ال�ضو�ضاء املعتمدة من ممثلي الوزارات املعنية لتفعيل
البنود والإجراءات اخلا�صة خلف�ض ال�ضو�ضاء واحلد من م�صادرها ،و�إلتزام كل وزارة بدورها
يف اخلطة و�إ�ستكمال قاعدة البيانات اخلا�صة بالإجراءات التى تتخذها املحافظات املختلفة
خلف�ض ال�ضو�ضاء.
3 .3التن�سيق مع وزارتي الداخلية والتجارة وال�صناعة ب�ش�أن �إن�شاء حمطات �إختبار 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 تطبيق معايري م�ستويات ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن املركبات
ومقارنتها باحلدود امل�سموح بها ك�شرط لرتخي�ص املركبات .
4 .4حتديث و�إ�ستمرار خطط التعاون مع �شرطة املرور ,و�شرطة البيئة وامل�سطحات املائية ,وتكثيف
حمالت التفتي�ش على املن�ش�آت امل�سببة لل�ضو�ضاء و�إتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املخالفني.
�5 .5إ�ستكمال حمالت التوعية اخلا�صة باحلد من ال�ضو�ضاء فى املدار�س واجلامعات والأندية
واجلمعيات الأهلية.
�6 .6إ�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 الذاتي باملن�ش�آت وزيادة الوعي بق�ضية
احلد من ال�ضو�ضاء.
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املراجع:
-1
-2
-3

1منظمة ال�صحة العامليةwww.who/noiseguidlines.

www.b&ksv.com Environmental Noise, Bruel &Kjaer2
Berglund B.&Lindvall.T.Schewela,D.(2000)3

4 -4الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�سنة 1994

م�صدر البيانات:
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�1شبكة ر�صد ال�ضو�ضاء (جهاز �شئون البيئة)
2الأفرع الأقليمية جلهاز �شئون البيئة
3وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور)
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”Guidelines for community noise ” WHO

-1
-2
-3

الباب الثاني :المياه

ال�ضو�ضاء....هي الأ�صوات غري املرغوب يف �سماعها.
ال�ضو�ضاء البيئية .....هي الأ�صوات ال�ضارة وغري املرغوب يف �سماعها ال�صادرة من جميع الأن�شطة
الب�شرية وت�شمل ال�ضو�ضاء ال�صادرة من و�سائل النقل واملوا�صالت واملطارات و الأن�شطة ال�صناعية
والباعة اجلائلني و�أي �أن�شطة �أخرى يف 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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 7-4امل�صطلحات والتعريفات
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وتكمن امل�شاكل التي ت�ؤثر بال�سلب علي املوارد املائية يف عن�صرين �أ�سا�سيني وهما التلوث
والإ�سراف بدون وعي يف �إ�ستهالك املياه.

الباب الثالث :األرض

ويعترب تلوث املاء من �أوائل املو�ضوعات التي �إهتم بها العلماء واملخت�صون مبجال حماية
البيئة ،ولي�س من الغريب �أن يكون حجم الدرا�سات التي تناولت هذا املو�ضوع �أكرب من
حجم تلك التي تناولت باقي الفروع البيئية املختلفة ،وذلك لكون املياه �ضرورية لكل
العمليات البيولوجية وال�صناعية ،وقد �أثبت علم الكيمياء احليوية �أن املاء �ضروريا
حلدوث جميع التفاعالت والتحوالت التي تتم داخل �أج�سام الأحياء ,ويكون املاء
حوايل  %70-60من �أج�سام الأحياء الراقية مبا فيها االن�سان وحوايل  %90من �أج�سام
االحياء الدنيا ،وبالتايل ف�إن تلوث املاء ي�ؤدي �إىل حدوث �أ�ضرار بالغة ذو �أخطار ج�سيمة
بالكائنات احلية ،ويخل بالتوازن البيئي الذي لن يكون له معنى ولن تكون له قيمة �إذا ما
ف�سدت خوا�ص املكون الرئي�سي له وهو املاء.

الباب الثاني :المياه

مع دخول الألفية الثالثة �أ�صبحت ق�ضية املياه من �أهم الق�ضايا التي تهم العامل ب�أ�سره
والتي حتدد العالقات بني الدول املت�شاركة يف جمري مائي واحد ،فهناك  261حو�ض
نهري دويل من �ضمنها م�صر التي تت�شارك يف حو�ض نهر النيل مع عدد من الدول
الإفريقية ي�صل عددهم �إيل �إحدى ع�شرة دولة حاليا بعد �إنف�صال جنوب ال�سودان,
هذا ومتثل ن�سبة املياه العذبة يف الأنهار والبحريات حوايل % 1من �إجمايل كمية املياه
بالكرة الأر�ضية والتي توزع بغري �إنتظام مما ي�ؤدي �إيل وجود مناطق عديدة تعاين من
ندرة املياه ،ومن هنا برز �أهمية تغري مفهوم الدول �إيل �ضرورة الإ�ستغالل الأمثل للمياه
العذبة املتاحة واحلفاظ علي كل قطرة مياه منها خا�صة مع الزيادة ال�سكانية املتزايدة
وحمدودية م�صادر املياه ،وذلك بالإ�ضافة �إيل �إ�ستخدام التكنولوجيا احلديثة واملتطورة
لإعادة �إ�ستخدام املياه املعاجلة بد ًال من �إهدارها يف البحار �أو املحيطات �أو �صرفها علي
البيئة املحيطة بدون معاجلة مما ي�ؤدي حتم ًا �إيل تلوثها و�إهدار الرثوات بها.

الباب األول  :الهواء
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و�أما فيما يخ�ص الإ�سراف يف �إ�ستخدام املياه ف�إنه ي�ؤدي �إيل �إهدار املياه ال�صاحلة للإ�ستخدامات
املختلفة وي�ؤثر بال�سلب علي التنمية الإقت�صادية والبيئية يف املجتمع ،وذلك مع الأخذ يف الإعتبار
�أن توزيع املياه ال�صاحلة للإ�ستخدام منها يف العامل غري متكافئ.
هذا وتعاين م�صر من ندرة املوارد املائية كغريها من دول �شمال �أفريقيا وذلك نظر ًا ملحدودية
مواردها و�إعتمادها ب�شكل رئي�سي على نهر النيل كم�صدر �أ�سا�سي للمياه ومع الزيادة ال�سكانية
امل�ستمرة وتزايد حركة الن�شاط الإقت�صادي مع ثبات ح�صة م�صر من مياه نهر النيل الأمر الذي
�أدى �إىل نق�ص متو�سط ن�صيب الفرد من املياه .ويعترب نهر النيل م�صدر املياه الرئي�سي مل�صر
وهو مبثابة �شريان احلياة الذي ال ميكن �أن حتيا بدونه وكان الإهتمام به �ضرورة حتمية للحفاظ
عليه كم َا ونوع َا وواجب قومي ,وتبلغ م�ساحة نهر النيل حوايل  3.3مليون كم 2تغطى حوايل �إحدى
ع�شرة دولة �أفريقية ،وطبق ًا لإتفاقية النيل عام  1959بني م�صر وال�سودان ف�إن ن�صيب م�صر
الثابت من مياه نهر النيل يقدر بحوايل  55.5مليار مرت مكعب �سنوي .ونظر ًا ملا لنهر النيل من
بالغ الأهمية فقد كان من �أهم �أهداف الإ�سرتاتيجية امل�صرية لتنمية املوارد املائية وح�سن �إدارتها،
وفيما يتعلق بتقوية العالقات بني م�صر ودول حو�ض النيل تقوم وزارة املوارد املائية والري بتنفيذ
العديد من امل�شروعات الكربى ل�شعوب دول حو�ض نهر النيل ت�شمل ما يلي:
••امل�شروع امل�صري الأوغندى ملقاومة احل�شائ�ش املائية.
••حفر  180بئر جويف باملناطق القاحلة بكينيا وجارى الإتفاق على حفر  20بئر �أخرى.
••حفر  30بئر بتنزانيا ،كما مت توقيع �إتفاقية تعاون مع تنزانيا لتنفيذ عدد  70بئر جديد.
••مت حفر � 10آبار جوفية ل�صالح �أهايل دارفور بال�سودان� ،إيل جانب  50بئر �أخرى متت املوافقة
عليها .بالإ�ضافة �إىل �أنه جارى تنفيذ عدد من امل�شروعات بجنوب ال�سودان ت�شمل حفر �آبار
ملياه ال�شرب وتطهري املجارى املائية بحو�ض بحر الغزال ،بالإ�ضافة �إيل �إعداد درا�سات جدوى
لإن�شاء �سد لتوليد طاقة كهرومائية على بحر اجلبل و�إن�شاء معمل حتليل نوعية املياه بجوبا
وت�أهيل وجتديد حمطات القيا�س والتدريب وبناء القدرات.
ومن جانب �أخر قام ال�صندوق امل�صري للتعاون الفني مع �أفريقيا بتكثيف جهوده يف املرحلة
الراهنة والقادمة بزيادة التواجد امل�ؤ�س�سي امل�صري يف دول حو�ض النيل وبتقدمي املعونات
الإن�سانية واللوجي�ستية (مواد غذائية� ،أدوية� ،أجهزة كمبيوتر ،مالب�س ،بذور زراعية� ،سيارات
دفع رباعي ،خيام� ،أدوية  )...و�إقامة العديد من الدورات التدريبية يف جماالت الزراعة والري،
ال�صحة....الخ) ،مع �إيفاد اخلرباء املتخ�ص�صني يف جماالت �شملت الطب ،والتدري�س ،والهند�سة،
وال�صيدلة ،ومدربني الألعاب الريا�ضية�...إلخ.
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�أوال :بالن�سبة للمياه التقليدية
تقدر جملة املوارد املائية التقليدية املتاحة يف م�صر بحوايل  59مليار مرت مكعب  /عام حيث
تبلغ ح�صة م�صر من �إيراد نهر النيل  55.5مليار مرت مكعب  /عام ،هذا بالإ�ضافة �إىل  2مليار
مرت مكعب من املياه اجلوفية العميقة غري املتجددة 1.3 ،مليار مرت مكعب من مياه الأمطار
وال�سيول ،كما �أن هناك  0.2مليار مرت مكعب من حتلية املياه املاحلة و�شبه املاحلة.
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 2-5كميات املياه العذبة املتاحة يف م�صر:

ثانيا :بالن�سبة للمياه غري التقليدية

 1-2-5الو�ضع احلايل لالحتياجات املائية
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يتم تغطية الفجوة بني االحتياجات املائية واملتاح من م�صادر املياه من عدة م�صادر غري
تقليدية من �أهمها �إعادة �إ�ستخدام مياه ال�صرف الزراعي وال�صناعي والتي تقدر بحوايل 16
مليار مرت مكعب  /عام ،كما يتم �إ�ستخدام مياه اخلزان ال�ضحل بالوادي والدلتا بكمية تقدر
بحوايل  6.2مليار مرت مكعب.
و�صلت الإحتياجات املائية يف عام � 2010إىل  81.2مليار مرت مكعب  /عام موزعة كما يلي
(مياه ال�شرب  9مليار مرت مكعب ،ال�صناعة  2مليار مرت مكعب ،الزراعة  67مليار مرت مكعب،
فواقد البخر والت�سرب من ال�شبكة  3مليار مرت مكعب ،االتزان البيئي  0.2مليار مرت مكعب).

 2-2-5قطاع مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي
الباب الثالث :األرض
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اليزال هذا القطاع يحتل �أهمية كبرية يف قائمة �أولويات احلكومة ففي ال�سنوات الأخرية برزت
�أهمية تغطية جميع مناطق جمهورية م�صر العربية بخدمات ال�صرف ال�صحي ملا لها من الأثر
املبا�شر يف احلفاظ علي ال�صحة العامة للمواطنني والعمل علي احلفاظ علي املوارد املائية من
التلوث واال�ستفادة من كل قطرة مياه متاحة ونظر ًا للزيادة ال�سكانية املتزايدة يف م�صر فكانت
التوجهات العامة للعمل علي الإنتهاء من خطط التغطية بخدمات ال�صرف ال�صحي خالل الفرتة
( )2012 – 2007وذلك من خالل �ضخ الإ�ستثمارات املالية املبا�شرة لهذا القطاع من خالل توفري
م�صادر مالية �إ�ضافية لتنفيذ امل�شروعات املتعرثة والعمل علي ت�شجيع القطاع اخلا�ص للإ�ستثمار
يف هذا القطاع ونتيجة للتعاون املثمر بني وزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية (اجلهاز
التنفيذي ملياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي ) ووزارة املالية (الإدارة املركزية ل�شراكة القطاع
اخلا�ص ) فقد مت طرح امل�شروع الأول يف هذا الإطار وهو م�شروع متويل و�إن�شاء وت�شغيل حمطة
ال�صرف ال�صحي بالقاهرة اجلديدة بطاقة  250.000م / 3يوم.

 3-2-5الو�ضع احلايل لأنظمة التغطية بخدمات مياه ال�شرب
مت تنفيذ العديد من امل�شروعات اخلا�صة بتو�صيل مياه ال�شرب النقية جلميع حمافظات
اجلمهورية حتى و�صلت ن�سبة التغطية �إيل ما يقرب من  % 100منذ عام  ،2009و�أ�صبح الإجتاه
منذ ذلك احلني �إيل العمل علي حت�سني م�ستوي تقدمي اخلدمة �إيل املواطنني كما يلي:
 -1ن�سبة عدد ال�سكان الذين ت�صلهم مياه �شرب نقية بنظام � 24ساعة �إيل . % 98.68
 -2ن�سبة عدد ال�سكان الذين ت�صلهم مياه �شرب نقية بنظام املناوبات �إيل .% 0.4
 -3ن�سبة عدد ال�سكان الذين ت�صلهم مياه �شرب نقية بنظام احلنفيات العامة �إيل . % 0.2
 -4و�أخريا ف�إن ن�سبة عدد ال�سكان الذين ت�صلهم مياه �شرب نقية بنظام تذاكر املياه �إيل ،% 0.5
بينما ت�صل ن�سبة عدد ال�سكان غري املخدومني �إيل  % 0.2يف الع�شوائيات وذلك كما هو مو�ضح يف
ال�شكل رقم (.)1-5

�شكل ( )1-5الن�سبة املئوية مل�ؤ�شرات التغطية اخلم�سة مبياه ال�شرب علي م�ستوي ال�شركات لعام 2009

 4-2-5الو�ضع احلايل للتغطية بخدمات ال�صرف ال�صحي

طبق ًا للبيانات ال�صادرة عن ال�شركة القاب�ضة ملياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي عن العام املايل
 2009/ 2008ف�إن ن�سب التغطية خلدمات ال�صرف ال�صحي بلغ  % 90بالن�سبة للمدن و% 12
بالن�سبة للقري وذلك خالل عام  2010كما يت�ضح من ال�شكل رقم (.)2-5

�شكل ( )2-5ن�سبة التغطية بخدمات ال�صرف ال�صحي الآمن
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كما مت �إن�شاء جهاز تنظيم مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي وحماية امل�ستهلك ليخت�ص مبا يلي -:
1 .1مراقبة جودة مياه ال�شرب وكفاءة معاجلة ال�صرف ال�صحي.
�2 .2إعداد قوائم �إ�ستبيان ملراجعة التجهيزات الفنية والقدرات الب�شرية املوجودة مبعامل املحطات
واملعامل املركزية والفرعية لل�شركات للوقوف علي حالة الت�شغيل وال�شبكات واملعامل وتقييم
مراحل التنقية املختلفة.
3 .3الت�أكد من ومتابعة توافر خدمات مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي باجلودة املطلوبة علي م�ستوي
اجلمهورية.
4 .4متابعة تنفيذ التو�صيات اخلا�صة بالإجراءات الت�صحيحية.
5 .5بحث �شكاوي جودة مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي.
6 .6تطوير �سيا�سات قطاع مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي من خالل حتديث املوا�صفات القيا�سية
امل�صرية جلودة املياه وخدمات ال�صرف ال�صحي املعالج.
7 .7تقييم الأداء الفني واملايل والإقت�صادي ملقدمي اخلدمة ب�شركات مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي.
كما قامت وزارة الإ�سكان بالبدء يف م�شروعات عديدة طبق ًا ل�سيا�سة الوزارة للعمل علي تغطية جميع
حمافظات اجلمهورية بخدمات ال�صرف ال�صحي ب�أ�سرع وقت ممكن ونذكر من تلك امل�شروعات -:
••م�شروع متويل و�إن�شاء وت�شغيل حمطة � 6أكتوبر لل�صرف ال�صحي بطاقة � 150ألف مرت مكعب  /يوم.
••م�شروع متويل و�إن�شاء وت�شغيل حمطة �أبو روا�ش لل�صرف ال�صحي بطاقة  1.2مليون مرت مكعب  /يوم.
••م�شروع متويل و�إن�شاء وت�شغيل حمطة ال�صرف ال�صحي �إ�سكندرية غرب بطاقة � 680ألف مرت
مكعب  /يوم.
••م�شروع متويل و�إن�شاء وت�شغيل حمطة ال�صرف ال�صحي باجليزة بطاقة � 400ألف مرت مكعب  /يوم
••م�شروع متويل و�إن�شاء وت�شغيل حمطة ال�صرف ال�صحي بحلوان بطاقة � 500ألف مرت مكعب  /يوم
••م�شروع متويل و�إن�شاء وت�شغيل حمطة ال�صرف ال�صحي بالقرى املختلفة مع و�ضع الأولوية للقرى
التي ت�صرف علي نهر النيل والرتع وامل�صارف التي تنتهي �إيل نهر النيل,

 3-5الو�ضع احلايل لنوعية مياه نهر النيل

 1-3-5نوعية املياه يف بحرية نا�صر
بالرغم من تعدد الأن�شطة التنموية التي ت�ؤثر علي نوعية املياه العذبة يف م�صر فقد �أو�ضحت
نتائج الر�صد �أن نوعية املياه ببحرية نا�صر مازالت ال تت�أثر ب�أي من الأن�شطة التنموية حول
هذه البحرية لذلك ف�إن نوعية املياه بالبحرية تعترب نقطة مرجعية لنوعية مياه نهر النيل
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�أو�ضحت نتائج الر�صد خالل عام  2010وال�صادرة عن مركز الر�صد البيئي ودرا�سات بيئة العمل
التابع لوزارة ال�صحة وكذلك نتائج املعامل املركزية جلهاز �شئون البيئة والتي تتم ب�صفة دورية علي
نوعية املياه ببحرية نا�صر ونهر النيل بجميع حمافظات اجلمهورية املطلة علي نهر النيل ما يلي-:

نظر ًا لكونها �أول م�ستقبل للمياه القادمة من ال�سودان ,حيث �أو�ضحت نتائج ر�صد نوعية املياه
بالبحرية ما يلي-:
1 .1تراوح قيم الأ�س الهيدروجيني ببحرية نا�صر ما بني  7.8 – 7.6ومبتو�سط  7.6وهي قيم تعد
طبيعية جلميع �إ�ستخدامات املياه.
2 .2كان تركيز الأك�سجني الذائب �أعلي من احلد الأدنى امل�سموح به ( 5ملجم  /لرت) بجميع نقاط
الر�صد طوال العام حيث تراوح بني ( 6.6 - 5.7ملجم /لرت) ,ويو�ضح ال�شكل رقم ()3-5
مقارنة بني متو�سط الرتكيزات خالل الفرتة من � 2004إىل  ،2010حيث يظهر زيادة متو�سط
احلد الأدين امل�سموح به للأك�سجني الذائب لعام  2010عن العام ال�سابق مما يعطي داللة علي
التح�سن يف نوعية املياه ببحرية نا�صر.

�شكل ( )3-5مقارنة بني متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب يف بحرية نا�صر خالل الأعوام 2010 - 2004

3 .3مل يتعدي تركيز املواد الع�ضوية ممثلة يف الأك�سجني امل�ستهلك حيوي ًا ( )BODاملعايري اخلا�صة
بنوعية املياه بنهر النيل ( 6ملجم/لرت) حيث تراوح متو�سط الرتكيز بني (  6 - 4.6ملجم/
لرت) ,ويو�ضح ال�شكل رقم ( )4-5مقارنة بني متو�سط قيم تركيز الأك�سجني امل�ستهلك حيوي ًا
ببحرية نا�صر خالل الأعوام من � 2004إىل .2010

�شكل ( )4-5مقارنة بني متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك حيوياً خالل الأعوام 2010 – 2004
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4 .4مل تتعدي قيم تركيز املواد الع�ضوية ممثلة يف الأك�سجني امل�ستهلك كيميائي ًا ( )CODاملعايري
اخلا�صة بنوعية املياه بنهر النيل (10ملجم/لرت) حيث تراوحت بني ( 9.6 ،8.6ملجم/
لرت) ,وقد تبني �أن هناك �إنخفا�ض ًا وا�ضح ًا يف املتو�سط العام لرتكيز الأك�سجني امل�ستهلك
كيميائي ًا خالل عام  2010عن العام املا�ضي ،وذلك كما هو مبني بال�شكل رقم ( )5-5الذي
يو�ضح مقارنة بني متو�سط قيم الرتكيز بالبحرية خالل الفرتة من � 2004إىل ,2010

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )5-5مقارنة بني متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائيا يف بحرية نا�صر خالل الأعوام 2010 - 2004

�أ�شارت نتائج ر�صد نوعية املياه بنهر النيل باملحافظات املختلفة من �أ�سوان �إيل القاهرة
الكربي خالل عام  2010ما يلي:
1 .1تراوحت قيم الأ�س الهيدروجيني بني ( ) 8.2- 7.3حيث متيل املياه قليال �إيل القلوية.
2 .2كان متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب ( )DOيف جميع املحافظات من �أ�سوان حتي القاهرة
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 2-3-5نوعية املياه بنهر النيل

الباب الثالث :األرض

5 .5تراوح تركيز الأمالح الذائبة بني ( 170-164ملجم/لرت) وقد وجد �أن هذه النتائج �أقل من
احلد امل�سموح به بالقانون ( 500ملجم  /لرت),
6 .6جاءت جميع قيم تركيزات املغذيات (الأمونيا والنيرتيت والنرتات والفو�سفات) �أقل من قراءة
الأجهزة امل�ستخدمة يف التحليل.
7 .7مل ي�ستدل علي وجود غالبية املعادن الثقيلة مبياه البحرية ،وكانت جميع قيم تركيزات احلديد
واملنجنيز �أقل من قراءة الأجهزة امل�ستخدمة يف التحليل.
مما �سبق يت�ضح �أن نوعية املياه ببحرية نا�صر تتمتع بجودة عالية ،لذا يجب احلفاظ عليها من
التلوث و�أن تكون برامج التنمية حول البحرية مدرو�سة بعناية وخا�ضعة لدرا�سات تقييم الأثر البيئي
مع مراعاة تطبيق �أ�س�س التنمية امل�ستدامة ل�ضمان جودة نوعية املياه بالبحرية كخزان �إ�سرتاتيجي
ملياه ال�شرب ولإ�ستخدامات جميع قطاعات التنمية مب�صر.

الكربي �أعلى من احلد الأدنى امل�سموح به لنوعية املياه ( ٥ملجم /لرت) حيث تراوح متو�سط
الرتكيز بني ( 8.5 -5.9ملجم/لرت) معطي ًا داللة علي حيوية املياه وجودتها ،وذلك كما
هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)6-5

�شكل ( )6-5مقارنة متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب بني حمافظات م�صر لعام 2010

ويو�ضح ال�شكل رقم (� )7-5أن متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب خالل الفرتة من � 2007إىل 2010
كان �أعلي من احلد الأدنى امل�سموح به يف جميع املحافظات من �أ�سوان حتي القاهرة الكربي.

�شكل ( )7-5مقارنة متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب بني حمافظات م�صر خالل الفرتة � 2007إىل 2010

3 .3كان متو�سط تركيز املواد الع�ضوية ممث ًال بالأك�سجني امل�ستهلك حيوي ًا(� )BODأقل من
احلد امل�سموح به (  6ملجم /لرت) لنوعية املياه بنهر النيل يف جميع املحافظات من �أ�سوان
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حتي القاهرة الكربي حيث تراوح الرتكيز بني (  5.9 - 2ملجم/لرت) كما هو مو�ضح
بال�شكل رقم ( ،)8-5ويرجع ذلك للجهود املبذولة للحد من �صرف مياه ال�صرف ال�صحي
على نهر النيل �أو علي امل�صارف التي تنتهي �إليه.

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )8-5مقارنة متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك حيوياً بني حمافظات م�صر لعام 2010
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�شكل ( )9-5مقارنة متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك حيوياً بني حمافظات م�صر خالل الأعوام 2010 - 2007

الباب الثالث :األرض

ومبقارنة متو�سط الرتكيز بني املحافظات املطلة علي النيل من �أ�سوان حتي القاهرة الكربي
خالل (� 2007إىل  )2010جند �أنه �أقل من احلد امل�سموح به لنوعية املياه بنهر النيل ،كما كان
متو�سط القيم خالل عام � 2010أقل من عام  2009مبعظم املحافظات كما هو مو�ضح بال�شكل
رقم (.)9-5

4 .4كانت قيم متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائي ًا (� )CODأقل من احلد امل�سموح به
( 10ملجم/لرت) يف معظم املحافظات من �أ�سوان حتي القاهرة الكربي بحيث تراوحت
ما بني ( 10.6 - 3.6ملجم/لرت) ،حيث كان هناك �إرتفاع طفيف جد ًا عن تلك احلدود
مبحافظة بني �سويف ،ويو�ضح ال�شكل رقم ( )10-5مقارنه بني متو�سط قيم تركيزات
الأك�سجني امل�ستهلك كيميائي ًا يف املحافظات املختلفة خالل عام .2010

�شكل ( )10-5مقارنة متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائياً بني حمافظات م�صر لعام 2010

كما يو�ضح ال�شكل رقم ( )11-5مقارنة بني متو�سط تركيز املواد الع�ضوية ( )CODخالل
الفرتة من � 2008إىل  2010يف املحافظات املختلفة املطلة علي نهر النيل من �أ�سوان حتي القاهرة
الكربي ،حيث يت�ضح من ال�شكل �أنه كان هناك حت�سن وا�ضح و�إنخفا�ض لهذا الرتكيز خالل 2010
يف تلك املحافظات عن العام ال�سابق.

�شكل ( )11-5مقارنة متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائياً بني حمافظات م�صر خالل الأعوام 2010 - 2008
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5 .5كان متو�سط تركيز املغذيات يف احلدود امل�سموح بها ( 0.5ملجم /لرت 45 ،ملجم /لرت،
 0.1ملجم  /لرت) لكل من الأمونيا والنرتات والفو�سفات علي التوايل ،حيث تراوح الرتكيز
بني (  0.17 -0.08ملجم/لرت) للأمونيا و ( 0.007 -0.003ملجم /لرت) للنرتات
و ( 0.1 -0.016ملجم/لرت) للفو�سفات ،ويو�ضح ال�شكل رقم ( ) 12-5متو�سط تلك
الرتكيزات يف حمافظات اجلمهورية املختلفة لعام .2010

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )12-5مقارنة متو�سط تركيزات املغذيات بني حمافظات م�صر لعام 2010

7 .7كان متو�سط تركيز الفلوريدات �أقل من احلد امل�سموح به يف جميع نقاط الر�صد (0.5
ملجم/لرت) حيث تراوح بني ( 0.46 -0.13ملجم/لرت).
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�شكل ( )13-5مقارنة متو�سط تركيز الأمالح الذائبة الكلية بني حمافظات م�صر لعام 2010
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6 .6تراوح متو�سط تركيز الأمالح ال�صلبة الذائبة بني ( 255 -142ملجم/لرت) وهي �أقل بكثري
من احلد امل�سموح به (  500ملجم/لرت ) ،مما يو�ضح �صالحية املياه جلميع الإ�ستخدامات،
ويظهر ذلك من خالل ال�شكل رقم (.)13-5

 8 .8كان متو�سط تركيز الكربيتات �أقل بكثري من احلد امل�سموح به ( 200ملجم/لرت) يف جميع
نقاط الر�صد حيث تراوح بني ( 32.2 - 31.9ملجم/لرت).
9 .9كان متو�سط تركيز احلديد �أقل من احلد امل�سموح به ( 0.5ملجم /لرت ) يف جميع نقاط
الر�صد بجميع املحافظات ،حيث تراوح الرتكيز بني ( 0.14 - 0.04ملجم /لرت).
1010كان متو�سط تركيز املنجنيز �أقل من احلد امل�سموح به ( 0.2ملجم /لرت) حيث تراوح بني
( 0.1 - 0.008ملجم /لرت) ،كما �أنه مل ي�ستدل على وجود �أي تركيز للمنجنيز يف معظم
نقاط الر�صد باملحافظات املختلفة.
1111جاء متو�سط تركيز املعادن الثقيلة ( ف�ضة – زرنيخ – �أملونيوم  -كادميوم– كروميوم
– نحا�س – زئبق – نيكل – ر�صا�ص – �سيلنيوم – ق�صدير  -زنك) �أقل من احلدود
امل�سموح بها علي طول النهر.
1212وقد �أو�ضحت القيا�سات اخلا�صة بالعد البكتريي ملياه نهر النيل بالقاهرة الكربى ما يلي:
••تراوح العد البكتريي للبكترييا الربازية ما بني ( 410×6 ،210×8خلية100/مللي).
••تراوحت قيم العد البكتريي لبكترييا القولون الكلية ما بني ( 410×9 ،310×3خلية /
 100مللي).
••تراوح العد الطحلبي ما بني ( 310×4 ،310×2خلية100/مللي).
مما �سبق يت�ضح �أن هناك حت�سن يف نوعية املياه بنهر النيل من �أ�سوان �إيل القاهرة خالل
عام  2010عن الأع��وام ال�سابقة وذلك نتيجة اجلهود املبذولة للحد من تلوث نهر النيل
�سواء بال�صرف ال�صناعي �أو بال�صرف ال�صحي ،حيث �أ�شارت النتائج بوجه عام �إيل حيوية
املياه وقدرتها علي التنقية الذاتية ،وعدم وجود م�ؤ�شرات تفوق احلدود امل�سموح بها لكل
من تركيزات املواد الع�ضوية واملعادن الثقيلة واملغذيات.

 3-3-5نوعية املياه بفرع ر�شيد
1 .1كان متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب ( )DOعلي طول فرع ر�شيد �أعلى من احلد الأدنى
امل�سموح به لنوعية املياه (  ٥ملجم /لرت) حيث تراوح بني ( 7.11 - 6.2ملجم/لرت)،
ومبقارنه الرتكيز يف الفرتة من  2010 -2003جند �أن هناك حت�سن وا�ضح يف هذا
الرتكيز يف و�سط الفرع خالل 2010عن الأعوام ال�سابقة وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل
رقم (.)14-5
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�شكل ( )15-5مقارنة بني متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائيا يف فرع ر�شيد خالل الأعوام 2010- 2003
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2 .2كان متو�سط تركيز املواد الع�ضوية ممث ًال فى الأك�سجني امل�ستهلك كيميائي ًا ( )CODفى
احلد امل�سموح به ( 10ملجم  /لرت) يف معظم النقاط وتراوح ما بني (11.2 - 6.8ملجم/
لرت) ،وقد تعدت احلدود ب�صورة طفيفة فى بداية الفرع �إال �أنها �أقل من العام املا�ضي مما
يعطي داللة علي حت�سن نوعية املياه بوجه عام ،ومبقارنة الرتكيز خالل الفرتة من -2003
 2010وجد �أن هناك �إنخفا�ض ملحوظ يف الرتكيز يف  2010علي طول جمري فرع ر�شيد
عن الأعوام ال�سابقة ،وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (. )15-5
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�شكل ( )14-5مقارنة بني متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب يف فرع ر�شيد خالل الأعوام 2010 - 2003

3 .3كان متو�سط تركيز املواد الع�ضوية ممث ًال بالأك�سجني امل�ستهلك حيوي ًا(� )BODأقل من
احلد الأق�صى امل�سموح به (6ملجم  /لرت) بن�سبة كبرية علي طول جمري فرع ر�شيد حيث
تراوح بني ( 2.5 -1.7ملجم/لرت) ،ومبقارنة الرتكيز خالل الفرتة من 2010 -2003
وجد �أن هناك �إنخفا�ض تدريجي علي طول جمري فرع ر�شيد خالل تلك الفرتة ،وذلك
كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)16-5

�شكل ( )16-5مقارنة بني متو�سطات تركيز الأك�سجني امل�ستهلك حيوياً خالل الأعوام 2010 - 2003

4 .4كان متو�سط تركيز الأمونيا �أقل من احلد امل�سموح به ( 0.5ملجم/لرت) علي طول جمري فرع
ر�شيد حيث تراوح الرتكيز بني ( 0.48 -0.05ملجم/لرت) ،وكان هناك �إنخفا�ض وا�ضح
يف الرتكيز خالل عام  2010بنهاية الفرع عن الأعوام ال�سابقة ,ورغم وجود زيادة ملحوظة
يف متو�سط الرتكيز بو�سط الفرع (حيث توجد املنطقة ال�صناعية بكفر الزيات) عن بدايته
ونهايته �إال �أنه مازال �أقل من احلد امل�سموح به وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)17-5

�شكل ( )17-5مقارنة بني متو�سط تركيز الأمونيا يف فرع ر�شيد خالل الأعوام 2010 – 2003
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1 .1كان متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب (� )DOأعلى من احلد الأدنى امل�سموح به لنوعية املياه
بنهر النيل (  ٥ملجم /لرت) حيث تراوح بني ( 7.11 - 6.25ملجم/لرت) مما يعد دلي ًال
على حيوية املياه وقدرتها علي التنقية الذاتية ،وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)18-5
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 4-3-5نوعية املياه بفرع دمياط
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�شكل ( )18-5مقارنة بني متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب يف فرع دمياط خالل الأعوام 2010- 2003
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�شكل ( )19-5مقارنة بني متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائياً يف فرع دمياط خالل الفرتة من � 2003إىل 2010
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2 .2تراوح متو�سط تركيز املواد الع�ضوية متمثلة يف الأك�سجني امل�ستهلك كيميائي ًا ( )CODبني
( 16.5 - 3.2ملجم/لرت) ورغم �أنه كان هناك زيادة قليلة يف متو�سط الرتكيز يف بداية
ونهاية الفرع عن احلد امل�سموح به (10ملجم  /لرت) �إال �أن التح�سن كان ملحوظا خالل
 2010عن العام املا�ضي ،كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)19-5

3 .3جاء متو�سط تركيز املواد الع�ضوية ممثلة بالأك�سجني امل�ستهلك حيوي ًا( )BODخالل عام
 2010والأعوام ال�سابقة �أقل من احلد امل�سموح به لنوعية مياه نهر النيل (6ملجم  /لرت)
حيث تراوحت بني ( 4.25 - 1.05ملجم/لرت) ,وقد كان هناك حت�سن وا�ضح يف و�سط
الفرع خالل 2010عن العام ال�سابق ،وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)20-5

�شكل ( )20-5مقارنة بني متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك حيوياً يف فرع دمياط خالل الأعوام 2010 - 2003

4 .4كان متو�سط تركيز املغذيات( الأمونيا) �أقل من احلد امل�سموح به 0.5ملجم/لرت علي طول
جمري فرع دمياط خالل عام  2010والأعوام ال�سابقة ،وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل رقم
(.)21-5

�شكل ( )21-5مقارنة بني متو�سط تركيز الأمونيا يف فرع دمياط خالل الأعوام � 2003إىل 2010
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 1-4-5مقدمة:

1 .1خم�س بحريات ت�سمى البحريات ال�شمالية منها �أربعة مبنطقة الدلتا ( املنزلة ,الربل�س,
ادكو ,مريوط ) وواحدة �شرق قناة ال�سوي�س (الربدويل) ،حيث متثل تلك البحريات �أهمية
�إقت�صادية بالغة حيث يبلغ �إنتاجها من الأ�سماك حواىل  %77من �إجماىل الإنتاج ال�سمكي
جلميع البحريات امل�صرية يف م�صر.

الباب الثالث :األرض
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2 .2بحريتان مت�صلتان باملجرى املالحى لقناة ال�سوي�س وهما املرة والتم�ساح.
ونظر ًا ملا تتميز به البحريات من �أعماق �ضحلة وحركة مياه هادئة وخ�صوبة عالية ف�إنها تعترب
مرابى وح�ضانات طبيعية ملختلف �أن��واع الأ�سماك الإقت�صادية لي�س فقط داخل هذه البحريات
ولكن �أي�ض ًا لل�سواحل امل�صرية من البحر املتو�سط بالكامل ،لذا فهي لها �أهمية �إقت�صادية وتنموية
بالغة على املجتمع امل�صرى ملا لها من دور هام فى الإقت�صاد امل�صرى كم�صدر من م�صادر الرثوة
ال�سمكية ,ومع التزايد املطرد فى الكثافة ال�سكانية �أ�صبح من ال�ضرورى العمل على احلفاظ على
البحريات من التلوث و�إتخاذ كافة الإجراءات التى من �ش�أنها منع التعدى عليها �سواء بالتجفيف �أو
غريه وتنمية البحريات تنمية م�ستدامة.
ونظر ًا ملا تعر�ضت له البحريات خا�ص ًة البحريات ال�شمالية ( مريوط  -املنزلة � -إدكو-
الربل�س -الربدويل) فى العقود ال�سابقة من بع�ض التجاوزات �سواء بالتجفيف جلزء كبري منها
�أو بال�صيد اجلائر �أو التعدى على الزريعة وما تتعر�ض له البحريات حالي ًا من عمليات �صرف
من امل�صارف الزراعية والتي قد تكون حمملة ببع�ض ال�صرف ال�صناعي وال�صحي مما قد ي�ؤثر
بال�سلب على جودة ونوعية مياه هذه البحريات و�إنتاجها ال�سمكى ،فقد �أ�صبح الأمر ملح ًا و�ضروري ًا
لإيجاد �آلية و�إ�سرتاتيجية للإدارة املتكاملة لهذه البحريات.
لذا فقد �إهتمت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتخطيط لإ�سرتاتيجية للإدارة املتكاملة للبحريات،

الباب الثاني :المياه

متثل البحريات والأرا�ضي الرطبة يف املنطقة ال�ساحلية من الدلتا ،نظام ًا بيئي ًا مهم ًا للطيور
املائية املهاجرة فهى متثل املقر ال�شتوي ل�ل�آالف من الطيور املهاجرة كالنور�س ،والب�شارو�ش،
وغراب البحر.
ومتثل البحريات امل�صرية حوايل  %39من �إجماىل الإنتاج ال�سمكى فى م�صر حيث متتاز تلك
البحريات مب�ساحاتها ال�شا�سعة وجمالها و�إحتواءها على الكثري من �أنواع الأ�سماك والتي تعترب
م�صدرا رئي�سي ًا للغذاء ملا حتتويه من بروتني هام ورئي�سى ل�صحة االن�سان.
وتتباين البحريات امل�صرية من حيث درجة امللوحة من كونها بحريات عذبة �إىل بحريات �شديدة
امللوحة وتنق�سم تبعا ملوقعها �إىل بحريات داخلية (نا�صر ,الريان ,قارون ) وبحريات �ساحلية حيث
يقع على ال�ساحل امل�صرى للبحر املتو�سط وخليج ال�سوي�س �سبع بحريات مق�سمة كالأتي-:
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 4-5البحريات امل�صرية

ونظر ًا لأنه ال يوجد برنامج دوري لر�صد نوعية املياه والروا�سب بالبحريات فقد و�ضعت الوزارة
�ضمن �أولوياتها تنفيذ الربنامج القومي للر�صد البيئى للأرا�ضي الرطبة امل�صرية بالتعاون مع املعهد
القومى لعلوم البحار وامل�صايد يهدف �إىل املتابعة الدورية لهذه البحريات عن طريق الر�صد الدورى
لنوعية املياه والروا�سب والهائمات النباتية واحليوانية بها وتتبع م�صادر ال�صرف عليها والوقوف
على الظروف البيئية وامللوثات امل�ؤثرة عليها فى الأوقات والأماكن املختلفة بغر�ض و�ضع برنامج
قومي للحد من ت�أثري هذه امللوثات ووقف التدهور امل�ستمر للبحريات وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية
حلمايتها وحل م�شاكلها وتنميتها تنمية م�ستدامة من خالل �إ�سرتاتيجية وطنية متكاملة.
وقد مت البدء فى تنفيذ هذا الربنامج فى يوليو  2009بعمل ر�صد دورى للبحريات ال�شمالية
(الربل�س – الربدويل – �إدكو – مريوط – املنزلة ) بواقع �أربع رحالت ربع �سنوية ( �أغ�سط�س,
نوفمرب ,فرباير ,مايو ) خالل العام املاىل (  ) 2010 / 2009من �أهدافه-:
1 .1و�ضع خريطة حديثة لكل بحرية مو�ضحا بها الظروف البيئية املختلفة وامل�ؤثرة عليها.
�2 .2إن�شاء قاعدة بيانات عن حالة البحريات والتى ت�شمل البيانات اجلغرافية واملائية والإيكولوجية
والبيولوجية.
3 .3تقييم حالة البحريات والفقد منها وت�أثري ذلك على النظام البيئى وتكامله وكذلك الأن�شطة
الب�شرية والعمرانية املوجودة حولها.
�4 .4إعداد معايري قومية لنوعية املياه والروا�سب لتلك البحريات للعمل على حت�سني حالتها.
5 .5و�ضع برنامج قومى للإدارة املتكاملة وتنمية هذه البحريات بغر�ض احلد من امللوثات ووقف
التدهور امل�ستمر للبيئة املائية.
وقد مت �إ�ضافة عدة بحريات �أخرى �إىل برنامج الر�صد الدورى للأرا�ضى الرطبة امل�صرية فى
العام املاىل احلاىل (  ) 2011 /2010وهى البحريات املرة وبحرية التم�ساح و�سوف يتم �إدراج
باقى البحريات امل�صرية تباع ًا فى هذا الربنامج.

 2-4-5نتائج ر�صد نوعية املياه بالبحريات امل�صرية
بناءا علي نتائج الر�صد لنوعية املياه بالبحريات امل�صرية لعام  2010من خالل  4رحالت
حقلية ( لكل بحرية ) متثل ف�صول العام املختلفة يتم خاللها جمع عينات املياه من املواقع املحددة
بكل بحرية و�إجراء القيا�سات احلقلية والقيا�سات املعملية لكل من امل�ؤ�شرات الطبيعية والكيميائية
والبكرتيولوجية فقد �إت�ضح ما يلي:

 1-2-4-5بحرية الربدويل
تعترب بحرية الربدويل من �أهم البحريات امل�صرية لكونها �أقل البحريات ال�شمالية تلوثا كما �أنها
حتتوى على �أنواع عالية اجلودة من الأ�سماك والتى ُي�صدر معظم �إنتاجها للخارج ويبلغ متو�سط
الإنتاج ال�سنوي من بحرية الربدويل حواىل � 2.3ألف طن وهذا ميثل حواىل  %1.5من �إجماىل �إنتاج
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البحريات امل�صرية ,وتقع بحرية الربدويل جنوب �ساحل البحر املتو�سط فى حمافظة �شمال �سيناء
وت�شغل معظم ال�ساحل ال�سيناوى على البحر املتو�سط ومتتد بطول  85كم تقريبا �شرق قناة ال�سوي�س
وي�صل �أق�صى عر�ض لها  22كم ،وتبلغ م�ساحتها حواىل  650كم ،2وهى من البحريات ال�ضحلة
عالية امللوحة حيث يرتاوح العمق بها بني  3 - 0.3مرت ,يف�صل البحرية عن البحر املتو�سط �شريط
�ساحلى رملى يرتاوح عر�ضه من  100م �إىل  1كم ,وتعترب بحرية الربدويل من �أهم املناطق التى
ت�ستقبل الطيور املهاجرة فى ف�صل ال�شتاء وتت�صل بالبحر املتو�سط عن طريق فتحتان �صناعيتان
يطلق عليها البواغيز حيث يحدث تبادل للمياه بني البحرية والبحر املتو�سط من خالل عملية املد
واجلزر,ويو�ضح كل من اجلدول رقم ( )1-5واخلريطة رقم ( ) 1-5عدد مواقع الر�صد ومكانها.
جدول رقم (  ) 1-5يو�ضح �أ�سماء و�أماكن مواقع الر�صد ببحرية الربدويل

الباب الثاني :المياه

�إ�سم موقع الر�صد
التلول
الرو�ضة
زرانيق
بوغاز II
التلولM
م�سقط �إبلي�س
اجلل�س
الرواق
الرواق �شماالً
بوغازI
الن�صر
الرابعة

حمافظة �شمال �سيناء

الباب الثالث :األرض

م�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

املحافظة التي تقع بها نقطة الر�صد
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

خريطة رقم (  ) 1-5تو�ضح مواقع الر�صد ببحرية الربدويل

•نتائج ر�صد نوعية املياه:
�أو�ضحت نتائج الر�صد لنوعية مياه بحرية الربدويل خالل عام  2010ما يلي-:
1 .1تتميز املياه بال�شفافية العالية حيث تنفذ �أ�شعة ال�شم�س �إىل قاع البحرية يف معظم املناطق مما
يجعل بحرية الربدويل تتميز مبياهها الرائقة.
2 .2ترتاوح قيم الأ�س الهيدروجيني بني ( )8.25 - 8.07مبتو�سط �سنوى ( )8.18حيث متيل
مياه البحرية �إيل القلوية وهذه القيم يف املعدالت الطبيعية للمعايري املتبعة بالواليات املتحدة
الأمريكية (.)9-7.2
3 .3كانت درجات احلرارة خالل معظم �شهور ال�سنة منا�سبة حلياة ومنو الكائنات احلية والأ�سماك،
وقد تراوحت بني ( 27.25 -18.4درجة مئوية) مبتو�سط �سنوي ( 24.32درجة مئوية).
4 .4تتميز بحرية الربدويل مبلوحتها الزائدة عن مياه البحر حيث ت��راوح تركيز امللوحة بني
( 67.7 -38.8جم/لرت) مبتو�سط ( 48.08جم/لرت) ،وذلك نتيجة لكونها من البحريات
ال�ضحلة ولزيادة عملية البخر مع قلة هطول الأمطار ,وتختلف امللوحة من ال�شتاء �إيل ال�صيف
ومن نقطة �إيل �أخري تبع ًا للقرب �أو البعد من البواغيز.
5 .5تراوح تركيز الأك�سجني الذائب فى البحرية بني ( 7 - 6.2ملجم  /لرت) ومبتو�سط �سنوي
( 6.5ملجم  /لرت) مما يدل على حيوية مياه البحرية ومالئمتها حلياة الكائنات احلية
بها ،وهذه القيم يف املعدالت الطبيعية للمعايري املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية (-4.2
12.6ملجم  /لرت) ,ويو�ضح ال�شكل رقم ( )22-5متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب ببحرية
الربدويل خالل عام .2010

�شكل ( )22-5متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب ببحرية الربدويل خالل عام 2010
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الباب األول  :الهواء

6 .6جاء تركيز املواد الع�ضوية ممثلة يف الأك�سچني امل�ستهلك حيوي ًا ( )BODبقيم قليلة مل تتعدي
�أعلي قيمة له ( 2.35ملجم  /لرت) مما يدل داللة وا�ضحة على جودة املياه وعدم وجود تلوث
بال�صرف ال�صحي ،وقد تراوح الرتكيز بني ( 2.35 -1.44ملجم  /لرت) ،وهذه القيم يف املعدالت
الطبيعية للمعايري املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية( 6 -3ملجم  /لرت) ،وذلك كما هو مبني
بال�شكل رقم (.)23-5

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )23-5متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك حيويا فى مياه بحرية الربدويل خالل عام 2010
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

�شكل ( )24-5متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائيا فى مياه بحرية الربدويل خالل عام 2010

الباب الثالث :األرض

7 .7جاء تركيز املواد الع�ضوية ممثلة يف الأك�سجني امل�ستهلك كيميائي ًا ( )CODقلي ًال� ،إال �أنه زاد
ن�سبي ًا عند حمطتى التلول والن�صر ،وقد يرجع ذلك لوجود بع�ض امللوثات نتيجة لزيادة �أن�شطة
ال�صيد بهما.

8 .8تراوح تركيز املغذيات بني ( 0.48 - 0.165ملجم /لرت مبتو�سط  0.08ملجم/لرت) و (– 1.62
 2.59ملجم /لرت مبتو�سط  1.96ملجم/لرت) و ( 0.048 – 0.023ملجم /لرت مبتو�سط 0.033
ملجم /لرت) لكل من الأمونيا والنيرتوجني الكلى والفو�سفور الكلى علي التوايل ,وهي تعترب قليلة
"مما يدل علي عدم وجود تلوث" وتلك الرتكيزات منا�سبة لنمو الكائنات النباتية واحليوانية
بالبحرية.
9 .9جاءت الأع��داد البكتريية منخف�ضة فى جميع حمطات الر�صد بالبحرية وذلك كما هو مو�ضح
بال�شكل رقم (.)25-5

�شكل ( )25-5متو�سط العد البكتريى لبكترييا القولون الكلية النموذجية ببحرية الربدويل خالل عام 2010

1010كان متو�سط تركيز جميع العنا�صر الثقيلة بوجه عام قليال جدا ،فيما عدا الزيادة يف تركيز
عن�صري احلديد والزنك نظر ًا لوجودهما الطبيعي يف مكونات الرتبة باملنطقة ،وذلك كما هو
مو�ضح بال�شكل رقم (.)26-5

�شكل ( )26-5متو�سط تركيز العنا�صر الثقيلة مبياه بحرية الربدويل خالل عام 2010
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 2-2-4-5بحرية �إدكو

جدول رقم ( )2-5يو�ضح �أ�سماء و�أماكن مواقع الر�صد ببحرية �إدكو
املحافظة التي تقع بها نقطة الر�صد

1

باب زيتون ( �أمام م�أخذ و م�صرف للمزارع ال�سمكية)

2

�أمام م�أخذ و م�صرف للمزارع ال�سمكية

3

النجعة ( جمري للأنتقال بني �شمال و جنوب البحرية )

4

قرن دياب ( مواجهة مل�صرف بر�سيق )

5

يف منطقة الربكة وهي �أعمق مكان يف البحرية ( 2مرت عمق)

6

�أمام م�صب م�صرف اخلريي

7

باب حرب (جنوب الطريق الدويل)

8

�شمال الطريق الدويل

9

البوغاز

حمافظة البحرية

الباب الثالث :األرض

م�سل�سل

�إ�سم موقع الر�صد

الباب الثاني :المياه

تعترب بحرية �إدك��و حو�ض مائى �ضحل تقع جنوب �ساحل البحر املتو�سط ي�تراوح عمق املياه بها
بني� 420-30سم ،وتبلغ امل�ساحة الكلية للبحرية حواىل � 16ألف فدان تغطى النباتات منها ٪ 68.74
يف حني تغطي املياه اجلزء املتبقى البالغ  ٪ 31.26من تلك امل�ساحة.
ترتبط البحرية بالبحر املتو�سط من خالل فتحة �ضيقة تعرف ببوغاز املعدية ،ويحدها بع�ض املزارع
ال�سمكية والأرا�ضي الزراعية التي تعترب �أحد م�صادر تغذية البحرية باملياه ,وذلك بالإ�ضافة �إيل املياه
املن�صرفة من امل�صارف الرئي�سية (م�صارف البو�صيلى واخلريى و�إدكو من ال�شمال وم�صرف بر�سيق
من اجلنوب) حيث ي�صل �إيل البحرية من مياه تلك امل�صارف ما يقدر بنحو  1.738مليار مرت مكعب
�سنويا ,ويتم ر�صد نوعية املياه بالبحرية من خالل عدد من املواقع املو�ضحة باجلدول رقم ()2-5
واخلريطة رقم (.)2-5

الباب األول  :الهواء

مما �سبق ف�إن بحرية الربدويل تعترب من �أنقى البحريات ال�شمالية داخل جمهورية م�صر العربية ،وال
يوجد تلوث مبياه البحرية حيث �أنها ال ت�ستقبل مياه �صرف من م�صادر �صناعية �أو م�صارف زراعية.

الباب الرابع  :البيئة الحضرية
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خريطة رقم ( )2-5تو�ضح مواقع الر�صد ببحرية �إدكو

•نتائج ر�صد نوعية املياه:
�أو�ضحت نتائج الر�صد لنوعية مياه بحرية �إدكو خالل عام  2010ما يلي-:
1 .1متيل مياه البحرية قليال �إىل القلوية حيث تراوحت قيم تركيز �أيون الهيدروجني للبحرية بني
( )8.4 – 7.9وكان املتو�سط ال�سنوى العام للبحرية ( )8.24وهى من الدالئل الطبيعية
بالبحرية ،وه��ذه القيم يف املعدالت الطبيعية طبق ًا للمعايري املتبعة بالواليات املتحدة
الأمريكية(.)9-7.2
2 .2تراوحت درجات احل��رارة بني ( 27.8 – 15.5درجة مئوية) وهو تغري طبيعي بالن�سبة
لف�صول العام.
3 .3تباين تركيز امللوحة بني ( 6.19 – 0.96جم /لرت) ،وذلك طبق ًا للقرب من البوغاز
املت�صل بالبحر املتو�سط �أو للقرب من م�صبات امل�صارف.
4 .4تراوح تركيز الأك�سجني الذائب بني ( 12.6 – 6.3ملجم  /لرت ) مما يعطي داللة علي
قدرة املياه علي التنقية الذاتية للتخل�ص من امللوثات ،وهذه القيم يف املعدالت الطبيعية
للمعايري املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية (12.6 -4.2ملجم  /لرت) ,ويو�ضح ال�شكل
رقم ( )27-5متو�سط الرتكيز خالل عام .2010
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الباب األول  :الهواء

5 .5تراوح تركيز املواد الع�ضوية ممثلة فى الأك�سجني امل�ستهلك حيوي ًا ( )BODبني (– 8.36
 11.55ملجم/لرت) مبتو�سط عام ( 9.6ملجم/لرت) ،وهذه القيم تزيد ن�سبيا عن املعايري
املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية (6 -3ملجم  /لرت) ،وقد تكون تلك الزيادة نتيجة ل�صرف
امل�صارف الزراعية املحملة بال�صرف ال�صحي ,ويو�ضح ال�شكل رقم ( )28-5تلك الرتكيزات
باملواقع املختلفة للر�صد.

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )27-5متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب مبياه بحرية ادكو خالل عام 2010

الباب الثالث :األرض
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

�شكل ( )28-5متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك حيوياً مبياه بحرية ادكو خالل عام 2010

6 .6ت��راوح متو�سط تركيز امل��واد الع�ضوية ممثلة فى الأك�سجني امل�ستهلك كيميائي ًا ( )CODبني
( 43.4 – 35.26ملجم/لرت) بينما زاد متو�سط الرتكيز لي�صل �إيل  70.37ملجم/لرت عند
حمطة باب زيتون القريبة من م�صرف املزارع ال�سمكية ،وقد ترجع الزيادة يف الرتكيز �إيل زيادته
يف م�صادر ال�صرف على البحرية ،ويو�ضح ال�شكل رقم( )29-5تلك الرتكيزات.

�شكل ( )29-5متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائيا مبياه بحرية ادكو خالل عام 2010

7 .7تراوح تركيز االمونيا بني ( 1.15 – 0.7ملجم /لرت) ،وهو �أقل من املعايري العاملية الكندية (-1.4
 2.2ملجم /لرت) ،وقد تراوح تركيز النيرتوجني الكلى يف البحرية بني ( 7.6 – 5.1ملجم  /لرت).
8 .8تراوح تركيز الفو�سفور الكلى بني ( 0.5 – 0.3ملجم  /لرت).
9 .9جاء العد لبكترييا القولون الكلية النموذجية منخف�ض يف بع�ض املحطات وزاد بن�سبة ب�سيطة فى
ثالث حمطات ،بينما كانت الزيادة كبرية عند حمطتي الربكة والنجعة ،وذلك كما هو مو�ضح
بال�شكل رقم (.)30-5

�شكل ( )30-5متو�سط العد البكتريى لبكترييا القولون النموذجية الكلية مبياه بحرية ادكو خالل عام 2010
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

�شكل ( )32-5متو�سط تركيز العنا�صر الثقيلة مبياه بحرية ادكو خالل عام 2010

الباب الثالث :األرض

1111تراوح تركيز املبيدات الكلية ( )TPبني ( 1.57 – 0.56ميكروجرام/لرت).
1212كان تركيز العنا�صر الثقيلة على وجه العموم قليل جد ًا ،ورغم وجود زيادة ملحوظة يف تركيز كل
من الزنك واحلديد عن باقى العنا�صر �إال �أن ذلك يعزي لوجودهما ب�صورة طبيعية يف الرتبة،
ويو�ضح بال�شكل ( )32-5تركيزات العنا�صر الثقيلة بالبحرية.

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )31-5متو�سط تركيز مركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور ( )PCBsمبياه بحرية ادكو خالل 2010

الباب األول  :الهواء

1010تراوحت قيم تركيزات مركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور ( )PCBsبني (0.7 -0.17
ميكروجرام/لرت) حيث كانت الزيادة عند حمطتي باب حرب وحمطة النجعة وقد يعزى ذلك
لقربهما من م�صرف اخلريى وامل�صارف ال�سمكية علي التوايل ،ويو�ضح ال�شكل رقم ( )31-5تلك
الرتكيزات خالل عام .2010

 3-2-4-5بحرية الربل�س
تعترب بحرية الربل�س من �أقدم البحريات امل�صرية ،حيث تقع �شمال �شرق فرع ر�شيد ومتتد بطول70
كم تقريبا ،ويرتاوح عر�ضها من � 6إىل  17كم ،وتبلغ م�ساحتها احلالية حواىل � 110ألف فدان ،ويرتاوح
عمق البحرية بني � 0.4إىل  2مرت ,وتعد بحرية الربل�س ثانى �أكرب البحريات الطبيعية فى م�صر وتت�صل
بالبحر املتو�سط عن طريق فتحة بوغاز الربل�س وبالنيل بوا�سطة قناة برمبال ،هذا وتعترب قناة برمبال
امل�صدر الرئي�سي لتغذية البحرية بالكميات الوفرية من مياه النيل والأ�سماك النيلية ،ويبلغ متو�سط
�إنتاج البحرية من الأ�سماك  49الف طن �سنوي ًا ،كما ي�صب علي البحرية  8م�صارف �شرق وجنوب
البحرية وهي (م�صرف  -3م�صرف الغربية الرئي�سي (كت�شرن)  -بحر تريه  -بحر البطالة  -م�صرف
 - 7م�صرف ن�شرت  -م�صرف - 9امل�صرف املحيط).
ي�سود بحرية الربل�س عدد من البيئات �أهمها امل�ستنقعات امللحية والق�صبية وال�سهول الرملية ،كما
توجد على �سواحل البحرية الكثبان الرملية املرتفعة ،ولذا فهى تعد مكانا طبيعي ًا ملا يقرب من  135نوع
نباتي بري ومائي� ،إ�ضافة �إىل كونها مهي�أه ال�ستقبال الطيور الربية املهاجرة.
و يتم الر�صد من خالل عدد من املواقع املو�ضحة باجلدول رقم ( )3-5واخلريطة رقم (-:)3-5
جدول رقم ( )3-5يو�ضح �أ�سماء و�أماكن مواقع الر�صد ببحرية الربل�س
م�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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�إ�سم موقع الر�صد
�أمام م�صب م�صرف �شرق الربل�س
�أمام البوغاز
غرب البوغاز بحوايل  5كيلو مرت
�أمام م�صب م�صرف 7
الزنقة (و�سط البحرية �أبعد حمطة عن م�صادر
التلوث)
الطويلة (و�سط البحرية �شمال م�صب م�صريف  8و
 9يف منطقة تكرث بها النباتات املغمورة)
ال�شخلوية (تتو�سط م�صب م�صريف  8و )9
م�صطرو (�شمال البحرية و قريبة جدا من الطريق
الدويل)
�أبو عامر (�شمال غرب البحرية )
الربكة ) تتو�سط القطاع الغربي يف البحرية(
الهوك�س )�أمام م�صب م�صرف ( 11
�أمام م�صب ترعة برمبال (م�صب مياه النيل يف
البحرية)

املحافظة التي تقع بها نقطة الر�صد

حمافظة كفر ال�شيخ

الباب األول  :الهواء
الباب الثالث :األرض
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•نتائج ر�صد نوعية املياه:
�أو�ضحت نتائج الر�صد لنوعية مياه بحرية الربل�س خالل عام  2010ما يلي-:
1 .1تراوحت درجة حرارة مياه البحرية بني ( 27.6 – 12.9درجة مئوية) وهو تغري طبيعي نتيجة
لف�صول العام.
2 .2تراوحت ال�شفافية بني (� 24.67 -16سم) ،حيث قلت ال�شفافية يف بع�ض املناطق من البحرية
نتيجة للكميات ال�ضخمة من مياه امل�صارف التي تلقى يف البحرية خا�صة يف �شرق وجنوب
البحرية.
3 .3تراوحت قيم امللوحة للبحرية بني ( 32.25 – 1.22جم  /لرت) ،وهذا التفاوت الكبري ناجت عن
قرب بع�ض املحطات من البحر املتو�سط (عند البوغاز) وبع�ض املحطات بالقرب من م�صبات
امل�صارف ذات امللوحة املنخف�ضة.
4 .4تقع مياه البحرية يف اجلانب القلوي حيث جاءت قيم الأ�س الهيدروجيني بني ()8.76 – 8.38
طوال العام وهذه القيم يف املعدالت الطبيعية للمعايري املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية والتي
ترتاوح ما بني (.)9-7.2
5 .5تراوح تركيز الأك�سجني الذائب يف البحرية بني ( 7.9 – 5.9ملجم  /لرت) مبتو�سط �سنوي
( 6.7ملجم  /لرت) مما يبني قدرة املياه علي التنقية الذاتية ،وهذه القيم يف املعدالت الطبيعية
للمعايري املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية (12.6 -4.2ملجم  /لرت) ويو�ضح ال�شكل رقم
( )33-5متو�سط تلك الرتكيزات.

الباب الثاني :المياه

خريطة رقم ( )3-5تو�ضح مواقع الر�صد ببحرية الربل�س

�شكل ( )33-5متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب مبياه بحرية الربل�س خالل عام 2010

6 .6تراوح متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك حيوي ًا ( )BODبني ( 8 – 5.2ملجم  /لرت) يف
معظم املحطات ،وهذه القيم زادت قليال عن املعدالت الطبيعية للمعايري املتبعة بالواليات
املتحدة الأمريكية (6 -3ملجم  /لرت) ،وكان الزيادة ملحوظة عند حمطتي الطويلة وغرب
البوغاز وذل��ك لقربهما من م�صبي م�صرف  8وم�صرف  ،9ويو�ضح ال�شكل رقم ()34-5
متو�سط الرتكيز خالل عام .2010

�شكل ( )34-5متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك حيويا مبياه بحرية الربل�س خالل عام 2010

 7 .7تراوحت متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائي ًا ( )CODبني ( 24 – 12.3ملجم  /لرت)
حيث يبني ال�شكل رقم ( )35-5متو�سط تلك الرتكيزات خالل عام .2010
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8 .8تراوح متو�سط تركيز الأمونيا بني ( 2.38 – 0.61ملجم  /لرت) يف جميع املحطات فيما عدا
وجود زيادة ملحوظة يف الرتكيز عند حمطة الطويلة القريبة من م�صب امل�صارف الزراعية 8
و  .9وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)36-5

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )35-5متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائيا مبياه بحرية الربل�س خالل عام 2010

الباب الثالث :األرض

�شكل ( )36-5متو�سط تركيز االمونيا مبياه بحرية الربل�س خالل عام 2010
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9 .9تراوح تركيز النيرتوجني الكلى بني ( 8.38 - 3.44ملجم  /لرت) ,بينما جاءت قيم الفو�سفور
الكلى بني ( 0.71 – 0.16ملجم  /لرت).
1010جاءت تركيزات املبيدات �ضئيلة جد ًا يف جميع نقاط الر�صد بينما زاد الرتكيز قلي ًال عند حمطة
�أبو عامر (�شمال غرب البحرية) لقربها من م�صرف ( 11الهوك�سا).
1111تراوح تركيز مركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور( )PCBsبني ( 0.068 – 0.024ميكروجرام/
لرت) مبتو�سط عام للبحرية ( 0.04ميكروجرام/لرت) ،كما هو مو�ضح بال�شكل (.)37-5

�شكل ( )37-5متو�سط تركيز مركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور ( )PCBsمبياه بحرية الربل�س خالل عام 2010

1212جاءت تركيزات معظم املعادن الثقيلة �ضئيلة يف جميع نقاط الر�صد ،بينما كان هناك زيادة يف
تركيز كل من احلديد والزنك وذلك نتيجة لوجودهما ب�صورة طبيعية يف الرتبة ،ويو�ضح ال�شكل
رقم ( )38-5متو�سط الرتكيز بالبحرية خالل عام.2010

�شكل ( )38-5متو�سط تركيز العنا�صر الثقيلة ببحرية الربل�س خالل عام 2010

1313جاء العد الإحتماىل للبكترييا القولونية النموذجية الكلية منخف�ض فى جميع حمطات الر�صد
بالبحرية فيما عدا وجود زيادة ملحوظة يف هذا العد عند حمطة الطويلة لقربها من م�صب
م�صرفى  8و  ،9ويو�ضح ال�شكل رقم ( )39-5قيم العد البكتريي بالبحرية خالل عام .2010
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 4-2-4-5بحرية املنزلة

الباب الثالث :األرض
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تعترب من �أكرب البحريات امل�صرية والتى تقع يف اجلزء ال�شماىل ال�شرقى من الدلتا جنوب �ساحل
البحر املتو�سط داخل حدود خم�س حمافظات هي « الدقهلية ودمياط وبور�سعيد واال�سماعيلية وال�شرقية
« حيث متثل حوايل ٪60من امل�ساحة الكلية للبحريات ,يحدها من ال�شرق قناه ال�سوي�س ومن الغرب فرع
دمياط ومن ال�شمال البحر املتو�سط ,وتبلغ م�ساحة البحرية حواىل � 100ألف فدان ومتو�سط عمقها
 1.15مرت لذا فهى تعترب من البحريات ال�ضحلة  ,ويبلغ احلد االق�صى لطول البحرية  47كم والعر�ض
 30كم واخلط ال�ساحلي لديها  293كم,
تت�صل البحرية بالبحر املتو�سط عن طريق ثالث فتحات ت�سمح بتبادل املياه والكائنات احلية بني
البحرية والبحر وهى (بوغاز اجلميل ،بوغاز البغدادى وبوغاز اجلميل اجلديد) ويف�صل بينهما �ساحل
رملى يرتاوح �إرتفاعه ما بني ( 2 - 0.5مرت) ميتد بطول �ساحل البحرية كما تت�صل البحرية بقناة
ال�سوي�س عن طريق بوغاز القابوتى وتت�صل بفرع دمياط عن طريق قناتى الرتامة وال�صفارة ,وي�شغل
ن�شاط الإ�ستزراع ال�سمكي م�ساحات كبرية يف اجلنوب وال�شمال الغربي من البحرية لذا فهى تعترب
واحدة من امل�صادر الرئي�سية لإنتاج الأ�سماك يف م�صر.
كانت بحرية املنزلة ت�ستقبل كميات من ال�صرف الزراعي املحمل بع�ضه بال�صرف ال�صحي
وال�صناعي من م�صارف "بحر البقر ،حادو�س ،رم�سي�س ،ال�سرو وفار�سكور" بكمية تقدر بحوايل
 7500مليون مرت مكعب �سنوي ًا ،وقد ت�ضاءلت هذه الكمية لت�صل �إيل  4000مليون مرت مكعب بعد
�إن�شاء ترعة ال�سالم ,ويحد البحرية بع�ض املزارع ال�سمكية والأرا�ضي الزراعية من القرى املحيطة
بالإ�ضافه لرتعة ال�سالم ,ويتم الر�صد بالبحرية من خالل عدد من املواقع املو�ضحة باجلدول رقم
( )4-5واخلريطة رقم ()4-5

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )39-5متو�سط العد البكتريى لبكترييا القولون النموذجية الكلية مبياه بحرية الربل�س خالل عام 2010

جدول رقم ( )4-5يو�ضح �أ�سماء و�أماكن مواقع الر�صد ببحرية املنزلة
م�سل�سل

�إ�سم موقع الر�صد

1

�أمام م�صرف بحر البقر

2

�أمام بوغاز اجلميل

3
4
5
6
7
8

غرب الب�شتري
التم�ساح
جلان
دي�شدي (يف منطقة مليئة بالنباتات املغمورة)
احلمرة (�أق�صي �شمال البحرية ,منطقة ماحلة)
�أبوات الكبري (�شمال م�صرف ال�سرو)
الدبجو (يف منطقة مليئة بالنباتات املغمورة جنوب م�صرف
ال�سرو)

9

املحافظة التي تقع بها نقطة الر�صد
حمافظة بور�سعيد
حمافظة الدقهلية
حمافظة بور�سعيد
حمافظة الدقهلية
حمافظة بور�سعيد
حمافظة الدقهلية

10

الزرقاء (يف منطقة مليئة بالنباتات املغمورة بالقرب من
م�صرف فارا�سكور)

حمافظة دمياط

11

اجلنكة �أمام م�صرف حادو�س

حمافظة الدقهلية

خريطة رقم ( )4-5تو�ضح مواقع الر�صد ببحرية املنزلة
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.1
.2
.3
.4

الباب الثاني :المياه

.5

�أو�ضحت نتائج الر�صد لنوعية مياه بحرية املنزلة خالل عام  2010ما يلي-:
1تراوحت قيم الأ�س الهيدروجيني بني ( )8.57 – 7.82مو�ضحة �أن مياه البحرية متيل قليال �إيل
القلوية ،وهذه القيم يف املعدالت الطبيعية للمعايري املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية(.)9-7.2
2تراوحت درجة حرارة املياه بني ( 23.2 – 12.3درجة مئوية) وهي تعترب منا�سبة حلياة ومنو
الأ�سماك خالل �شهور ال�سنة.
3تراوحت قيم ال�شفافية بني (� 50 - 26.67سم) ويعزى نق�ص �شفافية املياه يف بع�ض املناطق
بالبحرية �إيل الت�أثر بالعكارة الناجتة من �صرف م�صريف حادو�س وبحر البقر.
�4أو�ضحت النتائج �أن هناك تفاوت ًا كبري ًا بني ملوحة املياه بالقرب من البحر املتو�سط (عند
البوغاز) حيث و�صلت �إيل ( 9.05جم /لرت) وبني باقي قطاعات البحرية حيث كانت امللوحة
( 1.65جم /لرت).
5تراوح متو�سط تركيز الأك�سچني الذائب (  7.2 - 5.57ملجم  /لرت) يف جميع نقاط الر�صد
بالبحرية ،وهذه القيم يف املعدالت الطبيعية للمعايري املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية (-4.2
12.6ملجم  /لرت) ،بينما قل الرتكيز عند حمطة غرب الب�شتري والتي تقع �أمام م�صرف حادو�س
حيث و�صل �إيل  1.8ملجم /لرت وذلك نتيجة للملوثات املوجودة بامل�صرف التي ت�ستهلك الأك�سچني
الذائب ،ويو�ضح ال�شكل رقم ( )40-5متو�سط الرتكيز خالل عام.2010

الباب األول  :الهواء

•نتائج ر�صد نوعية املياه:

الباب الثالث :األرض

6 .6تراوح تركيز الأمونيا بني ( 1.67 - 0.28ملجم /لرت) مبتو�سط عام للبحرية ( 0.7ملجم  /لرت)
حيث �سجلت �أعلي تركيز عند حمطة غرب الب�شتري الواقعة �أمام م�صرف احلادو�س ،وذلك كما هو
مو�ضح بال�شكل رقم (.)41-5
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�شكل ( )40-5متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب فى مياه بحرية املنزلة خالل عام2010

�شكل ( )41-5متو�سط تركيز االمونيا مبياه بحرية املنزلة خالل عام 2010

7 .7تراوح تركيز النيرتوجني الكلى بني ( 6 - 3.07ملجم  /لرت) مبتو�سط عام ( 4.5ملجم  /لرت),
يف حني �سجلت تركيز الفو�سفور الكلى بني ( 0.53 – 0.13ملجم /لرت) مبتو�سط عام للبحرية
( 0.3ملجم  /لرت) وهى ن�سب ب�سيطة.
8 .8تراوح تركيز املواد الع�ضوية ممثلة فى الأك�سجني امل�ستهلك حيوي ًا ( )BODبني (9.3– 8.45
ملجم  /لرت) يف معظم النقاط وهي قيم تزيد قلي ًال عن املعايري املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية
( 6 -3ملجم  /لرت) ,بينما زاد الرتكيز قلي ًال عند حمطتي غرب الب�شتري و�أمام بوغاز اجلميل
لي�صل �إيل  15.9ملجم  /لرت وهذا لقربهما من م�صبات امل�صارف ،وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل
رقم (.)42-5

�شكل (  )42-5متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك حيوياً مبياه بحرية املنزلة خالل عام 2010
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�شكل ( )43-5متو�سط تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائيا فى مياه بحرية املنزلة خالل عام2010

الباب األول  :الهواء

9 .9تراوح تركيز املواد الع�ضوية ممثلة فى الأك�سجني امل�ستهلك كيميائي ًا ( )CODبني (– 57.75
 147.3ملجم/لرت) وقد ترجع الزيادة فى الرتكيز لكميات ال�صرف فى البحرية والتى ت�ضم �أنواع
خمتلفة من امللوثات ،كما هو مو�ضح بال�شكل (.)43-5

1010كان العد الإحتمايل لبكترييا القولون النموذجية الكلية قلي ًال يف معظم املحطات حيث تراوح بني
 110×8 -3خلية100/مللي ،بينما كانت هناك زيادة كبرية عند حمطة غرب الب�شتري وذلك
لكونها تقع امام م�صرف حادو�س ،وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)44-5
الباب الثالث :األرض
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�شكل ( )44-5متو�سط العد البكتريى لبكترييا القولون النموذجية الكلية فى مياه بحرية املنزلة خالل عام 2010

1111كان تركيز جميع العنا�صر الثقيلة على وجه العموم قليل جدا ،بينما كان هناك زيادة ملحوظة يف
كل من تركيز احلديد والزنك «حيث يتواجدان ب�صورة طبيعية يف الروا�سب» ،وذلك كما هو مو�ضح
بال�شكل (.)45-5

�شكل ( )45-5متو�سط تركيز العنا�صر الثقيلة ببحرية املنزلة خالل عام 2010

 5-2-4-5بحرية مريوط

تعد من �أ�صغر بحريات الدلتا ال�شمالية وهي تعترب حو�ض مائى �صغري و�ضحل تقع جنوب مدينة
الإ�سكندرية ولي�س لها ات�صال مبا�شر بالبحر املتو�سط ومق�سمة �إىل �أربعة �أحوا�ض مائية خمتلفة
وهم (حو�ض املزارع ال�سمكية  -احلو�ض الرئي�سى  -احلو�ض الغربى  -احلو�ض اجلنوبى) ,وت�صل
م�ساحة البحرية �إىل حواىل  16الف فدان ويرتاوح العمق بها بني ( 6.3 - 0.3مرت) ،وميثل الغطاء
النباتى حواىل  %63,1من امل�ساحة الكلية للبحرية ,يبلغ متو�سط �إنتاج البحرية من الأ�سماك 4700
طن �سنويا حيث متثل �أ�سماك البلطى والقراميط غالبية �أنواع الأ�سماك فى البحرية ,كما ت�ستقبل
البحرية كميات كبرية من مياه ال�صرف الزراعى املحمل بال�صرف ال�صناعى وال�صحى من عدة
م�صارف تعترب امل�صادر الرئي�سية للمياه فى البحرية وهى م�صارف القلعة والعموم والنوبارية,
ويتم الر�صد من خالل عدد من املواقع املو�ضحة باجلدول رقم ( )5-5واخلريطة رقم (-:)5-5
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2

�أخر مزرعة  1000فدان (احلبا�سات)

3

�أمام م�صرف القلعة

4

�شمال �شرق كوبري �أبو اخلري

5

ن�صف حو�ض 3000فدان

6

�أمام طلمبات املك�س

7

�أول حو�ض  5000فدان

8

�أخر حو�ض 5000فدان �أمام جنع ال�شراربة

9

�أمام التنقية الغربية

10

و�سط حو�ض  2000فدان

حمافظة الإ�سكندرية

الباب األول  :الهواء

1

اول مزرعة  1000فدان (�شادر ال�سمك)

الباب الثاني :المياه

م�سل�سل

�إ�سم موقع الر�صد

املحافظة التي تقع بها نقطة الر�صد

الباب الثالث :األرض
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

خريطة ( )5-5مواقع حمطات الر�صد اخلا�صة ببحرية مريوط

•نتائج ر�صد نوعية املياه:

�أو�ضحت نتائج الر�صد لنوعية مياه بحرية املنزلة خالل عام  2010ما يلي-:
1 .1تراوحت درجة حرارة املياه بني ( 27.2 – 14.6درجة مئوية) وهى تعترب منا�سبة حلياة ومنو
الأ�سماك معظم �شهور ال�سنة.
2 .2تراوحت �شفافية مياه البحرية بني (� 63.5 – 21سم) ،حيث تقل ال�شفافية بالقرب من م�صبات
امل�صارف.
3 .3تراوحت قيم امللوحة بني ( 7.8 – 2.7جم  /لرت) ،حيث تزداد بدرجة ملحوظة فى احلو�ض
الرئي�سى من البحرية.
4 .4تراوح متو�سط الأ�س الهيدروجيني بني ( )8.37 – 7.83حيث متيل املياه قلي ًال �إىل القلوية.
5 .5تراوح تركيز الأك�سجني الذائب يف البحرية بني ( 8.14 – 6.4ملجم  /لرت) وهذه القيم يف
املعدالت الطبيعية للمعايري املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية (12.6 -4.2ملجم  /لرت) ،بينما
�إنخف�ض الرتكيز لي�صل �إيل  3.7ملجم  /لرت عند حمطة « �شمال �شرق كوبرى ابو اخلري» القريبة
من م�صب م�صرف العموم ,وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل (.)46-5

�شكل ( )46-5متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب فى مياه بحرية مريوط خالل عام 2010

6 .6تراوح متو�سط تركيز الأمونيا بني ( 3.65 – 1.45ملجم  /لرت) ,يف حني تراوح متو�سط تركيز
النيرتوجني الكلى والفو�سفور الكلي بني ( 15.4 – 4.82ملجم  /لرت) 1 – 0.08( ،ملجم  /لرت)
علي التوايل.
7 .7كان العد البكتريي لبكترييا القولون النموذجية الكلية عند حو�ض املزارع ال�سمكية (حمطتى �شادر
ال�سمك واحلبا�سات) قليل بينما كان هناك زيادة يف باقي املحطات وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل
رقم (.)47-5
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8 .8جاءت تركيزات جميع املعادن الثقيلة �ضئيلة يف جميع نقاط الر�صد فيما عدا الزيادة يف تركيز
كل من احلديد والزنك نتيجة لوجودهما ب�صورة طبيعية يف الرتبة ،ويو�ضح ال�شكل رقم ()48-5
متو�سط تلك الرتكيزات.

الباب الثاني :المياه

�شكل (  )47-5متو�سط العد البكتريى لبكترييا القولون النموذجية الكلية مبياه بحرية مريوط خالل عام 2010

الباب الثالث :األرض
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

�شكل ( )48-5متو�سط تركيز العنا�صر الثقيلة فى مياه بحرية مريوط خالل عام 2010

9 .9ت��راوح متو�سط تركيز مركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور ( )PCBsبني (1.87 – 0.13
ميكروجرام  /لرت) ,بينما تراوح متو�سط تركيز املبيدات الكلية ( )TPبني (2.11 – 0.35
ميكروجرام /لرت).

 6-2-4-5البحريات املرة ( الكربى – ال�صغرى )

تعد البحريات املرة جزء ًا من املمر املالحى لقناة ال�سوي�س حيث تقطع البحريات املرة جمرى
قناة ال�سوي�س مل�سافة  38كيلو مرت ( من الكيلو  97وحتى الكيلو )135؛ ومتتد �شواطئ البحريات
املرة مل�سافة  50كم من الدفر�سوار �شمال حمافظة الإ�سماعيلية �إىل كربيت جنوبا حيث تبلغ م�ساحة
البحريات املرة ال�صغرى حواىل  40كيلو مرت مربع (  9525فدان تقريب ًا) وت�شرتك فى حدودها
حمافظتى ال�سوي�س والإ�سماعيلية ,بينما تقع البحريات املرة الكربى فى نطاق حمافظة الإ�سماعيلية
وتبلغ م�ساحتها حوايل  46190فدان تقريب ًا ,وتت�أثر البحريات املرة بال�صرف املبا�شر من م�صارف
املالريا  ،4-3-2-1امل�صرف الرئي�سي وال�سيل ,ويتم ر�صد نوعية املياه بالبحرية من خالل عدد من
املواقع املو�ضحة باجلدول رقم ( )6-5واخلريطة رقم ()6-5
جدول رقم ( )6-5يو�ضح �أ�سماء و�أماكن مواقع الر�صد بالبحريات املرة الكربي وال�صغري
م�سل�سل

�إ�سم موقع الر�صد

العمق

1

الدفر�سوار( تقع فى املجرى املالحى لقناة
ال�سوي�س فى املخر ال�شماىل للبحريات املرة)

15
مرت

2

ابو �سلطان ( تقع بالقرب من املجرى املالحى
امام حمطة كهرباء ابو �سلطان)

13
مرت

3

ابو �سلطان (وهى حمطه �شاطئية تت�أثر مبياه
التربيد املن�صرفة من حمطة ابو �سلطان )

2,5
مرت

4

فايد (تقع بالقرب من املجرى املالحى )

12,5
مرت

5

فايد (حمطه �شاطئية ملنطقة فايد – تت�أثر
ب�صرف بع�ض امل�صايف )

 2مرت

6

فنارة (تقع بالقرب من املجرى املالحى )

13
مرت
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املحافظة التي تقع بها نقطة الر�صد

حمافظة الإ�سماعيلية

9

ابو رمانه (حمطه �شاطئية تت�أثر بال�صرف من
م�صرف ابو رمانه)

 3مرت

10

كربيت ( تقع بالقرب من املجرى املالحى
بعيد عن اى م�صدر للتلوث)

14
مرت

11

كربيت ( حمطه �شاطئية )

 3مرت

حمافظة ال�سوي�س

الباب األول  :الهواء

8

ابو رمانه (تقع بالقرب من املجرى املالحى)

14
مرت

الباب الثاني :المياه

7

فناره (حمطه �شاطئية تت�أثر بال�صرف من
م�صرف فناره )

2.5
مرت

الباب الثالث :األرض

خريطة رقم ( )6-5تو�ضح مواقع الر�صد بالبحريات املرة الكربي وال�صغري

�أو�ضحت نتائج الر�صد لنوعية املياه بالبحريات املرة خالل رحلة ر�صد نوفمرب  2010الآتى-:
1 .1هناك زيادة يف �شفافية املياه مما يدل علي قلة املواد العالقة بها حيث ينفذ ال�ضوء يف كل حمطات
الر�صد �إىل قاع البحرية.
2 .2يرتاوح تركيز امللوحة بني ( 40.35 – 17.25جم/لرت) ،حيث تختلف امللوحة تبع ًا لقرب منطقة
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•نتائج ر�صد نوعية املياه-:

الر�صد �أو بعدها عن امل�صارف �أو املجرى املالحى وكذلك ب�إختالف الف�صول على مدار العام.
3 .3تراوحت قيم اال�س الهيدروجيني ملياه البحريات بني ( ,)8.11 –7.17حيث ت�شري تلك القيم
�أنها يف املعدالت الطبيعية طبقا للمعايري املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية والتي ترتاوح ما بني
( )9-7.2يف هذا ال�ش�أن.
4 .4ج��اءت قيم الأك�سجني الذائب (  ) DOفى معدالتها الطبيعية حيث ت��راوح الرتكيز بني
( 7.67 – 4.5ملجم/لرت) ،وذل��ك طبقا للمعايري املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية
(12.6 -4.2ملجم  /لرت) ،ويو�ضح ال�شكل رقم ( )49- 5تركيز الأك�سجني الذائب فى
البحريات املرة.

�شكل ( )49 -5تركيز الأك�سجني الذائب يف البحريات املرة

5 .5تراوح تركيز املواد الع�ضوية ممثلة يف الأك�سجني امل�ستهلك كيميائي ًا ( )CODبني (– 7.25
15.5ملجم/لرت) يف معظم املحطات بينما زاد الرتكيز لي�صل �إيل (  21.76ملجم/لرت) عند
حمطة الر�صد رقم  9التي تت�أثر ب�صرف م�صرف �أبو رمانة ،وهذا مو�ضح بال�شكل رقم (.)50-5

�شكل ( )50-5تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائياً يف البحريات املرة
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6 .6تراوح تركيز املواد الع�ضوية متمثلة يف الأك�سجني امل�ستهلك حيوي ًا ( )BODبني ( 1.53 -0.20ملجم/
لرت) وهي قيم قليلة جدا مقارنة باملعايري املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية ( 6 -3ملجم  /لرت)
معطي ًا داللة علي عدم وجود تلوث بال�صرف ال�صحي.

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )51-5تركيز الأك�سجني امل�ستهلك حيويا يف البحريات املرة

الباب الثالث :األرض
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7 .7كان تركيز االمونيا فى احلدود الطبيعية حيث تراوح بني ( 0.15 -0.02ملجم/لرت) وهو �أقل من
املعايري العاملية الكندية ( 2.2-1.4ملجم /لرت).
8 .8كان متو�سط تركيز الفو�سفور �أي�ض ًا فى احلدود الطبيعية حيث تراوح بني ( 51.6 -24ميكروجرام/
لرت) وهو �أقل من املعايري الأمريكية ( 100-25ميكروجرام/لرت) وهي منا�سبة لنمو الهائمات
النباتية واحليوانية.
9 .9تراوح العد البكتريى للبكترييا القولونية بني ( 210×7 – 2خلية 100/مللى) يف معظم النقاط،
بينما كان هناك زيادة ملحوظة له عند نقطتى الر�صد ( 12؛  ) 13بقيم (  310× 9خلية100/مللى،
 410× 6خلية  100/مللى) على التواىل ,بينما تراوح العد للبكترييا املمر�ضة (Press E, Coli
 )bacteriaبني ( 210×6 -1خلية 100/مللى) وللبكترييا الربازية (Fecal streptococci
 )bacteriaبني (210× 5 – 1خلية 100/مللى) ,وفيما يلي �شكل رقم ( )52-5يو�ضح العد
البكتريي لبكترييا القولون الكلية النموذجية فى البحريات املرة.

�شكل ( )52-5العد البكتريي لبكترييا القولون الكلية النموذجية يف البحريات املرة

1010مل تتعدى تركيزات العنا�صر الثقيلة احلدود الطبيعية امل�سموح بها وفق ًا للمعايري الدولية ،ويو�ضح
ال�شكل رقم ( )53-5متو�سط تلك الرتكيزات.

�شكل ( )53-5متو�سط تركيز العنا�صر الثقيلة يف نقاط ر�صد البحريات املرة

1111كما ظهرت ن�سبة املبيدات الكلية ( )TPواملركبات الفينيل عديدة الكلور ( ) PCB'sبن�سب �ضئيلة
مل تتعدى احلدود امل�سموح بها وفق ًا للمعايري الدولية,
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جدول رقم ( )7-5يو�ضح �أ�سماء و�أماكن مواقع الر�صد ببحرية التم�ساح

2

حمطه �شاطئية فى اجلزء اجلنوبى من
البحرية

 3مرت

3

تقع فى املجرى املالحى للقناه فى املدخل
اجلنوبى للبحرية

 15مرت

4

تقع فى املجرى املالحى للقناه فى املدخل
ال�شماىل للبحرية

 15مرت

5

تقع فى مواجهة فندق �أيتاب

 7مرت

6

تقع فى م�ؤخرة الرتعة احللوه

 1.5مرت

7

تقع تقريبا فى منت�صف البحرية

 12مرت

8

تقع فى مواجهة مبنى الهيئة وتت�أثر مبياه
الرتعة احللوه

 7مرت

9

تقع فى املجرى املالحى اجلانبى من املدخل
اجلنوبى للبحرية

 11مرت

10

تقع فى مواجهة �شركة التم�ساح لبناء ال�سفن

 8مرت

11

تقع امام كوبرى بركى ال�صيادين

 3مرت

12

تقع فى بركة ال�صيادين

 1.5مرت
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1

تقع فى �أق�صى اجلنوب ال�شرقى من البحريه

 6مرت

حمافظة الإ�سماعيلية
الباب الرابع  :البيئة الحضرية

م�سل�سل

�إ�سم موقع الر�صد

العمق

املحافظة التي تقع بها نقطة الر�صد

الباب الثاني :المياه

تعترب بحرية التم�ساح بيئة طبيعية مميزة ملا لها من �أهمية �إقت�صادية فى �إنتاج الأ�سماك كما �أنها
تعترب مركز ًا �سياحي ًا رئي�سي ًا للتنزه والرحالت حيث تت�صل البحرية مب�سطحني مائيني هما الربكة
الغربية واملعروفة با�سم بركة ال�صيادين واملجرى املالحى لقناة ال�سوي�س.
تقع بحرية التم�ساح بنطاق حمافظة الإ�سماعيلية حيث تبلغ م�ساحتها حوايل  15كم( 2حواىل
 1900فدان) وت�شكل البحرية حو�ضا طبيعي ًا مبتو�سط عمق  10م وحتتوى ما يقرب من  90مليون
مرت مكعب من املياه املاحلة ,وت�ستقبل البحرية �صرف م�صريف املح�سمة والوادي مبا�شرة �إيل جانب
ال�صرف غري املبا�شر من م�صريف البهتيمي و �أبوجامو�س اللذان ي�صبان يف م�صرف املح�سمة ،هذا
بالإ�ضافة �إيل املياه الزائدة من ترعة الإ�سماعيلية "حفاظ ًا على منا�سيب الرتعة" التي ت�صرف فى
اجلزء الغربى للبحرية عند ملتقى م�صرف جزيرة الفر�سان ,ويو�ضح كل من اجلدول رقم ()7-5
واخلريطة رقم ( )7-5مواقع ونقاط الر�صد بالبحرية.

الباب األول  :الهواء

 7-2-4-5بحرية التم�ساح

خريطة رقم ( )7-5مواقع الر�صد ببحرية التم�ساح

•نتائج ر�صد نوعية املياه-:

�أو�ضحت نتائج الر�صد لنوعية املياه ببحرية التم�ساح خالل عام  2010ما يلي-:
1 .1تو�ضح درجة ال�شفافية �أن ال�ضوء ينفذ �إىل قاع البحرية يف كل حمطات الر�صد معطي ًا داللة علي
قلة املواد العالقة بها.
2 .2تراوح تركيز امللوحة بني ( 35.1 -1.8جم/لرت) ،وتختلف قيم الرتكيز قلي ًال ب�إختالف ف�صول
العام ،بينما تقل كثريا بالقرب من �صرف امل�صارف وتزيد بالقرب من املجرى املالحى للقناه
لتتقارب مع مياة البحر.
3 .3كانت جميع قيم الأ�س الهيدروجيني يف املعدالت الطبيعية املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية
م�شرية �إيل �أن املياه متيل قليال �إىل القلوية معطية متو�سط عام حواىل ( .) 8.08
4 .4تراوح تركيز الأك�سجني الذائب ( )DOبني ( 16.2 – 6.4ملجم/لرت) ومبتو�سط عام للبحرية
( 9.3ملجم/لرت) وتلك الرتكيزات �ضمن املعدالت الطبيعية طبقا للمعايري املتبعة بالواليات
املتحدة الأمريكية (12.6 -4.2ملجم  /لرت) ،ويو�ضح ال�شكل رقم ( )54-5تركيزات ()DO
مبواقع الر�صد املختلفة.

184

الباب األول  :الهواء
الباب الثاني :المياه

�شكل ( )54-5تركيز الأك�سجني الذائب يف بحرية التم�ساح

 5 .5تراوح تركيز املواد الع�ضوية ممثال يف الأك�سجني امل�ستهلك كيميائي ًا ( )CODبني (–9.54
15.2ملجم/لرت) بينما زاد الرتكيز عند حمطي الر�صد رقم  11.12لي�صل �إيل 24.92 ،18.8
ملجم/لرت علي التوايل ,وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)55 -5
الباب الثالث :األرض
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�شكل ( )55-5تركيز الأك�سجني امل�ستهلك كيميائياً يف بحرية التم�ساح

6 .6تراوح تركيز املواد الع�ضوية ممثال يف الأك�سجني امل�ستهلك حيوي ًا ( )BODبني ( 3.8 -1.5ملجم/لرت)
حيث مل تتعدي املعايري املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية ( 6 -3ملجم  /لرت) معطي ًا داللة علي عدم
وجود تلوث بال�صرف ال�صحي ،ويو�ضح ال�شكل رقم ( )56-5تلك الرتكيزات مبحطات الر�صد املختلفة.

�شكل ( )56-5تركيز الأك�سجني امل�ستهلك حيويا يف بحرية التم�ساح

7 .7تراوح تركيز االمونيا بني (  0.68 - 0.07ملجم /لرت) مبتو�سط عام للبحرية (  0.27ملجم/
لرت) وهي قيم طبيعية مقارنة باحلدود الكندية ( 2.2-1.4ملجم /لرت).
8 .8كان تركيز الفو�سفور الكلي يف حدود املعايري املتبعة بالواليات املتحدة الأمريكية يف معظم املحطات
حيث تراوح بني ( 110 -99.8ميكروجرام /لرت) ،يف حني زاد الرتكيز ن�سبي ًا لي�صل �إيل (396.151
ميكروجرام /لرت) عند املحطة رقم  11القريبة من حمطة الربكة ،واملحطة رقم 12علي التوايل
حيث تقع الأخرية بربكة ال�صيادين التي ي�صرف عليها عدد كبري من امل�صارف الزراعية.
9 .9تراوح العد البكتريى للبكترييا القولونية الكلية النموذجية(( )Coliform bacteria(TCبني
( 310×4 – 4خلية100/مللي) ،والعد للبكترييا املمر�ضة (  )Press E, coli bacteriaبني
( 20 - 1خلية 100/مللي)� ،أما بالن�سبة للبكترييا ال�سبحية الربازية ()Fecal streptococci
فقد ت��راوح العد بني ( 210×7 – 4خلية 100/مللي) ،ويو�ضح ال�شكل رقم ( )57-5العد
البكتريي لبكترييا القولون الكلية النموذجية بالبحرية.
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الباب األول  :الهواء

1010مل يتعدى تركيز العنا�صر الثقيلة احلدود الطبيعية امل�سموح بها وفق ًا للمعايري الدولية ،ويو�ضح
ال�شكل رقم ( )58-5متو�سط تلك الرتكيزات مبحطات الر�صد املختلفة.

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )57-5العد البكتريي لبكترييا القولون الكلية النموذجية يف بحرية التم�ساح

الباب الثالث :األرض

1111تراوح تركيز مركبات الفينيل متعددة الكلور ( )PCB'sبني ( 0.1 -0.01ميكروجرام  /لرت)
بينما تراوح تركيز املبيدات الكلية ( )TPبني ( 0.6 -0.04ميكروجرام /لرت).
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�شكل ( )58-5متو�سط تركيز العنا�صر الثقيلة يف نقاط ر�صد بحرية التم�ساح
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متتد ال�سواحل امل�صرية �إىل ما يقرب من ثالثة �أالف كيلو مرت ويبلغ طول ال�ساحل
ال�شمايل على البحر املتو�سط حوايل  1150كيلو مرت ميتد من ال�سلوم غرب ًا �إىل رفح
�شرق ًا ،ويبلغ طول �سواحل البحر الأحمر امل�صرية  1850كيلو مرت على احلو�ض الرئي�سي
للبحر الأحمر (حوايل  1200كم ) وخليجي ال�سوي�س والعقبة (حوايل  650كم ).
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ونظر ًا لدور املوانئ البحرية يف دفع عجلة التنمية الإقت�صادية وكذلك التطور ال�سريع يف
حجم التجارة العاملية وما ميكن �أن ينتج عن ذلك من زيادة يف حجم امللوثات والنفايات
التي يتم �صرفها يف البيئة البحرية ،و�إنطالق ًا من م�سئوليات وزارة الدولة ل�شئون البيئة
يف حماية البيئة و�صون مواردها من �أخطار التلوث البحري فقد مت درا�سة م�صادر تلوث
البيئة البحرية من املوانئ ورفع م�ستوى الوعي البيئي من �أجل زيادة قدرتها على منع
التلوث من ال�سفن.

الباب الثالث :األرض

تتميز معظم املناطق ال�ساحلية بجمهورية م�صر العربية بتنوع املوائل الطبيعية واملظاهر
اجلمالية للأنظمة البيئية لكل من �سواحل البحر الأحمر متمثال يف (ال�شعاب املرجانية،
غابات املاجنروف...الخ) والبحر املتو�سط متمثال يف (الأرا�ضي الرطبة – ال�سبخات،
الكثبان الرملية...الخ) ،ونظر ًا لت�ضارب امل�صالح بني اجلهات امل�ستفيدة و�إختالف
امل�شاكل البيئية من منطقة �إىل �أخرى وال�ضغوط التي تواجه �إدارة املناطق ال�ساحلية
قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية للإدارة ال�ساحلية
املتكاملة مبا يحقق الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية والتنمية امل�ستدامة وتفعي ًال
للمادة  5من القانون رقم  4ل�سنة 94واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة .2009

الباب الثاني :المياه

وتعرف املنطقة ال�ساحلية جلمهورية م�صر العربية طبق ًا للمادة رقم  39/1من قانون
البيئة رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009باملنطقة املمتدة من �شواطئ
جمهورية م�صر العربية �شاملة البحر الإقليمي واملنطقة الإقت�صادية اخلال�صة واجلرف
القاري ومتتد يف الياب�سة من ال�شاطئ �إيل الداخل �شاملة النطاق الذي يت�أثر بالبيئة
البحرية وي�ؤثر فيها مبا ال يجاوز م�سافة « 30كم» للداخل يف املناطق ال�صحراوية ما مل
تعرت�ض هذه امل�سافة �أية عوائق طبوغرافية ،ويف الدلتا حتى خط كنتور « 3+مرت».

الباب األول  :الهواء

 1-6مقدمة

 2-6املخاطر التي تتعر�ض لها املناطق ال�ساحلية والبحرية:
متثل معدالت النمو الإقت�صادي �أهم التحديات الإجتماعية والبيئية التي تواجهها الإدارة املتكاملة
للمناطق ال�ساحلية بالإ�ضافة �إىل ق�ضية التغريات املناخية ،ومتثل ال�ضغوط الناجتة عن الأن�شطة
الب�شرية (التغذية الع�ضوية ،الفلزات الثقيلة ،التلوث الع�ضوي وامليكروبي ،التلوث بالزيت ،الكائنات
الغازية) ،وال�ضغوط الناجتة عن الأن�شطة الأر�ضية (التنمية العمرانية نتيجة الزيادة ال�سكانية
وال�صناعية والزراعية) ،وال�ضغوط الناجتة عن التنمية ال�سياحية من املخاطر الرئي�سية التي تواجه
البيئة ال�ساحلية.
كما تعترب حوادث التلوث البحري من املوانئ واحدة من �أهم م�صادر تلوث البيئة املائية البحرية
وقد مت ح�صر  31حادثة خالل عام  2010منها حادثة واحدة فقط مل ينتج عنها �أ�ضرار بيئية وباقي
احلوادث قد �سببت �أ�ضرار ًا للبيئة املائية ومت تقدير التعوي�ضات لتلك الأ�ضرار مببلغ  20مليون جنيه
بخالف الغرامات املقررة طبقا للقانون رقم 4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة .2009
وتقوم وزارة البيئة بجمع البيانات اخلا�صة بتلك احلوادث من حيث موقع و�أ�سباب احلادثة وم�ساحة
امل�سطح املائي الذي ت�ضرر من جراء احلادثة ،وبعد درا�سة وحتليل تلك البيانات لعام  2010تبني �أن:
 %501 .1من احلوادث ناجتة عن م�شتقات البرتول (15حادثة).
 %302 .2من احلوادث ناجتة عن املخلفات البرتولية.
 % 16.63 .3من احلوادث ناجتة عن الزيت اخلام.
 %3.44 .4من احلوادث ناجتة عن احليوانات النافقة.
ويو�ضح ال�شكل البياين رقم ( )1-6العدد والن�سبة املئوية لنوعية املواد املت�سببة يف تلوث البيئة املائية
البحرية لعام .2010

�شكل (  ) 1-6العدد والن�سبة املئوية لنوعية امللوثات امل�ؤثرة علي البيئة املائية لعام 2010
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وقد �سجلت املوانئ البحرية �أعلى ن�سبة من املناطق التي �أ�ضريت من جراء احلوادث حيث تعر�ض ميناءي
الإ�سكندرية والدخيلة لعدد  12حادثة ،يليها كل من موانئ اليخوت والبيئة البحرية ثم نهر النيل ,ويو�ضح
ال�شكل البياين رقم ( )2-6العدد والن�سبة املئوية ملواقع حدوث تلوث البيئة املائية لعام .2010

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )2-6العدد والن�سبة املئوية ملواقع حدوث تلوث البيئة املائية لعام ,2010

الباب الثالث :األرض

وتتلخ�ص �أ�سباب وقوع احلوادث فيما يلي:
1 .1تعمد �إلقاء النفايات من ال�سفن ( 12حادث بن�سبة %40من �إجمايل احلوادث ).
�2 .2أخطاء ب�شرية.
 3 .3عدم �صيانة املعدات باملوانئ �أو الوحدات البحرية.
�4 .4سوء الأحوال اجلوية.
ويو�ضح ال�شكل البياين رق��م( )3-6العدد والن�سبة املئوية لأ�سباب حدوث تلوث البيئة املائية لعام
.2010

الباب الرابع  :البيئة الحضرية
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�شكل ( )3-6يو�ضح العدد والن�سبة املئوية لأ�سباب حدوث تلوث البيئة املائية لعام 2010

وقد و�صل عدد احلوادث بالبيئة البحرية �إيل  27حادثة منها  13حادثة بالبحر املتو�سط و 13حادثة
بالبحر الأحمر وحادثة واحدة بقناة ال�سوي�س.
ويو�ضح ال�شكل البياين رقم ( )4-6العدد والن�سبة املئوية حلوادث التلوث بكل م�سطح مائي لعام .2010

�شكل ( )4-6يو�ضح العدد والن�سبة املئوية للحوادث بكل م�سطح مائي لعام 2010
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تقوم وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالعديد من اجلهود للحفاظ علي املناطق ال�ساحلية من التلوث
وتنميتها تنمية م�ستدامة نذكر منها ما يلي:
�1 .1إعداد خطة للإدارة ال�ساحلية للمنطقة الواقعة بني مر�سى مطروح وال�سلوم بالتعاون مع حمافظة
مطروح واجلهات املعنية (املعهد القومي لعلوم البحار وامل�صايد ،الهيئة امل�صرية العامة للتنمية
ال�سياحية ،معهد بحوث ال�شواطئ ،الهيئة العامة للإ�ست�شعار عن بعد وعلوم الف�ضاء ،الهيئة العامة
للتخطيط العمراين) وجامعة كانتربيا الأ�سبانية وذلك من خالل ثالثة حمددات كما يلي:

بحتليل �إ�ستخدام وتق�سيم الأرا�ضي للمناطق التي تتعر�ض للنزاعات وت�ضارب امل�صالح مع�إعطاء �أولوية التنمية لتلك املناطق "الزراعة – ال�سياحة  -ال�صناعة�...إلخ " بنا ًءا على
خ�صائ�ص كل منطقة.
جتقييم القدرة الإ�ستيعابية لكل منطقة من خالل تقييم حدود التنمية للحفاظ على جودةاملوارد ال�ساحلية وكميتها.

أتعزيز دعم �سيا�سة الإدارة ال�ساحلية املتكاملة على امل�ستوى الوطني والإقليمي لتطويرال�سيا�سات التنموية املحلية بر�ؤية متكاملة يف �صناعة القرار.

جت�شجيع وتعزيز رفع الوعي بني اجلهات املعنية على كافة امل�ستويات ( اجلامعات واملدار�سواملجتمع املدين ) و�إ�شراكهم يف �صناعة القرار.
3 .3مت و�ضع �ضوابط ومعايري لإ�ستخدام امل�شتتات الكيميائية يف مكافحة التلوث بالزيت بهدف تقليل
الت�أثريات ال�سلبية لتلك امل�شتتات على البيئة البحرية وذلك ب�إختيار النوعية املنا�سبة منها طبق ًا
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بالتخطيط امل�ستدام لإ�ستخدامات املوارد ال�ساحلية من خالل �إعداد خطط �إدارة �ساحليةمتكاملة للمناطق ال�ساحلية ( كل حمافظة �ساحلية �أو عدد من املحافظات ت�شرتك يف بع�ض
خ�صائ�ص ال�شاطئ واملوارد والق�ضايا البيئية) وحت�سني �إدارة املوارد باملنطقة ال�ساحلية
وتفادى ت�ضارب امل�صالح بني امل�ستفيدين وامل�ستخدمني لتلك املنطقة.

الباب الثالث :األرض

�2 .2إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية ل�ل�إدارة ال�ساحلية املتكاملة ،والتي تهدف �إىل تكامل �صناعة
القرار للم�شروعات التنموية يف املناطق ال�ساحلية مبا يحقق التنمية امل�ستدامة واحلفاظ على
املوارد الطبيعية وذلك تنفيذ ًا للمادة رقم  5من قانون البيئة رقم  4ل�سنة  94واملعدل بالقانون
رقم  9ل�سنة  2009وحددت الإ�سرتاتيجية ثالث �أهداف وهم -:

الباب الثاني :المياه

أتطبيق نظم املعلومات اجلغرافية " "GISمن خالل �إعداد قاعدة بيانات متميزة ت�ستخدملدعم �إتخاذ القرار.

الباب األول  :الهواء

� 3-6إجراءات �إدارة املناطق ال�ساحلية والبحرية واحلفاظ عليها من التلوث

لنوعية الزيت وظروف كل حادثة ،كما تهدف هذه ال�ضوابط �إىل �إيجاد �آلية موحدة للموافقة
على امل�شتتات الوطنية وامل�شتتات امل�ستوردة وفقا للمعايري الدولية.
 4 .4البدء يف �إعداد خطة �إدارة �ساحلية متكاملة ملنطقة الدلتا بالتعاون مع املعهد القومي لعلوم
البحار وامل�صايد من خالل م�شروع "حوكمة النظام البيئي والتنمية امل�ستدامة لل�سواحل
واملحيطات (.")PEGASO
5 .5التعاون مع معهد بحوث ال�شواطئ واملركز القومي لبحوث املياه بوزارة املوارد املائية والري
لإع��داد خطة لتكيف دلتا النيل مع التغريات املناخية و�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر ب�أ�سلوب
الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية يهدف �إيل تعزيز قدرة م�صر للتكيف مع التغريات املناخية
و�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر ب�أ�سلوب الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية ورفع كفاءة اجلهات
املعنية بق�ضايا النحر والرت�سيب والإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية.
6 .6البدء يف �إعداد دار�سة متكاملة عن �إمكانية تخزين ثاين �أك�سيد الكربون بقاع البحر ت�شتمل على:
أمدي �إمكانية تخزين الغاز يف التكوينات اجليولوجية �أو يف �آبار البرتول امل�ستنفذة بقاعالبحر وحتديد املخاطر الناجتة عنها.
بحتديد ال�ضوابط التي يجب �إتباعها يف عملية نقل وتخزين الغاز حتت قاع البحر.جتقييم الآثار البيئية الناجمة عن نقل وتخزين الغاز على البيئة البحرية امل�صرية.7 .7مت �إ�صدار عدد من الدالئل الإر�شادية للحد من الت�أثريات ال�سلبية الناجمة عن النقل البحري
والنهري واملوانئ نذكر منها:
أالدليل الإر�شادي لدرا�سة تقييم الت�أثري البيئي للموانئ واملرا�سي النهرية.بالدليل الإر�شادي لتطبيق نظام الإدارة البيئية باملوانئ البحرية.جالدليل الإر�شادي ملنع التلوث الناجم عن ال�سفن.دالدليل الإر��ش��ادي لتطبيق نظام الإدارة البيئية باملوانئ واملرا�سي وال��وح��دات النهريةاملتحركة.
8 .8البدء يف �إعداد درا�سة لتقييم الو�ضع البيئي للموانئ البحرية بتخ�ص�صاتها ( جتارية رئي�سية،
برتولية� ،صيد ،تعدينية� ،سياحية ) ....تهدف �إىل تطبيق نظام الإدارة البيئية عليها.
9 .9رفع القدرات امل�ؤ�س�سية لدى مديري �شئون البيئة مبوانئ ومرا�سي ال�صيد.
1010تنفيذ الربنامج القومي لر�صد املياه ال�ساحلية منذ عام  1998وحتى الآن.
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بد�أ الربنامج القومي لر�صد املياه ال�ساحلية يف عام  1998بهدف �إن�شاء قاعدة بيانات لنوعية
املياه ال�ساحلية مب�صر ولتح�سني جودة البيانات من خالل تدريب �أفراد املعاهد البحثية القائمني على
عمليات الر�صد وقد بد�أ متويله من هيئة املعونة الدمناركية حتى عام  2004ولأهمية �إ�ستمرار وا�ستدامة
الربنامج فقد بد�أ جهاز �شئون البيئة بتمويله منذ  2004وحتى الآن.
وينفذ هذا الربنامج �أربع رحالت مو�سمية ( مار�س – مايو – يوليو – �سبتمرب ) يف العام لر�صد
نوعية مياه البحر حيث يتم قيا�س الآتي-:
1 .1ال�شواهد العينية "بقع الزيت ،املخلفات ال�صلبة واخلطرة...الخ".

3 .3العد البكتريي (البكترييا القولونية – البكترييا الكروية ال�سبحية – بكترييا االي�شري�شياكوالي)
حيث تعي�ش تلك البكترييا يف �أمعاء ومعدة الإن�سان والكائنات احلية ووجودها يف املياه يعترب
م�ؤ�شر لوجود تلوث بال�صرف ال�صحي ،ويتم مقارنة النتائج باملعايري الأوروبية 1988/واملعايري
امل�صرية  1996/وهي كما يلي-:

الباب الثاني :المياه

2 .2الظروف الهيدروجرافية مثل "درجة احلرارة ،الأك�سجني الذائب ،امللوحة ،التو�صيل الكهربي،
الأ�س الهيدروجيني".

الباب األول  :الهواء

 4-6الربنامج القومي لر�صد املياه ال�ساحلية:

أ 500خلية 100/مل لبكترييا القولون الكلية النموذجية (.)Total Coli formب 100خلية 100/مل لبكترييا االي�شري�شياكوالي (.)E.Coli4 .4املتغريات الهيدروكيميائية ( كلوروفيل_�أ ،امل��واد العالقة ،ال�شفافية) الأم�لاح املغذية
(النيرتوجني الكلى ،ال�ن�ترات ،النرتيت ،الأمونيا ،الفو�سفور الن�شط والفو�سفور الكلى
وال�سيلكات الفعالة).

الباب الثالث :األرض

-ج 100خلية 100/مل لبكترييا القولون ال�سبحية الربازية (.)faecal streptococci

حيث ا�ستخدمت كل من هذه املتغريات كم�ؤ�شرات ميكن اال�ستدالل من خاللها على نوعية وجودة
املياه ال�ساحلية والظروف امل�ؤثره عليها فى الأوقات والأماكن املختلفة حيث �أ�سفرت نتائج الر�صد عن
عام  2010عما يلي:
يتم تنفيذ برنامج الر�صد يف كل رحلة ب�أخذ العينات من  30موقع على طول �ساحل البحر املتو�سط
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 ،ويو�ضح اجلدول رقم ( )1-6واخلريطة رقم ()1-6
�أ�سماء حمطات الر�صد.
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 1-4-6نوعية مياه البحر املتو�سط:

جدول (� )1-6أ�سماء ورموز حمطات الر�صد على �ساحل البحر املتو�سط
اال�سم

الرمز

اال�سم

الرمز

ال�سلوم
مطروح
باجو�ش
مارينا
�سيدي كرير
النوبارية
الهانوفيل
بيطا�ش
الدخيلة
املك�س
امليناء ال�شرقي
املعهد القومي لعلوم البحار وامل�صايد
اجلانب ال�شرقي من امليناء ال�شرقي
اجلانب الغربي من امليناء ال�شرقي
ال�شاطبي

Me1
Me2
Me4a
Me6
Me7a
Me8
Me9
Me10
Me10a
Me11
Me12
Me14
Me15
Me16
Me17a

�سيدي جابر
املنتزه
غرب �أبو قري
�شرق �أبو قري
حمطة الكهرباء
املعدية
ر�شيد 1
ر�شيد 2
الربج
دمياط
اجلميل  -غرب
اجلميل – �شرق
بور�سعيد
العري�ش
رفح

Me17b
Me19
Me20
Me21
Me23
Me25
Me29
Me31
Me33
Me35
Me39
Me40
Me41
Me44
Me47a

خريطة (  ) 1-6مواقع املحطات اخلا�صة بر�صد نوعية مياه البحر املتو�سط
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أ كان تركيز الأك�سجني الذائب (� )DOأعلى من احلد الأدين امل�سموح به للمياه ال�ساحلية املتعارفعليه دولي ًا (  4ملجم /لرت) يف جميع املحطات ،حيث تراوح بني ( 7.9- 4.2ملجم/لرت) وكانت
معظم القيم فى نقاط الر�صد �أعلى من مثيالتها فى العام املا�ضي ,ويو�ضح ال�شكل رقم ()5-6
مقارنة بني متو�سط الرتكيز خالل الأعوام  2010 - 2008على طول �ساحل البحر املتو�سط.

الباب األول  :الهواء

وجاءت نتائج ر�صد نوعية مياه البحر املتو�سط كما يلي-:
1 .1القيا�سات الفيزيائية:

الباب الثاني :المياه

ب تراوحت قيم تركيز امللوحة خالل عام  2010بني (  39.28 - 28.15جم/لرت).ج �سجلت �أعلى �شفافية للمياه يف القطاع الغربي املمتد من ال�سلوم وحتى البيطا�ش غرب الإ�سكندريةبينما كانت �أقل �شفافية مبنطقة الدلتا وهذا نتيجة طبيعية لكونها �أمام م�صبات النهر.

الباب الثالث :األرض

�شكل ( )5-6مقارنة بني متو�سط تركيز الأك�سجني الذائب ( )DOعلى �ساحل البحر املتو�سط خالل الأعوام من 2010- 2008

د تراوحت قيم الأ�س الهيدروجيني  PHبني (  ) 7.2 - 6.3وهي تعد طبيعية لنوعيةاملياه بالبحر.

2 .2القيا�سات الكيميائية

أ�سجل تركيز النيرتوجني الكلي هذا العام �إنخفا�ض تدريجي خالل الأربع رحالت ،حيث كانت�أعلى قيمة ( 0.29ملجم /لرت) يف حمطة بور�سعيد خالل �شهر مايو و�أقل قيمة يف حمطة باجو�ش
( 0.054ملجم /لرت) خالل �شهر �سبتمرب.
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ه تراوحت درجات احلرارة بني(  ) 31 - 19.8وهي متثل احلدود الطبيعية للمياه يف ف�صولالعام املختلفة.

ومبقارنة متو�سط تركيز النيرتوجني الكلي تالحظ �أن هناك �إنخفا�ض تدريجي يف الرتكيز خالل
الفرتة من � 2007إيل  2010و�صل �إيل �أق�صاه خالل  ،2010وذلك كما هو مبني بال�شكل رقم (.)6-6

�شكل ( )6-6مقارنة بني متو�سط تركيز النيرتوجني الكلي على �ساحل البحر املتو�سط خالل الأعوام من 2010- 2007

ب كانت قيم تركيز الأمونيا منخف�ضة ،ورغم التباين يف تلك القيم خالل العام �إال �أنها �أظهرت�إنخفا�ض ملحوظ يف بداية ونهاية العام يف معظم املحطات ،وقد �سجلت �أعلى قيمة يف حمطة
بور�سعيد (  0.44ملجم /لرت) و�أقل قيمة فى حمطة باجو�ش ( 0.003ملجم /لرت) وهذا مو�ضح
بال�شكل رقم (.)7-6

�شكل ( )7-6مقارنة بني تركيز االمونيا على �ساحل البحر املتو�سط خالل الأربع رحالت لعام2010
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جتفاوتت قيم الكلوروفيل_�أ حيث ج��اء �أق��ل تركيز ( 0.23ميكروجرام/لرت) باملنطقةاملرجعية باجو�ش و�سجلت �أعلى قيمه يف حمطة بور�سعيد واجلميل غرب ( 13.03 - 15.05
ميكروجرام/لرت) على التوايل ،ويبني ال�شكل رقم ( )9-6تلك القيم خالل عام .2010

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )8-6مقارنة بني متو�سط تركيز الأمونيا على �ساحل البحر املتو�سط خالل الأعوام من 2010- 2008

الباب األول  :الهواء

ويو�ضح ال�شكل رقم ( )8-6مقارنة بني متو�سط تركيز الأمونيا خالل الفرتة من  2008اىل 2010حيث
يت�ضح �أن هناك �إنخفا�ض وا�ضح له خالل عام  2010عن العامني ال�سابقني يف معظم حمطات الر�صد.

الباب الثالث :األرض

ومبقارنة متو�سط تركيز الكلوروفيل_�أ لعام  2010مبثيله يف العامني ال�سابقني تالحظ وجود �إنخفا�ض
له عام  2010يف معظم املواقع عن الأعوام ال�سابقة ،وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)10-6
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�شكل ( )9-6مقارنة بني تركيز الكلوروفيل_�أ على �ساحل البحر املتو�سط خالل الأربع رحالت لعام 2010

�شكل ( )10-6مقارنة بني متو�سط تركيز الكلوروفيل_�أ على �ساحل البحر املتو�سط خالل الأعوام من 2010- 2008

 أ كان تركيز النرتيت منخف�ض جد ًا حيث �سجلت �أعلى قيمة له يف حمطة امليناء ال�شرقي( 0.03ملجم /لرت) وجاءت �أقل قيمة يف حمطة ال�سلوم (  0.001ملجم /لرت).
 ب تراوح تركيز النرتات بني (  0.115 ،0.007ملجم /لرت). ج �أعطي تركيز الف�سفور الكلى قيم �ضئيلة جد ًا ،حيث تراوح بني (  0.078 ،0.015ملجم/لرت)وكان �أعلى تركيز يف حمطة املك�س و�أقل تركيز يف املحطة املرجعية باجو�ش.
مما �سبق يت�ضح �أن تركيز املغذيات خالل رحالت الر�صد لعام  2010جاء منخف�ضا يف معظم
نقاط الر�صد مما يعد دليال علي خف�ض معدالت التلوث.

3 .3القيا�سات البكرتيولوجية

جاءت نتائج العد البكتريي جيدة يف كثري من املواقع معطية داللة علي خلو املياه من التلوث
الربازي� ،إال �إنها تعدت احلدود يف بع�ض من مواقع الر�صد ( الدخيلة ،املك�س ،امليناء الغربي،
�شرق �أبوقري ،ر�شيد ،الربج) وقد يرجع ذلك لوجود �صرف �صحي بتلك املناطق.
ويو�ضح كل من �شكل رقم ( )11-6و�شكل رقم ( )12-6العد الإحتمايل للبكترييا على طول
�ساحل البحر املتو�سط خالل عام .2010
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الباب األول  :الهواء
الباب الثاني :المياه

�شكل ( )11-6متو�سط العد البكتريي لبكترييا القولون الكلية النموذجية على �ساحل البحر املتو�سط خالل عام 2010

الباب الثالث :األرض

�شكل ( )12-6متو�سط العد البكتريي لكل من بكترييا االي�شري�شياكوالي وبكترييا القولون ال�سبحية خالل عام2010
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وبوجه عام فقد �أظهرت نتائج التحاليل املختلفة وجود حت�سن يف نوعية مياه البحر املتو�سط
يف عام  2010مقارنة بالأعوام ال�سابقة وذلك نتيجة للجهود التي تبذل من خالل التعاون مع اجلهات
املعنية ولتكثيف و�إ�ستمرار عمليات املراقبة والتفتي�ش وتنفيذ برامج توفيق الأو�ضاع للمن�ش�آت ال�صناعية
التي ت�صرف بطريق مبا�شر �أو غري املبا�شر وكذلك تنفيذ بع�ض امل�شروعات الريادية التى تهدف
لتح�سني نوعية املياه بالبحريات املت�صلة باملتو�سط.

 2-4-6نوعية املياه بالبحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة
مت تنفيذ �أربع رحالت خالل  2010لر�صد نوعية املياه ب�سواحل البحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س
والعقبة ب�صفة مو�سمية يف  22حمطة ر�صد تغطي كافة الأن�شطة ال�سكانية والتنموية بواقع  8حمطات
على �ساحل البحر الأحمر و 8حمطات على خليج ال�سوي�س و 6حمطات على خليج العقبة ،ويو�ضح كل
من اجلدول رقم ( )2-6واخلريطتني رقم (� )3-6 ،2-6أ�سماء ومواقع تلك املحطات.
جدول (� )2-6أ�سماء ورموز حمطات الر�صد اخلا�صة ب�ساحل البحر الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة
اال�سم )خليج ال�سوي�س)

الرمز

اال�سم ( البحر الأحمر)

الرمز

اال�سم ( خليج العقبة)

الرمز

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

SU1

الغردقة� -أمام �شرياتون
الغردقة

RE4

�شرم ال�شيخ ( حممية را�س
حممد)

AQ1

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

SU2

�سفاجا -ال�ساحل ال�شمايل
للمدينة

RE7

مدخل ميناء �شرم ال�شيخ

AQ2

فى منطقة ميناء ال�صيد
بعتاقة

SU3

�سفاجا -امام �شركة
فو�سفات البحر الأحمر

RE8

داخل ميناء �شرم ال�شيخ

AQ3

ميناء العني ال�سخنة

SU5-a

احلمراوين� -شمال امليناء

RE10

نخلة التل  -يف منطقة
املحمية

AQ5

العني ال�سخنة

SU5

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

RE11

را�س نوبار – خارج
منطقة املد

AQ8

را�س غارب– جنوب
املدينة
(حقول ا لبرتول)

SU7

الق�صري� -أمام ميناء
الفو�سفات

RE12

نويبع (مر�سى مكيلبة)-
يف منطقة املحمية

AQ11

را�س �شقري-اما امليناء

SU9

مر�سي علم� -أمام امليناء
خارج منطقة املد

RE14

الطور -ال�شاطئ العام
للمدينة خارج منطقة املد

SU13
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بئر �شالتني – �أمام ميناء
�صيد الأ�سماك

RE15

الباب األول  :الهواء
الباب الثاني :المياه

خريطة ( )2-6مواقع حمطات ر�صد نوعية املياه ب�ساحل البحر الأحمر

الباب الثالث :األرض
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خريطة ( )3-6مواقع حمطات ر�صد نوعية املياه ب�ساحل خليجي ال�سوي�س والعقبة

وقد �أ�شارت نتائج الر�صد خالل مار�س ،مايو ،يوليو و�سبتمرب 2010/لنوعية املياه بكل من البحر الأحمر
وخليجي ال�سوي�س والعقبة �إيل الآتي-:

 1-2-4-6نوعية مياه �ساحل البحر الأحمر
1 .1القيا�سات الفيزيائية:
أكان تركيز الأك�سجني الذائب (� )DOأعلي من احلد الأدن��ى امل�سموح به (4ملجم /لرت) يفجميع حمطات الر�صد ،م�سج ًال �أعلى قيمة له ( 7.8ملجم/لرت) مبحطة الغردقة ( )RE4خالل
مار�س ،و�أقل قيمة له ( 5.8ملجم /لرت) يف حمطة بئر �شالتني ( )RE15خالل مايو ،وقد يرجع
�سبب هذا الإنخفا�ض لأن�شطة �صيد الأ�سماك باملنطقة ,ويبني ال�شكل رقم ( )13-6تركيزات
الأك�سجني الذائب باملحطات املختلفة خالل .2010

�شكل ( )13-6مقارنة بني تركيز الأك�سجني الذائب  DOعلى �ساحل البحر الأحمر خالل الأربع رحالت لعام 2010

بمل ي�ستدل علي وجود تلوث حراري حيث تراوحت درجات احلرارة بني ( 35.2 - 19.8درجة)وهي م�ستويات طبيعية باملناطق ال�ساحلية املختلفة خالل ف�صول العام.
ج كان هناك تغريات طفيفة للملوحة حيث تراوحت بني ( 43.7 - 39.4جم/لرت).د تراوحت قيم الأ�س الهيدروجيني بني ( ) 8.2 - 8.1مع الأخذ يف االعتبار امل�ستوى العام لكلمنطقة ,وقد �إت�ضح مما �سبق �أن القيا�سات الفيزيائية املختلفة كانت فى م�ستوياتها الطبيعية
و�أن ت�أثري امللوثات من م�صادر ال�صرف �أو الن�شاط الب�شرى بالبحر الأحمر مازال حمدود ًا.
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أ�سجل تركيز النرتوجني الكلي متو�سط عام ( 0.92ملجم/لرت) ,ويو�ضح ال�شكل رقم ()14-6وجود �إنخفا�ض ملحوظ يف تركيز النيرتوجني الكلي يف �شهر يوليو وقد يرجع ذلك لقلة �أن�شطة
املواينء الواقعة على طول ال�ساحل يف هذا الوقت.

الباب األول  :الهواء

2 .2القيا�سات الكيميائية

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )14-6مقارنة بني تركيز النيرتوجني الكلي على �ساحل البحر الأحمر خالل الأربع رحالت لعام2010
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�شكل ( )15-6مقارنة بني متو�سط تركيز الأمونيا على �ساحل البحر الأحمر خالل الأعوام 2010-2009

الباب الثالث :األرض

ب تراوح تركيز الأمونيا خالل عام  2010بني (  0.02 - 0.0004ملجم /لرت) ومبقارنة متو�سطالرتكيز هذا العام بالعام ال�سابق تالحظ وجود �إنخفا�ض كبري ،ويرجع ذلك لإجراءات احلد
من ال�صرف من امل�صادر الربية ,ويو�ضح ال�شكل رقم ( )15-6مقارنة بني متو�سط الرتكيز
على طول �ساحل البحر الأحمر خالل الأعوام .2010 – 2009

ج�سجل كلوروفيل_�أ املوجود ك�صبغة �أ�سا�سية يف الهائمات النباتية تركيزات منخف�ضة هذاالعام عن العام ال�سابق يف معظم النقاط وهذا نتيجة طبيعية لإنخفا�ض تركيز املغذيات باملياه
كما �سبق تو�ضيحة ،وقد تراوحت القيم بني ( 1.52 - 0.04ميكروجرام/لرت) ويو�ضح ال�شكل
رقم ( )16-6مقارنة بني متو�سط تركيز الكلورفيل _�أ خالل الأعوام .2010 – 2009

�شكل ( )16-6مقارنة بني متو�سط تركيز الكلوروفيل_�أ على �ساحل البحر الأحمر خالل الأعوام 2010-2009

كان هناك تفاوت يف تركيز الفو�سفور الكلى من حمطة �إىل �أخرى حيث جاءت �أعلى قيمة (0.116
ملجم/لرت) يف حمطة احلمراوين ) (Re10خالل مار�س ,وكان متو�سط الرتكيز �أقل من مثيله يف
العام ال�سابق يف معظم حمطات الر�صد وذلك كما هو مو�ضح بال�شكل رقم (.)17-6

�شكل ( )17-6مقارنة بني متو�سط تركيز الفو�سفور الكلي على �ساحل البحر الأحمر خالل الأعوام 2010-2009
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جاءت جميع قيم العد البكتريي يف احلدود امل�سموح بها خالل معظم �أوقات ال�سنة ،و�إن كان هناك
�إرتفاع ًا ب�سيط ًا للعد البكتريي خالل يوليو مبحطة بئر �شالتني ( ،)Re15وقد يرجع ذلك لل�صيد
الع�شوائي ووجود �أعداد كبرية من القوارب البدائية وتزايد عدد امل�صطافني خالل هذا الوقت ,ويو�ضح
ال�شكل رقم ( )18-6العد البكتريي لبكترييا القولون الكلية النموذجية وال�شكل رقم ( )19-6العد
البكتريي لبكترييا االي�شري�شيا كوالي وبكترييا القولون ال�سبحية.

الباب األول  :الهواء

3 .3القيا�سات البكرتيولوجية

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )18-6متو�سط العد البكتريي لبكترييا القولون الكلية النموذجية على �ساحل البحر الأحمر خالل عام 2010
الباب الثالث :األرض
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

�شكل ( )19-6متو�سط العد البكتريي لكل من بكترييا االي�شر�شياكوالي وبكترييا القولون ال�سبحية على طول �ساحل البحر
الأحمر خالل عام 2010

 2-2-4-6نوعية مياه �ساحل خليج ال�سوي�س
1 .1القيا�سات الفيزيائية:
أجاء تركيز الأك�سجني الذائب (� )DOأعلى من احلد الأدنى امل�سموح به ،وقد �سجلت �أعلى قيمة(  9.8ملجم/لرت) مبحطة ميناء ال�صيد بعتاقة ( )SU3يف مار�س و�أقل قيمة ( 4.4ملجم/
لرت) يف حمطة الق�صري( )SU7يف �سبتمرب وهي مازالت �أعلي من احلد امل�سموح به ,ويو�ضح
ال�شكل رقم ( )20-6مقارنة تركيز الأك�سجني الذائب يف الف�صول املختلفة خالل .2010

�شكل ( )20-6مقارنة بني تركيز الأك�سجني الذائب  DOعلى �ساحل خليج ال�سوي�س خالل الأربع رحالت لعام 2010

بجاءت درجة احلرارة يف امل�ستوي الطبيعي للمياه ال�ساحلية خالل ف�صول ال�سنه.-جتراوحت امللوحة بني (  ) 42.3 - 39.5م�شرية مل�ستويات طبيعية باملياه يف املنطقة.

2 .2القيا�سات الكيميائية
أجاء تركيز النيرتوجني الكلي منخف�ض ًا يف جميع املحطات خالل يوليو مما يرجح قلة الأن�شطةيف هذا الوقت ،وكانت �أقل قيمة (  0.09ملجم /لرت) مبحطة ر�أ�س �شقري ( )SU9و�إرتفع
الرتكيز ن�سبي ًا يف اجلزء ال�شمايل من اخلليج عند حمطات بور توفيق  Su1و ميناء ال�صيد
بعتاقة  ،Su3ويرجع ذلك لت�أثر تلك املناطق بوجود �صرف �صناعي و�صحي ,بينما كانت هناك
زيادة وا�ضحة للرتكيز ( 7,5ملجم /لرت) يف حمطة معهد علوم البحار  ,SU2ويبني ال�شكل رقم
( )21-6تلك الرتكيزات خالل عام .2010
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الباب األول  :الهواء

ب�أظهرت نتائج تركيزات الأمونيا �إنخفا�ض ملحوظ هذا العام عن العام ال�سابق وقد يرجع ذلكللجهود املبذولة من اجلهات املعنية للحد من ال�صرف على مياه خليج ال�سوي�س ,ويو�ضح ال�شكل
رقم ( )22-6مقارنة بني متو�سط تركيز الأمونيا على طول �ساحل خليج ال�سوي�س خالل الأعوام
.2010 – 2009

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )21-6مقارنة بني تركيز النيرتوجني الكلي على �ساحل خليج ال�سوي�س خالل الأربع رحالت لعام 2010

الباب الثالث :األرض

ج�أظهرت قيم الكلوروفيل_�أ �إنخفا�ض يف مناطق الر�صد على �ساحل خليج ال�سوي�س ماعداحمطة ميناء ال�صيد بعتاقة  Su3حيث �سجلت �إرتفاع ًا ملحوظ وقد يرجع ذلك �إىل ت�أثرها بوجود
ال�صرف ال�صحي وال�صناعي ,وتراوحت القيم بني ( 3.5 ،0.12ميكروجرام  /لرت) ،ويو�ضح
ال�شكل رقم (  )23-6مقارنة بني تركيزات الكلوروفيل_�أ بخليج ال�سوي�س خالل عام .2010
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

�شكل ( )22-6مقارنة بني متو�سط تركيز الأمونيا على �ساحل خليج ال�سوي�س خالل الأعوام 2010 -2009

�شكل ( )23-6مقارنة بني تركيز الكلورفيل_�أ على �ساحل خليج ال�سوي�س خالل الأربع رحالت لعام 2010

دجائت نتائج الفو�سفور الكلى منخف�ضة هذا العام عن العام ال�سابق يف جميع نقاط الر�صد بخليجال�سوي�س ب�إ�ستثناء حمطة ر�أ�س �شقري ( )SU9حيث �سجلت �إرتفاع ب�سيط عن العام ال�سابق
وقد يرجع ذلك لأن�شطة ميناء الفو�سفات باملنطقة ,ويو�ضح ال�شكل رقم (  )24-6مقارنة بني
متو�سط الرتكيز خالل الأعوام .2010 -2009

�شكل ( )24-6مقارنة بني متو�سط تركيز الفو�سفور الكلي على �ساحل خليج ال�سوي�س خالل الأعوام 2010 – 2009

وبوجه عام فقد �سجلت جميع مناطق خليج ال�سوي�س تركيزات منخف�ضة للمغذيات ب�إ�ستثناء املنطقة
ال�شمالية منه فهي من املناطق ذات الوفرة الغذائية.
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جاءت نتائج الر�صد خالل عام � 2010أقل من احلدود امل�سموح بها بجميع املحطات علي خليج
ال�سوي�س ماعدا حمطة ر�أ�س غارب  ,SU7ويو�ضح ال�شكل رقم (  ) 25-6مقارنة بني متو�سط العد
البكتريي لبكترييا القولون النموذجية الكلية على طول �ساحل خليج ال�سوي�س.

الباب األول  :الهواء

3 .3القيا�سات البكرتيولوجية

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )25-6متو�سط العد البكتريي لبكترييا القولون الكلية النموذجية على �ساحل البحر الأحمر خالل عام 2010
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

أجاء تركيز الأك�سجني الذائب � DOأعلي من احلد الأدنى امل�سموح ،وقد �سجلت �أعلى قيمة له( 7.4ملجم/لرت) خالل مايو مبحطة ر�أ�س نوبار( )Aq8و�أقل قيمة (  5.6ملجم /لرت) خالل
يوليو يف حمطة مدخل ميناء �شرم ال�شيخ ( )Aq2وقد يرجع هذا الإنخفا�ض �إىل تزايد الأن�شطة
ال�سياحية يف هذا الوقت من العام ,ويو�ضح ال�شكل رقم (  ) 26-6مقارنة بني تركيز الأك�سجني
الذائب خالل الأربع رحالت لعام .2010

الباب الثالث :األرض

 3-2-4-6نوعية مياه �ساحل خليج العقبة
1 .1القيا�سات الفيزيائية:

�شكل ( )26-6تركيز الأك�سجني الذائب  DOعلى �ساحل خليج العقبة خالل الأربع رحالت لعام 2010

بمل ي�ستدل علي وجود �أي تلوث حراري بخليج العقبة وقد �سجلت درجة احلرارة �أق�صى معدل لهاخالل �شهر يوليو.
جكان الأ�س الهيدروجيني يف املعدل الطبيعي له خالل العام.-دتراوحت قيم امللوحة بني ( 59.91 - 38.24جم/لرت).

2 .2القيا�سات الكيميائية
أتراوح تركيز النيرتوجني الكلي بني (  3.04 - 0.07ملجم/لرت ) ,ويو�ضح ال�شكل رقم ( )27-6مقارنة بني تركيز النيرتوجني الكلي بخليج العقبة خالل عام .2010

�شكل ( )27-6مقارنة بني تركيز النيرتوجني الكلي على �ساحل خليج العقبة خالل الأربع رحالت لعام 2010
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

�شكل ( )29-6مقارنة بني متو�سط تركيز الكلوروفيل_�أ على �ساحل خليج العقبة خالل الأعوام 2010 - 2009

الباب الثالث :األرض

ججاءت قيم تركيزات الكلوروفيل_�أ يف جميع نقاط الر�صد على طول �ساحل خليج العقبةمنخف�ضة مقارنة بالعام ال�سابق وقد �إقرتن ذلك ب�إنخفا�ض تركيز املواد العالقة (  22.1ملجم/
لرت) وزيادة �شفافية عامود املياه (  6مرت) �إال �أنه لوحظ زياده فى الرتكيز مبحطة ()AQ3
داخل ميناء �شرم ال�شيخ وقد يرجع ذلك لزيادة الأن�شطة التنموية بتلك املنطقة ،ويو�ضح ال�شكل
رقم ( )29-6مقارنة بني متو�سط تركيز الكلورفيل_�أ خالل الأعوام .2010-2009

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )28-6مقارنة بني متو�سط تركيز الأمونيا على �ساحل خليج العقبة خالل الأعوام 2010 – 2009

الباب األول  :الهواء

بجاءت تركيزات الأمونيا على طول �ساحل خليج العقبة هذا العام منخف�ضة �إنخفا�ض ملحوظ يفجميع نقاط الر�صد حيث تراوحت القيم هذا العام مــــــا بني (  0.043 - 0.001ملجم /لرت )
وذلك نتيجة قلة الأن�شطة اخلارجية امل�ؤثرة ،ويو�ضح ال�شكل رقم ( )28-6مقارنة بني متو�سط
تركيز االمونيا على طول ال�ساحل خالل الأعوام .2010 – 2009

د�أظهر متو�سط تركيز الفو�سفور الكلى هذا العام �إنخفا�ض ملحوظ عن العام ال�سابق ويرجع ذلكللجهود املبذولة للحد من م�صادر التلوث على خليج العقبة ,ويو�ضح �شكل رقم (  )30-6مقارنة
بني متو�سط تركيز الفو�سفور الكلي خالل الأعوام .2010 – 2009

�شكل ( )30-6مقارنة بني متو�سط تركيز الفو�سفور الكلي على �ساحل خليج العقبة خالل الأعوام 2010 - 2009

3 .3القيا�سات البكرتيولوجية
جاءت نتائج العد البكتريي �أقل من احلدود امل�سموح بها مو�ضحة عدم وجود تلوث بكتريي
وذلك يف جميع املحطات (مناطق املحميات الطبيعية) ،ب�إ�ستثناء حمطتي  Aq2مدخل ميناء
�شرم ال�شيخ و Aq11نوبيع ،حيث �سجلتا �أعداد من البكترييا تفوق احلدود امل�سموح بها لكل من
بكترييا االي�شري�شياكوالي والبكترييا الكروية ال�سبحية وذلك ب�سبب الن�شاط ال�سياحي وزيادة
�أعداد مراكب الغط�س و�أعداد الزوار من راغبى الغط�س ،ويو�ضح ال�شكل رقم ( )31-6وال�شكل
رقم ( )32-6متو�سط العد الإحتمايل لكل من بكترييا القولون الكلية النموذجية وبكترييا
االي�شري�شياكوالي والبكترييا الكروية ال�سبحية على طول �ساحل خليج العقبة لعام .2010
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الباب األول  :الهواء
الباب الثاني :المياه

�شكل ( )31-6متو�سط العد البكتريي لبكترييا القولون الكلية النموذجية على طول �ساحل خليج العقبة خالل عام 2010

الباب الثالث :األرض

مما �سبق يت�ضح بوجه عام �أن نتائج ر�صد القيا�سات املختلفة لنوعية مياه كل من �ساحل البحر
الأحمر وخليجي ال�سوي�س والعقبة �أ�شارت �إيل �أن حالة نوعية املياه جيدة من حيث م�ستويات
املغذيات وال�صحة العامة (العد البكتريي للأنواع املختلفة من البكترييا).
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

�شكل ( )32-6متو�سط العد البكتريي لكل من بكترييا االي�شري�شياكوالي وبكترييا القولون ال�سبحية على طول �ساحل خليج
العقبة خالل عام 2010

 5-6اجلهود املبذولة لتقليل الآثار ال�سلبية علي البيئة البحرية:
1 .1مت �إ��ص��دار الأدل��ة الإر�شادية اخلا�صة بتطبيق نظام الإدارة البيئية باملوانئ واحل��د من
الت�أثريات البيئية ال�سلبية الناجمة عن �أن�شطة النقل البحري والنهري ومنع التلوث الناجم
عن ال�سفن.
.2

.3

.4
.5

2مت �إعداد �إ�ستمارات �إ�ستبيان ت�صنيف املوانئ البحرية (جتارية رئي�سية ،برتولية� ،صيد،
تعدينية� ،سياحية) لتطبيق نظام الإدارة البيئية باملوانئ امل�صرية �إبتداء ب�إ�ستبيان الو�ضع
البيئي للموانئ و�إ�ستكمال قواعد البيانات البيئية اخلا�صة بكل ميناء و�إنتهاء بتوفيق
الأو�ضاع البيئية.
3البدء يف �إع��داد تقرير تو�صيفي عن الو�ضع البيئي احل��ايل للموانئ البحرية يهدف �إىل
امل�ساعدة يف و�ضع خطة عمل لتوفيق الأو�ضاع البيئية للمواين البحرية ( �سفاجا البحري،
�سفاجا التعديني،احلمراوين�،أبوطرطور للفو�سفات،الر�أ�س احلجرية�،أبو الغ�صون,بور�سعيد
البحري،بور�سعيد لل�صيد،بور�سعيد ال�سياحي،ال�شركة امل�صرية للغاز امل�سال ب�إدكو ،ميناء
�سيدي كرير ( �سوميد)،امليناء ال�شرقي لل�صيد بالأنفو�شي ،ميناء دمياط،الأتكة(
4تنفيذ برنامج تدريبي ملديري �شئون البيئة مبوانئ ومرا�سي ال�صيد للتعريف بالإطار الت�شريعي
لتطبيق نظام الإدارة البيئية يف موانئ ومرا�سي ال�صيد ،والتعريف بالإدارة البيئية للموانئ
البحرية والتخ�ص�صية وكيفية تطبيق نظام الإدارة البيئية مبوانئ ال�صيد.
5امل�شاركة يف �أعمال اللجنة الدائمة للموانئ التخ�ص�صية بقطاع النقل البحري.

 6-6الر�ؤية امل�ستقبلية :
�1 .1إ�ستكمال خطط الإدارة ال�ساحلية املتكاملة لل�سواحل امل�صرية حيث مت �إعداد خطة للإدارة
ال�ساحلية ملنطقة بور�سعيد ومنطقة مطروح وجارى �إعداد خطط �إدارة �ساحلية لباقي املناطق
ال�ساحلية منها (الإ�سكندرية – الدلتا).
2 .2توفيق الأو�ضاع البيئية جلميع املوانئ واملرا�سي بجميع تخ�ص�صاتها ب�إعداد درا�سة متكاملة
وفقا لنظام الإدارة البيئية.
�3 .3إعداد خطوط �إر�شادية لتطبيق نظام الإدارة البيئية بالرت�سانات البحرية وور�ش بناء و�إ�صالح
الوحدات البحرية والنهرية.
�4 .4إ�ستخدام النماذج الريا�ضية يف تقييم الأ�ضرار البيئية.
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الباب الثالث :األرض

واجهت النظم البيئية والتنوع البيولوجي الكثري من التحديات وال�صعاب متثلت يف تدهور
املوائل والأنواع الغازية وال�صيد املخالف واجلمع اجلائر خا�صة للنباتات الطبية والتنمية
ال�ساحلية غري املخططة ،لذلك كان البد من تقييم الأثر البيئي لهذه املتغريات واملعوقات
وو�ضع �أولويات العمل على مواجهتها والتعرف على القيمة الإقت�صادية احلقيقية لرثواتنا
من املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي حتى ميكن تقدير هذه الرثوة و�أخذها يف الإعتبار
عند و�ضع �سيا�سات التنمية املختلفة.

الباب الثاني :المياه

�أ�صدرت م�صر العديد من الت�شريعات التى حتمى البيئة وت�صون املوارد الطبيعية و�أنواع
احليوانات والنباتات وكان من �أهمها القانون رقم  53ل�سنة  1996لوزارة الزراعة
والقانون رقم  102ل�سنة  1983لإن�شاء و�إدارة املحميات الطبيعية والقانون رقم 124
ل�سنة  1983لتنظيم و�إدارة الرثوة ال�سمكية والقانون رقم  4ل�سنة  1994واملعدل بالقانون
رقم  9ل�سنة  2009حلماية البيئة الذى يحظر �صيد احلياة الربية وي�ضع ال�ضوابط
لإ�ستغاللها .وتالزم ًا مع هذه اجلهود فقد �صدرت اخلطة الوطنية للعمل البيئى مب�شاركة
جميع اجلهات املعنية بالدولة واملنظمات الأهلية حيث تتكامل مبادرات حماية البيئة
مع جميع القطاعات الإقت�صادية والإجتماعية مبا يدعم التنمية امل�ستدامة لرثواتنا
خالل الفرتة من عام  2002حتى عام  2017مبا فى ذلك ما �أقرته �إ�سرتاتيجية �صون
التنوع البيولوجي التي �أ�صبح من ال�ضروري العمل على تطويرها مبا يتنا�سب واملتغريات
الكثرية التي ظهرت خالل الفرتة املا�ضية وا�ستدعت �إ�ضافة بنود كثرية �إليها تتعلق بتغري
املناخ والت�صحر والتعامل مع الأنواع املعدلة وراثي ًا وغري ذلك من املواد التي مل تتناولها
الإ�سرتاتيجية احلالية ب�شكل منا�سب.

الباب األول  :الهواء

 1-7املقدمة
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خريطة ( )1-7املحميات الطبيعية احلالية وامل�ستقبلية فى م�صر

 2-7حيوية النظم البيئية
ت�شمل خريطة البيئات امل�صرية عدد  22جمموعة رئي�سية بها و�صف للمناطق احل�ضرية ،اجلزر،
احلطيات ،الواحات ،الكثبان الرملية ،ال�صخور الر�سوبية ،ال�صخور املتحولة والنارية ،املياه املفتوحة،
قنوات املياه العذبة ،بحريات املياه العذبة ،ال�سبخات ،العيون الدافئة (العني ال�سخنة – عيون مو�سى)،
ال�شعاب املرجانية ،و�أ�شجار املاجنروف .كذلك تق�سم كل بيئة �إىل عدة �أق�سام يعتمد كل منها على
ال�صفات املورفولوجية ،و�أهم الع�شائر النباتية واحليوانية التى تقطنها.

خريطة (  )2-7البيئات امل�صرية
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�صورة ( )1-7تقوم ال�شعاب املرجانية
بجذب العديد من ال�سائحني
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وملا كانت �أعداد ال�سائحني يف تزايد م�ستمر ،فقد مت تقييم �سعة النظام البيئي لل�شعاب املرجانية
وخا�صة يف مناطق الغو�ص بالقرب من الغردقة و�شرم ال�شيخ فقد مت التعرف على الأمناط ال�سنوية
وال�شهرية لتوزيع الأن�شطة الرتفيهية يف مناطق الغو�ص ( 40منطقة) يف ر�أ�س حممد ،وامل�ؤثرات الناجتة
عن حالة بيئة ال�شعاب املرجانية .تراوحت �أعداد الزائرين بغر�ض الغو�ص �أو ال�سباحة ال�سطحية
( )Snorkelingيف كل منطقة من عدة �آالف �إىل �أكرث من � 70ألف غط�سه �سنوي ًا .لذلك ق�سمت
مناطق الغو�ص �إىل جمموعات خمتلفة من حيث �أثر الأن�شطة الرتفيهية على بيئة ال�شعاب املرجانية.
وقد �أظهرت الدرا�سة �أنه يوجد  6مناطق غو�ص ت�ستخدم �إ�ستخدام ًا يفوق املعدل العاملي (� 15ألف
غط�سه �سنوي ًا) يف حني تراوحت املناطق الأخرى ما بني �إ�ستخدام متو�سط و�أقل من املتو�سط .كما
�أو�ضحت الدرا�سة �أن مناطق الغو�ص التي متت درا�ستها متثل  %60من مناطق ال�شعاب املرجانية و�أن
املناطق الأخرى ( )%40هي مناطق مغلقه وحممية.

الباب الثالث :األرض

فيما يخ�ص البيئات البحرية فقد �أثبتت الدرا�سات بقطاع
حماية الطبيعة �أن املناطق البعيدة عن الأن�شطة الب�شرية تزداد
ن�سبة ال�شعاب املرجانية بها بدرجة كبرية ( %41زيادة يف منطقة
�أبو رمادا) يف حني �أن املناطق التي بها �أن�شطة ب�شرية تكون الزيادة
طبيعية ( )%7-5نتيجة وجود ن�سبة من التلوث �أو البيئة غري املواتية
مما ي�ساعد على منو امل�ستعمرات اجلديدة من املرجانيات اللينة
التي تنمو على ح�ساب ال�شعاب املرجانية ال�صلبة ،وفى مناطق
�أخرى كان هناك تدهور وا�ضح يف بيئة ال�شعاب املرجانية (مثل
منطقة الفنادير و�شعاب �سابينا).

الباب الثاني :المياه

 1-2-7ال�شعاب املرجانية

الباب األول  :الهواء

مت و�ضع الت�سجيالت اخلا�صة بكل نوع من الكائنات من حيث الزمن واملكان ومعدل الت�سجيل فى
الفرتات الزمنية املختلفة ،كما مت �إعداد برنامج متطور لعمل تنبوء بالتوزيع اجلغرافى للأنواع بناء
على نوعية الرتبة وطوبوغرافية املكان ودرجة احلرارة ونوع البيئة والتوزيع احلقيقى الذى مت ت�سجيله،
فعلى �سبيل املثال �أو�ضحت الت�سجيالت �أن الغزال امل�صرى كان يقطن الكثري من املوائل امل�صرية ،والآن
ينح�صر التنبوء بوجوده فى ثالثة مناطق حمددة فى ال�صحراء ال�شرقية والغربية وجنوب �سيناء.
وترجع �أهمية هذا التنبوء للتوزيع اجلغرايف للأنواع �إىل �أنه ي�سمح بالتعرف على التهديدات التى
يتعر�ض لها كل نوع من الكائنات احلية النباتية واحليوانية وبالت�إىل يتم �إتخاذ الإجراءات اخلا�صة
للإقالل من معدل فقد التنوع البيولوجى مثل توفري احلماية خا�صة فى املحميات الطبيعية و�إعداد
وتنفيذ برامج الإكثار للأنواع املهددة.

 2-2-7بيئة �أ�شجار املاجنروف (ال�شورى)
تعترب بيئة �أ�شجار املاجنروف فى البحر الأحمر من �أهم البيئات التي �أهتم بها قطاع حماية
الطبيعة حيث �شارك فى درا�ستها وحمايتها العديد من �أ�ساتذة اجلامعة واملراكز البحثية وخرباء
وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي وباحثي البيئة فى القطاع ،وكانت النتيجة توفر قدر كبري من
املعلومات عن بيئة �أ�شجار املاجنروف من حيث الأنواع� ،أماكن وجودها ،م�ساحتها ،التجمعات احلية
النباتية واحليوانية بها ،الكثافة العددية ،الإنتاجية الأولية ،بيولوجية وبيئة �أ�شجار املاجنروف ،الو�ضع
الإجتماعي والإقت�صادي لل�سكان حولها� ،أثر الأن�شطة الب�شرية على بيئة �أ�شجار املاجنروف و�أي�ض ًا
حماوالت الإ�ستزراع الناجحة التي متت خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية.
يوجد نوعان من �أ�شجار املاجنروف فى البحر الأحمر هما �أفي�سينيا مارينا Avicennia marina

وريزوفورا ميكروناتا  Rhisophora mucronataويعترب نوع الأفي�سينيا مارينا �أكرث النوعني �إنت�شار ًا
حيث مت ت�سجيله فى  28منطقة على امتداد �ساحل البحر الأحمر واجلزر وخليج العقبة فى كل من ر�أ�س
حممد ونبق فى حني يبد�أ نوع الريزوفورا ميكروناتا فى الإنت�شار فى املنطقة اجلنوبية فقط (�شالتني
وما حولها) وما بعد احلدود امل�صرية ،وتعترب �أهم املناطق التى يتواجد فيها �أ�شجار املاجنروف هى
جزر املنقار ،القي�سوم ،وادى اجلمال ،حماطة وال�ساحل اجلنوبى ل�سفاجا.

 3-2-7البيئة اجلبلية
�أثبتت الدرا�سة �أن جبال �سانت كاترين عالية الإرتفاع تلعب دور ًا هام ًا يف العزل الوراثي بني الوديان،
وهي متثل ال�سبب الرئي�سي يف تباين كثري من الع�شائر يف الوديان املختلفة لنف�س النوع ،حيث تعمل
كحاجز طبيعي لإنتقال اجلينات عن طريق حبوب اللقاح وكذلك البذور مما ي�ؤدي �إىل تباعد �أفراد
الع�شرية الواحدة وزيادة العزل عن بع�ضها .من جهة �أخرى �أظهرت ح�شرة مثل ح�شرة البق عدم وجود
فروق جوهرية بني �أفراد ع�شريتها يف الوديان املختلفة ب�سبب ما متتاز به هذه احل�شرة من قدرة عالية
على الإنت�شار والإنتقال بني الوديان .كما �أو�ضحت الدرا�سة �أي�ض ًا تطور ت�صاحبي بن�سبة  %71بني نبات
اللوبيد وبني ح�شرة الأنرثوفورا ،ومل تظهر الدرا�سة تطور ت�صاحبي بني نبات احلرجل وح�شرة البق.
تتمثل التهديدات الرئي�سية للتنوع الأحيائى فى املناطق اجلبلية فى الأن�شطة الب�شرية (ال�صيد –
التحطيب – االجتار فى الأنواع – االمتداد العمراين) هذا بالإ�ضافة �إىل الأنواع الغازية التي دخلت
حديث ًا و�أي�ض ًا التغريات املناخية والكوارث الطبيعية (�أهمها ال�سيول).

 4-2-7عوامل تدهور البيئات الطبيعية فى م�صر:
تدهور الأر�ض يعني حدوث تغيريات يف املكونات الع�ضوية وغري الع�ضوية بها تخل بالتوازن الطبيعي
فيما بينها ،مما ي�ؤدي �إىل خف�ض �إنتاجيتها� ،أو فقدها بالكامل .وتعترب عملية تدهور الأر�ض عملية
معقدة ت�سببها عوامل خمتلفة ،طبيعية وكيميائية وبيولوجية .وتقدر الدرا�سات �أن  %15من امل�ساحة
228

 1-3-7تنوع املوائل
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جذبت م�صر �إنتباه امل�ستك�شفني والعلماء ب�سبب موقعها الفريد من نوعه بني �أفريقيا و�آ�سيا،
ب�سواحلها الطويلة للبحر الأبي�ض املتو�سط يف ال�شمال ( 970كم) والبحر الأحمر يف ال�شرق (1100
كم) .وت�ضم م�صر تنوع ًا كبري ًا فى املوائل واملناخات ال�صغرى حتوى �أنواع ًا متعددة من النباتات
واحليوانات الربية واملجتمعات املحلية .وت�شمل املوائل الأر�ضية واملائية املناطق ال�صحراوية واجلبال
وال�سهول واملنحدرات وم�ستنقعات املياه املاحلة والأرا�ضي الرطبة واملياه العذبة واملياه البحرية.

الباب الثاني :المياه

 3-7حالة البيئات

الباب الثالث :األرض

ويرجع تدهور الأر�ض يف النطاقات ال�ساحلية ال�شمالية �إىل الرعي اجلائر ،حتويل �أرا�ضي املراعي �إىل
زراعات مطرية و�أرا�ضي مروية ،عمليات الإجنراف الهوائي واملائي ،و�إىل �أ�ساليب �إدارة الأر�ض غري
املنا�سبة وحمدودية وفعالية امل�شاركة ال�شعبية ،هذا بالإ�ضافة �إىل ما تعانيه هذه املنطقة من م�شكلة
الألغام الأر�ضية امل�ضادة للأفراد والدبابات املنت�شرة يف م�ساحات كبرية يف منطقة ال�ساحل ال�شمايل
وال�صحراء الغربية التي خلفتها احلرب العاملية الثانية يف منطقة العلمني وحتى حدود م�صر الغربية
مبا يقرب من  17.5مليون لغم �إحتلت م�ساحة تزيد على ربع مليون فدان �صاحلة للزراعة .وكذلك
�إقامة العديد من امل�شروعات التنموية التي كان لها الأثر البالغ على مظاهر التنوع البيولوجي.
�أي�ض ًا هناك العديد من التهديدات الأخرى التي تتمثل يف عمليات الرعي اجلائر للنباتات ال�سيما الطبية
منها ،و�صيد احليوانات الربية الذى يتم خارج نطاق املحميات الطبيعية ،والتحطيب يف ال�صحراء
ال�شرقية والغربية للتدفئة والوقود ،واالمتداد العمراين املتزايد ،و�سياحة ال�سفاري يف املناطق غري
امل�أهولة بال�سكان� ،أي�ض ًا التغريات املناخية التي �أدت �إىل املزيد من اجلفاف و�إرتفاع درجة احلرارة
وقلة الأمطار يف تلك املناطق.

الباب األول  :الهواء

الكلية للأر�ض يف العامل قد تدهورت بدرجات متفاوتة ب�سبب الأن�شطة الب�شرية .ومن هذه امل�ساحة
تدهور نحو  %55ب�سبب الإجنراف املائي %28 ،ب�سبب التعرية بالرياح %12 ،ب�سبب عوامل كيميائية
(الت�شبع باملاء وزيادة امللوحة ..الخ) .والأ�سباب الرئي�سية لهذا التدهور هي الإفراط يف الرعي (ي�سبب
 %34من التدهور) ،و�إزالة الغابات ( ،)%29الأن�شطة الزراعية غري املنا�سبة ( ،)%28اال�ستغالل
املفرط للأر�ض ( ،)%7والأن�شطة الأخرى غري الزراعية (حوايل  .)%2وي�سمى تدهور الأر�ض يف
املناطق القاحلة و�شبة القاحلة بالت�صحر .وقد قدر �أن نحو  %30من م�ساحات �أرا�ضي املراعي يف هذه
املناطق قد �أ�صابها الت�صحر بدرجات خمتلفة.

خريطة ( )3-7املناطق النباتية يف �شمال �أفريقيا وجنوب غرب �آ�سيا

فمثال من الناحية النباتية ،ت�ضم م�صر �أربع مناطق نباتية (احلديدى وح�سني : )2000
1 .1نطاق البحر الأبي�ض املتو�سط منطقة ال�صحراء الكربى الإنتقالية الإقليمية (Mediterranean-
 Sahara regional transition zone (MS – XVIII).وي�ضم هذا النطاق املنطقة حول البحر
الأبي�ض املتو�سط ،املتمثل فى ال�ساحل ال�شم�إىل للبحر مب�صر.
2 .2نطاق �صحراء ال�سند الكربى ( ،)XVII – SS( ) zone regional Sindian-Saharaوالذي
ي�ضم اجلزء الأكرب من م�صر.
3 .3النطاق الإيرانو -طوراين ذو مركز التوطن الإقليمي للكائنات regional Turanian-Irano
 ،)IT( endemism of centerوالذي يت�ضمن جمموعة �سيناء اجلبلية ال�ضخمة يف �سيناء
وبع�ض املناطق يف ال�صحراء ال�شرقية مل�صر (على �سبيل املثال جبال اجلاللة).
4 .4النطاق ال�ساحلى الإنتقايل الإقليمي ( ،)XVI – Sa( zone transition regional Sahelالذى
ي�ضم منطقة جبل علبة اجلبلية يف جنوب �شرق م�صر (بعد احلديدى وح�سني .)2002

 1-1-3-7البيئة البحرية (البحرين املتو�سط والأحمر):
تتمتع البيئة البحرية للبحرين املتو�سط والأحمر بالعديد من املوائل والأنواع املتوطنة واملهددة
بالإنقرا�ض وخا�صة جميع الثدييات البحرية ( 17نوع) وال�سالحف البحرية (� 4أنواع) و�أ�سماك
القر�ش (�أكرث من  20نوع)� ،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 ( 209نوع) ،الرخويات (�أكرث من  800نوع) ،الق�شريات
( 600نوع) ،اجللد �شوكيات ( 350نوع) .ورمبا مئات الأنواع الأخرى التي مل تكت�شف بعد وخا�صة فى
املنطقة الإقت�صادية اخلال�صة والعميقة فى ك ًال من البحرين الأحمر واملتو�سط.
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مت ر�صد حاله ال�شعاب املرجانية خالل الفرتة من عام 2001
وحتى  2010فى �أكرث من  120منطقة بالبحر الأحمر وخليج
العقبة ب�إ�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 �صورة ( )2-7تعترب ال�شعاب املرجانية من �أهم
فى املناطق التى ال ت�شملها احلماية .كما �أن املناطق البعيدة عن النظم البيئية البحرية على م�ستوى العامل
الأن�شطة الب�شرية قد �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.
من خالل الرحالت احلقلية التي مت تنفيذها للمنطقة مت م�سح عدد  8مواقع هم (الفن�ستون – هو�س
ريف مر�سي �شجرة – �شعاب �صمداي – �شعاب نكاري – هاو�س ريف �شم�س علم – ر�أ�س بغدادي –
�شلينيات وادي اجلمال (قطعة ق�شطة) – وجزيرة روكي ) وذلك للوقوف علي حالة ال�شعاب املرجانية

الباب الثالث :األرض

 2-1-3-7حالة ال�شعاب املرجانية
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خل�ص تقرير جهاز �شئون البيئة مبنا�سبة حوادث االفرتا�س ملجموعة من ال�سائحني على �شواطئ
مدينة �شرم ال�شيخ �إىل النقاط التالية :توعية ال�سائحني وتدريب املراقبني وترقيم �أ�سماك القر�ش
و�إعداد وتنفيذ برنامج بحثي لأ�سماك القر�ش وتنفيذ بروتوكول الطوارئ والعالج الطبي وتطبيق
الإجراءات الدولية الواجب �إتباعها من قبل ال�سفن التي تعرب م�ضيق تريان وتنظيم ال�صيد وحتديد
مناطق للعوم بوا�سطة �شباك متنع دخول �أ�سماك القر�ش �إىل تلك املناطق على �سواحل �شرم
ال�شيخ .ويتطلب ذلك توفري املوارد املالية الالزمة وتوفري اجلهود من كافة اجلهات املعنية بالبيئة
وال�سياحة.

الباب الثاني :المياه

ظاهرة الإفرتا�س فى �سمك القر�ش فى خليج العقبة بالبحر الأحمر
�أفادت الدرا�سة التى �أعدتها منظمة حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بري�سيجا) عن
�أنواع �أ�سماك القر�ش بالبحر الأحمر �إىل  33نوع ًا ،بينما ت�شري الدرا�سات احلديثة التي تقوم بها
حمميات البحر الأحمر �إىل �أن عدد الأنواع التي مت ت�سجيلها هو  17نوع ًا فقط ،بالرغم من توافر
و�سائل الر�صد احلديثة مثل �أجهزة الغو�ص والت�صوير وقيا�س كيمياء املاء .وتظهر هذه النتيجة �أن
هناك فقد للتنوع البيولوجي فى �أ�سماك القر�ش ي�صل �إىل  %30من عدد الأنواع التي مت ت�سجيلها
خالل اخلم�سني عام ًا املا�ضية .يرجع ذلك �إىل عدة عوامل ميكن تلخي�صها فى النقاط التالية:
الزيادة امل�ضطردة يف التفاعالت بني الإن�سان و�أ�سماك القرو�ش خالل الأعوام املا�ضية ومنها �إرتفاع
درجه حرارة املياه وتغذيه الأ�سماك والقرو�ش وال�صيد اجلائر وطبيعة قاع البحر الأحمر وخليج
العقبة و�إلقاء خملفات ال�سفن واملراكب العابرة مل�ضيق تريان.

من ناحية التعر�ض لظاهرة االبي�ضا�ض والأمرا�ض التي ت�صيب ال�شعاب املرجانية وقد مت �إ�ستخدام
طريقة  Line Transectبطول  10مرت وبتكرار  3مرات علي عمق 10-5مرت بكل موقع .ويتم ت�سجيل
البيانات التي يتم جتميعها يف مناذج جتميع البيانات التي مت �إعدادها عن طريق حمميات حاجز
ال�شعاب املرجانية العظيم  Great Barrier Reef Marine Park Authorityحيث تراوحت ن�سبة
الغطاء املرجاين باملواقع ما بني  %100-31وهي ن�سبة عالية باملقارنة باملواقع يف �شمال البحر الأحمر
مما يدل علي كثافة الغطاء املرجاين يف املنطقة اجلنوبية وهو الذي يدعمه العديد من الدرا�سات
والأبحاث التي متت علي البحر الأحمر حيث �أو�ضحت هذه الدرا�سات �أن هناك زيادة يف كثافة الغطاء
املرجاين يف اجلزء اجلنوبي من البحر الأحمر عنه يف اجلزء ال�شمايل وذلك نتيجة لقلة امل�ؤثرات
الب�شرية ال�سلبية باملنطقة اجلنوبية ,الأمر الذي يدعو �إىل �ضرورة املحافظة علي هذه املوارد الطبيعة
املتواجدة باملنطقة اجلنوبية من البحر الأحمر.
هذا وقد مت تقييم �سعة النظام البيئي لل�شعاب املرجانية وخا�صة يف مناطق الغو�ص من خالل
درا�سة الأمناط ال�سنوية وال�شهرية لتوزيع الأن�شطة الرتفيهية يف �أكرث من  60موقع غو�ص.
تراوحت �أعداد الزائرين يف كل منطقة غو�ص بني 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
يف بيئة ال�شعاب املرجانية خالل الع�شرة �أعوام املا�ضية والتي و�صلت �إىل �أكرث من  600خمالفة للفنادق
واملن�ش�آت ال�سياحية والعائمات البحرية والأفراد ،الأمر الذي �أدى �إىل تدمري بع�ض م�ساحات من
ال�شعاب املرجانية.
كما �أظهرت امل�سوحات امليدانية يف مناطق ا�ستخراج �أ�سماك الزينة (�أكرث من  50نوع) تدهور
بيئة ال�شعاب املرجانية مبقارنتها مبناطق قريبة م�شابهه و�أن هناك �إنخفا�ض ملحوظ يف �أنواع و�أعداد
الأ�سماك ،وبناء عليه مت �إتخاذ الإجراءات بحظر �صيد وت�صدير �أ�سماك الزينة.

� 3-1-3-7أ�شجار املاجنروف
�أثبتت الدرا�سات التي متت من خالل �إ�ستخدام �أجهزة
الإ�ست�شعار عن بعد والفح�ص امليداين �أن امل�ساحة الكلية لبيئة
�أ�شجار املاجنروف قد و�صلت �إىل ما يزيد عن  700هكتار بنهاية
عام  2009مقارنة بـ 525هكتار عام  .2002ويعود ذلك �إىل وقف
التعديات عليها ،وحماية �أ�شجار املاجنروف و�إ�ستزراعها يف كثري
من املناطق خالل ال�سنوات املا�ضية حيث مت �إ�ستزراع �أكرث من �صورة (� )3-7أ�شجار املنجروف مبحميات
البحر الأحمر
 50فدان ب�أكرث من � 50ألف �شتلة من كال النوعني من �أ�شجار
الأفي�سينيا والريزوفورا و�إن�شاء امل�شاتل فى كل من نبق و�سفاجا ووادي اجلمال و�شالتني .كما مت �إجراء
درا�سة بيولوجية عن �أ�شجار املاجنروف من حيث �أحجامها� ،إرتفاعها ،كثافتها ،الإنتاجية الأولية،
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وفرتة تكوين �أزهارها وبذورها .و�أثبتت هذه الدرا�سة �أي�ض ًا زيادة كثافة التنوع البيولوجي يف بيئة
�أ�شجار املاجنروف وي�شمل الطحالب عدد ( 36نوع) ،احل�شرات عدد ( 40نوع) ،الق�شريات عدد (82
نوع) ،الرخويات عدد ( 65نوع) ،اجللد �شوكيات عدد ( 17نوع) ،الأ�سماك عدد ( 22نوع) ،والتي
تعترب معظمها �أ�سماك �إقت�صادية (تعمل بيئة �أ�شجار املاجنروف كحا�ضنة ل�صغار الأ�سماك التي ترعى
يف بيئتها نظر ًا لوفرة الغذاء بها).

 4-1-3-7الأرا�ضى الرطبة

الباب الثاني :المياه

عدد  11عملية ر�صد للنباتات الطبيعية مت خاللها ت�سجيل عدد  114نوع من النباتات من�إجمايل  196نوع م�سجل مبنطقة حممية الربل�س.

الباب الثالث :األرض

تعترب الوظائف االيكولوجية والبيولوجية التى ت�ؤديها الإرا�ضى الرطبة فى جمال احلفاظ على
التوازن البيئي 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 �إىل اجلنوب حتى و�سط �أفريقيا.
وقد مت ر�صد  120نوع من النباتات املوجودة مبحمية الربل�س (نباتات اجلزر ـ نباتات ال�ساحل الرملي
املح�صور بني البحر املتو�سط والبحرية والذي مير به الطريق الدويل ) حيث �أ�ستمر برنامج الر�صد
من �شهر نوفمرب  2009حتى �شهر مايو  2010نظر ًا ل�سقوط الأمطار وظهور النباتات احلولية .كذلك مت
ر�صد النباتات املوجودة مبحمية وادى الريان (منطقة العيون ـ مناطق بحريات الريان) ومل ي�سفر عن
تغري كبري فى حالة الأنواع نتيجة لثبوت الطق�س وعدم �سقوط كمية كبرية من الأمطار حيث مت ر�صد
 56نوع ًا نباتي ًا .وقد �شهد �شهر دي�سمرب  2010هطول كمية كبرية من املطر ملرة واحدة حيث �سيجرى
ر�صد النبات مع بداية ربيع  2011للوقوف على مدى التغري احلادث فى حالة البيئة النباتية باملحمية.
بر�صد النباتات مبحميات املنطقة ال�شمالية (مناطق الإرا�ضى الرطبة) تبني الآتى:
عدد  7عمليات ر�صد للنباتات الطبيعية مت خاللها ر�صد  50نوع من النباتات تنتمي ايل41جن�س و  24عائلة نباتية ،من �إجمايل الأعداد امل�سجلة مبحمية �أ�شتوم اجلميل والبالغ  77نوع.

بر�صد الطيور مبحميات املنطقة ال�شمالية (مناطق الإرا�ضى الرطبة) تبني الآتى:

عدد  11عملية ر�صد للطيور مبنطقة حممية الربل�س �أ�سفرت عن ت�سجيل  95نوع من �إجمايلعدد  117نوع.
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عدد 12عملية ر�صد للطيور مت خاللها ر�صد عدد  53نوع من الطيور متثل عدد  37جن�س وعدد 22عائلة ،وت�شكل الطيور املائية منها عدد  39نوع ًا بن�سبة  %73وطيور الياب�سة عدد  15نوع ًا
بن�سبة  %27من �إجمايل عدد  118نوع م�سجلة مبحمية �أ�شتوم اجلميل من �أ�صل عدد  223نوع
باملراجع املختلفة.

�إ���س��ت��م��رت �أع � �م� ��ال ر�� �ص ��د التنوع
ال�ب�ي��ول��وج��ي يف حم�م�ي��ات الأرا� �ض��ي
الرطبة (الزرانيق – �أ�شتوم اجلميل
الربل�س – ق��ارون – وادي الريان– �سيوه – �سالوجا وغزال –– وادي
العالقي) .فبالن�سبه للطيور و�صل عدد
الطيور التى مت ر�صدها لعام  2009فى
حممية الزرانيق �إىل  126.000طائر،
�شكل ( )1-7مقارنة بني �أعداد الطيور لعدة حمميات لعام 2009
�أما حممية �أ�شتوم اجلميل فقد و�صل
العدد �إىل  34.000طائر ،وفى حممية قارون �إىل  30.000طائر ،وفى حممية الربل�س �إىل 28.036
طائر ،وفى حممية وادى الريان و�صل العدد �إىل  11.000طائر .من ال�سابق جند �أن حممية الزرانيق
مير بها �أكرب عدد من الطيور وذلك لأنها تقع فى قلب خط الهجرة القادم من �آ�سيا و�شمال �أوروبا.
ويو�ضح ال�شكل ( )2-7التغري يف �أعداد الطيور املهاجرة التي مت ر�صدها فى حممية الزرانيق خالل
الأعوام املا�ضية من عام  2005حتى عام  2009وقد تبني التزايد امل�ستمر فى �أعداد الطيور من عام
� 2005إىل عام  2008ويعود ذلك �إىل عدة عوامل �أهمها الدقه فى عمليات الر�صد ووقف عمليات
�صيد الطيور منذ ع��ام  2006وحتى
الآن وال��زي��اده امل�ضطرده ف��ى بع�ض
الأنواع املهاجره .بينما فى عام 2009
جن��د �أن ع��دد ال�ط�ي��ور تناق�ص عن
عام  2008وذلك لقلة �أع��داد الطيور
احل��وام��ه (خا�صة اللقلق الأبي�ض)
ب�سبب ع��دم هبوب ري��اح اخلما�سني
خ�ل�ال ��ش�ه��ر �إب��ري��ل ك�م��ا ه��و معتاد
ويو�ضح اجلدول التاىل �أنواع و�أعداد �شكل ( )2-7التغري يف �أعداد الطيور التى مت ر�صدها فى حممية الزرانيق من عام 2009 - 2005
الطيور فى الزرانيق عام .2010
جدول ( )1-7عدد الأنواع والعدد الكلى للطيور لعام  2010من �شهر يناير حتى مايو
ال�شهر

يناير

فرباير

مار�س

�أبريل

مايو

عدد الأنواع

67

60

86

84

80

املجموع

13662

9277

15566

10584

6863
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�شكل ( )3-7عدد �أنواع الطيور لعام  2010من �شهر يناير حتى مايو

الباب الثالث :األرض

�شكل ( )4-7العدد الكلى للطيور لعام  2010من �شهر يناير حتى مايو
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�أظهرت نتائج ر�صد الطيور يف حممية قارون وجود جتمعات كبرية لتع�شي�ش كال من طائرالنور�س القرقطي وطائر اخلطاف ال�صغري ( )larusgenei – stena albifrousوالتي تعترب
الأكرب مقارنة باملواقع املختلفة يف م�صر حيث كانت ن�سبة الفق�س تزيد علي  %90فى الأول بينما
تقل قلي ًال فى طائر اخلطاف نظر ًا لتح�سن �إجراءات احلماية التي �إتخذتها املحمية وخا�صة
�أثناء فرتات التع�شي�ش.

 5-1-3-7املراعى
تعترب مناطق املراعى املوجودة مبحميات علبة ووادى العالقى
فى اجلنوب والعميد فى ال�شمال و�سيناء من �أهم مناطق املراعى
املوجودة مب�صر .فمثال فى منطقة جبل علبة ،ي�سكن �أهاىل علبة
فى �أر�ضهم ال�شا�سعة فى م�ضارب ،بحيث تقيم كل �أ�سرة �صغرية
م�سكنها بالقرب من بقية م�ساكن العائلة الكبرية وتتجمع عائالت
القبيلة فى منطقة واحدة ويف�ضلون ال�سكنى على م�سافة من البئر
�صورة (� )4-7أن�شطة الرعي مبحمية
لأن البئر تطرقها الأقدام الغريبة والقريبة ،وكلمة (امل�ضارب)
وادي العالقى
عبارة عن مناطق ملكيات عرفية متوارثة عن اجلدود والآباء
توجد بينها حدود متعارف عليها و�إ�ستغالل املوارد داخل امللكية العرفية ينظمها �صاحب امللكية بالن�سبة
لرعى الغرباء بها وكذلك ح�صة املياه ومواعيد جلبها من الآبار و اجلمامات و�أي�ض ًا قطع الأ�شجار لبناء
البيوت وكوقود.

 4-7حالة واجتاه الأنواع احليوانية
 1-4-7الر�صد
فى �إطار برامج الر�صد واملتابعة لفرتات زمنية حمدودة وفى متابعة لنف�س �أعمال الر�صد للأنواع
الوطنية ،مت ر�صد املوارد الطبيعية املوجودة داخل نطاق املحميات الطبيعية املختلفة من �شعاب
مرجانية ,نباتات املاجنروف ,ح�شائ�ش بحرية ,خيار البحر ,ثدييات بحرية� ,سالحف بحرية� ,إىل
جانب ر�صد العديد من الظواهر الطبيعة التي ت�ؤثر علي البيئة البحرية مثل ظاهرة ابي�ضا�ض ال�شعاب
نتيجة �إرتفاع درجة حرارة املياه ,كذلك مت �إ�ستمرار �أعمال الر�صد البيئي لل�شعاب املرجانية –
املاجنروف – ال�سالحف البحرية – نوعية املياه – طيور وذلك لعام .2010

 1-1-4-7بيئة ال�شعاب املرجانية
�أو ًال :برنامج ر�صد ومتابعة الغطاء املرجاين
مت الإنتهاء من �إ�ستمرار برنامج ر�صد ومتابعة ال�شعاب املرجانية لعام  2010 /2009للعام التا�سع
على التوايل حيث بدء يف عام  2001وذلك ب�إ�ستخدام نف�س الطريقة وهي ت�صوير املربعات الثابتة
) )Photo Permanent Quadratesالتي تعتمد علي ت�صوير املربعات بكل موقع كل عام وحتليلها
ب�إ�ستخدام برنامج ) .(Image Pro Express 4.0وقد مت خالل العام احلايل �إعادة ر�صد املواقع التي
مت تثبيتها يف  2003 – 2001حيث مت �إعادة ت�صوير عدد  35مربع يف عدد  8مواقع مبنطقة الغردقة
(جزيرة �أم جمعر – �شعاب كارلو�س – الفنادير – �شعاب الفانو�س – جزيرة اجلفتون ال�صغري –
�شعاب �سابينا – �شعاب ق�شطة – قطعة �أبو رمادا) وكذلك عدد  36مربع يف عدد  9مواقع باملنطقة
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ثانياً :متابعة ظاهرة �إبي�ضا�ض ال�شعاب بالبحر الأحمر
مت �إ�ستكمال تنفيذ خطة املتابعة لظاهرة �إبي�ضا�ض ال�شعاب يف البحر الأحمر وذلك عن طريق
م�سح بع�ض املناطق الهامة بالبحر الأحمر التي ميكن �أن حتدث بها تلك الظاهرة مثل جزيرتي روكي
والزبرجد ،حيث مت م�سح ال�شعاب املرجانية من حولهما خالل رحلة حقلية يف �شهري يوليو و�أغ�سط�س
وقد �أ�سفرت �أعمال امل�سح عن عدم وجود تلك الظاهرة ،كذلك مت توزيع � 310إ�ستبيان يتناول الإ�ستف�سار
عن املعلومات اخلا�صة بظاهرة �إبي�ضا�ض ال�شعاب علي مراكز الغو�ص ومراكب ال�سفاري حيث مت تلقي
عدد � 195إ�ستبيان وجميعهم مل يتم ت�سجيل تلك الظاهرة بهم.

الباب األول  :الهواء

اجلنوبية من �سفاجا حتى منطقة وادي اجلمال ( �شعاب ال�شحر – �شعاب بانوراما – الفن�ستون –
�صمداي – نكاري – قطعة ق�شطة – ر�أ�س بغدادي  -هاو�س ريف �شم�س علم  -جزيرة روكي) .وقد
تراوحت ن�سبة الغطاء املرجاين باملواقع ما بني  %100-31وهي ن�سبة عالية باملقارنة باملواقع يف �شمال
البحر الأحمر مما يدل علي كثافة الغطاء املرجاين يف املنطقة اجلنوبية وهو الذي يدعمه العديد من
الدرا�سات والأبحاث التي متت علي البحر الأحمر وقد �أو�ضحت هذه الدرا�سات �أن هناك زيادة يف
كثافة الغطاء املرجاين يف اجلزء اجلنوبي من البحر الأحمر عنه يف اجلزء ال�شمايل وذلك نتيجة لقلة
امل�ؤثرات الب�شرية ال�سلبية باملنطقة اجلنوبية ,الأمر الذي يدعو �إىل �ضرورة املحافظة علي هذه املوارد
الطبيعة املتواجدة باملنطقة اجلنوبية من البحر الأحمر.

 2-1-4-7ال�سالحف البحرية:

مت تنفيذ خطة ر�صد القرو�ش بالبحر الأحمر عن طريق �إ�ستخدام الإ�ستبيانات التي يتم توزيعها علي
مراكز الغو�ص ومراكب ال�سفاري لتغطية �أغلب �أماكن الغو�ص بالبحر الأحمر حيث مت توزيع عدد 294
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� 3-1-4-7أ�سماك القرو�ش

الباب الرابع  :البيئة الحضرية

مت خالل عام � 2010/2009إ�ستكمال برنامج ترقيم ال�سالحف البحرية بال�ساحل امل�صري للبحر
الأحمر حيث مت هذا العام ترقيم عدد � 47سلحفاة خ�ضراء علي جزيرة الزبرجد �إيل جانب ر�صد عدد
� 3سالحف مت ترقيمها خالل عام  2006لي�صل بذلك عدد ال�سالحف التي مت ترقيمها �إىل � 121سلحفاة
خ�ضراء علي جزيرة الزبرجد ،وقد مت خالل عملية امل�سح للمناطق املختلفة هذا العام ت�سجيل عدد
 1960ع�ش قدمي و عدد  1347ع�ش حديث بجزيرة الزبرجد وهي تعترب من �أهم مناطق التع�شي�ش علي
الإطالق لل�سالحف البحرية اخل�ضراء  Chelonia mydasعلي ال�ساحل امل�صري .كذلك مت ر�صد
فق�س عدد � 4سالحف �صقريه املنقار  Eretmochelys imbricateعلي جزيرة اجلفتون ال�صغري
وعدد � 30سلحفاة علي جزيرة الزبرجد .وتقل هذه الأعداد على ال�ساحل حيث �إزدادت الأن�شطة
ال�سياحية ال�ساحلية وبالتايل قلت �أع�شا�ش ال�سالحف يف كل من ر�أ�س هنكوراب و�أم العب�س والقلعان
بدرجة كبرية خالل الأعوام املا�ضية.

�إ�ستبيان خا�ص بالقرو�ش ومت تلقي عدد � 201إ�ستبيان مت ت�سجيل م�شاهدات بهم لعدد � 6أنواع من
القرو�ش الهامة بالبحر الأحمر يف مناطق جزر الأخوين و�أبو الكيزان وروكي و�شعاب الفن�ستون و�شعاب
ال�شرم والتي تعترب مناطق ذات �شهرة عاملية لتواجد �أ�سماك القر�ش.

 4-1-4-7القر�ش احلوتي
نظر ًا للإهتمام العاملي بر�صد القر�ش احلوتي علي م�ستوي العامل فقد مت خالل العام احلايل تنفيذ
برنامج ملتابعة تواجد القر�ش احلوتي بالبحر الأحمر عن طريق توزيع �إ�ستبيان علي مراكز الغو�ص
ومراكب ال�سفاري لتغطية �أكرب عدد من مواقع الغو�ص بالبحر الأحمر وذلك لت�سجيل م�شاهدات عن
القر�ش احلوتي حيت مت توزيع عدد � 190إ�ستبيان وقد تلقينا منها عدد � 92إ�ستبيان �أفادت جميعها عدم
م�شاهدة القر�ش احلوتي ومن اجلدير بالذكر �أنه مت ر�صد عدد  35قر�ش حوتي خالل الفرتة من 2003
وحتى  2008يف 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�آواخر ال�صيف.

 5-1-4-7عرو�س البحر
مت تنفيذ خطة املتابعة لر�صد عرو�س البحر بالبحر الأحمر عن طريق �إ�ستخدام الإ�ستبيانات التي
يتم توزيعها علي مراكز الغو�ص ومراكب ال�سفاري لتغطية �أغلب �أماكن الغو�ص بالبحر الأحمر حيث
مت توزيع � 195إ�ستبيان ومت تلقي عدد � 102إ�ستبيان �أفاد معظمهم ت�سجيل م�شاهدات لعرو�س البحر
مبنطقة خليج �أبو دباب وذلك نظر ًا لوجود بيئتها الطبيعية الغنية باحل�شائ�ش البحرية.

 2-4-7برنامج ر�صد الغزال امل�صري
ال �غ��زال الأح �م��ر
ه��و �أح ��د �أه ��م م�ك��ون��ات ال�ن�ظ��م البيئية
ال �� �ص �ح��راوي��ة مب���ص��ر ،ح�ي��ث �أن���ه �أح��د
الباحثات التي ت�ساهم يف عملية تقليم
النباتات املنت�شرة مبنطقة تواجده على
العك�س من الرعويات ( )Grazersالتي
تقوم بتدمري معظم املجموع اخل�ضري
للنبات ،ونتيجة لقدرته على التكيف مع
ظروف ال�صحراء القا�سية ف�إنه يعد �أحد
م�ؤ�شرات �سالمة النظم البيئة.

Gazella dorcas
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�شكل ( )5-7معامل ن�شاط الغزال مبنطقة الدرا�سة حتى 2010
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معامل الن�شاط ( )Activity Indexي�ستخدم هذا املعامل يف التعبري
عن مدى ن�شاط الغزال باملنطقة و يتم ح�سابه �إعتمادا" على كمية �آثار
�أقدام الغزالن املوجوده فى كل خط ( )transectلن�سبة لطول اخلط
بالكيلو مرت ثم �أخذ املعدل ملجموع اخلطوط الكلية.

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )6-7معامل ن�شاط الغزال مبختلف طبقات منطقة
الدرا�سة من عام  2006وحتى عام 2010

الباب الثالث :األرض

تقع منطقة ال��درا��س��ة وال��ر��ص��د (2200
ك��م )2مبنطقة �سهل ال�ق��اع ال��ذى يحتل
م�ساحة  3300ك��م  2م��ن ج�ن��وب �سيناء
ومي �ت��د ��س�ه��ل ال��ق��اع ع �ل��ى ط ��ول �ساحل
خليج ال�سوي�س حتى حممية ر�أ���س حممد
ويحده من ال�شرق الكتلة اجلبلية ملحمية
�سانت كاترين .ويو�ضح معامل الن�شاط
( )Activity Indexلكل منطقة من
مناطق الدرا�سة وجود �إنخفا�ض �شديد فى
ن�شاط الغزال مبناطق الدرا�سة املختلفة
مقارنة ب��الأع��وام ال�سابقة ،خ�صو�ص ًا يف
املناطق التى كانت فى الأعوام ال�سابقة تعد
�أهم مناطق تركز الغزال مبنطقة الكثافة
املرتفعة ال�شمالية ،كما �أن��ه من امللحوظ
وج��ود �إنخفا�ض ح��اد ف��ى كثافة الكرات
الربازية الذى بدوره يعك�س حاله ع�شائر
الغزال مبنطقة الدرا�سة.
ويرجع هذا الت�أثري �إىل الن�شاط الب�شرى
املتزايد فى املنطقة ،فعلى �سبيل املثال ال
احل�صر تالحظ �أثناء امل�سح وجود بع�ض
الأرا�ضى امل�ست�صلحة التى تو�سعت فى
بع�ض مناطق �سهل القاع.

�صورة ( )5-7الغزال امل�صرى مبحميات جنوب �سيناء

 3-4-7برنامج امل�سح النباتى.
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�إ�ستكما ًال للم�سوحات النباتية التي متت خالل الأعوام ال�سابقة ( )2004 ،2003 ،1998يتم عمل
هذا امل�سح النباتي مبنطقة اجلبال العالية مبحمية �سانت كاترين (القطاع ال�شمايل) بهدف معرفة
ومتابعة حالة الك�ساء اخل�ضري النباتي بها ،و�إعداد قاعدة بيانات كاملة عن النباتات املوجودة
باملحمية التي ت�شتمل علي الإ�سم العلمي ،العائلة النباتية ،الأهمية الإقت�صادية ،التوزيعات اجلغرافية،
والت�أثريات ال�سلبية علي النباتات الربية ،و�أن�سب البيئات لنمو الأنواع النباتيه املدرو�سه ،ثم �إنزال كل

هذه البيانات علي خرائط جيولوجية ووحدة نظم املعلومات اجلغرافية .وقد مت بالفعل نهاية املرحلة
الأوىل من برنامج امل�سح النباتى لعام  2009ومت البدء فى املرحلة الثانية ب�إدخال بع�ض البيانات
وجتهيزها للتحليل النهائى والثالثة حيث �أن برنامج امل�سح النباتى مق�سم على ثالث مراحل (مرحلة
جتميع البيانات و�إدخالها على قاعدة البيانات ,ثم مرحلة حتليل البيانات ,ثم مرحلة �إعداد خمارج
البيانات و�إدخالها بقاعدة بيانات املحمية) وقد �إ�ستهدفت الدرا�سة خم�س �أنواع نباتية منهم �أربع �أنواع
متوطنة ونوع �شبه متوطن وهذه الأنواع هى:
�أو ًال :نبات العورور
نبات العورور �شجرية معمره من الف�صيلة ال�شفوية ي�صل �إرتفاعها
ما بني 30حتى� 120سنتيمرت ،وهذه ال�شجرية متوطنة فى منطقة
جنوب �سيناء مب�صر وخا�صة فى منطقة اجلبال العالية مبحمية
�سانت كاترين وهى من �أكرث الأنواع املتوطنة عدد �أفراد و�إنت�شار.
ثاني ًا :نبات اللبينة
نبات معمر متوطن ،نادر ،يرتاوح �إرتفاعة من � 10إىل � 35سم.
ثالث ًا :نبات الزيتية

�صورة (� )6-7إ�ستزراع البذور خالل
�شهري نوفمرب ودي�سمرب 2009

نبات ع�شبى معمر �شبه متوطن يتواجد فى �سيناء و�شمال غرب
ال�سعودية ،يتبع هذا النبات العائلة ال�شفوية التى تتميز ب�أهميتها الطبية و�إنت�شار الزيوت العطرية
ب�أفرادها ،يف�ضل البيئات الظليله والرتبه ال�صخرية.
 4-4-7الرتبية والإكثار
تابع فريق الر�صد مبحميات جبل علبة حالة البذور ،حيث �سجل
الفريق �إنبات  17بذرة من نبات (بلح ال�سكر) مت زراعتها يف �شهر
نوفمرب من عدد  36بذرة مت زراعتها بن�سبة جناح و�صلت �إىل
� ،%48إنبات  20بذرة من نف�س النبات (بلح ال�سكر) مت زراعتها
يف �شهر دي�سمرب من �أ�صل  40بذرة بن�سبة جناح  %50و�إنبات عدد
 2بذرة من نبات (الأراك) من �أ�صل  20بذرة مت زراعتها خالل
�شهر دي�سمرب .2009
كما قام الفريق بنقل عدد من بادرات �أ�شجار الأكا�شيا ( 50بادرة)
من �أودية املركوان وكرم هنديب والتى نتجت من �سقوط الأمطار
�إىل ال�صوبة الزراعية بوحدة اخلدمات البيئية واملجتمعية بقطاع
جبل علبة متهيد ًا لنقلها �إىل مواقع خمتلفة داخل املحمية.
ومن خالل الرحالت احلقلية ر�صد الفريق نبات ال�سنامكا ،و�أ�شجار
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�صورة ( )7-7نبات ال�شهاب

�صورة ( )8-7نبات الدانون و�سط نبات ال�شنان
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بلح ال�سكر بكثافة عالية ،بالإ�ضافة �إىل �أ�شجار االكا�شيا (ال�سيال وال�سمر) ،كما �سجل الفريق على
�إرتفاع حو�إىل  600مرت من جبل علبة بوادى عيديب بع�ض النباتات مثل ال�سيموك ،كما ظهر على
�إرتفاع حو�إىل  400مرت نبات اله�شاب الذى يعرف ب�إ�سم �شجر ال�صمغ العربى ،ونبات العيجاب و�أ�شجار
حب الي�سار وهى من �أهم الأ�شجار حيث لها �أهمية طبية ،وتوجد على �إرتفاعات ت�صل من 500 -400
مرت .كما مر الفريق بوادى مقت جنوب قرية الأدلديب ،حيث ينت�شر به بكثافة عالية نبات ال�شنان ،كما
ر�صد الفريق نبات �آخر يعرف با�سم الدانون.

� 5-4-7صون ور�صد �أ�شجار الأمبت خالل عام ( )2010/2009بجبل علبة:

 5-7القائمة احلمراء
 1-5-7الثدييات
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توقعت التقارير العاملية �أن حواىل ربع �أنواع ثدييات العامل �سوف ت�صبح مهددة بالإنقرا�ض خالل
 30عام املقبلة �أما بالن�سبة للو�ضع فى م�صر ف�إن هناك العديد من الثدييات ال�صحراوية التى �إنقر�ضت
بالفعل خالل الن�صف الأول من القرن الع�شرين .وقد مت ح�صر  111نوع من الثدييات فى م�صر يقع
منها الآن  40نوع فى قائمة الأنواع حتت التهديد طبقا للقائمة احلمراء  IUCN Red Listوت�شكل
القوار�ض واخلفافي�ش و�آكالت اللحوم الن�صيب الأكرب من رتب الثدييات فى م�صر منهم  17نوع
م�صرى (�شكل  )1يحتاج لت�ضافر اجلهود حلمايتهم مثل:
الكب�ش الأروى  - Ammotragus lerviaالغزال الأبي�ض  - Gazella leptocerosالعر�سة امل�صرية
 -Mustela subpalmataاحلمارالربي  - Equus asinusاجلربوع رباعى الأ�صابع Allactaga
 tetradactyla -الف�أر امل�صرى الأعمى  - Spalax aegyptiacusجرد �شو shawi - Merions

الباب الثالث :األرض

�صورة (� )9-7إحدى عمليات ت�سجيل
�أ�شجار الأمبت مبحمية علبة

�صورة (� )10-7إحدى عمليات الر�صد
احلقلى لأ�شجار الأمبت
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قام فريق متابعة احلياة النباتية خالل عام  2010بتنفيذ رحلة �إىل وادى دراوينا تويويت ،حيث
وجد فريق العمل من متابعة حالة �أ�شجار الأمبت �أن الأ�شجار فى هذا الوادى متناثرة عن بع�ضها ون�سبة
الأ�شجار اجلافة وامليتة بالوادى قد ت�صل �إىل.%٣٥

جرد النجف  - Marions sacramentiاجلرد دهنى الذيل Pachyuromys duprasi

-جربوع

 -Gerbillus anersoniعرنب ماكلني Dipodillus

فالور  -Gerbillus floweriجربوع اندر�سون
–  mackilliginiعرنب �سيمون  - Dipodillus simoniاخلفا�ش العربى Barbastella
 - leucomelasخفا�ش ال�صحراء امل�صرى  -Hypsugo arielزبابة فالور Crocidura floweri
– الزبابة املقد�سة Crocidura suaveolenss .
مت تق�سيم  40نوع من الثدييات امل�صرية املدرجة فى القائمة احلمراء كالآتى:

�شكل ( )7-7الثدييات امل�صرية املدرجة فى القائمة احلمراء

عدد � 4أنواع مهددة بالإنقرا�ض  CRو فى و�ضع حرج وهم :النمر -الفهد -احلمار الربي -الكب�ش
االروى.
•عدد  11نوع من الأنواع املهددة  ENوت�شمل �إحدى الزبابات �أحد اخلفافي�ش – خم�س �أنواع
من القوار�ض� -إثني من �أكلى اللحوم -نوعان من الغزالن( الوعل النوبى -اجلربوع رباعى
الأ�صابع-الف�أر امل�صري الأعمى -الغزال الأبي�ض-جرد �شو)
•عدد  24نوع معر�ض للإنقرا�ض.VU
•نوع واحد من الثدييات البحرية و هو عرو�س البحر (الأطوم) ال توجد عنه املعلومات الكافية
ولكنه �أي�ض ًا مدرج فى امللحق الأول لإتفاقية �سايت�س.
هناك بع�ض الأنواع مدرجة حتت �إتفاقيات �أخرى مما يف�سر اجلهود املبذولة من جانب م�صر للحفاظ
على هذة الأنواع مثل:
•الغزال الأبي�ض :مدرج حتت �إتفاقية احلفاظ على الأنواع املهاجرة فى امللحق الأول.
•الكب�ش اجلبلى (الأروى) :مدرج حتت �إتفاقية اللإجتار فى احليوانات املهددة بالإنقرا�ض على
امللحق الثانى.
يعترب زغبة الب�ساتني كبري الأذن والفار امل�صرى الأعمى واجلربوع رباعي الأ�صابع من الأنواع التى لها
�أهمية عاملية واملميزة تطوري ًا ومهددة بالإنقرا�ض عاملي ًا.
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�شكل ( )8-7ت�صنيف الطيور التى مت تقييمها خالل عام
 2010بالقائمة احلمراء

الباب الثالث :األرض

متثل الطيور �إحدى �أهم مكونات التنوع البيولوجى و�أكرثها متيز ًا فى م�صر حيث تتمتع بتنوع كبري
من البيئات لكل منها طيورها املميزة.
ومتثل م�صر املعرب الياب�س الوحيد بني ثالث قارات� :أوربا و�آ�سيا و�أفريقيا ،لذا فهى �إحدى �أهم
م�سارات هجرة الطيور فى العامل حيث تعرب مئات املاليني من الطيور خاللها كل ربيع وخريف ،وتق�ضى
الكثري من الطيور ال�شتاء فى املناطق الرطبة مب�صر مما يجعلها م�شتى دوىل هام للطيور املائية.
�أ�شارت الدرا�سات احلديثة �إىل �أن غازات الإحتبا�س احلراري والتغري املناخي ت�سببت فى الفقدان
املتزايد للأنواع احليوانية والتنوع احليوي حول العامل ،وح�سب �أحدث تقارير الإحتاد الدويل حلماية
الطبيعة ) (IUCNف�إن ربع طيور العامل مهددة بالإنقرا�ض ،حيث بينت القائمة احلمراء للأنواع
املهددة يف عام )birds of assessment - specie threatened of list Red IUCN(،2009
�صورة �شديدة القتامة ،حيث دخل عدد ( )1226نوع ًا من الطيور �ضمن الأنواع املهددة threatened
و�أدرج  190نوع ًا جديد ًا �ضمن فئة الأنواع املعر�ضة خلطر داهم  Critically threatenedوهي �أعلى
درجات اخلطر ح�سب معايري القائمة.
�إن الطق�س القا�سي خالل �سنوات اجلفاف والتي غدت ظاهرة متكررة احلدوث خالل ال�سنوات
الع�شرة الأخرية والتدمري املبا�شر للم�سطحات املائية وجفاف ينابيع املاء ونق�ص و�شح املياه ال�سطحية
والآبار والربك واجلداول ،وتقل�ص م�ساحة الغابات الطبيعية التي توفر امل�أوى والغذاء وال�صيد الع�شوائي
واملبيدات احل�شرية وامللوثات ال�صناعية ،والن�شاط الب�شري غري املن�ضبط� ،أحدث تغريات جذرية يف
�شكل املوائل الطبيعية من خالل التو�سع العمراين وامل�شاريع الإقت�صادية والإجتماعية الأمر الذي �أدى
�إىل الرتاجع املت�سارع لأعداد الطيور نتيجة لتدمري موئلها الطبيعي والنق�ص الكبري يف غذائها و�أماكن
تع�شي�شها ونتيجة لهذه العوامل وامل�ؤثرات �إنقر�ضت �أو تعر�ضت للإنقرا�ض �أنواع كثرية من الطيور.
وقد مت حتديث القائمة احلمراء للطيور داخل م�صر حيث مت تقييم عدد  43طائر خالل عام2010
وكان توزيعه فى القائمة احلمراء كما هو مبني بال�شكل ).(8-7
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 2-5-7الطيور

) الطيور املهددة بخطر الإنقرا�ض واملهددة فى و�ضع حرج داخل م�صر3-7( جدول
Scientific name

English name

Egyptian Red
List

اال�سم العربى

Marmaronetta angustirostris

Marbled Duck

CR

�شر�شري خمطط

Gypaetus barbatus

Lammergeyer

CR

ن�سر ابو ذقن

Gyps fulvus

Griffon Vulture

CR

الن�سر اال�سمر

Terathopius ecaudatus

Bateleur

CR

عقاب حكيم

Aquila chrysaetos

Golden Eagle

CR

العقاب الذهبى

Chlamydotis undulata

Houbara

CR

احلبارى

Numenius tenuirostris

Slender-billed Curlew

CR

الطيطوى

Rynchops flavirostris

African Skimmer

CR

�أبو مق�ص �أفريقى

Oenanthe moesta

Red-rumped Wheatear

CR

االبلق

Vanellus gregarius

Sociable Plover

CR

الزقزاق

Neophron percnopterus

Egyptian Vulture

VU

الرخمة امل�صرية

Buteo rufinus

Long-legged Buzzard

VU

ال�سقاوة

Aquila clanga

Greater Spotted Eagle

VU

العقاب املنقط

Aquila heliaca

Imperial Eagle

VU

ملك العقبان

Falco naumanni

Lesser Kestrel

VU

العوي�سق

Falco biarmicus

Lanner

VU

ال�صقر احلر

Falco pelegrinoides

Barbary Falcon

VU

ال�صقر املغربي

Alectoris chukar

Chukar

VU

ال�شنار

Crex crex

Corncrake

VU

مرعة الرب

Turdoides squamiceps

Arabian Babbler

VU

الرثثارة العربية
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 6-7الأنواع الدخيلة الغازية

3 .3برنامج التدريب الوطنى لإدارة مياه ال�صابورة النظيفة لل�سفن بالتن�سيق مع الهيئة الإقليمية
للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن  –persgaواملنظمة البحرية العاملية .IMO
�إ�ستهدف الربنامج �شرح الإتفاقية الدولية لإدارة مياه ال�صابورة وكيفية دخولها حيذ التنفيذ.
�4 .4إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية لإداره مياه ال�صابوره بالبحر االحمر حيث مت �إعتماد ت�شكيل فريق
العمل اخلا�ص ب�إعداد م�سودة الإ�سرتاتيجية الوطنية لإدارة مياه ال�صابوره بالبحر الأحمر.

الباب الثالث :األرض

2 .2الرحلة الإ�ستك�شافية الأوىل لو�ضع خطة عمل برنامج الر�صد وامل�سح البيولوجى مبوانئ جونة
ال�سوي�س الثالثة (بورتوفيق – الزيتية – الأدبية) كمرحلة �أوىل للم�شروع ومت حتديد �أربعة حمطات
للر�صد و�أخذ العينات بهذه املناطق.

الباب الثاني :المياه

دعم ًا للجهود املبذولة فى ال�سيطرة على حركة الأنواع الغازية القادمة عن طريق البحار ومياه
ال�صابورة وللح�صول على معلومات عن الو�ضع احلاىل للأنواع الغريبة والغازية للبيئة البحرية تقوم
وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتعاون مع العديد من اجلهات ذات ال�صلة وفى �إطار تنفيذ الإتفاقية
الدولية ل�ضبط و�إدارة مياه ال�صابورة (الإتزان) لل�سفن بعمل درا�سة للكائنات الدقيقة والغازية
املوجودة مبياه ال�صابورة لل�سفن باملوانئ واملياه الإقليمية امل�صرية للبحر الأحمر .وقد مت و�ضع عدة
خطوات لتحقيق ذلك وهى:
1 .1برنامج الر�صد وامل�سح البيولوجى ملوانئ البحر الأحمر الذى يهدف �إىل �إتخاذ التدابري الالزمة
حلماية البيئة البحرية ومنع الأخطار الناجتة عن نقل الكائنات البحرية الغريبة والغازية فى مياه
ال�صابورة من خالل تنفيذ م�شروع لدرا�سة الكائنات الدقيقة والغازية ملوانئ البحر الأحمر بتكلفة
مليون وخم�سمائة �ألف جنية م�صرى.

الباب األول  :الهواء

هناك عدد  125نوع من الطيور املائية التى تكون م�صر �ضمن م�سارات هجرتها ال�سنوية منها
نوعان فقط مت ت�صنيفهم على �أنهم معر�ضني للإنقرا�ض  VUوهم بجع الوادى وال�شر�شري املخطط
وقد مت ت�صنيف هذه الطيور بوا�سطة IUCN & AEWA

�5 .5إعداد قائمة الأنواع الغريبة والغازية كما هو مبني فى اجلدول (.)4-7
الباب الرابع  :البيئة الحضرية

245

جدول ( )4-7الأنواع الغريبة والغازية
املجموعة الت�صنيفية
النباتات
الق�شريات
احل�شرات
العنكبيات
الأ�سماك
الثديييات
الطيور
الزواحف
الربمائيات
الفريو�سات
الفطريات
البكترييا
اخليطيات
الرخويات
اجللد �شوكيات
اجلوفمعويات
الديدان احللقية
املجموع الكلى

�أنواع غريبة وغازية للمياه
44
16
0
0
29
0
0
1
1
0
0
0
0
5
1
1
1
99

�أنواع غريبة وغازية للياب�سة
40
0
26
1
0
3
5
0
0
17
8
6
5
0
0
0
1
112

�شكل (� )9-7أ�سو�أ مائة نوع غازي يف العامل
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املجموع
84
16
26
1
29
3
5
1
1
17
8
6
5
5
1
1
2
211

نباتات مائية
نبات ورد النيل
طحلب كولريبا تك�سيفليا

Eichhornia crassipes

Water hyacinth

1

)Caulerpa taxifolia (algae

Caulerpa, Killer alga

2

الباب الثاني :المياه

جدول ( )5-7الأنواع امل�سجلة بالبيئة امل�صرية واملوجودة فى قائمة الأ�سو�أ عاملياً

الباب األول  :الهواء

قام الربنامج العاملى للأنواع الغازية بو�ضع قائمة لأ�سو�أ  100نوع من الأنواع الغريبة الغازية ممثلة
من جميع �أنحاء العامل ،بع�ض هذه الأنواع غزت منطقة بعينها مع وجود �إحتمال كبري لتو�سيع نطاق
�إنت�شارها م�سببة للمزيد من الأ�ضرار .وهناك بالفعل �إنت�شار لبع�ض هذه الأنواع على نطاق وا�سع عاملي ًا
م�سببة لأ�ضرار وتهديدات تراكمية عظيمة على التنوع البيولوجي وعلى الإقت�صاد العاملى.
من بني  211نوع م�سجل بالقائمة امل�صرية للأنواع الغريبة والغازية يوجد  21منها م�سجل بالقائمة
الأ�سو�أ عاملي ًا ،على الرغم من ندرة املعلومات املتاحة عن معظم هذه الأنواع ومدى �إنت�شارها وت�أثريها
ال�سلبى على البيئة امل�صرية �إال �أنه ال توجد بيانات موثقة عن مدى ت�أثريها على الإقت�صاد امل�صرى
�أو حجم اخل�سائر التى ت�سببها مما يعد م�ؤ�شر ًا خطري ًا ل�ضعف القدرات فى مواجهة هذه الأ�ضرار
املوجودة �أو املحتمل حدوثها فى حالة �إنت�شار هذه الأنواع على نطاق وا�سع.

نباتات الياب�سة
نبات ح�شي�شة احللفا
الغاب البلدى  -غاب هندي

Arundo donax

Giant reed

4

نبات ال�ست امل�ستحية

Mimosa pigra

Black mimosa

5

Prosopis glandulosa

Honey mesquite

6

Lantana camara

Lantana

7

Leucaena leucocephala

 Horse tamarindLeucaena

8

نبات امل�سكيت
نبات الالنتانا – �أم كلثوم
�أ�شجار لو�سينا بي�ضاء الر�أ�س

الباب الثالث :األرض

Imperata cylindrical

Cogon grass

3

الق�شريات
الكابوريا اخل�ضراء الأوروبية

Carcinus maenas

Green crab

9

خنف�ساء احلبوب ال�شعرية

Trogoderma granarium

Khapra beetle

10

ذبابة البطاط�س /الطماطم
البي�ضاء

Bemisia tabaci

Sweet potato whitefly

11
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مف�صليات الأرجل (احل�شرات)

)الفقاريات (الأ�سماك العظمية
12

Common carp

Cyprinus carpio

13

Nile perch

Lates niloticus

14

Western mosquito fish

Gambusia affinis

15

Mozambique tilapia

Oreochromismossambicus

16

Large mouth bass

Micropterus salmoides

�سمكة املربوك ال�شائعة
�سمكة ق�شر بيا�ض
�سمكة اجلمبوزيا
�سمكة بلطى موزمبيقى
�سمكة القارو�ص كبرية الفم
الثدييات

17

House mouse

Musmus culus

الف�أر املنزىل

18

Black rat - Ship rat

Rattus rattus

الف�أر الأ�سود
الربمائيات

19

ال�ضفدعة الأ�سرتالية

Buof marinus

Cane toad

الفريو�سات والفريويدات
20

Bunchy top virus

Banana bunchy top virus

21

Rinderpest virus

Rinderpest virus

فريو�س تورد القمة
فريو�س طاعون البقر

ً) الأنواع امل�سجلة بالبيئة امل�صرية واملوجودة يف قائمة الأ�سو�أ عامليا10-7( �شكل
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� 1-7-7إقت�صاديات التنوع البيولوجى
 1-1-7-7املحميات والإ�ستدامة املالية
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ر�سوم الدخول :يتم حت�صيل ر�سوم دخول ترتاوح ما بني  5 – 3جنيه للفرد امل�صرى 5 – 3 ،دوالر للفرد
الأجنبى فى بع�ض املحميات وقد بلغ �إجماىل املبالغ املح�صلة خالل العام املاىل � 2010/2009أكرث من
 26مليون جنيه .وتعترب ر�سوم الدخول والإ�ستخدام �أهم �أنواع الآليات املالية حيث تكفي يف كثري من
احلاالت لتوفري تكاليف املحميات وخا�صة يف حالة املحميات التي ت�ستقبل عدد كبري من الزائرين.

الباب الرابع  :البيئة الحضرية

� 2 -1-7-7أمثلة للأدوات الإقت�صادية املطبقة فى املحميات الطبيعية فى م�صر:

الباب الثالث :األرض

مازال الكثريون يعتقدون �أن املحميات عقبة يف طريق التنمية وال يعرفون الدور الذي ميكن �أن تقوم
به يف حتقيق التنمية امل�ستدامة والتي تهدف �إىل حتقيق منط من النمو يوفر للأجيال القادمة ظروف ًا
معي�شية �أف�ضل من ظروف الأجيال احلالية وذلك ب�شكل متوازن بني النواحي الإقت�صادية والإجتماعية
والبيئية .ومن املحاور التي ت�ستند عليها ال�سيا�سة البيئية يف م�صر دعم نظم الإدارة البيئية امل�ستدامة
وتنمية وتطوير املحميات الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي الذي يلعب دور ًا هام ًا يف التنمية امل�ستدمية
ومكافحة الفقر ،حيث يقدم الغذاء ،املياه ،الطاقة ،الدواء ،فر�ص عمل وم�صادر دخل للمجتمعات
املحلية .فال�صيد والإ�ستفادة من احلياة الفطرية يوفران دخ ًال �سنوي ًا لبع�ض هذه املجتمعات ،و�إ�ستخدام
النباتات الطبية ،الفواكه الربية والثمار هو �أ�سا�س معي�شة ال�سكان يف تلك املناطق .كما يوجد الكثري من
ال�صناعات ال�صغرية التي تعتمد على الإ�ستخدام امل�ستدام للتنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية التي لن
يتحقق لها الإ�ستدامة �إال بربط املحميات الطبيعية مع �أولويات التنمية املحلية والقومية والإقليمية.
ميكن تعريف الإ�ستدامة املالية للمحميات "بالقدرة على ت�أمني م�صادر متويلية كافية وم�ستمرة وطويلة
الأجل ،وتخ�صي�صها بالطريقة املالئمة وفى الوقت املنا�سب لتغطية جميع التكاليف وت�أكيد كفاءة
وفاعلية الإدارة ،مع عدم التعار�ض مع �أهداف احلماية والأهداف الأخرى".
�إن املحميات الطبيعية مب�صر تزخر ببيئات خمتلفة ومتنوعة وحتوى موارد طبيعية فريدة ميكن لو �أح�سن
�إ�ستغاللها �أن حتقق منافع �إقت�صادية عالية جد ًا .وميكن �إ�ستخدام العديد من الأدوات الإقت�صادية
لزيادة �إيرادات املحميات الطبيعية ويتوقف �إ�ستخدام الآداة الإقت�صادية على عدة عوامل �أهمها نوع
وطبيعة وت�صنيف املحمية والظروف الإقت�صادية والإجتماعية بالبلد الذي تتواجد به املحمية ،ومن �أهم
هذه الأدوات ما يلى :ر�سوم الإ�ستخدام ،الت�صاريح والرتاخي�ص ،حقوق الإنتفاع ،احلوافز ال�ضريبية،
الغرامات ،مقابل خدمات النظام الإيكولوجى ،الدخل الناجت من الأن�شطة التجارية التي تن�شئها و
تديرها املحمية.
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 7-7الو�ضع الإجتماعى والإقت�صادى للتنوع البيولوجى

حقوق الإنتفاع :يتم حت�صيلها يف �شكل مبالغ مالية حمددة �أو ن�سبة من �إيرادات املنتفع مثل الفنادق
والكافيرتيات ال�سياحية وذلك عن فرتة �إ�ستغالل حمددة ملوارد حمددة .وتدر هذه احلقوق �أكرث من
 3.7مليون جنيه �سنوي ًا.
ر�سوم الت�صوير :مت حت�صيل ر�سوم مقابل الت�صوير فى حمميات ر�أ�س حممد وال�صحراء البي�ضاء
ووادى دجلة ووادى الريان واجلفتون ب�إجماىل بلغ � 116ألف جنيه.
ال�شراكة مع املجتمع املحلى (م�شاركة املنافع) :ومن �أمثلة ذلك برامج امل�شغوالت اليدوية مبحميتى
نبق و�سانت كاترين وبرامج توظيف البدو مبحميات جنوب �سيناء.

 3-1-7-7التقييم الإقت�صادى ملنافع النظم الإيكولوجية
تتطلب معظم القرارات البيئية املوازنة بني العنا�صر املختلفة للم�شكلة �أو املو�ضوع حمل الدرا�سة ،وخا�صة
املنافع مقابل التكاليف .وتوجد عدة �أنواع من القيم ملنافع النظم الإيكولوجية بع�ض منها �سهلة التحديد
والبع�ض الآخر غري معروف �أو غري ملمو�س .كذلك ميكن تق�سيم القيم كما هو مبني باجلدول �إىل :
جدول ( )6-7القيمة الإقت�صادية الكلية و�أنواع القيم املختلفة
�أنواع القيم

قيم الإ�ستخدام املبا�شر (اال�ستخراجية)

)Direct use value (extractive

قيم الإ�ستخدام املبا�شر (غري اال�ستخراجية)

)Direct use value (non-extractive

قيم الإ�ستخدام غري املبا�شر
Indirect use values

قيم عدم الإ�ستخدام

Non-use values
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�أمثلة
•املواد الغذائية
•مواد البناء
•امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية واملواد
ال�صناعية الأخرى
•ال�سياحة والرتفيه
•التعليم والبحث العلمي
•دعم التنوع البيولوجي
•تنحية الكربون
•حماية املناطق ال�ساحلية
•املوارد الوراثية
•�إ�ستخدامات معروفة وغري معروفة يف
امل�ستقبل
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�أكدت معظم الدول خالل الإجتماع العا�شر مل�ؤمتر الأطراف فى �إتفاقية التنوع البيولوجي الذي مت عقده
يف ناجويا مبقاطعة �أي�شي باليابان �أن هناك خم�سة �ضغوط رئي�سية ال تزال ت�ؤثر على التنوع البيولوجى على
م�ستوى العامل وهى:
1 .1فقداملوائل.
2 .2الإ�ستخدام غري امل�ستدام للموارد والإفراط فى ا�ستغاللها.
3 .3تغري املناخ.
4 .4الأنواع الغريبة الغازية.
5 .5التلوث.
كما �أو�ضحت التقارير الوطنية الرابعة التي قدمتها الدول �صورة وا�ضحة عن العوائق التى يجب التغلب
عليها لتنفيذ �أهداف الإتفاقية ب�صورة �أف�ضل .حيث تتلخ�ص هذه العوائق يف:
1 .1حمدودية القدرات فى كل من البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية ،مبا فى ذلك ما يتعلق
بامل�سائل املالية والب�شرية والتقنية.
2 .2عدم وجود معلومات علمية �أو �صعوبة احل�صول عليها ,وحمدودية الوعى بامل�سائل املتعلقة بالتنوع
البيولوجى بني �صفوف عامة اجلمهور و�صانعى القرارات.
3 .3حمدودية تعميم التنوع البيولوجي.
4 .4جتز�ؤ �صنع القرار وحمدودية الإت�صال بني خمتلف الوزارات �أو القطاعات.
5 .5عدم وجود تقييمات �إقت�صادية للتنوع البيولوجي.
تتمثل التهديدات التي تواجهها املناطق ال�ساحلية والبحرية مب�صر فى التلوث وتدمري املوائل والنحر
و�إ�ستخدامات الأرا�ضى غري الر�شيدة والإدارة غري الواعية لأهمية املوارد .وين�ش�أ التدهور الذى تتعر�ض له
البيئة البحرية وال�ساحلية من �ضغوط التنمية التي تتعدى احلدود الإ�ستيعابية للنظام البيئى البحري وكمثال
لذلك ولي�س احل�صر:
الإ�ستغالل غري امل�ستدام للموارد البحرية والتنمية الإقت�صادية ال�سريعة غري املدرو�سة لبع�ض املناطق
مثل التنمية احل�ضارية التي تتم بطول �سواحل قناة ال�سوي�س ،وال�ساحل ال�شمايل.
تدهور املخزون ال�سمكي نتيجة لعمليات ال�صيد اجلائر والق�ضاء على مناطق توالد وح�ضانة الأ�سماك
يف مناطق عديدة خا�صة يف البحر املتو�سط .فيما يكون تدهور املخزون ال�سمكي يف البحر الأحمر يتم
ب�صور �أقل منه يف البحر املتو�سط نظر ًا لإعالن العديد من املحميات بطول �سواحل وجزر البحر الأحمر،
مما حدا ببع�ض �شركات ال�صيد امل�صرية بالتوجة لل�صيد يف املياه الدولية لبع�ض الدول املجاورة واملطلة
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 8-7التهديدات

علي البحر الأحمر مثل :ال�سودان – �إرتريا – جيبوتي.
تعترب �سفن النقل التجاري املارة بقناة ال�سوي�س وكذلك عمليات الت�سرب البرتويل من بع�ض حقول
البرتول يف البحر الأحمر ،بالإ�ضافة �إيل ال�صرف ال�صحي التي تتم يف البحر املتو�سط وبع�ض البحريات
ال�ساحلية املطلة عليه ،من �أهم م�صادر تلوث ال�سواحل مب�صر.
يزيد من الت�أثري على البيئة البحرية وال�ساحلية مب�صر ال�ضغوط الإجتماعية علي احلكومة لكي
تلبى �إحتياجات املجتمع ال�سكاين املتنامي (البطالة – �إدخال �أمناط جديدة من التنمية على
املجتمع – التناف�س على �إ�ستغالل املوارد املتاحة – فقد ثقافة املجتمعات املحلية املتوارثة والتي
ارتبطت بخطط التنمية غري املنظمة – تهديد الإ�ستثمارات نتيجة لت�آكل ال�شواطئ).
كما تواجه الأرا�ضى الرطبة يف م�صر الكثري من التهديدات التي ت�ؤدي �إيل تدهورها ومن �أهمها:
التو�سع املفرط لعمليات جتفيف البحريات ال�ساحلية لتنفيذ م�شروعات تنموية يف بع�ض املناطق
مثل بحرية الربل�س حيث �أكدت الدرا�سات احلديثة �أن م�ساحة البحرية قد تقل�صت من � 57ألف
كيلو مرت مربع عام � 1953إىل � 42ألف كيلو مرت مربع عام � ،2000أي فقدت �أكرث من ثلث م�ساحتها
نتيجة التو�سع الزراعي.
�إختالط مياه ال�صرف الزراعي مبياه ال�صرف ال�صحي الناجت من املدن والقرى املنت�شرة علي
طول �سواحل البحريات ال�شمالية ،مما يزيد من تركيز امللوثات بالبحريات ال�ساحلية (مثل:
الربل�س – �إدكو  -املنزلة) حيث ت�ؤثر تلك امللوثات علي البيئة والكائنات وتقلل من اخلدمات
واملوارد التي تتيحها البحريات للمجتمعات املعتمدة عليها.
عمليات الرت�سيب والإطماء ،وزحف الرمال فى مواقع ال�صحراء والواحات كتهديدات طبيعية،
مما يهدد بتقل�ص احلواجز ال�ضيقة التي تف�صل كل بحرية عن البحر.
تغريات املناخ و�إرتفاع من�سوب �سطح البحر.
الرعي اجلائر وت�آكل الغطاء النباتي بدرجات متفاوتة نتيجة لزيادة احلمولة الرعوية ،نتيجة
تزايد الإ�ستهالك املحلي ،وحدوث نوبات اجلفاف التي تنخف�ض فيها معدالت الأمطار بالإ�ضافة
�إىل �سوء �إدارة املراعي كمورد طبيعي هام.
الألغام الأر�ضية امل�ضادة للأفراد والدبابات واملنت�شرة يف م�ساحات كبرية يف منطقة ال�ساحل
ال�شمايل وال�صحراء الغربية ،والتي خلفتها احلرب العاملية الثانية يف منطقة العلمني وحتى
حدود م�صر الغربية مبا يقرب من  17.5مليون لغم �إحتلت م�ساحة تزيد على ربع مليون فدان
�صاحلة للزراعة.
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مت توثيق ظـاهرة التغيـرات املناخية مبحمية �سانت كاترين من خالل ر�صد ت�أثري التغريات املناخية
علي فرا�شة �سيناء الزرقاء ،والتي ت�ستوطن جبال �سانت كاترين وال توجد يف �أي بقعة �أخري من العامل
غري هذه املنطقة .وتعي�ش وتتغذى على نبات الزعيرتان حيث تتغذى يرقاتها على براعم هذا النبات،
بينما تتغذى الفرا�شة البالغة على رحيق �أزهاره� .أثبتت الدرا�سات �أن التغري ال�سنوي الطبيعي يف درجة
احلرارة ي�ؤدى �إىل �سرعة تعر�ض الفرا�شة خلطر االندثار .فقد وجد �أن ن�سبة �أزهار نبات الزعيرتان
يقل بحوايل � %40أو �أكرث يف ال�سنوات الأكرث جفاف ًا .و�إذا ا�ستمر الإرتفاع يف درجة احلرارة ف�سوف
ي�ستمر نزيف نق�صان نبات الزعيرتان مما ي�ؤدي بالتايل �إىل تقل�ص �أعداد الفرا�شة وتعر�ضها خلطر
الإنقرا�ض ويف وقت ق�صري جد ًا �إذا تعر�ضت �إىل �أية تهديدات من فعل الإن�سان (مثل الرعي واجلمع
اجلائر للزعيرتان للأغرا�ض الطبية).
مت �إدخال الكثري من النباتات واحليوانات �إىل م�صر عرب القرنني املا�ضني ،حيث �أ�صبحت ذات
�أهمية �إقت�صادية كبرية وخا�صة الزراعية منها مثل القطن والفواكه والأجنا�س احليوانية �شاملة
الأ�سماك والدواجن وحيوانات املا�شية والأبقار ،وقد �أدى ذلك �إىل �إهمال الأنواع امل�صرية وبالتايل
بد�أ بع�ضها يتدهور �أو يكاد يختفي (الأ�صول الوراثية الزراعية) .هذا من ناحية ومن ناحية �أخرى
فقد و�صل م�صر الكثري من الأنواع النباتية واحليوانية �سواء بطرق متعمده (بغر�ض زيادة الزراعة
والرثوة احليوانية وال�سمكية) �أو غري متعمدة (قناة ال�سوي�س ،هجرة الطيور) ،الأمر الذى �أدى �إىل

الباب الثاني :المياه

وكذلك يوجد العديد من التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي الزراعي فى م�صر ومن �أهمها:
الإ�ستخدام املفرط للأ�سمدة الكيميائية واملبيدات والذي �أدى �إىل �إختفاء معظم احلياة الربية بها
(احلد�أة ،البومة ،الثعلب ،النم�س ،القط الربى).
غياب الدورات الزراعية املتعاقبة املريحة للأرا�ضى ،وزراعة عدة حما�صيل حمددة لإرتفاع العائد
الإقت�صادي لها.
�إ�ستخدام طرق الري ال�سطحي بالغمر الذي �أدي �إىل تدهور الإرا�ضى ومتليحها ونق�ص
�إنتاجياتها.
تلوث املياه اجلوفية باملبيدات والكيماويات مما ي�ؤدي �إيل �إنتاج غذاء منخف�ض القيمة لإحتوائه
على ن�سب من هذه املبيدات.
الزحف والبناء على الأرا�ضى الزراعية بالرغم من الت�شدد الت�شريعي فى مكافحة �إهدار الأرا�ضى
الزراعية.
الأنواع الغازية وخا�صة �سو�سه النخيل وكذلك احل�شائ�ش والآفات الزراعية املتنوعة والتي ت�سبب
خ�سائر �إقت�صادية فادحة.
زيادة الهجرة من الريف �إىل املدينة ،وبالتايل زيادة الأعباء على موارد الدولة.

وجود الكثري من الأنواع الغريبة الغازية التي �أثرت �سلب ًا على البيئة الزراعية (الآفات الزراعية مثل
�سو�سة النخيل) واملائية (ورد النيل – ا�ستاكوزا املياه العذبة) وبالتايل يتعر�ض حالي ًا التنوع البيولوجى
امل�صري لكثري من التهديدات ال�سلبية نتيجة �إدخال الأنواع الغازية �إىل م�صر.

�شكل ( )11-7التهديدات التي يتعر�ض لها التنوع البيولوجي باملحميات

�شكل ( )12-7الن�سب املئوية للتهديدات الرئي�سية الواقعة علي املحميات الطبيعية
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تو�ضح الأ�شكال ال�سابقة �أنه بالرغم من �إعالن عدد  29حممية يف م�صر تعمل علي تقليل فقد التنوع
البيولوجى� ،إال �أن هذه املحميات ما زالت تتعر�ض للعديد من التهديدات التي ت�ؤثر �سلب ًا علي املوارد
الطبيعية بها .حيث يتبني �أن ال�سياحة غري الر�شيدة هي �أهم و�أكرب املهددات التي ت�ؤثر علي املوارد
الطبيعية وتتزايد متوازية مع تزايد �أعداد ال�سائحني ،يف حني ما زال التلوث بكافة �أنواعه هو �أحد
�أكرب املهددات التي ت�ؤثر علي النظم البيئية وخا�صة البحرية وال�ساحلية ،وي�أتي بعده التعدين والتنمية
احل�ضارية غري املخططة كمهددات ت�ؤدي تدريجي ًا �إيل تدهور بع�ض البيئات.

 9-7كفاءة �إدارة املحميات الطبيعية

 10-7التدابري والإجراءات اخلا�صة ب�صون التنوع البيولوجى خارج املحميات
الطبيعية
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يعترب الت�شجيع على �صون التنوع البيولوجي و�أنظمته وموائله مبا يتما�شى مع الهدف العاملي (حتقيق
ما ال يقل عن  % 10من احلماية الفعالة لكل نظام بيئي يف م�صر) .وقد مت و�ضع املحميات احلالية
وامل�ستقبـلية على خريطة �إ�ستخدامات �أرا�ضى الدولة ممثلة فيها كل البيـئات امل�صرية .كما مت و�ضع
�أهداف وطنية لربامج عمل حمددة (التنوع البيولوجي الزراعي ،املياه الداخلية ،ال�ساحلي والبحري،
املناطق اجلافة و�شبه الرطبة واجلبال) و�إدراجها يف اخلـطة الوطنية للعمل البيئي ()2017 – 2002
والإ�سرتاتيجيات الوطنية ذات ال�صـلة (الأرا�ضي الرطبة ،ال�سياحة البيئية ،النباتات الطبية).
يعمل قطاع حماية الطبيعة �أي�ض ًا علي حتديث املنظومة الإدارية للمحميات الطبيعية من خالل
تفعيل ع�شر برامج هامة منها برنامج ر�صد احلياة الربية وخا�صة الطيور الذي يهتم بر�صد

الباب الثالث :األرض

قام قطاع حماية الطبيعة بو�ضع و�إعتماد طرق مالئمة ومقايي�س ومعايري وم�ؤ�شرات لتقييم كفاءة
�إدارة املناطق املحمية وت�صريف �ش�ؤونها ،وذلك حتت مظلة املجل�س العاملي للمحميات الطبيعية
التابع للإحتاد الدويل ل�صون الطبيعة .حيث مت تطوير وتنقيح تلك املعايري مبا يتنا�سب مع الظروف
امل�صرية .حيث مت بد ًا من عام  2009قام القطاع ب�إجراء تقييم تتبعي لفاعلية �إدارة املحميات بداية
من عام  2009علي عدد  7حمميات (وادي دجلة – �سانت كاترين – نبق – ر�أ�س حممد – جزر البحر
الأحمر ال�شمالية – وادي اجلمال – ال�صحراء البي�ضاء) .وهذا يعني قيام م�صر ب�إجراء تقييم فاعلية
الإدارة لعدد  11حممية منذ عام  2007وحتي الأن مما يعني �إجراء تقييم فاعلية الإدارة لـ  %39من
املحميات احلالية ،وهذه الن�سبة تتخطي الن�سبة التي �أقرتها �سكرتارية �إتفاقية التنوع البيولوجي للدول
الأطراف ،والتي تلزم الدول بتنفيذ تقييمات فاعلية الإدارة مبا ال يقل عن  %30من املحميات بحلول
عام .2010

الباب الثاني :المياه

 1-9-7برنامج تقييم فاعلية الإدارة

ودرا�سة التنوع احليوي للطيور الربية املقيمة منها واملهاجرة يف م�صر التي متثل �أحد �أهم املناطق
العاملية للطيور املهاجرة القادمة من و�سط وغرب �أوروبا و�شرق �آ�سيا واملتجهة �إيل �أفريقيا لق�ضاء
ف�صل ال�شتاء.
مت الرتكيز على املناطق البحرية ،الأرا�ضي 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 التي بها �أنواع مهددة
بالإنقرا�ض (ال�سالحف ،الغزال ،الدالفني) .وفى املرحلة القادمة �سيتم الرتكيز على املياه العذبة
والتنوع البيولوجي الزراعي.
متثل �أنواع الطيور التي مت ت�سجيلها ور�صدها باملحمية عدد
 217نوع خالل الأعوام اخلم�سة املا�ضية  % 89من �إجمايل
عدد الطيور الكلى  245نوع التي �سجلت باملحمية منذ
ال�سبعينات وحتى الآن وهذا يعنى �أن املحمية مازالت حتتفظ
بالكثري من الأنواع ومنها ما هو مهدد بالإنقرا�ض �أو حتى له
�أهمية على امل�ستوى العاملي مما ي�ؤكد �أهمية املنطقة كواحدة
من �أهم م�سارات الهجرة للطيور يف العامل.
�صورة ( )11 -7نور�س قرقطي
تعترب منطقة بور�سعيد وبحرية املنزلة من �أهم الأرا�ضي
()Larus genei
الرطبة امل�صرية (نظر ًا لأهميتها للطيور وخا�صة الطيور
املائية املهاجرة).وقد مت �إجراء ح�صر للطيور املائية يف قطاعات خمتلفة من بحرية املنزلة
خالل عام  2009و �أظهرت الدرا�سة وجود عدد  45نوع من الطيور تنتمي �إىل عدد  38جن�س و
عدد  24عائلة حيث مثلت الطيور املائية منها عدد  37نوع ( )% 82وطيور الياب�سة عدد � 8أنواع
(.)% 18
يف بحرية املنزلة وخا�صة حممية �أ�شتوم اجلميل مت ر�صد ما يزيد عن عدد � 34ألف طائر خالل
ثالثة �أ�شهر (�أكتوبر ونوفمرب ودي�سمرب) مبتو�سط �شهري ي�صل �إيل حوايل � 11ألف طائر من عدد
 83نوع منها عدد � 6أنواع ذات �أهمية �إقليمية ودولية بالإ�ضافة �إيل ت�سجيل ثاين �أكرب جتمع تع�شي�ش
لطائر النور�س القرقطي ( )Larus geneiيف منطقة بور ف�ؤاد تقدر بحوايل � 6أالف طائر.
تعترب بحرية نا�صر واحدة من �أهم مناطق الأرا�ضي يف م�صر ب�إعتبارها م�صدر �أ�سا�سي لأ�سماك
املياه العذبة يف م�صر ،وامل�ساهمة بحوايل من � ٪ 25إىل  ٪ 40من جمموع �إنتاج امل�صايد الداخلية.
يف عام  ،1992حيث ينتج من ال�صيد حوايل26000طن .ويعترب البلطي �أكرث �أنواع �أ�سماك ال�صيد
يف البحرية ومتثل  % 98-97من جمموع الإنتاج ال�سمكي فيها.
�أ�صبحت بحرية نا�صر ذات �أهمية متزايدة باعتبارها منطقة ت�شتية للطيور املائية املهاجرة ففي
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لقد مت حتقيق العديد من الإجنازات لتح�سني حالة التنوع البيولوجي وتنمية املحميات الطبيعية
يف �إطار الإ�سرتاتيجيات الوطنية وت�ضامن قطاعات الدولة املختلفة لأجل الوفاء بالإلتزامات القومية
والدولية و�إحراز تقدم ف ّعال نحو تقليل فقد التنوع البيولوجي .ومع ذلك ف�إن الأمر يحتاج �إىل جهود
كبرية يف املرحلة القادمة لعبور الفجوة بني الواجبات املطلوبة والقدرات املتاحة من خالل حتقيق
التنمية امل�ستدامة للمحميات الطبيعية ودعمها للتنمية الإقت�صادية والإجتماعية واحلد من البطالة
ومراعاة البعد الإجتماعي وقيم املجتمع من خالل تقدمي املحميات كنموذج للتنمية امل�ستدامة ومكافحة
الفقر ،وحماية تراث ال�سكان املحلني وامللكية الفكرية لهم وتعميق امل�شاركة ال�شعبية فى العمل الوطني
عن طريق ال�شراكة مع املجتمعات املحلية ،املجتمع املدين ،و تعزيز دور املر�أة و�إ�ستفادة الفئات غري
القادرة ،والتوعية والإعالم البيئي.
وفى جمال ال�صون ف�إننا نهدف �إىل تكامل العمل الوطني ل�صون التنوع البيولوجى وتقليل معدل
الفقد بتقييم موقف �صون الأنواع وتطوير �أمناط وبرامج ال�صون وحماية  %10على الأقل من م�ساحة
املوائل املختلفة و�أهم املناطق النباتية و�إدارة  %30منها ب�صفة م�ستدامة مع حماية  %60من الأنواع
الربية املهددة فى مواقعها و %10خارج مواقعها تعترب �أهداف رئي�سية.
كذلك يجب تعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية والتقنية والت�شريعية والتنفيذية حلماية الطبيعة من خالل
رفع كفاءة اجلهاز الإداري واخلدمات عن طريق تطوير الهيكل امل�ؤ�س�سي والتنمية الب�شرية وفعالية
املحميات الطبيعية وو�ضع م�ؤ�شرات للتوعية واملتابعة والتخطيط وتقدمي حلول مبتكرة وغري تقليدية
للإنفاق احلكومي واملوازنة و�أ�ساليب �إقت�صادية للتمويل الذاتي� .أي�ض ًا الإ�ستعانة بالتكنولوجيا املتقدمة
والإمكانات احلديثة بتح�سني �شبكة الإت�صاالت ،وتطوير نظم املعلومات للمحميات الطبيعية والتنوع
البيولوجى والأ�ساليب احلديثة فى الر�صد.

الباب الثاني :المياه

 11-7الر�ؤية امل�ستقبلية

الباب األول  :الهواء

عام 1995مت تقدير التعداد الكلي للطيور املائية يف ال�شتاء بحوايل  200000طائر ،مما يجعلها
واحدة من �أهم الأرا�ضي الرطبة يف م�صر .حيث يوجد لها �أنواع ذات �أهمية دولية ( زرايف
�أحمر Aythya neroca -مهددة عامليا بالإنقرا�ض) و�أنواع �أخري يقت�صر وجودها يف بحرية
نا�صر بالإ�ضافة �إيل �أنواع الثدييات والزواحف و�أ�شهرها التم�ساح النيلي ،وقد مت بينما خالل عام
 2010مت تقدير التعداد العام للطيور املائية يف بحرية نا�صر بحوايل عدد � 150ألف طائر تنتمي
�إيل عدد  56نوع من الطيور املائية يف بحرية نا�صر منها عدد � 6أنواع مهددة عامليا بالإنقرا�ض،
مما ي�شري �إيل �إ�ستقرار ن�سبي يف تعداد الطيور املائية يف بحرية نا�صر والذي يدل علي �أنه بالرغم
من ال�ضغوط املتزايدة من الأن�شطة الزراعية وال�سياحية يف بحرية نا�صر �إال �إن ت�أثرياتها ال�سلبية
قليلة ن�سبيا.

املراجع
. نريوبي،)2000(  م�ؤمتر الأطراف يف الإتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي
. جنوب �أفريقيا, ديربان،)2003(  امل�ؤمتر العاملي اخلام�س للمحميات الطبيعية
 IUCN (1998), “Economic Values of Protected Areas - Guidelines for
Protected Area Managers”, IUCN, Cambridge, UK and Gland, Switzerland.
 IUCN (2006), “Sustainable Financing of Protected Areas: A global review of
challenges and options”, IUCN, Cambridge, UK and Gland, Switzerland.
 Tawfik, R. T. (2004), “Recreational Value of Coral Reefs: An Application to
Coral Reefs in Ras Mohammed National Park”, University of York, UK, MSc
thesis.
 Tawfik, R. T. (2010), “Economic Valuation of Coral Reefs and the Ecosystem
Services Approach to Environmental Management”, University of East
Anglia, UK, PhD thesis.
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لت�أم�ي�ن حق الأجي ��ال القادمة لتجني ثم ��ار التنمية والعم ��ل على ا�س ��تدامتها لكي تقابل
الإحتياج ��ات الأ�سا�س ��ية للجي ��ل احل ��ايل دون �أن يك ��ون ذل ��ك عل ��ى ح�س ��اب الت�ض ��حية
مبقدرات الأجيال امل�س ��تقبلية ،ومع احلقيقة العلمية �أن الأ�ش ��جار تعد �أحد �أهم عنا�ص ��ر
البيئة الطبيعية التي متنح اخلري واحلماية والظل ل�س ��كان الأر�ض ،حيث متثل الأ�ش ��جار
اخل�ض ��راء بعنا�ص ��رها املختلفة من ال�ش ��جريات واملت�س ��لقات ونباتات التن�سيق الداخلي
والزهور ،وكذلك امل�س ��طحات اخل�ض ��راء �أحد عنا�ص ��ر املوارد الطبيعية املتجددة املهمة
الت ��ي تقوم بحفظ التوازن البيئي وتلع ��ب دور ًا مهم ًا يف البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها
حيث تتفاعل مع خمتلف �أ�ش ��كال العنا�ص ��ر البيئية واملناخية والأر�ضية واملائية واحليوية
وتعمل على حماية البيئة بكل عنا�صرها.
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 1-8مقدمة
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 2-8اجلهود املبذولة
لتقليل الآثار ال�سلبية للتلوث وت�أثريها على البيئة ،ومن منطلق �إ�ستخدام الغطاء النباتي كو�سيلة
للتخفيف من �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون و�ضعت وزارة الدولة ل�شئون البيئة �إ�سرتاتيجيتها لتنفيذ
العديد من الأن�شطة نوجزها يف الآتي :

 1-2-8احلزام الأخ�ضر حول القاهرة الكربى
�إ�ستمرار املتابعة ل�صيانة �أ�شجار و�شبكات الري باملرحلة الأوىل (الأ�سبقية الأوىل ) مب�شروع احلزام
الأخ�ضر حول القاهرة الكربى والتي �إنتهى العمل بها يف يونيو  2006حيث مت زراعة � 65ألف �شجرة
يف هذه املرحلة ،كما مت خالل الن�صف الأول من عام � 2010إ�ضافة � 3000شجرة من الأكا�سيا جلوكا
ذات الأزهار ال�صفراء ،كذلك � 1700شتلة من اجلهنميات متعددة الألوان �إىل ال�صف الأول من �أ�شجار
احلزام ،كما مت الإنتهاء من تنفيذ البنية الأ�سا�سية من اخلزانات وخطوط الري الرئي�سية متهيد ًا لبدء
الزراعة باملرحلة الثانية من امل�شروع والتي �سيتم زراعة � 50ألف �شجرة بها ،و�سيتم كذلك ريها بنظام
الري بالتنقيط م�ستخدم ًا مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة حفاظ ًا على عدم تلوث البيئة ،وقد مت �إدراج
املرحلة الثانية من امل�شروع ك�أحد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة  CDMكما مت �ضخ مادة � EM1إىل
�أ�شجار الكيلو الأول من امل�شروع خالل �شهر �أكتوبر . 2010

�صورة رقم (  ) 1-8تزهري اجلهنميات متعددة الألوان
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�صورة رقم (  ) 2-8تزهري �أ�شجار الأكا�سيا جلوكا باحلزام الأخ�ضر

 2-2-8زراعة الغابات ال�شجرية ب�إ�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة
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وقد مت الإنتهاء من زراعة  13350فدان ب�أ�شجار اجلاتروفا ،الهوهوبا ،اخلروع وال�سي�سبان وجتريب
�إ�ستخدام �أ�شجار ال�سي�سبان يف �صناعة �أخ�شاب الفيرببورد ،كما يجرى دفع جتربة معاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي �إىل املعاجلة الثالثية باملدن اجلديدة لإ�ستخدامها يف زراعات امل�سطحات اخل�ضراء والأحزمة
اخل�ضراء حول تلك املدن .
لت�شجيع التعليم الفني طبق ًا ملبادرة التعليم الثنائي بهدف توفري فئة من الفنيني املدربني عملي ًا
وعلمي ًا على و�سائل الإنتاج والتكنولوجيا ومبا يتما�شى مع �إحتياجات �سوق العمل ،مت �إفتتاح الف�صل
الرابع �ضمن هذا النظام وذلك يف غابة الأ�شجار اخل�شبية التي تروى مبياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة
مبحافظة الأق�صر .

الباب الثالث :األرض

خالل هذا العام مت التعاون بني كل من  :ال�شركة القاب�ضة ملياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي ( 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
يف  15حمافظة بجنـــوب م�صر وقد تــم ح�صـر � 87ألف فـدان ،كمــــا وجـــد �أن طاقـة املحطــات املغذية
لتلك الأرا�ضي تـبلــغ  2مليون/م 3والطاقة الفعلية لها مليون م / 3يوم .

� 3-8أن�شطة الت�شجري وزراعة امل�سطحات اخل�ضراء واحلدائق
 1-3-8مت الإنتهاء من �إن�شاء حديقة ال�سالم ب�شرم ال�شيخ ،وذلك تر�سيخ ًا ملبد�أ ال�سالم وعالقته
بالبيئة ،ونظر ًا لأهمية املحافظة على الأ�صول الوراثية والتنوع البيولوجي الذي متتاز به �سيناء ،وكذلك
لأهمية احلدائق النباتية مت تنفيذ تلك احلديقة على م�ساحة  33فدان ،ت�ضم يف ربوعها متحف ال�سالم
والبيئة ومركز معلومات التنوع البيولوجي وديوراما �سيناء للتنوع البيولوجي ،وقد مت زراعة  45نوع
نباتي باحلديقة ت�شمل النخيل و�أ�شباه النخيل والأ�شجار وال�شجريات والأع�شاب واملت�سلقات واملحددات
وامل�سطحات اخل�ضراء ،وكذلك  38نوع نباتي من النباتات الطبية والعطرية و 25نوع من ال�صبارات
عالوة على �أ�شجار الزيتون التي تبلغ � 3000شجرة ،كما يوجد بجوار احلديقة الغابة ال�شجرية والتي
ت�شغل م�ساحة  25فدان.

�صورة رقم (  ) 3-8ديوراما �سيناء للتنوع البيولوجي بحديقة ال�سالم ب�شرم ال�شيخ
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�صورة رقم (  ) 4-8منظر عام حلديقة ال�سالم ب�شرم ال�شيخ

الباب الثالث :األرض
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�صورة رقم (  ) 5-8منظر لغ�صن الزيتون بحديقة ال�سالم ب�شرم ال�شيخ

� 2-3-8إحتفا ًال بيوم البيئة العاملي �ساهمت الوزارة بدعم جميع حمافظات اجلمهورية بالأ�شجار
وال�شجريات ،وقد بلغ عدد الأ�شجار املقدمة كدعم بيئي لهذا العام � 350ألف �شجرة مبتو�سطة يبلغ
حوايل � 12ألف �شجرة لكل حمافظة من  22نوع نباتي ،وقد مت �إختيار �أنواع الأ�شجار بعناية وخربة
علمية متميزة يتوافر فيها القيمة اجلمالية والإقت�صادية ،وكذلك مالئمتها للظروف البيئية لكل
حمافظة من حمافظات اجلمهورية .
� 3-3-8إ�ستمرار العمل يف �إن�شاء وزراعة حديقة الأ�سرة مبدينة الرحاب على م�ساحة  70فدان ،وقد
قامت الوزارة خالل هذا العام ب�إ�ضافة العديد من احلدائق املتميزة للحديقة للإرتقاء بقيمتها النباتية
بني احلدائق العاملية كي ت�صبح مق�صد ًا ملختلف الطبقات والثقافات.

�صورة رقم ( )7-8جتميل منطقة البحريات بحديقة الأ�سرة مبدينة الرحاب
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�صورة رقم (  ) 8-8مدخل منطقة البحريات بحديقة الأ�سرة مبدينة الرحاب

 5-3-8امل�ساهمة بت�شجري العديد من املدار�س احلكومية والتي بلغ عددها  175مدر�سة بعدد يبلغ
� 3500شجرة ،وكذلك الزراعة حول امل�ساجد والأديرة وامل�ست�شفيات العامة وحدائق مكتبة الطفل
ووحدات الأمن املركزي وامليادين العامة واجلمعيات الأهلية ،وقد مت تقدمي الدعم البيئي ب�أعداد بلغت
� 7500شجرة.

الباب الثالث :األرض

� 4-3-8إ�ستمرار تطوير امل�شتل املركزي وحديقة الطفل التابعيني للجهاز حيث ميثل هذا امل�شتل م�صدر
دائم لإنتاج الأ�شجار وال�شجريات ونباتات الظل للدعم البيئي للمدار�س ووحدات الأمن املركزي
وامل�ست�شفيات العامة وامل�ساجد والأديرة واجلمعيات الأهلية ،كما تعد حديقة الطفل املتنف�س ال�صحي
والبيئي ل�سكان مناطق القاهرة اجلديدة ،وقد مت الإنتهاء من �إقامة ال�سور حول امل�ساحة امل�ضافة �إىل
حديقة الطفل ،وكذلك �أعمال الت�سوية و�شبكات الري على الأ�سوار متهيد ًا لبدء الزراعة .
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�صورة رقم (  ) 9-8مدر�سة خالد بن الوليد للتعليم الأ�سا�سي

�صورة رقم (  ) 10-8مدر�سة الغرفة التجارية التجريبية للغات

 6-3-8امل�ساهمة يف ت�شجري وجتميل بع�ض اجلامعات والكليات من بينها كلية الفنون التطبيقية وكلية
التجارة و�إدارة الأعمال وكلية اخلدمة الإجتماعية بجامعة حلوان وجامعة الأزهر وجامعة القاهرة
واملركز القومي لثقافة الطفل .
 7-3-8دعم حملة عطاء ال�شباب حلماية البيئة والت�شجري والنظافة بالأ�شجار مبحافظات حلوان،
املنوفية ،ال�شرقية ،البحرية ،كفر ال�شيخ ،الغربية ،القاهرة و�6أكتوبر بعدد �ألف �شجرة لكل حمافظة،
كذلك قوافل التوعية البيئية لعدد  11حمافظة �أخرى ( �ألف �شجرة لكل حمافظة ) هذا بخالف جامعة
طنطا و�شمال �سيناء ومطروح ( �ألف �شجرة لكل جهة ) .
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�صورة رقم (  ) 11-8حملة عطاء ال�شباب حلماية البيئة و الت�شجري مبحافظة حلوان

 8-3-8تقدمي الدعم البيئي بالأ�شجار بعدد � 22ألف �شجرة ملحافظات الأق�صر وبني �سويف ،وكذلك 5
�آالف �شتلة زيتون ملحافظة ال�شرقية ،ومت الإنتهاء من ت�شجري طريق مطار �سوهاج بعدد � 5آالف �شجرة
وعدد � 3200شجرة ملحافظة الأق�صر .

� 10-3-8ضمن �أن�شطة �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 تطبيق ًا ملا جاء بقانون البيئة
رقم  4ل�سنة  ،1994فقد مت خالل هذا العام �إن�شاء م�شتل للأ�شجار اخل�شبية مبحافظة بني �سويف
و�آخر مبحافظة الفيوم وثالث ببئر العبد مبحافظة �شمال �سيناء.

الباب الثالث :األرض

 9-3-8الإنتهاء من �إن�شاء حديقة عامة على م�ساحة  700م 2مبحافظة الأق�صر ،وكذلك احلديقة
العامة مبدخل مدينة طلخا  -حمافظة الدقهلية .
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 4-8اخلطة امل�ستقبلية ( حتى ) 2012
مع التزايد امل�ستمر لكميات مياه ال�صرف ال�صحي والتي يتم معاجلتها بتوايل �إن�شاء حمطات
املعاجلة يف �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 :
1 -1درء تلوث الهواء والرتبة واملياه .
�2 -2إنتاج الأخ�شاب .
�3 -3إنتاج زيوت الوقود احليوي ( اجلاتروفا ) .
كذلك ف�إن �إ�ستكمال زراعة الأحزمة اخل�ضراء التي تعتمد يف ريها على مياه ال�صرف ال�صحي
املعاجلة يو�ضع يف �أولويات الوزارة �سواء كان ذلك ب�إ�ستكمال تنفيذ املرحلة الثانية والثالثة للحزام
الأخ�ضر حول الطريق الدائري للقاهرة الكربى �أو بزراعة الأحزمة اخل�ضراء على الطرق املتقاطعة
مع الطريق الدائري والأحزمة اخل�ضراء حول املـدن القدمية واجلديدة .
كما �أن اجلهود م�ستمرة لإ�ضافة مزيد من امل�ساحات اخل�ضراء وزراعة الأ�شجار و�إن�شاء امل�شاتل
لتح�سني البيئة وذلك بتكثيف جهود �إن�شاء احلدائق العامة باملدن القدمية �أو باملجتمعات العمرانية
اجلديدة وكذلك ت�شجري املدار�س ودعم اجلمعيات الأهلية ملا لذلك من �آثار �صحية وجمالية وبيئية
و�سياحية ذات نفع كبري .
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 -املركز القومي لبحوث الإ�سكان والبناء  -وزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية  : 2005الكودامل�صري لإ�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف جمال الزراعة .

 -تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية –  - 2010البيئة العربية – املياه – �إدارة م�ستدامة ملوردمتناق�ص .
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الباب الثالث :األرض

ويف �ضوء املوقع اجلغرايف جلمهورية م�صر العربية يف ال�شمال ال�شرقي من قارة
�أفريقيا حيث احلزام القاحل الذي ي�شهد ندرة املوارد املائية وكثافة الن�شاط الب�شري
و�سوء �إدارة املوارد الطبيعية (املياه والرتبة) ،تتعر�ض الأر�ض املنتجة لأخطار الت�صحر
وتدهور �إنتاجيتها حيث تواجه  % 30من الأرا�ضي املروية يف الوادي والدلتا ونحو %80
من املناطق املطرية يف �سواحل م�صر ال�شمالية و�شبة جزيرة �سيناء وال�صحراء ال�شرقية
�أخطار الت�صحر بدرجات خمتلفة.

الباب الثاني :المياه

تعرف ظاهرة الت�صحر بتدهور �إنتاجية الأر�ض يف املناطق اجلافة وال�شبة اجلافة وحتت
الرطبة نتيجة لعوامل عديدة منها التغريات املناخية والأن�شطة ال�سكانية ،كما تعرف
اجلهود التي تبذل ملقاومة ظاهرة الت�صحر ب�أنها الأن�شطة التي جتري يف املناطق اجلافة
و�شبة اجلافة وحتت الرطبة للتنمية امل�ستدامة ،والتي ت�ستهدف :
• احلد �أو التقليل من تدهور الأرا�ضى الزراعية.
• �إعادة ت�أهيل و�إ�ست�صالح الأرا�ضي املتدهورة.
وحيث �أن قارة �أفريقيا من �أكرث القارات تعر�ض ًا لظاهرة الت�صحر وتدهور الأرا�ضي
حيث تتعر�ض  %74من �أرا�ضي املراعي و %61من الزراعات املطرية و  %18من الزراعات
املروية يف  33دولة �أفريقية لأخطار الت�صحر وتدهور الإنتاجية ،و قد قدرت خ�سائر
الت�صحر يف القارة الأفريقية بنحو � 9آالف مليون دوالر �سنوي ًا.

الباب األول  :الهواء

 1-9مقــدمــة
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 2-9حالة الت�صحر يف الأقاليم البيئية الزراعية(:)Agro Ecological Zones
تختلف درجات تدهور الأر�ض و�أ�سبابها ب�إختالف الأقاليم البيئية الزراعية الأربعــة فـي جمهـورية
م�صر العربية والتي ت�شمل :
1 .1وادي ودلتا نهر النيل والتخوم الغربية وال�شرقية.
2 .2ال�سواحل ال�شمالية.
3 .3ال�صحراء ال�شرقية و�شبة جزيرة �سيناء.
4 .4منخف�ضات ال�صحراء الغربية وجنوب م�صر.

خريطة ()1-9

تق�سيم م�صر طبقا للبيئة الزراعية Agro –ecological zones

 1-2-9وادي ودلتا نهر النيل والتخوم الغربية وال�شرقية
تقدر م�ساحة هذا الإقليم بنحو  8.5مليون فدان وت�شمل ال�سهل الفي�ضي لوادي النيل والذي تقدر
م�ساحته بنحو  6.5مليون فدان والتخوم ال�صحراوية التي مت �إ�ست�صالحها وجاري �إ�ستزراعها والتي
تقدر م�ساحته بنحو  2مليون فدان ،ويت�صف هذا الإقليم بالكثافة ال�سكانية وكثافة �إ�ستغالل موارد
الأر�ض واملياه وذلك لتوفري الغذاء لل�سكان وحتقيق التوازن يف امليزان التجاري والإقت�صادي ،ويف �ضوء
ذلك يتعر�ض الإقليم لكثري من عوامل التدهور التي ت�شمل:
1 .1ملوحة الرتبة  :ترجع ملوحة الرتبة يف هذا الإقليم �إيل كثافة �إ�ستغالل مياه الري و�سيادة نظام
الري ال�سطحي التقليدي وعدم كفاءة �شبكات ال�صرف مما ي�سبب �إرتفاع م�ستوي املاء الأر�ضي
وملوحة الرتبة ،وت�شري التقارير �إيل �أن  % 40 – 30من م�ساحة �أرا�ضي ال�سهل الفي�ضي مت�أثرة
بامللوحة بدرجات خمتلفة.
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تتعر�ض ال�سواحل ال�شمالية لل�صحراء الغربية و�سيناء لتدهور الأرا�ضي وي�شمل ذلك :
1 .1تدهور املراعي الطبيعية  :تقدر م�ساحة املراعي الطبيعية يف هذا الإقليم بنحو  6.5مليون
فدان منها نحو  3.5مليون فدان يف ال�ساحل ال�شمايل الغربي ونحو  3مليون فدان يف ال�سهل
ال�ساحلي ال�شمايل ل�شبة جزيرة �سيناء ،وتتعر�ض املراعي الطبيعية يف هذا الإقليم للتدهور
حيث ت�صنف  % 85من م�ساحة املراعي الطبيعية ب�أنها �ضعيفة و�ضعيفة جد ًا وترتاوح حمولتها
الرعوية بني  25 – 15فدان لكل ر�أ�س ،ويرجع تدهور املراعي الطبيعية يف هذا الإقليم �إيل
�إنخفا�ض معدالت الأمطار وتذبذبها و�سوء توزيعها و�أي�ض ًا �إيل الرعي اجلائر نتيجة زيادة �أعداد
احليوانات مقارنة باحلمولة الرعوية لهذه املناطق ،وقد كان لتدهور املراعي يف هذه الإقليم
ت�أثري ًا علي �إنخفا�ض �إنتاجية اللحوم بنحو  % 50والألبان بنحو  % 40وال�صوف بنحو .% 25
�2 .2إ�ستخدام �أرا�ضي املراعي يف زراعة احلبوب  :كان للتحول من النظم التقليدية يف زراعة ال�شعري

الباب الثالث :األرض

 2-2-9ال�سواحل ال�شمالية
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2الزحف العمراين  :كان لزيادة الكثافة ال�سكانية وما ي�ستتبعها من زيادة الطلب علي الأر�ض
لتوفري �إحتياجات ال�سكان من ال�سكن واخلدمات والبنية الأ�سا�سية ت�أثري ًا مبا�شر ًا علي التعدي
العمراين ،حيث قدرت املعدالت ال�سنوية للتعدي علي الأرا�ضي الزراعية �سواء بالبناء �أو التبوير
�أو التجريف بنحو � 30 – 20ألف فدان �سنوي ًا.
3تلوث الرتبة واملياه  :يتطلب كثافة الإ�ستغالل الزراعي ملوارد الأر�ض واملياه زيادة �إ�ستخدام
الأ�سمدة واملبيدات الكيميائية ،الأمر الذي انعك�س علي تلوث الرتبة واملياه نتيجة تزايد تركيز
متبقيات الأ�سمدة واملبيدات ،كذلك فقد تزايد تلوث املجاري املائية مبياه ال�صرف ال�صحي
وال�صناعي نتيجة للق�صور يف معاجلة هذه املياه وعدم التخل�ص منها بالو�سائل الآمنة.
4زحف الرمال علي التخوم الغربية لوادي النيل  :تعترب التكوينات الرملية �أحد مظاهر
ال�سطح الرئي�سية يف املناطق اجلافة و�شبة اجلافة ،ويف م�صر تقدر امل�ساحات التي تغطيها
التكوينات الرملية بنحو � 160ألف كم ،2وترتكز هذه التكوينات يف ال�صحراء الغربية وتتحرك
تلك التكوينات حتت ت�أثري الرياح ال�شمالية وال�شمالية الغربية لت�ؤثر علي احلواف الغربية لوادي
النيل حيث قدرت بع�ض التقارير �أن نحو  1.8مليون فدان تت�أثر �سلب ًا بزحف الرمال حيث
تنخف�ض �إنتاجية هذه الأرا�ضي بنحو .% 25
5ت�آكل ال�شواطئ ال�شمالية لدلتا نهر النيل :تتعر�ض ال�شواطئ ال�شمالية لدلتا نهر النيل �إيل
الت�آكل نتيجة لإنخفا�ض حِالمل من الروا�سب الطينية يف مياه النيل ك�أحد الت�أثريات اجلانبية
لبناء ال�سد العايل ،وت�شري بع�ض الدرا�سات �إيل ت�آكل عدة �آالف من الأفدنة من �سواحل الدلتا
خالل العقود ال�سابقة ،ف� ً
ضال عن ما �سبق ف�إن هناك توقعات بتزايد هذه الظاهرة مع التغريات
املناخية املتوقعة حيث تقدر امل�ساحات املتوقع ت�آكلها يف حالة �إرتفاع من�سوب �سطح البحر بنحو
 1مرت بنحو مليون فدان وتهجري نحو  6مليون ن�سمة.

وبع�ض �أنواع الفاكهة التي تتحمل ظروف اجلفاف ( التني – الزيتون ) �إيل التو�سع يف زراعة
احلبوب خا�صة القمح والتي قدرت م�ساحتها يف بع�ض ال�سنوات بنحو مليون فدان ،كان لذلك
ت�أثري ًا �سلبي ًا علي النظام البيئي اله�ش يف هذا الإقليم و�إنعكا�س ذلك علي تدهور الغطاء النباتي
الطبيعي وتعر�ض �سطح الرتبة لعوامل التعرية و�إنخفا�ض �إنتاجيتها.
3 .3الإجنراف املائي والهوائي  :كان ل�سوء �إدارة موارد الأر�ض واملياه بال�سواحل ال�شمالية والتو�سع
يف �إ�ستخدام امليكنة الزراعية يف هذه البيئة اله�شة لزراعة احلبوب مع عدم الأخذ بالأ�ساليب
العلمية يف �صيانة موارد الأر�ض واملياه بالتو�سع يف �أن�شطة ح�صاد مياه الأمطار ،كل ذلك له
ت�أثري ًا علي تزايد الإجنراف املائي خا�صة يف جماري الوديان والإجنراف الهوائي يف مناطق
املراعي الطبيعية.
4 .4تت�صف ملكية الأرا�ضي يف هذا الإقليم بال�شيوع وحقوق الإ�ستغالل امل�شرتك ملا كان له �أكرب
الأثر يف تدهور غطائها النباتي وتعر�ضها للإجنراف املائي والهوائي وتدين �إنتاجيتها.

� 3-2-9سيناء وال�صحراء ال�شرقية
يت�صف هذا الإقليم به�شا�شة نظامه البيئي حيث تت�صف موارد الرتبة بخ�صائ�صها الفقرية و�إرتفاع
ن�سبة كربونات الكال�سيوم وزيادة ملوحتها كما �أن موارد املياه يف هذا الإقليم تعترب حمدودة وتعتمد
�أ�سا�س ًا علي املياه اجلوفية متو�سطة �إيل مرتفعة امللوحة مما يحد من الإ�ستخدام الوا�سع لهذه املوارد
يف ن�شاط الزراعة ،وت�شمل �أهم مظاهر الت�صحر يف هذا الإقليم ما يلي:
1 .1الإجنراف الهوائي واملائي  :يف �ضوء خ�صائ�ص �سطح الرتبة و�إنخفا�ض كثافة الغطاء النباتي،
يتعر�ض هذا الإقليم للإجنراف الهوائي حتت ت�أثري الرياح الن�شطة ال�سائدة ،كذلك يف �ضوء
اخل�صائ�ص الطبوغرافية و�إنت�شار الوديان ذات امليول ال�شديدة تتعر�ض هذه املناطق �إيل
الإجنراف املائي نتيجة ال�سيول التي حتدث كل فرتات زمنية ترتاوح بني  5و� 7سنوات.
2 .2تدهور الغطاء النباتي والتنوع احليوي :ت�ضم بع�ض مناطق �سيناء (�سانت كاترين) وال�صحراء
ال�شرقية (جبل علبة واملناطق املحيطة) جمموعات نباتية معر�ضة للتدهور �سواء بالإ�ستغالل
اجلائر �أو لإنخفا�ض معدالت الأمطار الأمر الذي ي�ستوجب �إتخاذ التدابري املنا�سبة ل�صيانة
هذه املوارد و�إ�ستغاللها ب�شكل م�ستدام لإنتاج منتجات ذات قيمة �إقت�صادية مرتفعة ت�ساهم يف
احلد من فقر املجتمعات البدوية وتوفري فر�ص عمل لل�سكان املحليني.

 4-2-9منخف�ضات ال�صحراء الغربية وجنوب م�صر
�شهد هذا الإقليم ومنذ بداية الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ن�شاط ًا مكثف ًا لإ�ست�صالح الأرا�ضي
�إعتماد ًا علي املياه اجلوفية من خزان احلجر الرملي النوبي ،ويف �ضوء الإ�ستغالل املكثف للموارد املائية
يف زراعة احلا�صالت امل�ستهلكة للمياه (الأرز والرب�سيم احلجازي) مع �إ�ستخدام نظم الري ال�سطحي
التقليدي و�سوء ال�صرف فقد تعر�ضت موارد الأر�ض واملياه للتدهور علي النحو التايل:
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.1

.4
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.3

الباب األول  :الهواء

.2

1تدهور اخلزان اجلويف :من الناحية الكمية والنوعية حيث انخف�ض من�سوب املياه اجلوفية يف
بع�ض املناطق ( الواحات اخلارجة ) بنحو  100مرت حتت �سطح الأر�ض مقارنة مبا كان عليه
يف ال�ستينات من القرن املا�ضي حيث بلغ ال�ضغط الإ�ستاتيكي للمياه اجلوفية يف ذلك الوقت
بنحو ( )60+مرت فوق �سطح الأر�ض ،وقد كان لذلك �أبرز الأثر يف زيادة تكاليف رفع املياه،
كذلك ت�ضاعف ملوحة املياه اجلوفية يف بع�ض املناطق نتيجة لل�سحب اجلائر لري احلا�صالت
الزراعية مرتفعة الإحتياجات املائية.
�2إرتفاع م�ستوي املاء الأر�ضي وملوحة الرتبة :نتيجة الإ�ستخدام الكثيف ملياه الري و�إتباع نظام
الري ال�سطحي التقليدي و�سوء ال�صرف الأمر الذي �أنعك�س علي تدهور اخل�صائ�ص الطبيعية
والكيميائية للرتبة وتدهور �إنتاجيتها.
2
3زحف الرمال :والتي تغطي نحو � 145ألف كم حتت ت�أثري الرياح ال�شمالية الغربية لتهدد املناطق
امل�أهولة والأن�شطة ال�سكانية يف واحات ال�صحراء الغربية ،ف� ً
ضال عن ت�أثريها علي م�شروعات
�إ�ست�صالح الأرا�ضي العمالقة يف الفرافرة و�شرق العوينات وتو�شكي ودرب الأربعني.
4تدهور احلياة الربية ( نباتية وحيوانية) :يف �ضوء الإ�ستغالل املكثف وغري امل�ستدام للموارد
الأر�ضية واملائية والذي ال يتنا�سب مع النظام البيئي اله�ش الذي تت�صف به منخف�ضات ال�صحراء
الغربية وجنوب م�صر.

 3-9اجلهود الوطنية ملكافحة الت�صحر
الباب الثالث :األرض
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يف �ضوء ال�ضغوط البيئية والب�شرية التي تتعر�ض لها موارد الأر�ض واملياه الأمر الذي �إنعك�س علي
تدهور �إنتاجية الأر�ض وتزايد معدالت اجلوع والفقر ،فقد قامت الأمم املتحدة ومنذ الربع الأخري من
القرن الع�شرين بالتوجيه نحو مقاومة هذه الظاهرة ،وبناء عليه وت�أ�سي�س ًا علي م�ؤمتر الأمم املتحدة
الذي عقد يف نريوبي عام  1977وم�ؤمتر قمة الأر�ض بالربازيل عام  1992فقد مت �إطالق �إتفاقية دولية
ملقاومة الت�صحر ( )UNCCDيف عام  1994والتي دخلت حيز التنفيذ عام  1996بتوقيع �أكرث من
 190دولة ،وت�ستهدف هذه الإتفاقية ما يلي:
1 .1مقاومة ظاهرة الت�صحر وتدهور الأرا�ضي.
2 .2معاجلة ت�أثريات اجلفاف والت�صحر خا�صة يف �أفريقيا.
3 .3مقاومة الفقر والإدارة امل�ستدامة للموارد وحت�سني م�ستوي معي�شة ال�سكان من خالل التعاون
علي امل�ستوي الإقليمي والدويل.
ووعي ًا مبخاطر ظاهرة تدهور الأرا�ضي ( الت�صحر) علي نق�ص �إمدادات الغذاء وزيادة الفقر
والبطالة فقد �شاركت م�صر يف �أن�شطة الإتفاقية الدولية ملكافحة الت�صحر علي النحو التايل:
1 .1يف عام  1995مت التوقيع علي �إتفاقية الأمم املتحدة ملقاومة الت�صحر ( )UNCCDومت حتديد
مركز بحوث ال�صحراء كنقطة الإت�صال الوطنية لهذه الإتفاقية.

2 .2ت�شكيل اللجنة الوطنية ملتابعة الإتفاقية برئا�سة وزير
الزراعة وع�ضوية ممثلي اجلهات املعنية .وتخت�ص هذه
اللجنة بتحديد ال�سيا�سات والربامج جتاه الإتفاقية
الدولية ملقاومة الت�صحر ومتابعة الأعمال.
3 .3ت�شكيل اللجنة العلمية لإعداد الربنامج الوطني ملقاومة
الت�صحر ( )NAPومتابعتها.
�4 .4إ�صدار التقرير الوطني الأول ملكافحة الت�صحر ()2010
بالتعاون مع خمتلف الهيئات وامل�ؤ�س�سات والوزارات
املعنية وجاري �إتخاذ �إجراءات �إعتماده متهيد ًا لإر�ساله
�إيل �سكرتارية الإتفاقية ،وي�شمل هذا التقرير الإجراءات
امل�ؤ�س�سية لتنفيذ �إتفاقية الأمم املتحدة ملقاومة الت�صحر
والإ�سرتاتيجيات الوطنية والأن�شطة واجلهود اجلارية
�صورة ( )1-9التقرير الوطني الأول
ملكافحة الت�صحر ()2010
التي تقوم بها خمتلف الهيئات وامل�ؤ�س�سات والوزارات
ملقاومة تدهور الأرا�ضي وكذلك دور اجلمعيات الأهلية واملخ�ص�صات املالية التي توفرها الدولة
و�شركاء التنمية يف هذا ال�ش�أن.
5 .5القيام ب�أن�ش ��طة وم�ش ��روعات ت�س ��تهدف احلد من ظاهرة تدهور الأرا�ض ��ي يف وادي ودلتا نهر
النيل واملناطق ال�صحراوية وت�شمل هذه الأن�شطة ما يلي:
•حت�سني الأرا�ضي.
•التحكم يف تلوث املجاري املائية.
•حت�سني ال�صرف.
•�صيانة املوارد املائية.
•ت�شجري احلواف ال�صحراوية.
•�صيانة املوارد الأر�ضية واملائية يف ال�صحاري امل�صرية.
•تثبيت الكثبان الرملية.
ويقوم بهذه الأن�شطة العديد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات الوطنية والإقليمية والدولية مثل:
•وزارة الزراعة و�إ�ست�صالح الأرا�ضي.
•وزارة املوارد املائية والري.
•وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
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•منظمة الأغذية والزراعة (.)FAO
•برنامج املعونة الأملاين (.)GTZ
و�سوف ن�ستعر�ض فيما يلي �أهم جهود مقاومة الت�صحر التي متت يف املجاالت املختلفة :

الباب األول  :الهواء

•برنامج الأمم املتحدة الإمنائي (.)UNDP

 1-3-9برنامج تنمية املوارد الطبيعية والب�شرية يف ال�صحاري امل�صرية:
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يقوم بتنفيذ هذا الربنامج جهاز حت�سني الأرا�ضي – وزارة الزراعة و�إ�ست�صالح الأرا�ضي بهدف
زيادة �إنتاجية الأرا�ضي املتدهورة لتوفري الأمن الغذائي وزيادة دخل املزارعني وذلك بتح�سني خوا�ص
الرتبة الطبيعية والكيميائية وذلك بالت�سوية بالليزر واحلرث العميق و�إ�ضافة اجلب�س الزراعي وتطهري
املجاري املائية الفرعية ،ومنذ بداية �إن�شاء جهاز حت�سني الأرا�ضي فقد مت احلرث حتت الرتبة مل�ساحة
ما يقرب من  6مليون فدان و�إ�ضافة نحو  6مليون طن من اجلب�س الزراعي وتطهري املجاري املائية
التي تخدم �أكرث من  7مليون فدان وت�سوية نحو � 20ألف فدان بالليزر ،وقد كان لهذه املعامالت ت�أثري ًا
مبا�شر ًا علي خف�ض ن�سبة امللوحة بن�سبة من  5و  %11وقد ت�صل �إيل  % 18يف الطبقات حتت ال�سطحية
وخف�ض تفاعل الرتبة ( )PHوخف�ض م�ستوي املاء الأر�ضي مبا يرتاوح من � 110 – 90سم ،وقد كان
لهذه املعامالت ت�أثري علي زيادة �إنتاجية الفدان من احلا�صالت الرئي�سية بن�سبة ترتاوح بني 15
و % 30مع زيادة �صايف عائد الفدان �إيل ما بني  200و  500جنيهاً م�صرياً.

الباب الثاني :المياه

 2-3-9برنامج حت�سني الأرا�ضي الزراعية املتدهورة:

الباب الثالث :األرض

يقوم بتنفيذ هذا الربنامج مركز بحوث ال�صحراء – وزارة الزراعة و�إ�ست�صالح الأرا�ضي ،ويهدف
هذا الربنامج �إيل ح�صر وتعظيم الإ�ستفادة من املوارد الأر�ضية واملائية والنباتية واحليوانية والب�شرية
واحلد من تدهورها يف ظل التغريات املناخية وال�ضغوط الب�شرية ،ويت�ضمن هذا الربنامج ح�صر وتنمية
املوارد الطبيعية يف بع�ض املناطق ال�صحراوية علي النحو التايل -:
1 .1ح�صر املوارد الطبيعية يف منطقة وادي اجلريايف بو�سط
�سيناء.
2 .2ح�صر املوارد الطبيعية يف منطقة وادي الربوك بو�سط
�سيناء.
3 .3ح�صر املوارد الطبيعية يف جنوب م�صر – تو�شكي.
4 .4رفع �إنتاجية وتطوير القدرات واحلالة الإقت�صادية لبع�ض
�صورة ( )2-9زراعة وتنمية الواديان
بال�ساحل ال�شمايل الغربي
وديان ال�ساحل ال�شمايل الغربي.
5 .5التقييم الفني والإقت�صادي لإعادة ت�أهيل م�شروعات �إ�ست�صالح الأرا�ضي بوادي ال�صعايدة.
�6 .6إن�شاء بنك جينات للنباتات املتوطنة يف �سيناء.

�صورة ( )3-9الت�سوية بالليزر واحلرث العميق لتح�سني �إنتاجية الأرا�ضي املتدهورة

 3-3-9برنامج حماية الأرا�ضي واحلفاظ علي الرقعة الزراعية:
يقوم بتنفيذ هذا الربنامج الإدارة املركزية حلماية الأرا�ضي و�إ�ست�صالح الأرا�ضي وذلك بهدف
احلفاظ علي الرقعة الزراعية من التعدي �سواء بالتبوير �أو التجريف �أو البناء عليها ،كذلك تتويل
الإدارة متابعة تنفيذ القوانني املتعلقة بهذا املو�ضوع بدء ًا من القانون  59لعام  1973والقوانني الالحقة
 119ل�سنة  2008اخلا�ص بالأحوزه العمرانية مار ًا بالقانون  116لعام  1983والذي �شدد وغلظ العقوبات
علي جرائم التعدي علي الرقعة الزراعية.
وحتقيق ًا للغاية التي �أرادها امل�شرع يف �إ�صدار كافة الت�شريعات بغر�ض عدم امل�سا�س بالرقعة
الزراعية ،تقوم الإدارة املركزية حلماية الأرا�ضي باجلهود الالزمة للحد من هذه الظاهرة بكافة
�أ�شكالها �سواء كانت باملتابعة امل�ستمرة لأعمال احلماية باملحافظات و�إتخاذ الإجراءات الالزمة ملنع
التعديات و�إزالة �أ�سبابها بالطريق الإداري علي نفقة املخالفني بالتن�سيق مع �أجهزة احلكم املحلي
والأجهزة الأمنية.

 4-3-9برنامج ال�صرف املغطي وحت�سني وتطوير امل�صارف املك�شوفة:
ويقوم بتنفيذ هذا الربنامج وزارة املوارد املائية والري ،وي�ستهدف هذا الربنامج �صيانة الأرا�ضي
الزراعية ورفع �إنتاجيتها و�إعادة ت�أهيل املوارد الأر�ضية مما ي�ساهم يف زيادة الإنتاج الزراعي بنحو
 . %25وت�شمل �أن�شطة هذا الربنامج خالل اخلطة اخلم�سية  2012/2007ما يلي-:
1 .1التو�سع يف تنفيذ م�شروعات ال�صرف املغطي حيث ا�ستهدفت اخلطة تغطية زمام  6.4مليون
فدان بالوجهني البحري والقبلي ،وقد مت تنفيذ نحو  5.8مليون فدان بتكلفة  3.5مليار جنية،
ومن املتوقع الإنتهاء من تغطية باقي امل�ساحة وقدرها  0.5مليون فدان يف اخلطة القادمة
.2012/2007
�2 .2إحالل وجتديد �شبكات ال�صرف املغطي التي �أنتهي عمرها االفرتا�ضي (  30-25عام) مبعدل90
�ألف فدان �سنوي ًا.
3 .3حت�سني وتطوير امل�صارف املك�شوفة يف زمام قدره  8مليون فدان بالوجة البحري والقبلي وقد
مت الإنتهاء من تنفيذ التطوير يف زمام نحو  7.2مليون فدان بتكاليف �إجمالية تقدر بنحو 2.4
مليار جنية .
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 5-3-9برنامج حت�سني وتطوير الري وخف�ض الفاقد من املياه:

الباب الثاني :المياه

يقوم بتنفيذ هذا الربنامج وزارة املوارد املائية والري ،وي�ستهدف هذا الربنامج حت�سني وتطوير
نظم و�أ�ساليب الري ورفع كفاءة التوزيع وتقليل الفواقد ،وي�شمل ن�شاط هذا الربنامج على:
1 .1تعظيم الإ�ستفادة من مياه الري :من خالل التحويل من نظام املناوبات �إيل نظام ال�سريان
امل�ستمر وتكوين روابط م�ستخدمي املياه مما ي�ساهم يف توفري  %15 – 10من الإحتياجات
املائية ،وقد مت تنفيذ هذا الن�شاط يف زمام قدره � 480ألف فدان بتكلفة  1.2مليار جنية.
2 .2برنامج �إن�شاء وتطوير القناطر واخلزانات :يف �إ�سنا وجنع حمادي والرياح املنويف والرياح
العبا�سي وهوي�س �إ�سنا ،وبلغت تكاليف �إجمايل الأعمال املنفذة نحو  4.1مليار جنية.
�3 .3إحالل وجتديد حمطات الرفع :بتكاليف  6.8مليار جنية.
4 .4تر�شيد و�إدارة نظم الري للحد من فواقد الت�سرب والر�شح بتكلفة  1.2مليار جنية.

الباب األول  :الهواء

وقد كان لهذه اجلهود ت�أثرياً �إيجابياً علي �إنتاجية حما�صيل احلقل املختلفة حيث ت�شري
الدرا�سات �إيل زيادة �إنتاجية الفدان يف املناطق وتطوير ال�صرف املغطي واملك�شوف بن�سب ترتاوح
بني  3و.% 25

 6-3-9برنامج �إ�ست�صالح الأرا�ضي

الباب الثالث :األرض

يق ��وم بتنفي ��ذ ه ��ذا الربنام ��ج وزارة الزراعة وا�ست�ص�ل�اح
الأرا�ض ��ي ووزارة املوارد املائية والري ،وي�ستهدف هذا الربنامج
�إ�س ��تغالل امل ��وارد الطبيعي ��ة يف الأقالي ��م املختلفة لإ�ست�ص�ل�اح
و�إ�س ��تزراع نحو  3.4مليون فدان حتي عام  2017بهدف زيادة
�إنت ��اج الغذاء وتوفري فر�ص عمل جديدة ورفع م�س ��توي املعي�ش ��ة
ومكافحة الفقر ،وقد مت الإنتهاء من �إ�ست�ص�ل�اح و�إ�ستزراع نحو
 1.5ملي ��ون ف ��دان وجاري العمل يف نحو ن�ص ��ف ملي ��ون فدان،
وت�ش�ي�ر اخلريطة (� )2-9إيل توزيع هذه امل�ساحات علي خمتلف
الأقاليم واملوقف التنفيذي حتي عام .2017

خريطة ( )2-9التوزيع اجلغرايف
مل�شروعات الإ�ست�صالح واملوقف التنفيذي

يق ��وم بتنفيذ ه ��ذا الربنام ��ج وزارة الدولة ل�ش ��ئون البيئة
بهدف �إ�س ��تغالل املوارد املائية غري التقليدية (مياه ال�ص ��رف
ال�ص ��حي املعال ��ج) يف الت�ش ��جري و�إن�ش ��اء الغابات ال�ش ��جرية
وي�شمل هذا الربنامج-:
�1 .1إن�ش ��اء الغابات ال�ش ��جرية حيث بلغت م�س ��احة الغابات
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�صورة ( )4-9غابة اجلاتروفا املنتجة
للزيت احليوي بالأق�صر

الباب الرابع  :البيئة الحضرية

 7-3-9برنامج الت�شجري والغابات

الت ��ى مت �إن�ش ��ائها حتي ع ��ام  2007نح ��و � 11ألف فدان
موزعة عل ��ي  34غابة يف  17حمافظ ��ة .ومع بداية عام
 2008مت البدء يف زراعة نحو � 17ألف فدان موزعة علي
 27غاب ��ة يف  8حمافظات ،وقد ت�ض ��من ه ��ذا الربنامج
�أي�ض ًا �إن�شاء احلقول الإر�شادية وتدريب الكوادر و�إن�شاء
احلدائق التي ت�ستهدف املحافظة علي الأ�صول الوراثية
�صورة (� )5-9أ�شجار ال�سرو باملرحلة
( حديقة ال�سالم ب�شرم ال�شيخ ) و�إن�شاء امل�شاتل لتوفري
الأويل باحلزام الأخ�ضر حول القاهرة
ال�ش ��تالت وت�شجيع املنظمات غري احلكومية واملنظمات
الأهلية علي تنفيذ برامج الت�شجري يف املحافظات وت�شجري الطرق ال�صحراوية.
�2 .2إن�شاء احلزام الأخ�ضر حول القاهرة الكربى حلماية العا�صمة من رياح اخلما�سني ،ويبلغ طول
هذا احلزام نحو  100كم ويعتمد يف الري علي مياه ال�ص ��رف ال�صحي املعالج وقد مت البدء يف
تنفي ��ذ امل�ش ��روع يف عام (2005املرحله الأوىل) وقد مت الإنتهاء م ��ن زراعة نحو  14كم وجارى
البدء فى زراعة املرحلة الثانية من هذا امل�شروع.

خريطة (  )3-9مواقع الغابات ال�شجرية فى م�صر
�إعداد  :وحدة نظم املعلومات اجلغرافية – الإدارة املركزية للمعلومات
امل�صدر :وزارة الدولة ل�شئون البيئة ووزارة الزراعة وا�ست�صالح االرا�ضى
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 8-3-9برنامج �إن�شاء قري الظهري ال�صحراوي
الباب األول  :الهواء

يقوم بتنفيذ هذا الربنامج وزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية ووزارة املوارد املائية والري
ووزارة الدولة ل�شئون البيئة و كذلك احلكم املحلي ،بهدف توفري مناطق جديدة لإ�ستيعاب الزيادة
ال�سكانية يف الوادي والدلتا للحفاظ علي الأرا�ضي الزراعية من الزحف العمراين الع�شوائي ،ومن
املخطط �إن�شاء نحو 400قرية جديدة علي �أن يتم الإنتهاء من نحو  40قرية بحلول عام  ،2012وقد
قدرت التكاليف املبدئية لإن�شاء قري الظهري ال�صحراوي بنحو  110مليار جنية بواقع  25مليون جنية
للقرية الواحدة وقد مت الإنتهاء من تنفيذ  21قرية يف  10حمافظات من حمافظات الوجة القبلي.

 9-3-9برنامج تقنيات التقييم ومراقبة عمليات تدهور الأرا�ضي
الباب الثاني :المياه

يقوم بتنفيذ هذا الربنامج مركز بحوث ال�صحراء بالتعاون مع العديد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات
البحثية ،ويهدف هذا الربنامج �إيل تتبع ومراقبة عمليات تدهور الأرا�ضي من الناحية الو�صفية والكمية
وذلك لإتخاذ ما يلزم من �إجراءات للحد من هذا التدهور ،وقد ت�ضمن هذا الربنامج ما يلي -:
�1 .1إ�صدار خريطة احل�سا�سية للت�صحر بال�ساحل ال�شمايل الغربي :بالتعاون مع هيئة الإ�ست�شعار
عن البعد وذلك ب�إ�ستخدام �صور الأقمار ال�صناعية واخلرائط الطبوغرافية وبيانات املناخ
والرتبة واملياه والنبات ،وت�شري النتائج �إيل �أن هذا القطاع ذات ح�سا�سية �شديدة للت�صحر
نتيجة لنق�ص املوارد املائية والإ�ستخدام اجلائر للغطاء النباتي وتعر�ض معظم �أجزاء هذا
الإقليم للإجنراف املائي والهواء.

الباب الثالث :األرض

2 .2تتبع حركة الكثبان الرملية علي م�شروعات التنمية العمالقة وعنا�صر البنية الأ�سا�سية:والذى
ت�ضمن تنفيذ الدرا�سات التالية:
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

خريطة ( )4-9احل�سا�سية للت�صحر يف ال�ساحل ال�شماىل الغربى

•درا�سة حركة الكثبان الرملية علي قناة ال�شيخ زايد
بتو�شكي.
•درا�س ��ة حرك ��ة الكثب ��ان الرملي ��ة عل ��ي م�ش ��روعات
الإ�ست�صالح ب�شرق العوينات.
•درا�سة حركة الكثبان الرملية علي ترعة ال�شيخ جابر
(ال�سالم �شرق) ب�شمال �سيناء.
•درا� �س��ة حركة الكثبان الرملية علي قناة تو�صيل
منخف�ضي�3أ و 3ب بتو�شكي.
خريطة ( )5-9زحف الرمال علي م�شروعات التنمية

 10-3-9برنامج مقاومة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية
يقوم بتنفيذ هذا الربنامج مركز بحوث ال�صحراء بالتعاون مع العديد من اجلهات التنفيذية،
وي�شمل هذا الربنامج القيام بالدرا�سات وتنفيذ �أعمال احلماية للطرق واملن�ش�آت وامل�شروعات التنموية،
وفيما يلي �أهم االجنازات يف هذا ال�ش�أن:
1 .1خمطط حماية طريق ديروط  /الفرافرة بالتعاون مع وزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية.
2 .2حماية وت�شجري ترعة ال�سالم بطول  10كم من الكيلو � 24.75إيل الكيلو �( 41شمال �سيناء)
بالتعاون مع وزارة املوارد املائية و الري وكلية الهند�سة جامعة القاهرة.
3 .3حماية وت�شجري نحو  11كم علي ترعة جنوب القنطرة من الكيلو � 28إيل الكيلو �( 35شمال
�سيناء) بالتعاون مع وزارة املوارد املائية و الري وكلية الهند�سة جامعة القاهرة.
4 .4مقاومة زحف الرمال علي طريق درب الأربعني/منخف�ض تو�شكي بالتعاون مع هيئة ال�سد
العايل وخزان �أ�سوان.
5 .5مقاومة زحف الرمال علي م�سار قناة ال�شيخ زايد (تو�شكي) وتنفيذ خمطط حماية قناة ال�شيخ
زايد بالتعاون مع وزارة املوارد املائية و الري وكلية الهند�سة جامعة القاهرة.
 6 .6تثبيت و�إ�ستغالل الكثبان الرملية يف م�ساحة  100فدان مبنطقة خمي�سة بواحة �سيوة بالتعاون
مع ال�صندوق الإجتماعي.
 7 .7تثبيت و�إ�ستغالل الكثبان الرملية يف م�ساحة 43
فدان بواحة �سيوة ،بالتعاون مع جهاز �شئون البيئة
– وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
8 .8حماية مناطق الإ�ست�صالح بواحة �سيوة بالتعاون مع
جهاز �شئون البيئة  -وزارة الدولة ل�شئون البيئة.
�صورة ( )6-9تثبيت و�إ�ستغالل الكثبان الرملية
بواحة �سيوة
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املراجع

الباب الثاني :المياه

•التقرير الوطنى الأول ملكافحة الت�صحر – نوفمرب – 2010مركز بحوث ال�صحراء – وزارة
الزراعة و�إ�ست�صالح الأرا�ضى.
•برنامج العمل الوطنى امل�صرى ملكافحة الت�صحر  - 2005 -مركز بحوث ال�صحراء  -وزارة
الزراعة و�إ�ست�صالح الأرا�ضى.
•تقارير حالة البيئة يف م�صر  2009 - 2006جهاز �شئون البيئة  -وزارة الدولة ل�شئون البيئة.

الباب األول  :الهواء

9 .9حماية وت�شجري حمطة ال�صرف املعالج وت�شجري م�ساحة  1000فدان لإن�شاء غابة �شجرية
علي مياه ال�صرف ال�صحي املعالج (�سيوة) ،بالتعاون مع وزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية
العمرانية.

الباب الثالث :األرض
الباب الرابع  :البيئة الحضرية
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الباب األول  :الهواء

الباب الثاني :المياه

الباب الثالث :األرض

الباب الرابع  :البيئة الحضرية
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ت�ساهم الزراعة بن�صيب وافر يف ال�ش�أن البيئي �سواء بال�سلب �أو الإيجاب حيث يلقى
على عاتقها العديد من امل�شاكل البيئية مثل التلوث الناجت عن الإ�ستخدام املفرط
للأ�سمدة الكيماوية واملبيدات الزراعية والتلوث الناجت عن عمليات ت�صنيع الأ�سمدة
واملبيدات عالوة على م�ساهمة القطاع الزراعي يف م�صر بن�سبة  % 16من غازات
الإحتبا�س احلراري نتيجة الن�شاط الزراعي (الن�شاط احليواين ,الأ�سمدة النرتاتية,
حرق املخلفات الزراعية ,الأ�سمدة احليوانية ,ت�صنيع الأ�سمدة ,زراعة الأرز ,امليكنة
الزراعية�....,إلخ)

الباب األول  :الهواء

 1-10مقدمة

الباب الثاني :المياه
الباب الثالث :األرض
الباب الرابع  :البيئة الحضرية
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تعد الزراعة من �أهم العنا�صر املعدلة للمناخ ولي�س ذلك على م�ستوى املناطق الريفية وح�سب بل
ويف املدن �أي�ض ًا ويت�ضح ذلك من خالل املقارنة الب�سيطة التالية:
جدول ( )1-10مقارنة بني املدن التى بها نباتات وحدائق وتلك التى تخلو منها
مدينة بدون حدائق ونباتات
زيادة احلرارة.
جفاف الهواء.
جو ملوث وغري �صحي.
تلوث الهواء بالغازات والعوادم.
ت�شوه ال�شكل العام.

مدينة حدائقها ونباتاتها كثرية
الهواء بارد ونقي.
هواء غري جاف.
جو �صحي وملئ بالأك�سجني.
جمال ال�شكل العام للمدينة.

كما ي�أخذ قطاع الزراعة �أي�ض ًا على عاتقه امل�ساهمة يف حت�سني البيئة و تقليل �إنبعاثات غازات
الإحتبا�س احلراري بل وامل�ساهمة يف �إعادة تخزين تلك الغازات فى الرتبة الزراعية بالإ�ضافة �إىل
توفري الغذاء والعديد من املواد اخلام الأولية لل�صناعات املختلفة بل و �أي�ض ًا الوقود النظيف (الوقود
احليوى) ولذلك هناك �ضرورة لتحديد دور القطاع الزراعي يف البيئة من خالل فح�ص �أهم العوامل
امل�ؤثرة على القطاع الزراعي فالقطاع الزراعي لي�س منفردا بل هو منظومة بيئية متكاملة تتنوع طبقا
لكل منطقة جغرافية و بيئية.

�شكل ( )1-10الآثار الإيجابية وال�سلبية للزراعة
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الباب األول  :الهواء

يعترب الن�شاط الزراعى هو نتاج ملجموعة من العوامل املختلفة
والتي تكاملها وتداخلها مع بع�ضها البع�ض هو املحدد الرئي�سي
ل�شكل الن�شاط الزراعي (املاء ،الرتبة ،الظروف اجلوية
والبيئية ،الن�شاط الإن�ساين ،التنوع احليوي) ،ويفر�ض الو�ضح
البيئي احلايل الناجت عن الإ�ستنزاف املفرط للموارد البيئية و
الطبيعية فى اخلم�سني �سنة املا�ضية من �أجل تلبية �إحتياجات
الإن�سان املختلفة (الأغذية واملياه والأخ�شاب والألياف
والوقود�....إلخ) مبا يفوق ما حدث فى التاريخ الب�شرى كله
لذا فاحلل الأمثل هو تنمية املوارد البيئية املختلفة لبقائها
للأجيال القادمة فيما يعرف بالتنمية امل�ستدامة واملق�صود
بذلك تنمية املوارد و حت�سني النظام البيئى مع الأخذ فى
الأعتبار النواحي الإجتماعية و الإقت�صادية.

ومن هنا ف�إنه يتحتم علينا الآن االجتاه �إىل �إنتاج املزيد من الغذاء ب�إ�ستخدام موارد �أقل ،مما يعني
�أنّ الإ�ستدامة البيئية يف الزراعة مل تعد خيار ًا ،بل �ضرورة �إلزامية من �أجل �إ�ستيفاء متطلبات الب�شر
املتزايدة من الغذاء و احلفاظ على احلياة على كوكب الأر�ض.

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )2-10العوامل املختلفة املحددة ل�شكل
الن�شاط الزراعى

 2-10دور قطاع الزراعة فى امل�ساهمة البيئية
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

يوجد العديد من التحديات البيئية يف قطاع الزراعة منها �صيانة التنوع احليوي واحلد من �آثار
تغري املناخ و �إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلرارى والتحول العاملي جتاه الطاقة احليوية .حيث تدعو �إىل
التعمق �أكرث يف فهم الطرق التي ميكن من خاللها لنظم �إنتاج الأغذية املوجودة حالي ًا �أن تلبي الطلبات
اجلديدة ،و�أن تت�أقلم مع تغري املناخ ومع تقل�ص التنوع احليوي – مع امل�ساهمة يف التخفيف من حدة
اجلوع وا�ستدامة �إ�ستخدام املوارد الطبيعية .كما اليجب �أن يغطى قطاع الزراعة �أهدافه فقط فى
حت�سني البيئة املرتبطة به بل يجب �أن يخرج القطاع الزراعى من قوقعته التقليدية فى املناطق الريفية
و الزراعية ليمد يد العون فى معاجلة امل�شاكل البيئية اخلا�صة باملدن من خالل تدوير املخلفات الع�ضوية
ب�إ�ستخدام طرق الكمر املختلفة �سواء الهوائى �أو البيوجاز (مدينة �سان باولو مثال جيد للغاية على

الباب الثالث :األرض

للزراعة دور �أ�سا�سي يف �إدارة البيئة :حيث �أن كثري ًا من امل�شاكل وكثري ًا من احللول �أي�ض ًا تكمن يف
الزراعة ذاتها .ويجب �أن تنظر ال�سيا�سات الزراعية يف م�ؤ�شرات جديدة مثل �إعادة تخ�صي�ص �شامل
لإ�ستخدام الأرا�ضي الزراعية ،والبحث عن بدائل جديدة ميكن الإ�ستفاده منها فى املجال الزراعى
و�إ�ستخدام حما�صيل الطاقة ،وامل�ساهمات التي ميكن �أن تق ّدمها الزراعة للتنمية البيئية والإقت�صادية
يف الإطار املحلى والعاملي.

�إ�ستخدام املخلفات الع�ضوية للمدن فى توفري الطاقة) �أو الكمر بدودة الأر�ض على م�ستوى الوحدات
ال�صغرية والكبرية واملطاعم والفنادق وامل�ست�شفيات و تقليل غازات الإنبعاث احلرارى والتغلب على
م�شكلة اجلزيرة الدافئة باملدن و توفري متنف�س �أخ�ضر ل�سكان املدن من خالل زراعة الأ�سطح باملدن.

 3-10املبيدات
نظر ًا للتو�سع الزراعى وزيادة الرقعة الزراعية فى كافة �أنحاء املعمورة وتعدد العوائل النباتية
املختلفة �سواء خ�ضر وفاكهه �أو حما�صيل حقلية فجميع هذه العوائل تهاجم ب�أمرا�ض وح�شرات قد
ت�سبب فى كثري من الأحيان خ�سائر ج�سيمه تقدر باملليارات �أو يكون نتيجتها فناء املح�صول كلي ًة
فكان من الواجب التدخل ال�سريع لوقف زيادة و�إنت�شار هذه امل�سببات املر�ضية �أو احل�شرية ب�إ�ستخدام
املبيدات بجانب الو�سائل الآمنة الأخري على �أن يكون �إ�ستخدام املبيدات بدون �إفراط �أو تفريط ،وقد
�شهدت ال�سنوات القليلة املا�ضية الكثري من النقا�ش حول املبيدات ،و�إنق�سمت الآراء يف هذا النقا�ش
�إيل جمموعتني �إحداهما تراي �أن املبيدات �شر يف ذاتها ويجب وقف �إ�ستخدامها ملا ت�سببه من �إ�ضرار
لل�صحة العامة والبيئة واحلياة الربية ،يف حني يري �أن�صار اجلهة الأخري �أن املبيدات �أكرث الو�سائل
فعالية يف احلد من الأ�ضرار التي ت�سببها الآفات املختلفة والتي ( �إن مل ت�ستخدم املبيدات ) من املمكن
�أن ت�ؤدي �إيل جماعات و�أوبئة قد ال ي�ستطيع العامل �أن يواجها.
ومن املعروف �أن �إ�ستخدام املبيدات بن�سبه كبرية �أ�صبح تهديد ًا على �صحة الإن�سان ملا ترتكه من
�آثار �ضارة فيما ينتج من حما�صيل ،وبالرغم من �أن هذا الإ�ستخدام ميثل �ضرورة ملحة لزيادة الإنتاج
يف ظل زيادة �سكانيه متوا�صلة ورغبة من جانب الدولة يف وجود فائ�ض لت�صديره� ،إال �أن �صحة الإن�سان
ينبغي �أن ن�ضعها يف الإعتبار.
كما ي�ؤدي احلد من �إ�ستخدام املبيدات �إيل املحافظة علي ال�صحة العامة حيث يقل م�ستوي تعر�ض
القائمني بعملية الر�ش �إيل املبيدات كما يقلل من فر�ص تواجد متبقيات للمبيدات علي املحا�صيل
املختلفة بالإ�ضافة �إيل �أن احلد من �إ�ستخدام املبيدات ي�ساعد يف حماية البيئة بكافة مكوناتها من
الأ�ضرار الناجتة عن املبيدات حيث يقلل من فر�ص و�صول املبيدات �إيل املياه اجلوفية ومياه امل�صارف
والرتع وكذلك تراكم املبيدات يف الرتبة �أو و�صولها للكائنات املائية كالأ�سماك والكائنات املائية الهامة
حلفظ النظام البيئي و�إنتاج منتجات عالية اجلودة.

296

الباب األول  :الهواء

�1 .1إ�ستخدام �سالالت مقاومة للأمرا�ض الفطرية وتتحمل الإ�صابة احل�شرية.

الباب الثالث :األرض

وقد �إ�ستطاع الباحثني خالل الع�شرين �سنه املا�ضية ا�ستنباط طرق وو�سائل خمتلفة لتح�سني القدرة
علي مكافحة الآفات وخف�ض الإ�ستهالك من املبيدات وهو ما �أدي �إيل �إنخفا�ض ملحوظ يف تكاليف
الإنتاج الزراعي وزيادة العائد من العملية الزراعية وتتمثل �أهمية الإجتاه �إيل احلد من �إ�ستخدام
املبيدات يف �أنه يوفر من امل�صروفات امل�ستخدمة يف العملية الإنتاجية وهو ي�ؤدي �إيل زيادة العائد
املادي للمزارع كما �أنه ي�ساعد يف حت�سني وتفعيل وزيادة كفاءة منظومة الإدارة املتكاملة للآفات والتي
تعتمد يف الأ�سا�س علي جتنب الإ�صابة ب�إتباع �أ�ساليب التطبيقات الزراعية اجليدة ،ولكن ال يزال جناح
الطرق التي تقلل من املبيدات مرهون ًا بثقافة املزارع امل�صري التي ت�أخذ وقتا طوي ًال لتقبل بالتغيري �إىل
املعامالت الزراعية احلديثة ،والتى ميكن �أن نذكر منها ما يلى:

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )3-10كمية املبيدات امل�ستهلكة فى م�صر

�2 .2إتباع الدورة الزراعية.
3 .3التبكري �أو الت�أخري يف ميعاد الزراعة لتاليف الإ�صابة يف فرتة ن�شاط الآفة.

�6 .6إ�ستخدام امل�صائد النباتية وامل�صائد اجلاذبة.
7 .7الإعتماد علي التقليع اليدوي للح�شائ�ش وجمع اللطع والبي�ض يدوي ًا كما يف دودة ورق القطن.
297

الباب الرابع  :البيئة الحضرية

�4 .4إ�ستخدام طرق و�أ�ساليب الزراعة اجليدة (حرث وت�شمي�س الأر�ض – التخل�ص من بقايا
املح�صول ال�سابق – مراعاة م�سافات الزراعة واخلف والرتقيع – تقليم الأ�شجار).
5 .5متابعة ومراقبة الزراعات ب�صورة دورية لإ�ستك�شاف الإ�صابة مبكر ًا.

8 .8مراعاة تبادل املحا�صيل لتاليف ا�ستيطان احل�شائ�ش للحقل.
9 .9مراعاة الري والت�سميد املنا�سب.
�1010إ�ستخدام الر�ش اجلزئي ور�ش الأماكن امل�صابة يف احلقل عو�ض ًا عن ر�ش احلقل كله.
�1111إ�ستخدام �آالت ر�ش جيدة وح�ساب الكميات املطلوبة بدقة لتجنب تراكم خمزون من املبيدات
من مو�سم لأخر.
1212ت�شجيع الأعداء احليوية و�إعطائها الفر�صة للن�شاط لت�ساهم يف خف�ض �أعداد الآفات.
1313ا�ستعمال الهرمونات (تو�ضع الهرمونات لتجعل الريقة ت�ستمر يف االن�سالخ وعدم الو�صول �إىل
العذراء)

 4-10الأ�سمدة
عند �إ�ستخدام الأ�سمدة الزراعية بطريقة غري حم�سوبة ف�إن جزء ًا كبري ًا من هذه الأ�سمدة قد
يبقى يف الرتبة ،وهو اجلزء الذي يزيد عن حاجة النبات ،وميثل اجلزء املتبقي فى الرتبة من الأ�سمدة
�إ�سراف ًا ال مربر له من الناحية الإقت�صادية بالإ�ضافة �إىل �أنه يعترب من عوامل تلوث الرتبة واملاء وي�سبب
كثري ًا من الأ�ضرار للبيئة ،وعند ري الرتبة الزراعية املحتوية على الأ�سمدة الزائدة ف�إن جزء ًا منها
يذوب يف ماء الري ويتم غ�سيله وي�صل يف النهاية �إىل املياه اجلوفية ،وتقوم مياه الأمطار بدور مهم يف
هذه العملية ،فهي حتمل معها �أي�ض ًا بع�ض ما تبقى يف الرتبة من هذه املركبات ،وت�شرتك ك ًال من مياه
ال�صرف الزراعي واملياه اجلوفية ومياه الأمطار يف نقل هذه الأ�سمدة التي تبقت يف الرتبة �إيل املجارى
املائية كالأنهار والبحريات ،كما ت�ساهم متبقيات الأ�سمدة الزائدة عن حاجة النبات ب�شكل كبري يف
�إنبعاثات الغازات الدفيئة امل�سببة للتغريات املناخية والإحتبا�س احلراري.
ومن املمكن �إ�ستخدام بدائل طبيعية و�آمنة على النباتات وال�صحة العامة وهو الإجتاة �إىل �إ�ستخدام
وتدوير املخلفات الزراعية بطريقة �آمنه حيث يح�صل النبات على ما يحتاجه من عنا�صر �أ�سا�سية لنموه
من تلك املغذيات الع�ضوية الناجتة من التدوير الآمن للمخلفات الزراعية حيث تعمل هذه املغذيات على
احلفاظ على خ�صوبة الرتبة من خالل �إ�ستخدام الأ�سمدة الع�ضوية واملكمورة كما تعمل يف نف�س الوقت
على تقنني �إ�ستخدام الأ�سمدة الكيماوية وبالتايل تقليل تلوث الرتبة واملياه �سواء اجلوفية �أو ال�صرف
مبتبقيات الأ�سمدة الكيماوية التى ت�ؤدى �إىل العديد من امل�شاكل كما �أن �إ�ستخدام الأ�سمدة الع�ضوية
(املكمورة) الناجتة من املخلفات النباتية و احليوانية ي�ؤدى �إىل خف�ض �إنبعاثات غازات الإحتبا�س
احلراري ويعمل ذلك �أي�ض ًا على تقنني وخف�ض �إ�ستخدام الأ�سمدة الكيماوية مما له �أثر �إقت�صادى بيئى
مبا�شر عرب خف�ض �إنبعاثات م�صانع الأ�سمدة الكيماوية و توفري الأ�سمدة املطلوبة و تقليل الإ�سترياد،
ومن �أهم الأ�سمدة الكيمياوية امل�ستخدمة ما يلي:
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تعترب مركبات الف�سفور من املركبات املهمة التي تلوث مياه املجارى املائية وتبلغ ن�سبة مركبات
الف�سفور التي حتملها مياه ال�صرف الزراعية ومياه الأمطار واملياه اجلوفية من الأرا�ضي الزراعية �إيل
امل�سطحات املائية.

الباب الثاني :المياه

ومركبات الف�سفور مركبات ثابتة من الناحية الكيميائية ،لذلك ف�إن �آثارها تبقى يف الرتبة زمن ًا
طوي ًال ،وال ميكن التخل�ص منها ب�سهولة ،كما تت�صف هذه املركبات ب�أثرها ال�سام لكل من الإن�سان
واحليوان ،ولذلك ف�إن زيادة ن�سبة هذه املركبات يف امل�سطحات املائية �أو يف املياه اجلوفية التي ت�ستخدم
لل�شرب تعترب �أمر ًا غري م�ستحب .كما تت�سبب زيادة ن�سبة مركبات الفو�سفات يف مياه البحريات يف
حدوث منو زائد للطحالب والنبات املائية الأخرى وي�ساعد ذلك على و�صول هذه البحريات �إيل حالة
�إ�ضطراد النمو البيولوجي (� )Eutrophicationأوحالة الت�شبع الغذائي حيث ي�ؤدي �إرتفاع ن�سبة املواد
املعدنية يف مياه البحريات �إيل زيادة منو الطحالب والنباتات املائية وتكاثرها �إيل حد ال ت�ستطيع
احليوانات ال�صغرية وغريها �إ�ستهالكها فيموت ق�سم كبري منها ويرت�سب يف القاع حيث تتفكك ويتطلب
تفكك بقايا الطحالب املرت�سبة ن�سبة عالية من الأك�سجني الذائب يف املاء ،ويتم هذا الطلب الزائد علي
الأك�سجني علي ح�ساب احليوانات املائية التي تختفي �أو تهجر املياه نتيجة لفقر املاء بالأك�سجني.

الباب األول  :الهواء

 1-4-10مركبات الف�سفور:

 2-4-10مركبات النرتات:
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وال توجد النرتات يف الرتبة الزراعية �أو يف املجارى املائية فقط ولكنها تتجمع مب�ستوى ملحوظ يف
�أن�سجة بع�ض النباتات وبالتايل ت�صل �إىل ج�سم الإن�سان عن طريق التغذية على هذه النباتات وتقوم
النباتات بامت�صا�ص �أيون النرتات من الرتبة الزراعية �ضمن املحاليل املائية التي متت�صها يف الرتبة،
ويحدث يف بع�ض الأحيان �أن تكون �سرعة امت�صا�ص النبات لأيون النرتات من الرتبة �أعلى من ال�سرعة
التي يحول بها النبات هذه النرتات �إىل املركبات احليوية مما ي�ؤدي �إىل وجود فائ�ض من مركبات
النرتات يخزن يف مناطق خا�صة بالنبات ,ومن �أمثلة هذه النباتات التي تخزن النرتات يف �أن�سجتها
الذرة الرفيعة ،والذرة ال�شامية ،ال�سبانخ ،اخل�س ،الفجل ،اجلزر ،البقول ويو�ضح اجلدول ()2-10
بع�ض النباتات الغذائية وما حتتويه من مركبات النرتات والنيرتيت املخزنة.

الباب الثالث :األرض

ظاهرة التلوث مبركبات النرتات ظاهرة حديثة مل حتظ بالعناية فيما م�ضي ،ولكنها �أثارت االنتباه
يف الوقت احلايل.

جدول ( )2-10مركبات النرتات والنيرتيت املخزنة فى بع�ض النباتات الغذائية
النبات
بنجر
جزر
كرنب
فجل
كرف�س
خ�س
�سبانخ
خيار
فا�صوليا

النرتات ملح  /كجم
2134
183
330
2600
1321
1361
442
156
153

النيرتيت ملح  /كجم
3.3
1.5
2.3
7.3
0.7
8.7
3.2
8.0
5.3

 5-10التغريات املناخية والزراعة
لقد �أولت جمهورية م�صر العربية عناية خا�صة لعملية مراقبة ن�سب الإنبعاثات يف البيئة الهوائية
امل�صرية وذلك من خالل التن�سيق بني الأن�شطة التي تتم حملي ًا ودولي ًا يف هذا ال�صدد.
حيث متيزت ظاهرة التغريات املناخية عن معظم امل�شكالت البيئية الأخرى ب�أنها عاملية الطابع
لتعديها حدود الدول حيث ت�شكل خطورة على العامل �أجمع ،كما �أ�شارت درا�سات الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بالتغريات املناخية � IPCCإىل �أن هذا الإرتفاع امل�ستمر يف املتو�سط العاملي لدرجة
احلرارة �سوف ي�ؤدي �إىل العديد من امل�شكالت اخلطرية ك�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر مهددًا بغرق
بع�ض املناطق يف العامل ،وكذلك الت�أثري على املوارد املائية والإنتاج املح�صويل ،بالإ�ضافة �إىل �إنت�شار
بع�ض الأمرا�ض اخلطرية كاملالريا ،وعلى الرغم من �أن كمية �إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلرارى فى
م�صر متثل  %0.63فقط من �إجماىل �إنبعاثات العامل اال �أن م�صر تعترب �إحدى اكرث دول العامل ت�ضررا
من �آثار التغريات املناخية ويكمن دور احلكومة فيما يلى-:
1 .1توفري الدعم املايل والفني الالزم لتنمية القدرات امل�ؤ�س�سية والبحثية يف جمال تغري املناخ.
 2 .2تقييم الآثار البيئية والإقت�صادية والتي قد تنجم عن التغريات املناخية يف م�صر ،وامل�ساهمة يف
تنفيذ �إجراءات التكيف مع تلك الآثار.
 3 .3ت�سهيل ودعم تنفيذ امل�شروعات البحثية امل�شرتكة مع الدول املتقدمة يف جمال جمابهة التغريات
املناخية واحلد من �آثارها.
ويذكر �أن م�ساهمة القطاع الزراعي يف �إنبعاثات الغازات الدفيئة عاملي ًا تبلغ  %13.5و�إذا مل يتم
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وقد بد�أت بالفعل ت�أثريات التغريات املناخية يف الظهور ب�شكل كبري على القطاع الزراعي وبات
ذلك جلي ًا يف �إنخفا�ض �إنتاجية القمح املو�سم املا�ضي بن�سبة  %12وذلك نتيجة لتغري اخلريطة املناخية
لدرجات احلرارة على م�صر والزيادة الن�سبية يف معدل درجات احلرارة العظمى وال�صغرى والتي
�أثرت على حم�صول القمح �أثناء فرتات النمو املختلفة ،و�أي�ض ًا من امل�شاكل التي ظهرت جلية م�شكلة
زراعة الأرز التي ت�ستهلك كميات كبرية من املياه وقد �أولت وزارة الزراعة مثل هذه امل�شاكل �إهتمام ًا
كبري ًا وهناك عدة حلول مقرتحة حلل مثل هذه امل�شاكل جتري درا�سات عليها مبركز البحوث الزراعية
على �أعلى م�ستوى للو�صول لأف�ضلها ومن املقرتحات حتت الدرا�سة �إ�ستنباط �أ�صناف قمح متحملة
لدرجات احلرارة �أو تغيري مواعيد زراعة القمح لتتما�شى مع الواقع اجلديد للظروف اجلوية ،كما
جنح مركز البحوث الزراعية يف �إ�ستنباط �سالالت جديدة من الأرز توفر  %50من املياه امل�ستخدمة يف
زراعة الأرز.

الباب الثاني :المياه

خف�ض �إنبعاثات الغازات الدفيئة ،فهناك �إحتمال �أن ترتفع حرارة الأر�ض بني درجتني وثالث درجات
مئوية يف اخلم�سني �سنة املقبلة ،مما ي�ؤدي �إىل تغري يف املناخ والذي �سوف ي�ؤثر بدوره على �إنتاج الأغذية
وال�صحة والبيئة يف العامل كله ،كما يتوقع �إزدياد تواتر العوا�صف واجلفاف والفي�ضانات الناجمة عن
تغري املناخ مما يهدد ب�إنهيار النظم الأيكولوجية الزراعية .كما �أن تغريات موا�سم الزراعة وتق�صري
دورات جميع الكائنات احل ّية �ست�ؤدي �إىل ظهور �آفات و�أمرا�ض جديدة ،مع �إزدياد عام يف �أمناط
املخاطر وتق ّلباتها مما ي�ؤثر على العوائد الإقت�صادية والأمن الغذائي ،ومن هنا نقول ب�أن الزراعة
ميكن �أن تكون جزء ًا من احل ّل ،وذلك من خالل امل�ساهمة يف �إحتواء تغري املناخ عرب حفظ الكربون
و�إحتبا�سه و�إ�ستبداله ،و�إقامة نظم زراعية م�صممة �أيكولوجي ًا ملجابهة الظواهر الق�صوى والظروف
الطارئة مع �إعطاء عناية �أكرب للتكيف مع تغري املناخ خا�صة و�أن م�صر تعد من البلدان النامية الأكرث
ت�ضرر ًا من عواقب ونتائج التغريات املناخية كما �أن علم التك ّيف �ضروري لتزويد املزارعني ومربي
املا�شية واملخت�صني مبعارف مت�صلة باملناخ مبا فيها :البيانات والأدوات املت�صلة بالأر�صاد اجلوية
الزراعية لإعداد التوقعات ومراقبة ظروف النمو وما بعد احل�صاد ،وتر�سيم املناطق املناخية الزراعية
لو�ضع مناذج عن الت�أثريات ولإدارة التعر�ض لها� ،إ�ضاف ًة �إىل الإدارة ال�صحيحة للتنوع احليوي لزيادة
القدرة على التك ّيف مع تغري الظروف البيئية ومع الإجهادات املحتمله.
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جدول ( )3-10م�صادر �إنبعاث غازات الأحتبا�س احلراري من قطاع الزراعة

�شكل ( )4-10ن�سب غازات الإحتبا�س احلراري املختلفة مب�صر

�شكل ( )5-10ن�سب م�ساهمة القطاعات املختلفة يف الإنبعاث مب�صر

امل�صدر :تقرير البالغ الوطني الثاين مل�صر 2010

 6-10املخلفات الزراعية (النباتية – احليوانية)،الأ�سمدة الع�ضوية
ال�شك �أن املخلفات الزراعية �سواء النباتية �أواحليوانية من امل�شكالت الهامة التى متثل خطر كبري
على البيئة والن�شاط الزراعى و الإقت�صاد القومى وعمليات التنمية فى م�صر مما �أدى �إىل و�ضع تلك
امل�شكلة فى �أولويات احلكومة امل�صرية للق�ضاء على التلوث وحماية البيئة ومنع �إهدار مورد متجدد
للإقت�صاد القومى.
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الكمية  /عام
 33.40مليون طن جاف  /عام
 18.88مليون طن جاف  /عام
 52.28مليون طن جاف  /عام

نوع املخلف
املخلفات النباتية
املخلفات احليوانية
الإجماىل

1 .1احل�صول على طاقة البيوجاز ب�صفة م�ستمرة طوال العام مبا يكافىء  2.67مليون طن برتول
مكافىء/عام.
2 .2الق�ضاء على اخل�سارة الإقت�صادية الفادحة نتيجة حرق املخلفات وال�سحابة ال�سوداء.
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حيث ميكن �أن يحقق املردود الإقت�صادى لإنتاج الأ�سمدة الع�ضوية املكمورة عند تدوير  % 50من
املخلفات الزراعية النباتية واحليوانية الآتى -:

الباب الثالث :األرض

ويعترب حرق املخلفات الزراعية مثل حرق ق�ش الأرز وخملفات املزارع مثل نواجت التقليم واحل�شائ�ش
وغريها من �أهم م�صادر تلوث الهواء والتى يكون لها دور كبري يف عملية التلوث وما يرتتب على ذلك من
�آثار �سلبية �ضاره على الإن�سان والبيئة وجميع الكائنات الأخرى لدرجة �أنها ت�ؤثر على النبات نف�سه ،كما
تعترب عملية حرق املخلفات الزراعية �سواء نباتية �أوحيوانية من �أهم املمار�سات امل�ؤثرة ب�صورة مبا�شرة
على البيئة و على �إنبعاث غازات الإحتبا�س احلرارى ،ولقد قامت احلكومة امل�صرية بجهود حثيثة فى
ذلك املجال متمثلة فى العديد من امل�ؤ�س�سات احلكومية على ر�أ�سها وزارة الزراعة ووزارة الدولة ل�شئون
البيئة حيث �أخذتا على عاتقيهما مكافحة ظاهرة حرق املخلفات النباتية واحليوانية وتدريب املزارعني
على كيفية تدوير تلك املخلفات لإنتاج الأ�سمدة الع�ضوية املكمورة لإعادة التوازن احليوى و الغذائى للرتبة
الزراعية كما يعمل ذلك على تقليل �إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلرارى ب�صورة مبا�شرة وتقليل �إ�ستخدام
الأ�سمدة الكيماوية ومبيدات احل�شائ�ش والفطرية عالوة على القيمة الإقت�صادية لل�سماد الع�ضوى.
�إن ما يتم توجيهه �سنويا من املخلفات الزراعية لإ�ستخدامه فى �صناعة الأ�سمدة الع�ضوية املكمورة
يقل عن  % 15من حجم املخلفات الزراعية وهو الأمر الذى يتناق�ض مع �إحتياجات التنمية الزراعية
فى جمهورية م�صر العربية التى حتتاج لأكرث من  % 200من كمية املخلفات لتحويلها �إىل �أ�سمدة
ع�ضوية مكمورة.
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وتت�سبب الطرق الغري �سليمة يف التخل�ص من تلك املخلفات �سواء بحرقها �أو نقلها من احلقول
و�إلقائها على ج�سور الرتع وامل�صارف يف العديد من امل�شاكل �سواء على املدى القريب �أو البعيد فى
�إن�سداد م�صادر الرى وامل�صارف ،كما يعمل تراكم هذه املخلفات على �إنت�شار احل�شرات والقوار�ض
كم�صدر لنقل الأمرا�ض والآفات �سواء للإن�سان �أو النبات ،كما �أن عملية تخزينها ت�ؤدى �إىل ن�شوب
احلرائق التي تت�سبب يف حدوث خ�سائر ج�سيمة.
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جدول ( )4-10كمية املخلفات ونوعيتها من القطاع الزراعي

�3 .3إنتاج �سماد ع�ضوى حم�سن بكمية تبلغ  19.82مليون طن/عام.
4 .4احلفاظ على املادة الع�ضوية و تقدر بحواىل  8.7مليون طن/عام.
5 .5احلفاظ على عن�صر النيرتوجني مبا يعادل � 189ألف طن/عام (حواىل � 541ألف طن �سماد
نرتات الأمونيوم .)% 33
6 .6احلفاظ على عن�صر الفو�سفور مبا يعادل � 160ألف طن/عام (حواىل مليون طن �سماد �سوبر
فو�سفات الكال�سيوم .)% 15
7 .7احلفاظ على عن�صر البوتا�سيوم مبا يعادل � 145ألف طن/عام (حواىل � 319ألف طن �سماد
�سلفات البوتا�سيوم .)% 48
8 .8حت�سني احلالة ال�صحية و�إعادة التوازن البيولوجى للرتبة الزراعية حيث حتتوى
الأ�سمدة الع�ضوية املكمورة على املواد الدبالية والعنا�صر ال�سمادية الكربى وال�صغرى
ومنظمات النمو الطبيعية والكائنات احلية الدقيقة النافعة مع خلوها من امل�سببات
املر�ضية و بذور احل�شائ�ش.
وقد قام املعمل املركزى للمناخ الزراعى بتجربة رائدة فى جمال تدوير املخلفات املزرعية من
خالل تنظيم عدد من الدورات الفنية و�إن�شاء خط لإنتاج املكمورة و�إمتدت تلك التجربة الفريدة
�إىل �إدارة املخلفات الع�ضوية للمدن عن طريق �إ�ستخدام �أنواع خا�صة من ديدان الأر�ض وذلك لكمر
املخلفات الع�ضوية �سواء الزراعية �أوخملفات املدن وحتويلها �إىل �سماد ع�ضوى عاىل القيمة الغذائية
ميكن �إ�ستخدامه فى الرتبة الزراعية �أوفى مزارع الأ�سطح فى املدن ،ولقد قام املعمل ب�إن�شاء وحدة
متخ�ص�صة للكمر ب�إ�ستخدام دودة الأر�ض ليمتد ن�شاط املعمل �إىل املدن واملناطق احل�ضرية وامل�ساهمة
فى حماية البيئة داخل املدن وتقليل �إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلرارى فعلى �سبيل املثال تتنج مدينة
القاهرة حواىل � 25ألف طن خملفات يوميا حواىل  %55منها خملفات ع�ضوية كان يتم حرقها �أو دفنها
�أو �إ�ستخدامها فى تغذية اخلنازير .
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�صورة (� )1-10إدارة املخلفات الع�ضوية للمدن ب�إ�ستخدام دودة الأر�ض و �إ�ستخدامات ال�سماد الع�ضوى ودودة الأر�ض الناجتة
داخل املدن و املناطق الريفية

الباب الثالث :األرض
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�صورة ( )2-10تدوير املخلفات الع�ضوية املزرعية ب�إ�ستخدام طريقة الكمر بدودة الأر�ض لإنتاج �سماد ع�ضوى (املكمورة)

�صورة ( )3-10تدوير املخلفات الع�ضوية املزرعية املختلفة ب�إ�ستخدام طريقة الكمر الهوائى لإنتاج �سماد ع�ضوى (املكمورة)
كبديل عن حرق املخلفات.

كما مت القيام ب�إ�ستخدام ب��االت ق�ش
الأرز كبيئة للزراعة ب��دون تربة كما هو
مو�ضح بال�صور املرفقة مما يفتح الأمل
نحو تعميم التجربة وخا�صة فى الأرا�ضى
ال�غ�ير م�ست�صلحة وال�صعبة الأ�ستزراع
وبع�ض الأرا�ضي التى تعانى من �إ�صابات
مر�ضية ونيماتوديه كامنة فى الرتبة وعدم
�إ�ستخدام مبيدات كيماوية �ضارة للبيئة
وم�صدر لتلوث م�صادر املياه.
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�صورة ( )5-10الزراعة على باالت ق�ش الأرز

تعترب الأرا�ضي الزراعية خ�صو�ص ًا الأرا�ضي القدمية من امل�صادر الطبيعية التي يجب املحافظة
عليها من التدهور نظر ًا لعدم وجود م�صدر لتجددها مرة �أخرى كما كان يحدث �أثناء الفي�ضان ويوجد
العديد من �أ�سباب تدهور الرتبة كما يلي-:
 1-7-10ملوحة الأر�ض :ومن الأ�سباب امل�ؤدية لإرتفاع ملوحة الأر�ض:

الباب الثاني :المياه

1 .1نظام الري ال�سطحي بالغمر.
2 .2عدم الإعتماد على املقننات املائية الالزمة لكل حم�صول و�إ�ضافة املياه �إىل الرتبة بدون وعى.
�3 .3سوء ال�صرف وعدم الإهتمام ب�إن�شاء �شبكات �صرف يف الأرا�ضي اجلديدة �أو الإهتمام بال�صرف
املوجود يف الأرا�ضي الزراعية القدمية.
4 .4الإ�ستخدام املفرط للأ�سمدة واملبيدات والتي حتتوي على مركبات كيميائية و�أمالح ت�ؤدي �إىل
ملوحة الرتبة على الفرتات الطويلة.
 2-7-10الت�صحر :ي�ساعد على هذه الظاهرة عدم �سقوط الأمطار وتعر�ض الأر�ض للجفاف والرياح
التي تعمل على زحف الرمال �إىل الأرا�ضي الزراعية.

الباب األول  :الهواء

 7-10تدهور الرتبة

 3-7-10لإ�ستخدام املفرط للمبيدات :ينتج عن الإ�ستخدام املفرط للمبيدات دون وعى �آثار كثرية
ت�ضر بخوا�ص الرتبة وما يتبع ذلك من الت�أثري على املنتج النهائي وبالتاىل يجب احلفاظ على
الرتبة من التلوث و�أي�ض ًا يحدث ت�سرب للمبيدات للمجاري املائية والأ�سماك واملياه اجلوفية.

 5-7-10التل ��وث باملع ��ادن الثقيل ��ة :ينت ��ج ذلك عن ري الأرا�ض ��ي مبياه �ص ��رف �س ��واء زراعى �أو
�ص ��ناعى �أو �صحى ولكن نتيجه لإ�س ��تخدام مياه ملوثة يحدث تدهور كبري فى الرتبة وبالتاىل
تت�أثر عملية الإنتاج.

ومن هنا جتدر الإ�شارة �إىل الآثار املرتتبة على تدهور الرتبة:
1 .1نق�ص فى املوارد الغذائية الالزمه للإن�سان توفر الأمن الغذائي على املدى الطويل.
�2 .2إختفاء جمموعات نباتية وحيوانية او مبعنى �آخر �إنقرا�ضها �أو عزوف املزارعني عن زراعة
حما�صيل معينة فى �أماكن كانت تزرع بها ب�سبب تدهور الرتبة.
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 6-7-10الإ�صابات املر�ضية واحليوانية :وهو توطن بع�ض امل�سببات املر�ضية مثل �أمرا�ض الرتبة واجلذور,
والتى تعمل على تدمري الرتبة وبالتاىل نق�ص املح�صول النهائي وكذا الإ�صابات النيماتودية.

الباب الثالث :األرض

 4-7-10التو�سع العمراين :من احلكمه فى املتغريات الكثرية فى املجتمع يجب احلفاظ على الأرا�ضي
القدميه واحلد من الزحف العمراين عليها.

3 .3هجرة الطيور النافعة و�إنقرا�ضها.
لذا ف�إن وجود برامج خا�صة ب�إدارة الرتبة الزراعية من خالل املمار�سات الزراعية اجليدة
تعمل على احلفاظ على الرتبة الزراعية واحلد من امللوثات وزيادة الإنتاج الزراعى و�إ�ستدامة
التنمية الزراعية و احلفاظ على البيئة امل�صرية التى تواجه العديد من امل�صاعب.

 8-10جهود الدولة فى امل�ساهمة البيئية الزراعية و احل�ضرية
ي�ؤدى �إ�ستخدام املمار�سات الزراعية اجليدة  Good Agriculture Practiceواملمار�سات املزرعية
اجليدة(� Good Farming Practice (GFPإىل احلد من م�صادر التلوث البيئى كما ي�ساعد ذلك
على تخفي�ض �إنبعاثات غازات الإحتبا�س احلرارى من قطاع الزراعة بالإ�ضافة �إىل قطاعات �أخرى
حيث يظهر الت�أثري املزدوج لتلك املمار�سات على كل من عنا�صر البيئة ب�صورة مبا�شرة بالإ�ضافة �إىل
الت�أثري على تعظيم الإ�ستفادة من املوارد الطبيعية املتاحة من خالل املمار�سات التالية-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1م�شاريع الإ�ست�صالح فى الأرا�ضي ال�صحراوية والأرا�ضي اجلديدة.
2ت�شديد الغرامة لعمليات البناء على الأرا�ضي الزراعية.
�3إ�ستخدام التقنيات احلديثة فى الزراعة.
�4إنتاج تقاوى عالية الإنتاج.
5البحث العلمى للنهو�ض بالإنتاج الزراعي يف كل نواحية.
6رفع �إنتاجية وحدة امل�ساحة.
7مراقبة وتطبيق معايري الإنتاج الآمن للغذاء.

� 1-8-10إدارة الدورة الزراعية
الزراعية ب�أنها ترتيب احلا�صالت "حما�صيل احلبوب �أو اخل�ضروات" �إثر بع�ضها
تعرف الدورة
ِ
البع�ض يف بقعة معينة من الأر�ض وبنظام معني لعدد من ال�سنني بهدف �إ�ستفادة املحا�صيل من
العنا�صر الغذائية املختلفة يف الرتبة نتيجة �إختالف كمية ونوعية �إحتياجاتها الغذائية وحت�سني خوا�ص
الرتبة وبنائها واحلد من �إنت�شار احل�شائ�ش والأمرا�ض واحل�شرات والآفات الزراعية وتنظيم �إ�ستعمال
الأ�سمدة مما يت�ضمن الإنتاج الأف�ضل ب�أقل التكاليف و�أعلى جودة ممكنة مع املحافظة على املوارد،
ومن �أهم فوائد الدورة الزراعية هو �إعادة تخزين ثاين �أك�سيد الكربون �إىل الرتبة الزراعية .كما يعمل
ذلك على تقليل �أثر عوامل النحر والتعرية على الرتبة الزراعية و حت�سني خوا�ص الرتبة و بالتاىل حماية
الإنتاج الزراعى .كما يراعى فى الدورة الزارعية التنوع فى �إحتياجات النباتات الغذائية والبيئية حتى
ال ي�ؤدى ذلك �إىل �إنهيار النظام الطبيعى للرتبة الزراعية �أو �إنت�شار الأمرا�ض والأفات املختلفة .من
�أجل ذلك �أ�صدر مركز البحوث الزراعية برنامج الأجندة الزاعية مل�ساعدة املزارعني على �إختيار
الدورة الزراعية املنا�سبة لهم مبا يتالئم مع ظروف كل منطقه.
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� 2-8-10إدارة املوارد املائية و مياه الرى
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�صورة ( )6-10برنامج ( )IRRI. CLACامل�ستخدم فى ح�سابات املقننات املائية وجدولة الرى
للمحا�صيل املختلفة طبقا لبيانات الأر�صاد اجلوية و نوع املح�صول والعمر ونوع الرتبة

الباب الثالث :األرض

تعمل الإدارة اجليدة للم�صادر املائية ومياه الرى على تقليل التلوث النا�شىء عن الن�شاط الزراعى
عالوة على توفري املياه وزيادة كفاءة �إ�ستخدام املياه ورفع الإنتاجية من وحدة الأر�ض واملياه .حيث
ي�ؤدى �إ�ستخدام نظم الرى احلديث (تنقيط – ر�ش) �أوتطوير نظم الري بالغمر وعمليات الت�سوية
بالليزر وخا�صة فى الأرا�ضى القدمية �إىل زيادة كفاءة الرى وتوفري مياه الرى لإ�ستخدامها فى التو�سع
الأفقى للزراعة.
وقد �ساهمت وزارة الزراعة من خالل مركز البحوث الزراعية فى توفري املقننات املائية للمحا�صيل
املختلفة من خالل �إ�ستخدام �شبكة الإنرتنت حالي ًا و�سابق ًا من خالل �إ�صدار ن�شرات دورية جمانية ،كما
مت �إ�صدار برنامج متخ�ص�ص حل�ساب الإحتياجات واملقننات املائية للمحا�صيل املختلفة فى خمتلف
مناطق اجلمهورية ،ويتم التعاون مع اجلهاز الإر�شادي يف وزارة الزراعة لزيادة املعرفة لدى املزارع
ب�أهمية تقنني �إ�ستخدام املياه واحل�صول على البيانات الالزمة لذلك.

الباب الثاني :المياه

�صورة ( )5-10برنامج الأجندة الزاعية

�إن الإفراط فى الرى ي�ؤدى �إىل زيادة تلوث املجارى املائية مبتبقيات الأ�سمدة واملبيدات املختلفة
كما ي�ؤدى ذلك �إىل فقدان الرتبة الزراعية للعنا�صر املغذية وتدهور فى �صفاتها الفيزيائية و الكيمائية
عالوة على �إهدار كميات كبرية من مياه الرى وتعترب م�صر فى �أم�س احلاجة �إليها خلدمة �أهدافها
التنموية والتو�سعية عالوة على �إرتفاع معدل �إنبعاث غاز امليثان من الأرا�ضي املغمورة باملياه.
ويعمل م�شروع تطوير الري حال ًيا يف �إحدى ع�شرة منطقة باملحافظات املختلفة (ال�شرقية ،كفرال�شيخ،
الغربية ،البحرية ،اال�سكندرية ،الفيوم ،بني �سويف ،املنيا� ،أ�سيوط� ،سوهاج� ،أ�سوان) لتكون مناطق
رائدة لأعمال م�شروع تطوير الري يف الأرا�ضي القدمية بكافة حمافظات اجلمهورية ،ومن املقرر �أن
ي�ساهم الربنامج القومي لتطوير الري فى رفع كفاءة الرى من � %50إىل  %75ب�إ�ستخدام �أ�ساليب الرى
احلديثة ،ومبا يوفرحواىل  10مليارات مرت مكعب من املياه وميكن �إ�ستخدامها فى �إ�ست�صالح 1.5
مليون فدان جديدة.

� 3-8-10إالدارة املزرعية املتكاملة
حيث يعمل �إدارة برنامج املكافحة املتكاملة مع �إدارة الت�سميد والرى والدورة الزراعية بالإ�ضافة
�إىل �إ�ستخدام الو�سائل الطبيعية والفيزيائية للمكافحة على احلد من �إ�ستخدام املبيدات الكيماوية
ال�ضارة كما ي�ؤدى ذلك �إىل تقليل التلوث احلادث فى البيئة نتيجة متبقيات املبيدات �سواء تلوث فى
الرتبة الزراعية �أو فى املجارى املائية �أو فى الهواء.

�صورة ( )7-10برامج خا�صة بالتنب�ؤ مبر�ض اللفحة النارية فى الكمرثى ومر�ض البيا�ض
الزغبي فى العنب
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ويتم زراعة الأ�سطح ب�إ�ستخدام جمموعة من الأنظمة اخلفيفة الوزن التى ال متثل حمولة زائدة على
املبنى وكذلك ال ت�سرب مياه �إىل �أر�ضية ال�سطح،وال يدخل الطني �أو الطمى ك�أحد مكوناتها ولتحقيق
كل ذلك ت�ستخدم تقنية الزراعة بدون تربة لزراعة �أ�سطح املبانى .كما �أن هناك العديد من الآثار
الإيجابية لزراعات الأ�سطح على بيئة املدن وجودة احلياه بها وميكن تلخي�صها فى التاىل:

3 .3ت�ؤدى زراعة الأ�سطح �إىل تنظيف �أ�سطح املبانى واملن�ش�آت املختلفة والتخل�ص من املهمالت
والقاذورات املخزنة فوق الأ�سطح والتى تعطى فر�صة ملعي�شة العديد من الكائنات ال�ضارة
(النامو�س – الذباب – الفئران – ال�صرا�صري – ال�سحاىل �...إلخ) والتى ت�ؤثر بال�سلب على
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2 .2ت�ؤدى زراعة الأ�سطح �إىل زيادة ن�سبه الأك�سجني و تقليل ن�سبه ثانى �أك�سيد الكربون بهواء املدن،
حيث وجد �أن زراعة  1.5م 2من ال�سطح طوال العام ي�ؤدى �إىل �إنتاج كمية �أك�سجني تكفى لتغطية
الإحتياجات التنف�سية ل�شخ�ص بالغ واحد ملدة عام .ويقوم النبات ب�إ�ستهالك ثانى �أك�سيد الكربون
املوجود فى اجلو يومي ًا وب�صور م�ستمرة من خالل عملية البناء ال�ضوئى التى يقوم بها النبات
لبناء ال�سكريات التى يحتاج �إليها للنمو والتطور ويخرج الأك�سجني ك�أحد نواجت البناء ال�ضوئى،
على ذلك يقل معدل ثانى �أك�سيد الكربون املوجود فى اجلو وهو �أحد غازات الإحتبا�س احلرارى
الأ�سا�سية وينتج الأك�سجني الالزم ملعي�شة الإن�سان.

الباب الثالث :األرض

�1 .1أثبتت الدرا�سات �أن زراعة الأ�سطح ت�ؤدى �إىل تقليل كمية امللوثات املوجودة بالهواء ،حيث وجد
�أنه بزراعة  1م 2من ال�سطح طوال العام ي�ؤدى �إىل �إزالة  100جم من امللوثات املوجودة فى الهواء
�سنوي ًا مما ينقى من هواء املدن.

الباب الثاني :المياه

نتيجة الزيادة ال�س ��كانية امل�ض ��طردة التي �أدت �إىل �إختناق املدن بال�س ��كان وهو الأمر الذي �إ�ستلزم
زيادة عدد املباين واملن�ش� ��آت املختلفة من م�س ��اكن ،مدار�س ،م�ست�ش ��فيات ،م�ص ��انع و�ش ��ركات...الخ،
كل ذل ��ك �أدى �إىل الإنخفا� ��ض ال�ش ��ديد يف امل�س ��احات اخل�ض ��راء داخل املدن ،والذى نت ��ج عنه العديد
من امل�ش ��اكل تت�ص ��درها م�ش ��كلة تلوث الهواء نتيجة زيادة م�ص ��ادر التلوث بالعوادم املختلفة �سواء من
ال�س ��يارات �أوامل�ص ��انع �أوغريها مع زيادة �إ�ستخدام املواد امل�صنعة التى ت�ض ��ر بالبيئة كالأ�سفلت ومواد
البن ��اء املختلف ��ة والواجه ��ات الزجاجية ،مع �إنح�س ��ار النبات الأخ�ض ��ر والذى يعترب املر�ش ��ح الطبيعى
الوحيد مللوثات الهواء .كل ذلك �أثر بال�س ��لب على مناخ املدينة وعمل على زيادة ن�س ��بة امللوثات العالقة
بالهواء ،وبالدرا�سة وجد �أنه ميكن التغلب على نق�ص م�ساحة احلدائق والنباتات اخل�ضراء فى املدينة
بزراعة �أ�سطح املبانى ومن هنا جاءت فكرة زراعة الأ�سطح املبانى واملن�ش�آت املختلفة فى املدن بد ًال من
�إ�س ��تخدامها فى تخزين املهمالت والأ�ش ��ياء القدمية عدمية القيمة مما ي�سئ �إىل املظهر العام للمبنى
من �أعلى وي�ضر بالبيئة.
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 9-10املردود البيئى لزراعات الأ�سطح باملدن واملناطق ال�سكنية وال�صناعية

ال�صحة العامة ل�ساكنى هذه املبانى على املدى الطويل ،كذلك تعترب م�صدر �أ�سا�سى من م�صادر
التلوث داخل املدينة.

�صورة ( )8 -10زراعة الأ�سطح باملناطق ال�سكنية

4 .4تقليل ت�أثري اجلزيرة الدافئة ( )Urban Heat Islandوالتى تتجلى بو�ضوح خالل �أ�شهر ال�صيف
فى املدن الكبرية حيث يحدث تغري وا�ضح فى الطق�س �أهم عالماته �إرتفاع درجة حرارة املدينة
مبقدار ي�صل �إىل من  º10 -8ف عن املناطق املحيطة بها .وترجع هذه الظاهرة �إىل �أن الطرقات
و املبانى واملن�ش�آت املختلفة متت�ص احلرارة و تخزنها طوال فرتة النهار ثم تعيد عملية �إنبعاثها
مرة ثانية فيما بعد مما ي�ؤدى �إىل رفع درجة احلرارة وحدوث تغريات فى طق�س املدينة ت�ؤدى �إىل
حدوث خلل فى النظام البيئى بها من حجز الدخان و الأتربة و غريهما.
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وقد �أو�ضحت الدرا�سات على م�ستوى العامل �أن لظاهرة ( )Urban Heat Islandsت�أثريات �سلبية
خمتلفة منها-:
 .أبالن�سبه للبيئة
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�صورة ( )9-10الآثار ال�سلبية على البيئة لظاهرة ()Urban Heat Islands

الباب الثالث :األرض

نتيجة للإرتفاع ال�شديد الذى يحدث فى درجة احلرارة ي�ؤدى ذلك �إىل زيادة م�ستوى املواد ال�ضارة
العالقة باجلو ،كذلك حتفز عملية تكوين الأوزون الأر�ضى ( فى الهواء اجلوى ) ،كذلك تزيد من تواجد
الدخان وجتمعه فى �سماء املدن خ�صو�ص ًا فى فرتات �سكون حركة الهواء وهو ما يعرف بال�سحابة
ال�سوداء .كل هذه الأخطار ت�ضر بالبيئة.

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )6-10ظاهرة اجلزر الدافئة ()Urban Heat Islands

وتقلل زراعة �أ�سطح املبانى واملن�ش�آت فى املدن من ت�أثري ظاهرة اجلزيرة الدافئة عن طريق التظليل
الذى تقوم به النباتات ل�سطح املبنى �أواملنزل ،كذلك عملية النتح �أى خروج املاء من ثغور النباتات
وعملية تبخر املاء املوجود فى البيئة املزروع بها النباتات �إىل الهواء اخلارجى مما ي�ؤدى �إىل تلطيف
اجلو املحيط باملبنى املزروع �سطحه.
ولذلك �أثر كبري فى تقليل درجة حرارة املبنى ال�سكنى املكون من دور و�أحد �أو الدور الأخري فى
البنايات املكونة من عدة �أدوار مبقدار ي�صل �إىل �أكرث من ثمانى درجات مئوية خالل ال�صيف ومنع
فقد احلرارة من املنزل خالل ال�شتاء وعليه يقل �إ�ستخدام مكيفات الهواء مما يقلل من �إنبعاث غازات
الإحتبا�س احلرارى التى تخرج من تلك العملية ،كذلك تقليل تكاليف التربيد بن�سبه ت�صل �إىل %50
والتدفئة بن�سبه ت�صل �إىل � %25سنوي ًا.

 10-10الطاقة احليوية
ت�شري الدرا�سات حتى �سنة � 2050إىل �أن الطاقة احليوية املنتجة من الكتلة احليوية قد ت�ؤمن ما
ي�صل �إىل  25يف املائة من الطلب الإجمايل على الطاقة ،ومبا �أن نظم الطاقة احليوية م�صدر طاقة
�شبه خال من الكربون ،ف�إن غالبيتها ميكن �أن ت�ساهم يف �إحتواء التغري املناخي من خالل �إحاللها حمل
الوقود الأحفوري ،ومن خالل �إحتبا�س الكربون يف املزارع امل�ستخدمة لإنتاج الطاقة احليوية.
وبالنظر �إىل �أن الزراعة والغابات تعد �أهم م�صادر الكتلة احليوية يف العامل ،ف�إن ال�سوق املتنامية
ملخزونات تغذية الطاقة احليوية ميكن �أن ت�ساهم يف زيادة دخل املزرعة ب�صورة ملمو�سة ،كما ميكن
�إ�ستخدام ما يزيد على  200نوع من النباتات يف �إنتاج الطاقة احليوية ،وميكن كذلك �إ�ستخدام بع�ض
النباتات للم�ساعدة يف �إحياء الأرا�ضي املتدهورة والهام�شية.
ولكن نحذر من �أن التحول �صوب �إ�ستخدام الطاقة احليوية يثري خماوف ب�ش�أن الأمن الغذائي،
�إذا ما جرى حتويل الأرا�ضي وغريها من املوارد الإنتاجية عن �إنتاج الأغذية ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن
تكثيف العمليات التي تقوم على الوقود احليوي قد يكون له ت�أثريات كبرية على املياه والرتبة وامل�صادر
الطبيعية والتنوع احليوي.
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ومن هنا يجب تقييم جدوى نظم الطاقة احليوية يف �ضوء �إحتياجات البلدان وما لديها من موارد،
وال�سيا�سات ال�سائدة ،وال�سيناريوهات املقنعة للمتغريات الإقت�صادية والبيئية وال�سيا�سية ذات ال�صلة،
حيث لن تتكلل �سيا�سات الوقود احليوي بالنجاح �إال يف ظل الإطار ال�شامل ل�سيا�سات و�أنظمة القطاع
الزراعي ،و�سيحتاج هذا �إىل تخطيط مت�سق وبعيد املدى للتحول والتكيف مع مراعاة التعقيدات املالزمة
لإدارة التغيري يف الإقت�صاد العاملي القائم على ال�سوق.

الباب الثاني :المياه

�صورة ( )10-10اال�ستفادة من عدة نباتات يف �إنتاج وقود نظيف ورخي�ص
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الباب الثالث :األرض

�إن �أح ��د ركائ ��ز التنمية العمرانية بجمهورية م�ص ��ر العربية هي الق�ض ��اء على م�س ��اوئ
النم ��و العمراين الع�ش ��وائي عن طريق �إن�ش ��اء جمموع ��ة من املدن اجلدي ��دة يف املناطق
ال�ص ��حراوية �أوح ��ول بع�ض املدن القائم ��ة لتكون مبثابة مراكز عمراني ��ة جديدة للتنمية
خارج املناطق ال�س ��كنية املزدحمة وكذلك لتكون �أقطاب منو بعيد ًا عن ال�ش ��ريط ال�ضيق
ل ��وادي الني ��ل والدلتا يف حماول ��ة لتعمري ال�ص ��حراء واحلد من الزح ��ف العمراين على
الأرا�ضي الزراعية.

الباب الثاني :المياه

ظهر مفهوم التجمعات العمرانية اجلديدة لتحقيق عدة �أهداف منها على �س ��بيل املثال:
وقف الزحف العمراين على الأرا�ضي الزراعية (النمو العمراين الع�شوائي) والذي يعترب
�أحد �أمناط النمو احل�ض ��ري والذي بد�أ ينت�شر منذ بداية ال�ستينيات و�أ�صبح �أكرث �شيوع ًا
يف ال�س ��بعينات نتيجة النمو غري املتوازن بني �ش ��رائح الطلب والعر�ض ب�س ��وق الإ�س ��كان
احل�ض ��ري وزيادة حجم وفود املهاجرين �إىل املدن الكربى مما �أدى �إىل وجود تق�سيمات
�أرا�ضى بدون تخطيط معتمد ومنو الع�ش�ش على حماور الرتع وال�سكك احلديدية وحماور
املناطق الأثرية والذي ت�سبب يف �إرتفاع معدالت احلوادث واجلرمية و�أ�شكال خمتلفة من
التغريات ال�س ��لبية يف ال�سلوك الإجتماعي ل�صعوبة �س ��يطرة م�ؤ�س�سات املدينة احل�ضرية
على هذه التجمعات الع�شوائية.

الباب األول  :الهواء

البيئة احل�ضرية
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 2-11امل�شاكل البيئية يف البيئة احل�ضرية
�أو�ض ��حت التج ��ارب و الدرا�س ��ات العديدة �أن ��ه من اخلط�أ تنفي ��ذ التخطيط العم ��راين مبعزل عن
املتطلبات الأ�سا�س ��ية حلماية البيئة و�أن هذا الأ�س ��لوب قد �أدى �إىل �إت�س ��اع الفجوة بني النمو العمراين
والإحتياجات الفعلية لل�س ��كان من جهة وبني الإمكانيات وامل ��وارد التي من املمكن �أن توفرها البيئة من
جهة �أخرى حتى �أدى الأمر �إىل �إ�س ��تنزاف املوارد وخا�ص ��ة غري املتج ��ددة و�إختالالت الطبيعة احليوية
لكثري من مكونات النظم البيئية الطبيعية فحدث الكثري من الت�أثريات ال�س ��لبية على البيئة احل�ض ��رية
وال�ص ��حة العامة وقد �س ��اعد على حدوث ��ه تنفيذ برامج التنمي ��ة العمرانية وال�ص ��ناعية فى غياب عن
املتطلب ��ات الأ�سا�س ��ية لرعاية وحماية البيئة مم ��ا �أدى �إىل العديد من امل�ش ��اكل البيئية التي تركزت يف
النطاق امل�أهول من اجلمهورية.
و فى �أواخر ال�س ��بعينات قامت احلكومة امل�ص ��رية بو�ضع �سيا�س ��ة للحركة العمرانية فى ال�صحارى
امل�صرية ال�شا�سعة حيث بد�أت هذه ال�سيا�سة ب�إن�شاء عدد خم�س مدن كبرية وقد و�صل العدد الكلى �إىل
 22مدينة وجتمع عمراين يف مراحل خمتلفة من التنفيذ ومتوقع �أن ي�ص ��ل العدد �إىل  60مدينة وجتمع
عم ��راين طبق ًا لتو�ص ��يات خريط ��ة التنمية والتعمري جلمهورية م�ص ��ر العربي ��ة  2017و�أن ما يزيد من
ن�صف هذا العدد �ست�شكل التنمية ال�صناعية جزء ًا �أ�سا�سي ًا من قاعدتها الإقت�صادية.

 3-11حتديات البيئة احل�ضرية
�إن التحدي الذي يواجه تنمية املجتمعات العمرانية اجلديدة لي�س فقط يف الأعمال التنفيذية� ،إمنا
هو يف تفاعل العنا�صر التنموية املختلفة لتكوين جمتمع يتميز بجودة احلياة ،التي تعترب هدف التنمية،
م ��ن خالل التخطيط والتنفيذ والإدارة ،ف�إذا مل حتقق كل هذه املقدمات نتائج جودة احلياة �أ�ص ��بحت
التنمية قا�ص ��رة وعاجزة عن حتقي ��ق �أهدافها ،وبالتايل تعترب الإ�س ��تثمارات املوجهة لهذه التنمية هي
�إه ��دار للموارد املختلفة يف بلد يحتاج �إيل التعامل مع موارده بكفاءة وفعالية ،حتي يتم حتقيق �أق�ص ��ي
عائد ممكن من الدخل القومي ،وميكن تلخي�ص التحديات الرئي�سية للبيئة احل�ضرية فيما يلى-:
 % 951 .1من �سكان م�صر يقطنون على  % 5من م�ساحة اجلمهورية ·
2 .2وادي النيل من �أكرب الكثافات ال�سكانية يف العامل ·
3 .3الزحف العمراين علي الأرا�ضي الزراعية هو الظاهرة الغالبة يف م�صر.

 1-3-11النقل و الطرق يف البيئة احل�ضرية
ميثل النقل الع�صب احل�سا�س يف الكيان الإقت�صادي والإجتماعي على م�ستوى البالد ب�إعتباره
الو�سيلة الفاعلة يف حتقيق الإت�صال امل�ستمر بني النقاط املختلفة للعملية الإقت�صادية والإنتاجية
واملتمثلة فى تقلي�ص امل�سافات بني املنتج وامل�ستهلك� ،أو لنقل الأيدي العاملة �إىل املواقع التي تكون فيها
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�أكرث ت�أثري ًا يف العملية الإنتاجية لتحقيق الإ�ستثمار الأف�ضل لهذه الطاقات الب�شرية.

1 .1امل�شكالت البيئية
تنامت �إنبعاثات قطاع النقل ب�ش ��كل �س ��ريع �أكرث من �إنبعاثات �أى ن�ش ��اط �إقت�صادي �آخر ،وقد حدث
ه ��ذا النمو ب�س ��بب تهاوى �أ�س ��عار النقل،ووجود الكثري م ��ن املركبات يف الطرق ،و قد �س ��اعد على ذلك
�أي�ض� � ًا التح�س ��ن الذي طر�أ على نوعية الوقود و بالتايل زيادة ع ��دد الكيلومرتات املقطوعة على الطرق
).(Michaelis,1996

وف ��ى احلقيقة فان �إنبعاثات قطاع النقل رمبا تعد امل�س ��اهم الأك�ب�ر يف ظاهرة الإحرتار العاملي من
بع�ض القطاعات ال�ص ��ناعية .حيث يبلغ عدد املركبات املرخ�ص ��ة حتى ع ��ام  2008حوايل  4.3مليون
مركبة ،ويتحرك حوايل ن�صفهم يف �إقليم القاهرة الكربى ( 2.1مليون �سيارة) ،يعمل بع�ضهم بوقود
البنزين والبع�ض الآخر بوقود الديزل و عدد حمدود يعمل بالغاز الطبيعي امل�ضغوط.
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وطبقا لدرا�س ��ة �س ��ابقة متت من خالل م�ش ��روع حت�س�ي�ن ه ��واء القاهرة ( (CAIPلرب ��ط امللوثات
مب�ص ��ادرها ،ق ��ام بها معهد بحوث ال�ص ��حراء بـوالية نيفادا-رين ��و الأمريكية� ،أظه ��رت �أن الإنبعاثات
ال�ص ��ادرة ع ��ن ال�س ��يارات تع ��د امل�س ��اهم الرئي�س ��ي يف امل�س ��تويات املرتفع ��ة م ��ن امللوث ��ات املعياري ��ة
( ،)NOx,SOx,PM,Pb,HCبالإ�ضافة �إىل كونها امل�ساهم الرئي�سي لإنبعاث غاز ثاين �أك�سيد الكربون
 .CO2حيث ت�ساهم عوادم ال�سيارات بن�سبة ت�صل �إىل  %26من �إجمايل �أحمال التلوث بالأتربة ال�صدرية
العالقة بالقاهرة الكربى و�أكرث من  %90من �إجمايل �أحمال التلوث بغاز �أول �أك�س ��يد الكربون  %90-من
�إجمايل �أحمال التلوث بالهيدروكربونات و %50من �إجمايل �أحمال التلوث ب�أكا�سيد النيرتوجني.

الباب الثالث :األرض

ويقدر حجم الطاقة امل�س ��تهلكة بوا�س ��طة ال�س ��يارات بحوايل  %83من �إجماىل الطاقة امل�ستهلكة فى
قطاع النقل ).(EEA,1996b

الباب الثاني :المياه

 2-3-11م�شكالت النقل و املرور فى البيئة احل�ضرية

الباب األول  :الهواء

وتو�ض ��ح درا�س ��ات الإقت�ص ��اد القيا�س ��ي التي �أجريت يف الهند و بنجالدي�ش و فيتنام حيث يتم تنفيذ
برامج كبرية لتح�س�ي�ن الطرق بوا�س ��طة البنك الدويل حدوث �أثر �إمنائى كبري نتيجة لتح�س�ي�ن الطرق
الريفية يف تلك الدول .والتي تعانى طرقها من م�ش ��كالت م�ؤ�س�س ��ية وفنية حتد من كفاءتها يف حتقيق
مع ��دالت تنمية جيدة وقد �إت�ض ��ح �أن الإنفاق على الطرق فى الهن ��د كان له �إىل حد بعيد الأثر الإيجابي
على تخفيف وط�أة الفقر يف املناطق الريفية باملقارنة بالأنواع الأخرى للإنفاق العام ،فقد �أدى �إ�ستثمار
كل ملي ��ون روبي ��ة (ما يعادل � 22ألف دوالر �أمريكى) فى الطرق الريفية �إىل �إنت�ش ��ال � 163ش ��خ�ص من
براثن الفقر .وتبلغ ن�سبة الطرق املر�صوفة فى م�صر  % 78وبناء على ما�سبق ف�إن العناية بتمهيد الطرق
ور�صفها �سوف ي�ؤدى �إىل زيادة معدل التنمية فى الريف والذى يعد طارد ًا لل�سكان.

2 .2امل�شكالت امل�ؤ�س�سية
تفتقر املدن امل�ص ��رية وبخا�ص ��ة القاهرة �إىل وجود كيانات م�ؤ�س�س ��ية يف جمال هند�س ��ة و تخطيط
النقل واملرور ونتيجة لذلك تتفاقم وتتعاظم م�ش ��اكل النقل واملرور يف املدن واملراكز احل�ضرية الكربى
مب�صر بالإ�ضافه �إىل عدم وجود �سبل املواجهة العلمية الهند�سية املالئمة وامل�ستمرة مبا ي�ؤثر �سلب ًا على
�سكان تلك املناطق احل�ضرية وعلى البيئة احل�ضرية حيث تت�سبب يف معاناة جموع املتحركني من �سكان
امل ��دن وال تتعل ��ق بفئة واحدة دون �أخرى �أو جمموعة �أفراد دون الآخرين مثل امل�ش ��اكل املتعلقة باملرافق
الأخرى.

 3-3-11امل�سطحات اخل�ضراء فى البيئة احل�ضرية
رغ ��م الأهمية ال�ص ��حية و اجلمالية لدور امل�س ��طحات اخل�ض ��راء واحلدائق يف حي ��اة النا�س .ومع
املعدالت العالية للأتربة العالقة بالهواء و النا�ش ��ئة عن عادم املركبات ,ووقوع القاهرة �أ�س ��فل ه�ض ��بة
املقطم ،يتفاقم تـ�أثري و�سائل النقل و املرور على جودة ونوعية هواء القاهرة فى ظل املحدودية ال�شديدة
للم�سطحات اخل�ضراء والتي تقدرها بع�ض امل�صادر بثمانية �إىل �أربعة وع�شرون مرت ًا مربع ًا للفرد على
الأقل يف املدن� .إال �أنه ميكن العمل على تعظيم فوائد النقل بتخفيف الأثر البيئي ال�سلبي لإنبعاثات النقل
بعدة طرق �أهمها و �أقلها كلفة هي التخفيف احليوي بالتو�س ��ع يف زراعة امل�س ��طحات اخل�ض ��راء ملا لها
من كفاءة عالية يف مقاومة امللوثات الغازية وب�ش ��كل خا�ص �أكا�س ��يد الكربون ،والكربيت ،والنيرتوجني،
والأوزون الأر�ضى والأتربه العالقة ،حيث ي�ؤكد خرباء التن�سيق احل�ضاري على �إن زراعة �أنواع متعددة
من الأ�شجار املتوفرة حملي ًا يف الأماكن ذات �إحتماالت التلوث العالية بامللوثات الغازية من املمكن �أن
حتد من ت�أثرياتها مثل :
1 .1خمازن وور�ش ال�سكك احلديدية.
�2 .2أماكن �إنتظار ال�سيارات وحولها.
3 .3التقاطعات املرورية.
4 .4اجلزيرة الو�سطى يف ال�شوارع ذات االجتاهني.
5 .5عند مطالع ومنازل الكباري.
ويحدد خرباء التن�سيق احل�ضاري �أرقام ًا قيا�سية ومعايري لإ�ستخدام الت�شجري ملواجهة التلوث النا�شئ
عن الكثافة املرورية كالتاىل:
1 .1معيار امل�سافات :وذلك بزراعة �شجرة على م�سافة ترتاوح ما بني  4 -3مرت .
2 .2معيار مقاومة التلوث :بزراعة املنطقة بكثافة ونوعية منا�سبة من الأ�شجار ملقاومة نوعيات التلوث
املختلفة ( � 175شجرة مت�ساقطة الأوراق � 350 +شجرة دائمة اخل�ضرة لكل  10000مرت.)2
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نوع امللوثات

كمية امللوثات املزالة
ميكرو جرام � /ساعة

الأتربة واجل�سيمات العالقة

10 X 724826.8

�أول �أك�سيد الكربون

10 X 5.941326

ثاين �أك�سيد الكربيت

10 X 9.8787668

الأوزون الأر�ضى

10 X 5.988674570

�أكا�سيد النيرتوجني

10 X 41.668814

3

3
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جدول ( � )1-11أنواع وكمية امللوثات التى ميكن �إزالتها بالت�شجري

4

4

 4-11ال�سيا�سات احلكومية فى مواجهة م�شكالت البيئة احل�ضرية
ركزت ال�سيا�سات احل�ضرية احلكومية منذ ال�سبعينات على الأهداف الثالثة التالية:

الباب الثاني :المياه

3

�1 .1إيقاف زحف الع�شوائيات على الأر�ض الزراعية.
2 .2توجيه النمو احل�ضري نحو املجتمعات العمرانية اجلديدة.
و�سنتناول فيما يلي الهدف الأول والثاين والنتائج التي مت حتقيقها :

� 1-4-11إيقاف زحف الع�شوائيات على الأر�ض الزراعية:
1 .1بلغت معدالت الزيادة ال�سكانية فى م�صر  % 1.99وتعد هذه املعدالت من �أعلي املعدالت العاملية.

الباب الثالث :األرض

3 .3حت�سني م�ستوى املعي�شة فى املناطق احل�ضرية الفقرية و التي ال تتمتع باخلدمات.

2 .2من املتوقع �أن ي�ص ��ل عدد �س ��كان م�ص ��ر  96مليون عام  ،2020مما ي�ؤدي لتفاقم م�شكلة الإمتداد
العمراين.
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3 .3ن�سبة الع�شوائيات فى املناطق احل�ضرية �إيل �إجمايل �سكانها ترتاوح بني  % 25يف حمافظة �أ�سيوط
و  % 62يف حمافظة اجليزة.

4 .4ت�ض ��م القاهرة وحدها  81منطقة ع�ش ��وائية ي�س ��كنها  8مليون ن�س ��مة من �إجمايل  16مليون ن�سمة
ي�سكنون يف العا�صمة ،ويبلغ م�سطح الع�شوائيات يف القاهرة الكربي  % 62من �إجمايل امل�سطح.
5 .5يقدر ت�آكل الأر�ض الزراعية منذ عام  1980بحوايل مليون فدان كما يف �شكل( )1-11والتي تعترب
من �أخ�صب الأرا�ضي عاملي ًا ومن �أهم املوارد الإقت�صادية الرئي�سية.

�شكل( )1-11يو�ضح معدل ت�آكل الأر�ض الزراعي

 2-4-11توجيه النمو احل�ضري نحو املجتمعات العمرانية اجلديدة:
1 .1مت تنفيذ عدد  22مدينة جديدة تنت�ش ��ر يف �أنحاء اجلمهورية ومن امل�س ��تهدف �أن ي�صل عدد املدن
اجلديدة �إىل  60مدينة فى .2017
2 .2بلغت �إ�س ��تثمارات بناء املدن اجلديدة يف الأر�ض ال�صحراوية حوايل  60مليار جنية يف الفرتة من
1982وحتى .2002
�3 .3ساهمت املدن اجلديدة يف توفري حوايل � 683ألف وحدة �سكنية خمتلفة امل�ستويات.

 5-11الر�ؤية امل�ستقبلية للتنمية احل�ضرية
1 .1توجي ��ه النم ��و العمراين بعيد ًا عن ال ��وادي والدلتا ،و�س ��رعة اخلروج نحو ال�ص ��حراء للمجتمعات
اجلديدة لزيادة معدالت التنمية وم�ستوي جودة احلياة فيها.
326

�3 .3إعادة النظر فى البناء امل�ؤ�س�سى جلهاز هند�سة املرور وتخطيط النقل باملناطق احل�ضرية.
4 .4حت�س�ي�ن م�س ��توى خدمة النقل اجلماعي وتعميمها جغرافي ًا وبجداول ت�ش ��غيل من�ضبطة ومتقاربة,
لدفع الأفراد �إىل الإ�ستغناء عن �إ�ستخدام �سياراتهم اخلا�صة،حيث حتتاج ال�سيارة الواحدة ايل20
�ضعف ًا من م�ساحة �أر�ضية ال�شارع �إذا �إنتقل الراكب بال�سيارة اخلا�صة بد ًال من الأوتوبي�س.

البيئة ال�صناعية
 6-11مقدمة

�إن التنمية ال�صناعية ذات التوجه الإقت�صادى فى حاجة �إىل �إعادة النظر وذلك لتوجيهها خلدمة
البيئة والتوافق معها حتى يت�س ��نى تلبية �إحتياجات الأجيال احلالية دون التعدى على امكانية ح�صول
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الباب الثالث :األرض

 7-11م�شكالت املدن ال�صناعية اجلديدة

الباب الرابع  :البيئة الحضرية

تطورت حركة الت�صنيع فى م�صر بعد ث��ورة  52تطور ًا ملحوظ ًا و�أعطيت الأولوية
لل�صناعات الكيماوية والغزل والن�سيج وال�صناعات املعدنية وخا�صة احلديد وال�صلب
يف حلوان وقد تركزت هذه ال�صناعات �إقليمي ًا يف ال�شريط امل�أهول من وادي النيل يف
جنوب ال�صعيد (ال�صناعات الإ�ستخراجية) والإ�سكندرية والدلتا (�صناعات الغزل
والن�سيج) والقاهرة الكربى (�صناعات الورق – املنتجات املعدنية والآالت – اخلامات
التعدينية).وقد تركزت اخلطه ال�صناعية يف م�صر يف تطورها على امل�ساحة امل�أهولة
من م�صر و�أن هذا التطور كان مفيد ًا من الناحية الإقت�صاديه وم�ضر ًا بالبيئة �إىل
احلد الذي تدنت معه املعايري البيئية فى مناطق الرتكز ال�صناعي .ويزيد من �إحتمالية
�إت�ساع نطاق هذا ال�ضرر توجه الدولة احلثيث لزيادة الرقعة امل�أهولة من خالل �إن�شاء
جتمعات عمرانية جديدة ترتكز ،فى معظمها على ال�صناعة كقاعدة �إقت�صاديه و�أن
هذه التجمعات �ستتوطن فى ال�صحراء ذات النظم البيئية اله�شة وبالتايل ف�إنه يف
ظل �إ�ستخدام نف�س الأ�س�س واملعايري املطبقة فيما �سبق فى التخطيط لهذه التجمعات
العمرانية امل�ستقبلية �ستتعر�ض هذه الأنظمة ال�صحراوية خلطر التلوث مما قد ي�ؤدى
�إىل �إختالل هذه النظم ال�صحراوية .

الباب الثاني :المياه

5 .5الإهتمام بزيادة امل�سطحات اخل�ضراء و زراعة الأ�شجار على جانبى الطرق و فى املناطق املزدحمة
مروري ًا.

الباب األول  :الهواء

2 .2ت�صميم املن�ش�آت على �أ�سا�س احلالة املناخية وعلى �أ�سا�س املوارد املحلية من املواد اخلام والطاقة
وفيها يتم الإ�ستغالل الأمثل للإ�شعاع ال�شم�سى و�إ�ستغالل املواد غري امل�ستهلكة للطاقة فى �إنتاجها
مثل الأحجار والأخ�شاب و الطني والإبتعاد عن اخلر�سانة والأملونيوم واملواد امل�ستهلكة للطاقة.

الأجي ��ال الالحق ��ة على �إحتياجاتهم و�أهمية �أخ ��ذ املعايري واملفاهيم البيئية يف الإعتبار كامل�س ��احات
اخل�ضراء املخططة باملدن ال�صناعية اجلديدة مبا لها من وظائف بيئية وترفيهية.

� 1-7-11شبكات الطرق والنقل:
�أدى ع ��دم �ص ��يانة الط ��رق وت�ش ��جريها �إىل زي ��ادة احلمل الإجه ��ادى على البيئ ��ة باملنطقة
ال�ص ��ناعية عن طريق زي ��ادة امللوثات الناجتة عن املرور وعدم وجود النباتات والت�ش ��جري الذى
يتعامل مع هذه امللوثات.

 8-11الر�ؤية امل�ستقبلية للتنمية ال�صناعية
نتيج ��ة لعدم �أخذ املعايري واملفاهيم البيئية يف الإعتبار دعت �إ�س�ت�راتيجية التنمية والتعمري جلمهورية
م�صر العربية ل�سنة � 2017إىل التو�صية بالآتى:
1 .1تركيز الإهتمام على الأهداف واملبادئ البيئية فى التخطيط للمناطق ال�ص ��ناعية ملنع الت�أثري
ال�س ��لبي على البيئة الطبيعية وكذلك على املناطق ال�س ��كنية بالإ�ض ��افة �إىل تر�شيد �إ�ستهالك
املياه والطاقة واملوارد الطبيعية.
2 .2احلد من �إرتفاع معدالت التلوث والنزول بها �إىل احلدود امل�سموح بها ً
عامليا.
3 .3الت�أكيد على احلفاظ على املناطق البكر اخلالية من التلوث و�إتخاد الإحتياطات البيئية الالزمة
لتحقيق ذلك (ال�ص ��حراء الغربية وال�ش ��رقية – �سيناء) ،وذلك فى �ضوء توجه الدولة احلثيث
لزيادة الرقعة امل�أهولة من خالل التعمري فى �صحارى م�صر البكر ذات النظم البيئية اله�شة.
4 .4تطبيق قوانني البيئة بكل حزم فى �ش�أن التلوث ب�أنواعه.
�5 .5ش ��كل املنطقة ال�صناعية  :يف�ضل �أن تتجنب املناطق ال�صناعية الأ�شكال ال�شريطية �أو املمتدة
طولي ًا خا�ص ��ة ب�ص ��ورة م�ستعر�ض ��ة مع الرياح ل�ض ��مان احلد من وحتجيم التلوث فى �أ�ض ��يق
م�ساحة ممكنة.
�6 .6إختيار مو�ضع املنطقة ال�صناعية :و�ضع املنطقة ال�سكنية للمدينة حتت الريح بالن�سبة للمنطقة
ال�ص ��ناعية (مع مراعاة فرتات ال�س ��نة ونوع ون�سبة الرياح ال�س ��ائدة فى كل فرتة) وذلك ملنع
ت�أثري املنطقة ال�صناعية على املنطقة ال�سكنية.
7 .7ت�ص ��نيف ال�صناعات وتوزيع ال�صناعات :ت�صنيف ال�صناعات �إىل م�ستويات �أو �أمناط رئي�سية
بناء ًا على ت�أثرياتها البيئية ومن ثم توزيع هذه امل�س ��تويات مكاني ًا ب�ص ��ورة متنع ت�أثري �أى منها
على الآخر ب�سبب �إختالف الن�شاط داخل نف�س النمط .
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•الطرق الريفية :ربط ال�س ��كان بالأ�س ��واق و اخلدمات –امل�ؤ�س�سة الدولية للخدمات-البنك الدوىل-
.ida/org.worldbank.www

•تقرير حالة البيئة – 2008جهاز �شئون البيئة.
•التطوير امل�ؤ�س�س ��ى باملحليات فيما يخت�ص بالوظائف اخلا�ص ��ة بهند�س ��ة و تخطيط النقل و املرور-
برنامج النقل،مركز بحوث التنمية و التخطيط التكنولوجى-جامعة القاهرة –�أغ�سط�س .2003
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املراجع:

•تقدي ��ر تكلف ��ة التدهور البيئى ف ��ى جمهورية م�ص ��ر العربية-يونيو – 2002البن ��ك الدوىل –جهاز
�شئون البيئة
•تقارير اجلهاز املركزى للتعبئة العامة و الإح�ص ��اء -حوادث ال�س ��يارات – امل�ص ��در:الإدارة العامة
للمرور .2008

الباب الثاني :المياه

•تقرير املنظمة العربية لل�سالمة املرورية-مايو.2010

•امل�ساحات اخل�ضراء فى مدينة القاهرة� ،أ.د /احمد ال�سيد الزاملى� ،أ�ستاذ بق�سم اجلغرافيا  -كلية
الآداب  -جامعة القاهرة.

•	 http://www.almadapaper.com/sub/06-405/p19.htm
•	 The GHG Indicator: UNEP Guidelines for Calculating Greenhouse Gas
Emissions for Businesses and Non-Commercial Organizations, Last
printed 10/24/00 3:09

الباب الثالث :األرض

• دلي ��ل الأ�س ���س واملعاي�ي�ر البيئي ��ة للتن�س ��يق احل�ض ��اري -اجله ��از القومى للتن�س ��يق احل�ض ��اري –
م�صر.2010
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يف �ض ��وء واق ��ع قطاع الطاقة امل�ص ��ري حالي ًا و�إحتياج ��ات وطموحات التنمي ��ة والإرتقاء
بالإقت�صاد الوطني ف�إن العمل على حت�سني كفاءة الطاقة وتر�شيد �إ�ستهالكها بالتكامل مع
الإ�س�ت�راتيجيات واخلطط الوطنية لقطاع الطاقة واملتكاملة مع خطط التنمية الوطنية،
يعد من �أهم الق�ض ��ايا الواجب تبنيها وتطويرها ب�صفة م�ستمرة ،وذلك لإمكان �إ�سهامها
يف توفري �أمن الطاقة يف م�ص ��ر ،وتوفري �إ�س ��تثمارات وحتقيق عوائد �إقت�ص ��ادية مبا�شرة
وغري مبا�شرة ت�ؤدى �إىل الإرتقاء بتناف�سية القطاعات املنتجة امل�صرية وحت�سني الأو�ضاع
الإقت�صادية والإجتماعية �سواء على م�ستوى املواطن �أو القطاعات �أو الدولة ككل.
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 2-12املوقف احلايل:
 1-2-12م�شروعات الزيت والغاز
قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�إ�صدار موافقات بيئية لعدد  299م�شروع خالل عام  2010مبناطق
�إمتياز �شركات الزيت والغاز على م�ستوى اجلمهورية بر ًا وبحر ًا ،حيث �إ�شتملت املوافقات البيئية على
عدد  18م�شروع م�سح �سيزمى للوقوف على مدى �إمكانية وجود خمزون ،وعدد  199م�شروع حفر بئر
�إ�ستك�شايف (  182بئر بري و 17بئر بحري ) ،وعدد  72م�شروع بئر تنمية لإ�ستخراج الزيت �أو الغاز
مع عمل الت�سهيالت املطلوبة من من�صات ومعاجلة للغازات (  55بئر بري  17بئر بحري ) ،وعدد 2
م�شروع ملحطات �ضغط الغاز لل�شبكات ،بالإ�ضافة �إىل عدد  10م�شروعات ملد خطوط �شبكات توزيع
الغاز الطبيعي.

�شكل ( )1-12الن�سب املئوية مل�شروعات الزيت والغاز التى مت املوافقة عليها بيئياً خالل 2010

 2-2-12الطاقة الكهربية
قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�إ�صدار املوافقات البيئية لعدد  3حمطات لتوليد الكهرباء
البخارية تعمل بالغاز الطبيعي وال�سوالر كوقود بديل يف حاالت الطوارئ فقط ،وعدد  1حمطة رياح
وعدد  1حمطة طاقة حرارية وعدد  1حمطة �صغرية تابعة ل�شركات خا�صة.
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امل�ؤ�شرات الفنية مل�صادر �إنتاج الكهرباء

1251229

131040

139000

حراري* (ج.و�.س).

95782

101898

111576

مائي (ج.و�.س).

15510

14682

12863

831

931

1133

الطاقة املولدة من القطاع اخلا�ص Boot

12642

13241

13184

الطاقة املولدة من املحطات غري املربوطة

350

271

218

معدل �إ�ستهالك الوقود يف حمطات
الكهرباء بالطاقة املائية

(جم/ك.و�.س مولد)

217.6

218.9

215.6

كمية الوفر يف الوقود ب�إ�ستهالك
الطاقة املائية

(�ألف طن مازوت معادل)

3395

3195

2773

14

17

26

�إجمايل �إ�ستهالك الوقود
(�ألف طن مازوت معادل)

23562

24895

26773

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

106595

111714

124439

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

1565

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

الطاقة املولدة من حمطات الرياح

الزعفرانة** (ج.و�.س).

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

1790
896

امل�صدر :التقرير ال�سنوي لوزارة الكهرباء والطاقة 2010
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�صايف تبادل الطاقة مع اخلارج
(ال�صادر) ج.و�.س.
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19738

21330

22750
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2008/2007

2009-2008

2010-2009
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جدول ( � )1-10أهم م�ؤ�شرات �إنتاج الكهرباء مب�صر خالل عامي 2010-2009 /2009-2008

 3-2-12امل�شروعات ال�صناعية
قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�إ�صدار عدد  2موافقة بيئية مل�شروعان لإنتاج الأ�سمنت يبلغ �إجماىل
�إ�ستهالكها  1مليون م / 3يوم من الغاز الطبيعى موزعة كالتاىل :
�1 .1شركة �أ�سمنت �سيمبور العامرية بعدد  1خط �إنتاج �سعة ( 1.5مليون طن �أ�سمنت�/سنة ) ب�إجماىل
�إ�ستهالك  0.5مليون م / 3يوم من الغاز الطبيعى .
2 .2ال�شركة العربية للأ�سمنت بعدد  1خط �إنتاج �سعة ( 1.5مليون طن �أ�سمنت � /سنة ) ب�إجماىل
�إ�ستهالك  0.5مليون م / 3يوم من الغاز الطبيعى .

 3-12الر�ؤية امل�ستقبلية
�إن حتقيق �إ�سهام م�ؤثر لرت�شيد الطاقة يف برامج التنمية امل�ستدامة العادلة واملتوازنة يتطلب العمل
على حماور متعددة ،ي�أتي يف مقدمتها �إيجاد بناء م�ؤ�س�سي فاعل على م�ستويات متعددة تت�ضمن كيان
خمت�ص ي�سهم فى الإ�سراع بتفعيل الربامج ذات ال�صلة على كافة امل�ستويات وتكثيف عوائدها ،ويجمع
بني المركزية التنفيذ والتن�سيق املتكامل يف و�ضع الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات واخلطط.
ويف �إطار عمل وزارة الدولة ل�شئون البيئة على تفعيل �أن�شطة تر�شيد �إ�ستخدام الطاقة يف القطاع
ال�صناعي واملنزيل بهدف حماية البيئة من خالل خف�ض امللوثات امل�صاحبة لإنتاج الطاقة من امل�صادر
امل�ستخدمة للبرتول والغاز الطبيعي ،قامت الوزارة ب�إن�شاء وحدة تر�شيد الطاقة يف �أغ�سط�س 2009
لتنفيذ برامج حت�سني كفاءة �إ�ستخدام الطاقة يف القطاع ال�صناعي واملنزيل.

 1- 3-12برنامج كفاءة الطاقة وحماية البيئة
يهدف هذا الربنامج �إىل �إعداد نظام مل�ؤ�شرات �إ�ستخدامات الطاقة فى كل قطاع يعتمد على
منظومة وا�ضحة لتجميع البيانات وقاعدة بيانات ذات ح�سا�سية لتغريات ال�سوق ،ليكون مبثابة �آداة
ملتابعة مدى جناح الأن�شطة املختلفة املتعلقة بتح�سني كفاءة الطاقة وتر�شيد �إ�ستخدامها وعلى نحو
مرتبط مب�ساهمة كل قطاع فى بناء الإقت�صاد القومى مما ي�ؤدي �إيل خف�ض مقدار الإ�ستخدام النوعي
من الطاقة لكل وحدة منتج بالأن�شطة ال�صناعية وبدون �أي ت�أثري �سلبي على املنتج نوع ًا �أو كم ًا واحلد
من الإنبعاثات امللوثة للبيئة .ويف �سبيل ذلك تقوم وحدة تر�شيد الطاقة بتقدمي الدعم الفني واملايل
للأن�شطة ال�صناعية باملحافظات من خالل �إجراء مراجعات �إ�ستخدام الطاقة املبدئية لتحديد:
 .أفر�ص تر�شيد الإ�ستخدام والتطبيقات التكنولوجية املقرتحة.
 .بدرا�سة اجلدوى الفنية واملالية للتطبيق وت�شمل:
336

•حجم وفر الطاقة املتوقع وقيمة التوفري املايل له.
•حتديد فرتة الإ�سرتداد والعائد على الإ�ستثمار.
•تقدير قيمة اخلف�ض يف �إنبعاثات امللوثات البيئية (ك�أكا�سيد الكربون والكربيت
والنرتوجني) امل�صاحبة لوفر الطاقة.

الباب األول  :الهواء

•قيمة الإ�ستثمار املتوقعة لتنفيذ التطبيق.

الباب الثاني :المياه
الباب الثالث :األرض
الباب الرابع  :البيئة الحضرية
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التنمي ��ة ال�ص ��ناعية فى م�ص ��ر ه ��ى املح ��رك الرئي�س ��ى للنمو وجوه ��ر عملي ��ة التنمية
الإقت�ص ��ادية ومقيا�س التقدم الإقت�صادى لو�ضع منتجاتها على خريطة الأ�سواق العاملية.
وذل ��ك للنهو� ��ض بقطاع الت�ص ��نيع والإنت ��اج والذى ينعك� ��س بدوره على قطاع الت�ص ��دير
ب�إعتباره ق�ضية حيوية وحمرك رئي�سى لعملية التنمية ب�أية دولة.

يتطل ��ب الأم ��ر تطبيق مبادرات هام ��ة يف جماالت احلد من التلوث ال�ص ��ناعي وحتديث
ال�ص ��ناعة و�إدماج التقنيات الأنظف يف ال�صناعات اجلديدة وتطبيق تقييم الأثر البيئى
وين�ص الت�ش ��ريع على �أن �إقامة �أى م�ش ��روع �أو تو�س ��عة �أى م�ش ��روع قائم يجب �أن ت�سبقها
درا�سة لتقييم الأثر البيئى لهذا امل�شروع.

الباب الثالث :األرض

وتقوم ال ��وزارة ب�إدارة العديد من الربامج التمويلية لتحقي ��ق الإلتزام البيئى ،من خالل
تقدمي حزم مي�س ��رة لتمويل م�ش ��روعات مكافحة التلوث وم�ش ��روعات الإنت ��اج الأنظف.
وتتلخ� ��ص �أهمي ��ة م�ش ��روعات الإنت ��اج الأنظف فى كون ��ه �أهم ال�س ��بل لتحقي ��ق التنمية
امل�س ��تدامة وخف�ض امللوثات فى قطاع ال�ص ��ناعة من امل�صدر ،كما يعد مواكب ًا لل�سيا�سات
العاملية ال�ص ��ناعية ,و�إنت�ش ��ار �أ�س ��اليب الإنتاج الأنظف ،و ظهور مفاهي ��م عاملية جديدة
تتخذ من مبادىء اجلودة ال�شاملة �أ�سا�س ًا تعتمد فيها على جودة املنتج.

الباب الثاني :المياه

ميث ��ل قطاع ال�ص ��ناعة مرتب ��ة متقدمة من حي ��ث الأهمية بالن�س ��بة للإقت�ص ��اد القومي
امل�صري ،فهو ي�أتي يف مقدمة القطاعات الإقت�صادية من حيث م�ساهمته يف الناجت املحلى
الإجمايل بالإ�ض ��افة �إىل عالقته الت�ش ��ابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية
واخلدمية ،عالوة على دوره يف تنمية التجارة اخلارجية وحت�سني ميزان املدفوعات.
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 1-13مقدمة

الباب الرابع  :البيئة الحضرية
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 2-13امل�شروعات والربامج احلالية
 1-2-13م�شروع التحكم يف التلوث ال�صناعي  -املرحلة الثانية ()2012 - 2007
يقوم امل�شروع بتقدمي حزمة متويلية مي�سرة لدعم م�شاريع التحكم يف التلوث ال�صناعي باملن�ش�آت
ال�صناعية عن طريق حزمة متويلية ( %20منحة %80 ،قر�ض) وتركز (املرحلة الثانية) يف حمافظات
القاهرة الكربي والإ�سكندرية على املناطق ذات الكثافة العالية من ناحية 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،
وال�صناعات الكيماوية ،والدباغة؛ هذا وتبلغ �إجمايل احلزمة التمويلية لتلك املرحلة حواىل  185مليون
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:
 .أ 20مليون دوالر

البنك الدويل للإن�شاء والتعمري

 .بما يعادل  40مليون دوالر تقريب ًا

بنك اليابان للتعاون الدويل

 .ج 40مليون يورو

بنك الإ�ستثمار الأوروبى

 .د 40مليون يورو

الوكالة الفرن�سية للتنمية

2 .2مكون الدعم الفنى:
يقدم الدعم الفنى للمن�ش�آت ال�صناعية التى �سيتم متويلها من خالل املكون التمويلى من خالل
(منح ال ترد) .
3 .3املوقف احلايل لعام :2010
عدد امل�شروعات املدرجة حاليا بامل�شروع عدد  51وذلك لعدد � 30شركة كربى وعدد 200م�صنع
للطوب الطفلى (مبنطقة عرب �أبو �ساعد) بتكلفة تبلغ  209.152مليون دوالر .
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م

ا�سم ال�شركة

1

القومية للتوزيع

ا�سماء امل�شاريع

التمويل من
امل�شروع
(مليون دوالر)

حمافظة القاهرة

2

4

5
6

ال�شركة امل�صرية
الن�شا واجللوكوز
– م�صنع طرة
الن�صر ل�صناعة
الكوك
م�صانع الطوب
الطفلي بعرب �أبو
�ساعد)

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

16.5

�إ�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي
�إ�ستخدام بدائل الوقود (احلم�أة,املخلفات الزراعية,املخلفات املنزلية
( )RDFبدال من املازوت والغاز الطبيعي
تركيب فالتر ن�سيجية �صغرية يف منطقة طواحني الأ�سمنت

2.5

10
11
12

2.4

�إ�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي
تغيري  180باب للأفران

1.945

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

25
70.633

�شركة �أبو زعبل
للأ�سمدة
ال�شركة امل�صرية
الن�شا واجللوكوز-
م�سطرد
�شركة الدلتا
لل�صلب
�سيمو للورق
كريازى

حمافظة القليوبية
(م�سطرد � ,شربا اخليمة)
تعديل يف خطوط الإنتاج مع �إ�ضافة وحدات جديدة للحد من �إنبعاثات
الأتربة (عدد  10م�شروعات)
�إ�ستبدال خط �إنتاج اجللوكوز
�إ�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي – ا�ضافة وحدة احلد من
االتربة فى منطقة االفران
�إ�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي
�إن�شاء حمطة معاجلة مياة ال�صرف ال�صناعى
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14.991
11.035
4.711
0.304
4
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9

7

0.34

الإجمايل

8

14.948

الباب الثالث :األرض

7

�شركة �أ�سمنت
حلوان

حمافظة حلوان
(حلوان ,طرة ,التبني)
�إ�ضافة معدات جديدة تعمل بتكنولوجيا حديثة للحد من الأتربة-
توريد وحدة �شفط اتربة ووحدة نظافة

الباب الثاني :المياه

3

ال�شركة القومية
للأ�سمنت
�شركة طرة
للأ�سمنت

�إ�ستبدال خط الطباعة القدمي ب�أخر جديد يعمل بتكنوجليا �أنظف

6

الباب األول  :الهواء

جدول ( )1-13ال�شركات املتقدمة بطلب متويل مل�شاريعها البيئية

13
الإجمايل

باكني

وحدة �إ�سرتجاع املذيبات

حمافظة الفيوم
�إن�شاء م�صنع كلوريد ال�صوديوم ي�إ�ستخدام النفايات ال�سائلة
�أمي�سال
14
حمافظة � 6أكتوبر
تركيب فالتر,حمطة معاجلة ال�صرف ال�صناعى
�سرياميكا الفا
15
الإجمايل للقاهرة الكربى (القاهرة ,حلوان ,القليوبية ,الفيوم � 6 ,أكتوبر)
حمافظة الإ�سكندرية
(باكو�س ,برج العرب ,املك�س� ,أبوقري  ,العامرية ,كفر الدوار)
�إ�ضافة معدات جديدة تعمل بتكنولوجيا حديثة للحد من الأتربة
العامرية
16
(فالتر ,معدات حد من االتربة( ,عدد  4م�شروعات)
للأ�سمنت
�إ�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي
م�صر للكيماويات
17
�إ�ستبدال الوقود امل�ستخدم بالغاز الطبيعي
ال�شركة العامة
18
للورق (راكتا)
�إن�شاء حمطة معاجلة مياة ال�صرف ال�صناعى
العامرية لتكرير �إعادة ت�أهيل للوحدات الإنتاجية للحد من حمل التلوث املن�صرف على
19
بحرية مريوط
البرتول
�إن�شاء حمطة معاجلة مياة ال�صرف ال�صناعى
هارف�ست فود
20
�شركة اال�سكندرية
�إ�ضافة معدات جديدة تعمل بتكنولوجيا حديثة للحد من الأتربة
21
�صوديوم كربونات
�إن�شاء حمطة معاجلة مياة ال�صرف ال�صناعى
الورق الأهلية
22
البرتوكيماويات
معاجلة ال�صرف الناجت من العمليات ال�صناعية
23
امل�صرية
�إن�شاء حمطة معاجلة مياة ال�صرف ال�صناعى
هاندى
24
�إن�شاء حمطة معاجلة مياة ال�صرف ال�صناعى
جريت فودز
25
النيل للم�شروبات
26
�إن�شاء حمطة معاجلة مياة ال�صرف ال�صناعى
(كرا�ش)
فرج اللة
�إن�شاء حمطة معاجلة مياة ال�صرف ال�صناعى
لل�صناعات
27
الغذائية
ا�سمنت �سمبور
28
تغري فلرت الكرتو�ستاتيكى بفلرت ن�سيجى
العامرية
امل�صرية االملانية
�إن�شاء حمطة معاجلة مياة ال�صرف ال�صناعى
ل�صناعة
الربو�سلني
الإجمايل
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0.36
35.401
7.8
2.3
122.134

15.9
0.447
4.2
2.4
15
0.21
2.8
8
2
0.3
0.3
1.8
1.5
7.8
0.161
62.818

20
20

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

4.2

4.2
209.152

و فيما يلى عر�ض لبع�ض �أمثلة امل�شروعات املمولة:
•ال�شركة امل�صرية للن�شا واجللوكوز (م�صنع طرة):
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30
�إ�ستخدام بدائل الوقود (املخلفات الزراعية,املخلفات املنزلية
�شركة
( ))RDFبدال من املازوت والغاز الطبيعي)
القطامية
للأ�سمنت
الإجمايل
)2010ال�سوي�س)
,املن�صورة,
املركزية  ,ال
الكربى ,الفيوم
القاهرة
حمافظات
امل�صدر:العام
الإجمايل
إ�سكندريةدي�سمرب
لل�صناعة _
إ�صدار الإدارة
البيئه (�
جهاز(�شئون

الباب األول  :الهواء

29
الإجمايل

الدلتا للأ�سمدة

حمافظة املن�صورة
طلخا
توريد وحدة حام�ض نيرتيك

مت متويل م�شروع �إ�ستبدال  3والعات قدمية تعمل باملازوت بوالعات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي
بالإ�ضافة �إىل تنفيذ ال�شبكة الداخلية واخلارجية للغاز الطبيعى وذلك عن طريق مد و�صالت
خارجية وو�صالت داخلية وتغيري الوالعات احلالية لكل غالية.
الباب الثالث :األرض

�صورة ( )1-13امل�شروع قبل التنفيذ

•�شركة الدلتا لل�صلب:
مت متويل م�شروع �إ�ستبدال الوقود امل�ستخدم بفرن الدرفلة الن�صف �آلية بالغاز الطبيعى.
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�صورة ( )2-13امل�شروع بعد التنفيذ

�صورة ( )3-13امل�شروع قبل التنفيذ

�صورة ( )4-13امل�شروع بعد التنفيذ

 2-2-13م�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع الأعمال العام ال�صناعي
()2012-2008

PPSI

1 .1خلفية عامة:
يهدف م�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع الأعمال العام �إىل دعم ال�صناعات ( الكربى
واملتو�سطة وال�صغرية) امل�صرية للإلتزام بالقوانني البيئية .وهو م�شروع م�شرتك بني احلكومة
الأملانية ممثلة يف بنك التعمري الأملاين واحلكومة امل�صرية ممثلة يف البنك املركزي امل�صري
كمتلق ،وجهاز �شئون البيئة كجهة منفذة للم�شروع.
�2 .2أهداف امل�شروع:
دعم م�شروعات التحكم يف التلوث ال�صناعي باملن�ش�آت ال�صناعية بالقطاعني اخلا�ص والأعمال
العام.
�إن�شاء �آلية متويليه و فنيه وم�ؤ�س�سية م�ستدامة للحد من التلوث وتقليل �أحمال التلوث يف املناطق
الأكرث تلوث ًا يف م�صر وبالرتكيز على حمافظات الدلتا وال�صعيد ولتح�سني الظروف البيئية داخل
املن�ش�آت ال�صناعية وخارجها.
تفعيل 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
يف جمهورية م�صر العربية وبخا�صة يف حمافظات الوجه البحري وال�صعيد.
3 .3املوقف احلايل(حتى دي�سمرب :)2010
عدد ال�شركات بامل�شروع � 35شركة (� 15شركة كربى و� 20شركة �صغرية ومتو�سطة) ،منها 13
�شركة قطاع �أعمال عام و� 22شركة قطاع خا�ص ,ب�إجماىل ا�ستثمارات ت�صل �إىل  31مليون يورو.
346

ا�سم امل�شروع

2

م�صر للأملونيوم

3

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

�إعادة تدوير املخلفات ال�صلبة
(مت الرتكيب والت�شغيل)

4

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

�إعادة تدوير املخلفات ال�صلبة
(مت الرتكيب والت�شغيل)

5

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

�إعادة تدوير املخلفات ال�صلبة
( مت الرتكيب والت�شغيل)

6

الكوثر ل�صناعة الأغذية-مدينة
الكوثر �سوهاج

تركيب غالية جديدة مب�شتماالتها (مت الرتكيب والت�شغيل)

7

الكوثر ل�صناعة الأعالف احليوانية-
مدينة الكوثر �سوهاج

8

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

9

الن�صر للتعدين

10

م�صر �أدفو للب والورق

11

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

12

جمزر الريدى

تركيب فالتر هواء و عدد � 2صومعه يف منطقة التغذية
(جاري الرتكيب)
�أ�سوان
(�أدفو)
حت�سني وحدات تنقية الغازات ( مت الرتكيب والت�شغيل )
امل�شروع الأول:تركيب فالتر لك�ساره اخلام (مت الرتكيب والت�شغيل)

الباب الثاني :المياه

1

قنا للورق

حمافظة قنا و�سوهاج
(قنا،جنع حمادي،قو�ص،جرجا� ،أرمنت)
منع ال�صرف على النيل وحتويله �إىل �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.
اعادة ت�أهيل وحدة �صهر القطران مب�صنع بلوكات الكربون.
(فى �أختبارات الت�شغيل)

الباب الثالث :األرض

م

ا�سم ال�شركة

الباب األول  :الهواء

جدول ( )2-13يو�ضح ال�شركات املتقدمة بطلب متويل مل�شاريعها البيئي

امل�شروع الثانى�:إ�ستبدال  3ك�سارات قدميه بك�سارة جديدة بالفالتر( .جاري التوريد)
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

تركيب وحدة لغ�سيل واعادة تدويراللب
(فى �أختبارات الت�شغيل)
حمافظة املنيا
(�أبوقرقا�ص)
تغيري الوقود للغاز الطبيعي.
(مت الت�شغيل)
حمطة معاجلة ال�صرف ال�صناعى (جارى �إعداد الدرا�سات الفنية)
�إعادة ت�أهيل الغالية (جارى �إعداد الدرا�سات الفنية)

13

م�صنع الريدى لإ�ستخال�ص
الزيوت و�أعالف الدواجن

14

اليا�سمني للمكرونة

15

املختار لل�صناعات الغذائية

16

الزعيم للأعالف

17

ال�سبع لالخ�شاب

18

الفر�سان ل�صناعة الأغذية

19

الدلتا للأ�سمدة (درا�سات بيئية)

20

املن�صورة للراتنجات

21

الدقهلية للغزل والن�سيج

22

م�صر للزيوت وال�صابون م�صنع
�سندوب

23
24
25

26
27
28
29
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�إعادة ت�أهيل خط العلف (جارى �إعداد الدرا�سات الفنية)
�إعادة ت�أهيل الغالية (جارى �إعداد الدرا�سات الفنية)
تركيب غالية تعمل بالغاز الطبيعى (جارى �إعداد الدرا�سات الفنية)
�سيور ناقلة ونظام تهوية (جارى �إعداد الدرا�سات الفنية)
حمطة معاجلة ال�صرف ال�صناعى (جارى �إعداد الدرا�سات الفنية)
�إ�ستبدال وحدة التعبئة بوحدة �أخرى تعمل �أوتوماتيكي ًا (جارى �إعداد الدرا�سات
الفنية)
خط فلرت تهوية� ,أربع �صوامع فى منطقة التخزين مع ماكينة خلط ورفع اوتوماتيكية
(جارى �إعداد الدرا�سات الفنية)
�إ�ستبدال خط ت�صنيع االخ�شاب القدمي ب�أخر جديد
(جارى �إعداد الدرا�سات الفنية)
خط دهان جديد (جارى �إعداد الدرا�سات الفنية)
�إ�ستبدال عدد  10وحدات طبخ �سكر,طواحني,وحدة �إزالة الأتربة (جارى �إعداد
الدرا�سات الفنية)
حمافظة الدقهلية
(املن�صورة ،طلخا� ،سندوب)
تركيب وحدة ازالة �إنبعاثات NOx
حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
(جاري تركيب خط الغاز الداخلي).
حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
(مت تركيب خط الغاز الداخلي و�شراء الوالعات وجارى تركيب ال�شبكة
اخلارجية).
حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
(مت تركيب خط الغاز الداخلي واخلارجي وجاري تركيب الوالعات).

حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي (مت الت�شغيل).
م�صنع الع�شماوي للطوب الطفلي
حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي (مت الت�شغيل).
م�صنع عبداحلي للطوب الطفلي
معاجلة املخلفات ال�صلبة
�شركة املن�صورة بيو فيرب
(جارى �إعداد الدرا�سات الفنية)
حمافظة ال�شرقية
(الزقازيق ،العا�شر من رم�ضان)
حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
م�صر للزيوت وال�صابون م�صنع
(مت الت�شغيل).
الزقازيق
تركيب وحدات للحد من تلوث ال�صرف ال�صناعي (مت الت�شغيل) .
كان لتعبئة الغازات
حتويل لغاز طبيعي (جارى الرتكيب)
م�ضارب ال�شرقية
حمطة معاجلة لل�صرف ال�صناعى( -جارى �إعداد الدرا�سات الفنية)
ال�شوربجى

31

32
33

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

35

�شركة �أ�س �أم �سي للأجهزة
الكهربائية

حتويل الوقود من املازوت للغاز الطبيعي
 (مت الرتكيب والت�شغيل)حمافظة الغربية
(املحلة)
حمطة معاجلة ال�صرف ال�صناعي وتعديل يف العمليات الإنتاجية( .جاري
الرتكيب).
حمطة معاجلة لل�صرف ال�صناعي وتعديل يف العمليات الإنتاجية( .فى
�أختبارات الت�شغيل).

الباب الثاني :المياه

34

عثمان لل�صباغة والتجهيز

تغيري الوقود للغاز الطبيعي (-مت الرتكيب والت�شغيل )

الباب األول  :الهواء

30

ج�ست للمعادن
الرواد للدواجن وال�صناعات
الغذائية

تركيب وحدة �سنفرة جديدة (مت الرتكيب والت�شغيل)
حمطة معاجلة لل�صرف ال�صناعي ( -مت الت�شغيل)
وحدة ملعاجلة املخلفات ال�صلبة – (مت الت�شغيل)
حمافظة البحرية
(كفر الدوار)

امل�صدر :جهاز �شئون البيئه (�إ�صدار الإدارة املركزية لل�صناعة_ دي�سمرب )2010

و فيما يلى عر�ض لبع�ض �أمثلة امل�شروعات املمولة:
•�شركة م�صر للألومنيوم بنجع حمادي:
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

�صورة ( )5-13امل�شروع قبل التنفيذ – وحدة �صهر القار

�صورة ( )6-13امل�شروع بعد التنفيذ – وحدة �صهر القار

الباب الثالث :األرض

مت متويل م�شروع وحدة �صهر القار ال�صلب من خالل م�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص
وقطاع الأعمال العام ال�صناعي مببلغ  457030يورو والذي ميثل  %20من �إجمايل قيمة امل�شروع
وهو  2285150يورو ويتكون من وحدات تك�سري ومناولة لل�شحن �إيل خزانات ال�صهر بالإ�ضافة
�إيل وحدة فلرت ل�سحب غبار القار ال�صلب �أثناء املداولة واملناولة بالإ�ضافة �إيل وحدة معاجلة
الأبخرة والغازات الناجتة �أثناء عمليات ال�صهر حيث يتم معاجلة هذه الأبخرة داخل الوحدة
ويتم خروجها �إيل اجلو خالية من املواد ال�ضارة.

•�شركة الأهرام للبال�ستيك (مدينة الكوثر ال�صناعية – �سوهاج):
مت متويل م�شروع �إعادة تدوير خملفات �إنتاج �صناعة �أكيا�س البال�ستيك وذلك عن طريقالتخل�ص الآمن من املخلفات ال�صلبة الناجمة عن العمليات ال�صناعية بامل�صنع.
وتبلغ التكلفة االجمالية للم�شروع � 330ألف يورو بتمويل من خالل حماية البيئة لقطاع الأعمالالعام واخلا�ص ال�صناعى (%30منحة ال ترد� 98-ألف يورو ).

�صورة ( )6-13امل�شروع قبل التنفيذ

�صورة ( )7-13امل�شروع بعد التنفيذ
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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
ال�صحف امل�صرية لتقييم م�ستوى �أداء ال�شركات.
2 .2تطبيق نظام تقييم الت�أثري البيئى لكافة امل�شروعات اجلديدة الذى يتوافق مع �إ�شرتاطات
اجلهات املمولة (البنك الدويل للإن�شاء و التعمري ،بنك اليابان للتعاون الدويل ،بنك الإ�ستثمار
الأوروبى ،الوكالة الفرن�سية للتنمية) ومن �أهم هذه الإ�شرتاطات عقد جل�سات �إ�ستماع والإعالن
عن تلك امل�شروعات قبل تنفيذها مما يعطى �شفافية وحت�سني الو�ضع البيئى.

4 .4نقل جميع ال�صناعات احلرفية امللوثة من داخل الكتل ال�سكنية وجتميعها باملناطق ال�صناعية
املعتمدة مثل مناطق العكر�شة وبدر.

7 .7درا��س��ة ت��أث�ير �إ� �ص��دار الالئحة التنفيذية لقانون رق��م  9ل�سنة  2009على الأداء البيئى
لل�صناعات.

الباب الثالث :األرض

5 .5حتويل ال�صرف على النيل �إىل ال�صرف على ال�شبكات العمومية فى عدد من ال�شركات ال�صناعية
الكربى التى متثل م�صدر ًا رئي�سي ًا لتلويث ماء النيل بعد تنفيذ م�شروعات معاجلة املياه �أو �إعادة
�إ�ستخدامها.
6 .6تقليل �أحمال التلوث داخل املناطق الأكرث تلوث ًا بالقاهرة الكربى (فيما يخ�ص جودة الهواء)،
والإ�سكندرية (فيما يخ�ص ال�صرف على البحر) ،بعد تنفيذ امل�شروعات املقرتحة بال�شركات
ال�صناعية من خالل الربامج التمويلية بالوزارة.

الباب الثاني :المياه

3 .3خف�ض �أحمال التلوث ب�شركات الأ�سمنت بالقاهرة الكربى والإ�سكندرية �إىل م�ستويات الإلتزام
الكامل بامل�ؤ�شرات امل�سموح بها على امل�ستوى املحلى وفى بع�ض ال�شركات �إىل امل�ستوى الدوىل
وذلك خالل ال�سنوات اخلم�سة القادمة.

الباب األول  :الهواء

 3-13الر�ؤية امل�ستقبلية

الباب الرابع  :البيئة الحضرية
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الباب األول  :الهواء

الباب الثاني :المياه

الباب الثالث :األرض

الباب الرابع  :البيئة الحضرية
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الباب الثاني :المياه

�إن تعميق املفاهيم البيئية اخلا�ص ��ة ب�إدارة املخلفات وربط �إقت�ص ��اديات ذلك بالنواحي
الإجتماعية والبيئية ،فقد �أ�صبحت اليوم عملية �إدارة املخلفات يف معظم دول العامل من
الأمور احليوية للمحافظة على ال�صحة وال�سالمة العامة ومن ثم ف�إن منظومة �إدارة هذه
املخلفات تعترب منظومة متكاملة ومرتابطة ،تعتمد كل خطوة منها على �س ��ابقتها ،ومتثل
يف نف�س الوقت الأ�سا�س الذي يقوم عليه ما بعدها ،حيث تبد�أ بعمليات الف�صل من املنبع
واجلم ��ع والنق ��ل وعمليات التدوير و�إ�س�ت�رجاع املواد التي ميكن الإ�س ��تفادة منها و�أخري ًا
التخل� ��ص ال�ص ��حي والآمن للمرفو�ض ��ات يف املدافن ال�ص ��حية ويف كاف ��ة الأحوال ،ومن
ال�ض ��روري يف كل مرحلة �إ�ستخدام و�سائل منا�س ��بة ومالئمة للظروف ال�سائدة ،واملوارد
املتاحة واملحددات القائمة.

الباب األول  :الهواء

 1-14مقدمة

الباب الثالث :األرض
الباب الرابع  :البيئة الحضرية
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 2-14كميات املخلفات ال�صلبة املتولدة يف م�صر:

�شكل (  )1-14يو�ضح كميات املخلفات ال�صلبة يف م�صر

 3-14الو�ضع الراهن للمخلفات البلدية ال�صلبة يف م�صر:
تقدر الكمية الإجمالية لتولد املخلفات البلدية ال�صلبة ( املنزلية فقط) يف م�صر حوايل 21مليون
طن �سنويا� ،أي �أن التولد اليومى يقدر فى حدود � 58ألف طن ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن عمليات
التدوير ال تتعدى  % 20وال تتم بالطرق ال�سليمة والآمنة بيئيا مما يعر�ض كل من املواطنني
والعاملني بهذه العمليات �إىل خماطر كثرية ،واجلدير بالذكر �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 يتوافر داخل هذه املواقع املعدات الالزمة لعمليات التغطية املبا�شرة ملنع
حدوث مثل هذا الإ�شتعال داخل هذة املواقع .

 1-3-14الأ�سباب التي �أدت لظهور م�شكلة املخلفات البلدية ال�صلبة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
356

1ق�صور يف 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 �أحكام عمليات الر�صد واملراقبة.
�7إنخفا�ض الوعي البيئي و�سوء ال�سلوكيات يف التعامل مع املخلفات البلدية ال�صلبة .
8الق�صور ال�شديد يف فر�ض وتنفيذ الت�شريعات التي تتعامل مع م�شكلة املخلفات ال�صلبة.

 1-4-14خطة 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 و ال�سالم و� 6أكتوبر)
2 .2مت التن�سيق مع جهاز التعمري للبدء فى العمل مبواقع الوفاء والأمل و�شربامنت والروبيكى
وال�سالم و � 6أكتوبر يوم ال�سبت . 2010/9/18

الباب األول  :الهواء

 4-14اجلهود املبذولة لتقليل الآثار ال�سلبية خالل عام :2010

فيما يلى ملخ�ص ملا مت �إجنازه فى تلك الفرتة:
�أو ًال :موقع الوفاء والأمل

.3

الباب الثاني :المياه

.1
.2

1يوجد باملوقع ب�صفة دائمة عدد  2لودر وعدد � 1سيارة قالب لنقل الأتربة
2يتم تغطية وت�سوية الأجزاء الكبرية باملقلب التى مل يتم تغطيتها واملعر�ضة للإ�شتعال فى �أى
وقت.
3كما تقوم املعدات بتغطية وت�سوية ب�ؤر للحرق املتعمد (حرق �أ�سالك كهربائية وكاوت�شوك ) من
بع�ض الزبالني .
4امل�ساعدة فى التغطية اليومية للمخلفات الواردة يوميا للمقلب للحد من �إ�شتعالها ذاتي ًا.

.4
ثانياً :موقع �شربامنت
.1
.2
.3
.4
ثالثاً :موقع الروبيكى

.1
.2
.3
.4

1يوجد باملوقع ب�صفة دائمة عدد  1لودر وعدد � 1سيارة قالب لنقل الأتربة.
2يتم تغطية وت�سوية الأجزاء الكبرية باملقلب التى مل يتم تغطيتها واملعر�ضة لال�شتعال فى �أى
وقت.
3تقوم املعدات بتغطية وت�سوية ب�ؤراحلريق التى قد تن�شب باملوقع .
4مت غلق اخللية القدمية وتغطيتها بالأتربة.
357
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1 .1يوجد باملوقع ب�صفة دائمة عدد  2لودر وعدد � 1سيارة قالب لنقل الأتربة.
2 .2مت التعامل فى تلك الفرتة مع عدد  45ب�ؤرة حريق منها حيث مت تغطيتها بالرمال وت�سويتها .
رابعاً :موقع ال�سالم

الباب الثالث :األرض

1يوجد باملوقع ب�صفة دائمة عدد  1لودر وعدد � 1سيارة قالب لنقل الأتربة.
2تقوم املعدات بتغطية وت�سوية ب�ؤر للحرق.
3يتم تغطية وت�سوية الأجزاء الكبرية باملقلب التى مل يتم تغطيتها واملعر�ضة للإ�شتعال فى �أى وقت.
4امل�ساعدة فى التغطية اليومية للمخلفات الواردة يوميا للمقلب للحد من �إ�شتعالها ذاتي ًا.

خام�ساً :موقع � 6أكتوبر
.1
.2
.3
.4
.5

1يوجد باملوقع ب�صفة دائمة عدد  1لودر وعدد � 1سيارة قالب لنقل الأتربة.
2يتم تغطية وت�سوية الأجزاء الكبرية باملقلب التى مل يتم تغطيتها واملعر�ضة للإ�شتعال فى �أى
وقت.
3تقوم املعدات بتغطية وت�سوية ب�ؤراحلريق التى قد تن�شب باملوقع.
4مت متهيد املوقع وتخطيط خاليا العمل وتقدمي الدعم الفنى الالزم للتغطية اليومية للمخلفات
الواردة.
5مرفق �صور تو�ضيحية للمعدات �أثناء �سري العمل مبوقع � 6أكتوبر.

�صورة ( ،)4-14( ،)3-14( ،)2-14( ،)1-14تو�ضيحية ملوقع � 6أكتوبر �أثناء �سري العمل

 2-4-14امل�شاركة فى رفع الرتاكمات التاريخية من �إقليم القاهرة الكربى
مت و�ضع خمطط متكامل لإزالة ورفع الرتاكمات التاريخية من القاهرة الكربى ( القاهرة -اجليزة
– القليوبية – حلوان – � 6أكتوبر ) ،وذلك بالتعاون مع جهاز التعمري التابع لوزارة اال�سكان حيث
بلغت كمية الرتاكمات التى مت رفعها ونقلها �إىل املدافن ال�صحية حواىل � 68ألف مرت مكعب وفيما
يلى عر�ض للمواقع التى مت رفعها باملحافظات املختلفة.

358

حى الهرم � -شارع الرتابيع �أ�سفل الدائرى

1000

حى بوالق الدكرور – �أ�سف كوبرى �صفط

1000

حى بوالق الدكرور – نفق كفرطهرم�س الطريق الدائرى

2000

حى بوالق الدكرور – �شارع ال�سكة الو�سطانية � -صفط اللنب

1500

حى بوالق الدكرور – �صفط اللنب اجلديدة �شارع املطبعة

2000

حى بوالق الدكرور – �صفط اللنب ال�شبكة

3000

حى بوالق الدكرور – �شارع م�سجد التوحيد

2000

اجليزة و6
�أكتوبر

حى بوالق الدكرور – �أمام حمطة الكهرباء

70000

حى بوالق الدكرور – �أر�ض اللواء بجوار الدائرى

2500

حى العجوزة عزبة الزبالني ميدان لبنان

2000

حى �شمال بجوار �أر�ض املطار – �إمبابة  -الدائرى

500

حى الوراق – ب�شتيل �أ�سفل الطريق الدائرى – منطقة لعبة

4000

حى الوراق – ب�شتيل �أخر �شارع امل�سابك – �أ�سفل الدائرى

1500

حى الوراق – عزبة املفتى – �أ�سفل الدائرى

3000

حى الوراق – �شارع  10وكوبر اخلاليفة – �أ�سف الدائرى

2500

حى الوراق – نقطة جتميع املخلفات �أ�سفل الدائرى

10000

حى الب�ساتني – ال�سور الأثرى

500

حى الب�ساتني – عزبة عبد اخلالق الطحاوى �أعلى الدائرى

500

القاهرة

مركز القناطر اخلريية مطلع الطريق الدائرى  -با�سو�س

2000

قليوب – ميت منا – منطى بجوار الدائرى

500

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

10000

القليوبية

اخلانكة – �سرياقو�س – طريق ترعة الإ�سماعيلية

1000

عزبة الزبالني بوادى اجلبل

2000

حلوان

الإجماىل

68000
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مقلب الوفاء والأمل

مقلب �أبو زعبل

مدفن  15مايو
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حى العمرانية – �شارع �أبو زارع �أمام �شارع عبد العاطى

1000

الباب الثاني :المياه

حى العمرانية – �أر�ض ف�ضاء ب�شارع الدكتور حممد ف�ؤاد

4500

الباب الثالث :األرض

حى العمرانية – نفق م�صنع املكرونة

500

املحافظة
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املوقع

كمية الرتاكمات
(م)3

موقع التخل�ص
النهائى

�صورة ( ،)8-14( ،)7-14( ،)6-14( ،)5-14تو�ضيحية لأنفاق الطريق الدائرى – حمافظة اجليزة

�صورة ( ،)10-14( ،)9-14تو�ضيحية حى اخل�صو�ص – حمافظة القاهرة

 3-4-14امل�شاركة فى تطوير نظم �إدارة املخلفات فى �إقليم القاهرة الكربى
منذ يوليو  2009مت �إعتبار �إقليم القاهرة الكربى �أ�سبقية �أوىل وذلك من خالل درا�سة الو�ضع
الراهن وم�شكالته مع و�ضع خطط تنفيذية تت�ضمن تعديل العقود وتطوير عمليات اجلمع والنقل
ووزيادة معدالت التدوير ،وكذلك �إختيار جممعات جديدة للفرز والتدوير والتخل�ص النهائى من
املخلفات على م�ساحات كافية وفى مواقع بعيدة من املناطق ال�سكنية .
ومنذ يوليو  2009حتى الآن فقد قامت الوزارة من خالل التن�سيق مع كافة اجلهات املعنية بتطوير
نظم �إدارة املخلفات بتنفيذ الآتى:
360

.1

.3
.4
.5

.7
.8
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يف جمال تطوير نظم الإدارة املتكاملة للمخلفات ال�صلبة البلدية يف م�صر ،وطبقا ًمل�ؤ�شرات الو�ضع
الراهن والتحديات احلالية للنظم املتبعة يف �إدارة املخلفات ال�صلبة البلدية فانه يتم حاليا ً:
1 .1درا�سة وتنفيذ العديد من �إجراءات التطوير والتي ت�شمل كافة مراحل املنظومة بداية من
التولد والنقل و�صو ًال مل�شروعات التدوير والتخل�ص النهائي الآمن من املرفو�ضات يف مواقع
املدافن ال�صحية.
2 .2درا�سة تطبيق بع�ض امل�شروعات التجريبية فى بع�ض املحافظات لنظام ف�صل املخلفات من
املنبع بالتعاون مع هيئات النظافة والتجميل وال�شركات اخلا�صة.

الباب الثالث :األرض

 5-14الر�ؤية امل�ستقبلية

الباب الثاني :المياه

.6

الباب األول  :الهواء

.2

�1إختيار خم�س مواقع جديدة كمجمعات للفرز والتدوير والتخل�ص النهائى من املخلفات فى
الظهري ال�صحراوى لإقليم القاهرة الكربى ومت املوافقة عليها و�صدر ب�ش�أنها القرار اجلمهورى
رقم  86فى  2010لت�ستفيد منها حمافظات الإقليم .
2مت �إعداد خمططات لتطوير نظم املخلفات ملحافظتى اجليزة والقاهرة ومت البدء فى
التنفيذ.
3مت حتديد الإحتياجات من حمطات املناولة اجلديدة وتطوير املحطات القائمة.
4يجرى حالي ًا تنفيذ عدد  2حمطة و�سيطة لفرز املخلفات للراغبني فى ذلك وذلك حلظر الفرز
الع�شوائى للمخلفات.
5تطوير �أداء عمل املتعهدين وجامعى القمامة من خالل تنظيم العالقة التعاقدية مع ال�شركات
ونقل �أن�شطة الفرز احلالية �إىل مواقع حمطات الفرز الآىل اجلديدة بالقطامية وال�سالم.
6تطوير نظام املراقبة والر�صد لأداء ال�شركات وكافة اجلهات العاملة فى املجال وذلك من
خالل �إن�شاء وحدات ر�صد بكل حى وتدريب فرق فنية وتزويدها باملعدات والأدوات الالزمة.
 7جارى تنفيذ م�شروعات لتوليد طاقة من املخلفات وذلك من خالل مناق�شة العرو�ض العاملية
املقدمة حيث مت �إختيار �إثنني منها ويجرى حالي ًا �إعداد درا�سات اجلدوى متهيد ًا لتوقيع
�إتفاقيات البدء فى التنفيذ .
8الإعداد والتح�ضري حلملة قومية للتوعية البيئية مبخاطر ال�سلوكيات ال�سلبية للتعامل مع
املخلفات وكذلك الإعالن عن خطط التطوير اجلارى تنفيذها مع حتفيز املواطنني للم�شاركة
فى حتقيق الأهداف املرجوة من جهود التطوير
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ت�س ��تخدم الكيماوي ��ات يف م�ص ��ر يف جم ��االت متعددة ،فف ��ي جمال الزراعة ت�س ��تخدم
املبيدات والأ�س ��مدة مبعدالت مرتفعة بغر�ض زيادة �إنتاجية الأرا�ض ��ى الزراعية ،وذلك
لتلبي ��ة �إحتياج ��ات النمو ال�س ��كاين املتزايد ،وق ��د �أدى ذلك �إىل تلوث الرتب ��ة الزراعية
و�أث ��ر عل ��ى قدرتها الإنتاجية كما تلوثت م�ص ��ادر املياه ال�س ��طحية واجلوفي ��ة والنباتات
واملحا�ص ��يل املختلفة ،وت�أثر الإن�س ��ان بطريقة مبا�شرة عن طريق مالم�سته للمبيدات �أو
�إ�ستن�ش ��اق �أبخرتها �أو بطريقة غري مبا�شرة عندما يتغذى بالنباتات واحليوانات امللوثة
بهذه املواد.
يف ال�س ��نوات الأخ�ي�رة تزايـد الوعي على امل�س ��توى العاملي بالأخطار التي تهدد ال�ص ��حة
الب�ش ��رية والبيئة من جراء التزايد امل�ستمر يف �إ�س ��تخدام املواد الكيميائية ومركباتها ملا
لها من ت�أثريات �ضارة على ال�صحة والبيئـة ،وتركز �إهتمام املجتمع الدويل على فئة �أولية
مـن املواد الكيميائية وهــى التي ت�سمى بامللوثات الع�ضوية الثابتـة  ،Popsوت�شكل مبيـدات
الآفــ ��ات بع� ��ض هـذه املواد والبع�ض الآخر هي كيمـاويات �ص� �نـاعية �أو منتجات عر�ض ��ية
تنتـ ��ج وتنبعث بغيـر ق�ص� �ـد �أثنـاء بع�ض العمليـات ال�ص ��ناعيــة وتنبعث �أي�ض� � ًا كمنتجات
ثانوية غري مق�ص ��ودة ناجتة عن عمليات حرق خملفات امل�ص ��انع ونفايات امل�ست�ش ��فيات
وزيوت املحوالت واملكثفات الكهربية.
ويكمن اخلطر الرئي�سي لهذه امللوثات فى �أنها :
1 .1مركبات �أو خماليط من مركبات ع�ضوية كلورنية.
2 .2تقاوم التحلل الكيميائي وال�ضوئي والبيولوجي.
3 .3فرتة ن�صف العمر ترتاوح بني �شهور �إىل �سنوات عديدة.
4 .4متطايرة وتنت�شر يف الهواء واملاء والأنواع املهاجرة عرب �أالف الأميال وت�ستقر بعيد ًا
عن مكان �إطالقها حيث تتجمع يف النظم الإيكولوجية الأر�ضية واملائية.
5 .5الرتكيزات ال�ضئيلة منها عالية ال�سمية.
�6 .6شحيحة الذوبان يف املاء و�سهلة الذوبان يف ال�شحوم والدهون مما ي�ساعد على
تراكمها يف الأن�سجة الدهنية للكائنات احلية البحرية والربية.
7 .7ي�سهل امت�صا�صها يف املواد الغذائية من خ�ضروات وفواكه و�ألبان.
8 .8مركبات عديدة ويعترب  12ملوث منها �أكرثها خطورة و�ضرر ًا لإنت�شارها يف البيئة
والأغذية وت�سمى ( الد�ستة القذرة ).
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 1-15مقدمة

جدول ( )1-15الد�ستة القذرة
املواد الكيميائية
الدرين
كلوردان
ديلدرين
اندرين
هبتاكلور
مريك�س
توك�سافني
د .د.ت
هك�ساكلوروبنزين
يى �سى بى PCBs
ديوك�سني
فيوران

مبيدات
#
#
#
#
#
#
#
#

كيماويات �ضارة منتجات عر�ضية

#
#
#
#

ولأهمية وخطورة امللوثات الع�ضوية الثابتة على م�ستوى العامل مت �إبرام �إتفاقية ا�ستكهومل للملوثات
الع�ضوية الثابتة  Popsيف  2مايو  2003ودخلت حيز التنفيذ يف  17مايو  2004ووقعت عليها م�صر
وعدد الدول املوقعة ما يقرب من ( )152دولة ومبقت�ضى هذه الإتفاقية مت حظر وتداول امللوثات
الع�ضوية الثابتة والتي يطلق عليها (الد�ستة القذرة).

 2-15امل�ؤ�شرات البيئية:
 1-2-15ح�صر الكيماويات الواردة للبالد عن طريق الإفراجات اجلمركية :
تتلقى وزارة الدولة ل�شئون البيئة كل الطلبات الواردة من اجلمارك بخ�صو�ص �إبداء الر�أي حول
املوافقة من عدمه على دخول ب�ضائع املواد الكيميائية اخلطرة للبالد طبقا ملرجعيات القوائم
املن�صو�ص عليها يف الإلتزامات الدولية التي �صدقت عليها م�صر ،والقوائم ال�صادرة بقرارات
وزارية مبعرفة اجلهات املخت�صة املذكورة باملادة من  25من قانون البيئة رقم  4ل�سنة 1994
واملعدل بالقانون رقم  9ل�سنة .2009
مت خالل عام  2010درا�سة عدد (� )539إفراج جمركي ،ويو�ضح ال�شكل البياين رقم ()1-15
مقارنة بني كميات الكيمياويات الواردة للبالد خالل الفرتة من عام  2006ـ  . 2010حيث بلغت
كمية الكيمياويات فى عام  2006ـ ( )3513.826طن بينما كانت كمية الكيمياويات يف عام 2010
 (  )2222طن.366
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 2-2-15ح�ص ��ر املبي ��دات والكيمياوي ��ات ال ��واردة للب�ل�اد ع ��ن طري ��ق القطاع الزراع ��ي (املعمل

الباب الثاني :المياه

�شكل ( )1-15كمية الكيماويات الواردة للبالد عن طريق الإفراجات اجلمركية خالل الأعوام ()2010 - 2006

املركزي للمبيدات):
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�شكل ( ) 2-15كمية و�أنواع املبيدات امل�ستخدمة يف القطاع الزراعي خالل عام 2009

الباب الثالث :األرض

مت ح�صر كمية املبيدات التي مت الإفراج عنها وتداولها بال�سوق املحلى خالل عام  2009بالطن
(جلنة مبيدات الآفات الزراعية – وزارة الزراعة و�إ�ست�صالح الأرا�ضي ) ،ويت�ضح من �شكل()2-15
�أن كمية مبيدات احل�شرات ،مبيدات الفطريات ،مبيدات احل�شائ�ش على التواىل هى 2019.738
–  1576.45 – 1905.88طن خالل عام .2009

 3-2-15ح�ص ��ر الكيماوي ��ات ال ��واردة للب�ل�اد ع ��ن طري ��ق القط ��اع ال�صناع ��ي (الهيئ ��ة العام ��ة
للتنمية ال�صناعية)-:
مت ح�صر كمية الكيماويات اخلطرة الواردة من اخلارج للبالد والتي مت الإفراج عنها للقطاع
ال�صناعي ومت تداولها بال�سوق املحلى فى خالل الفرتة من 2010 – 2008 ،ويو�ضح ال�شكل
(� )3 -15أن �سبب �إنخفا�ض كمية الكيماويات فى عام  2008يرجع �إيل الأزمة املالية ،بينما
ارتفعت كمية الكيماويات فى عام  2010 ،2009النح�سار �أثار الأزمة املالية.
يتم ال�سيطرة والرقابة على الواردات من الكيماويات اخلطرة امل�ستخدمة يف الأغرا�ض التنموية
طوال دورة حياتها من خالل اجلهات الإدارية املخت�صة وهى وزارات ال�صناعة والزراعة
وال�صحة والداخلية والكهرباء والطاقة والبرتول ،واملنوطة مبوجب القانون رقم  4ل�سنة 1994
املعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009يف �ش�أن حماية البيئة مبنح تراخي�ص تداولها ويقت�صر دور
وزارة الدولة ل�شئون البيئة على و�ضع الأ�س�س والقواعد الفنية املنظمة لذلك.

�شكل ( )3-15كمية الكيماويات امل�ستخدمة يف القطاع ال�صناعى

 3-15اجلهود املبذولة لتقليل الآثار ال�سلبية
 1-3-15الدعم الفني للإدارة املتكاملة للمواد اخلطرة
1 .1الإنتهاء من �إعداد وثيقة "نحو بيئة عمل �صحية و�آمنة" بالتعاون مع وزارة القوي العاملة
واجلهات ذات ال�صلة وذلك للمحافظة علي �صحة العمال والبيئة املحيطة بهم .
2 .2جرد وح�صر كميات ونوعيات الفو�سفات املتواجدة يف املياه ال�سطحية بالتعاون مع مركز
الإنتاج الأنظف وامل�شروع ال�سوي�سري.
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

1 .1بناء كوادر م�ؤهلة يف املجاالت البيئية املختلفة
 .أامل�شاركة بورقة عمل عن "امللوثات الكيميائية والبيولوجية وال�سالمة وال�صحة املهنية" يف ور�شة
عمل « التطبيقات الكيميائية للنظائر امل�شعة وطرق التخل�ص من النفايات امل�شعة والكيميائية
باملركز الإقليمي للنظائر امل�شعة.
 .بعقد برامج تدريبية عن "الإدارة املتكاملة للمواد اخلطرة"" ،ال�سموم املنزلية"" ،الإدارة
املتكاملة للمخلفات اخلطرة"" ،الزئبق وت�أثرياته البيئية وال�صحية"" ،الإنتاج الأنظف يف
�صناعة اال�سمنت" لرفع الوعى البيئى للجهات ذات ال�صلة واملجتمع املحلى واجلمعيات
الأهلية.
 .جتقدمي ورقة عمل عن "امللوثات البيئية" للجهات املختلفة( املن�شات ال�صناعية – املراكز
الطبية) مبركز ال�سموم.
 .دفى �إطار التعاون مع اجلامعات مت عقد ور�شة عمل عن "الإدارة املتكاملة للمخلفات الكهربية
والإلكرتونية" بالتعاون مع جامعة القاهرة – كلية الزراعة.
 .همت تقدمي ورقة عمل عن "الإدارة املتكاملة للمواداخلطرة"" ،ال�سالمة وال�صحة املهنية"
مبركز بحوث الرثوة احليوانية.
 .ولزي ��ادة الوع ��ى البيئ ��ى باملخلف ��ات االلكرتونية والكهربي ��ة(( )E-Wasteم�ص ��ادرها -
�إ�س ��تخداماتها واملخاط ��ر ال�ص ��حية والبيئية للتخل� ��ص غري االمن لها  -وط ��رق التخل�ص
الآمن منها) مت عقد ور�ش ��ة عمل بالتعاون مع نقابة العلميني مبحافظة املنوفية – جامعة
املنوفية – وزارة ال�شباب والريا�ضة -مكاتب البيئة بالأحياء واملحافظة .
2 .2الن�شرات العلمية واالر�شادرية
 .أنظر ًا لأهمية املبادرة العاملية للزئبق مت تعريب كتاب خا�ص بالزئبق �صادر من ()IPEN
لإحتوائه على كل املعلومات اخلا�صة بالزئبق وطرق �إيجاد البدائل لتقليل �إ�ستخدامه واحلد
منه بالتعاون مع اجلمعيات االهلية.
 .بالإنتهاء من �إعداد ر�سائل توعية لزيادة الوعي البيئي مبواد ثنائى فينيل متعدد الكلور ()PCB's
وت�أثرياتها ال�صحية والبيئية والإ�ستخدامات اخلاطئة له.
 .جلزيادة الوعي البيئي لدى الأطفال عن "املخلفات االلكرتونية والكهربية" مت �إدراج املعلومات
العلمية املب�سطة عن هذه املخلفات ( تعريف -م�صادر –�إ�ستخدامات) مبجلة بذرة.
 .دلأن املخلفات الإلكرتونية والكهربية متثل م�شكلة كبرية ولهذا مت �إعداد مطوية عن كل املعلومات
الهامة واملب�سطة لرفع الوعى البيئى لدى كل فئات املجتمع بالتعاون مع اجلمعيات الأهلية.
 .هلرفع الوعي البيئي لدى الأطفال مت �إعداد بع�ض الأ�سئلة والأجوبة عن "الزئبق وت�أثرياته

الباب األول  :الهواء

 2-3-15التدريب والتوعية البيئية

ال�صحية والبيئة"" ،كيفية التخل�ص الآمن من ملبات الفلوري�سنت يف حالة ك�سرها" ،يف
جملة بذرة.
 .ومت �إعداد بع�ض الر�سائل التوعوية عن "الكيماويات ،وتر�شيد �إ�ستخدامها ,والت�صرفات
اخلاطئة ,والتداول الآمن للكيماويات باملنازل".

 3-3-15امل�شاريع:
1 .1التو�أمة امل�ؤ�س�سية بالتعاون مع اجلانب الأملانى:
م�شروع التو�أمة هو عبارة عن تدريب وتعاون بني �أملانيا وم�صر من خالل خرباء امل�شروع فى الإدارة
املتكاملة للمواد اخلطرة عن طريق تبادل اخلربات مبا يتما�شى مع املتطلبات الدولية والإتفاقيات
وبناءالكوادر امل�ؤهلة واملتخ�ص�صة من الإدارات املختلفة والأفرع الإقليمية للجهاز والوزارات املعنية
ومن خالل اخلربات العاملية ،مت �إعداد خطة تدريب مكثفة ومتكاملة بالتعاون مع خرباء امل�شروع
فى الإدارة املتكاملة للمواد اخلطرة ومت بناء الكوادر امل�ؤهلة يف الربامج الآتية -:
 .أالتدريب على النظام العاملى املوحد لت�صنيف وتكويد الكيماويات للإدارات املختلفة باجلهاز
والأفرع الإقليمية والوزارات املعنية واملركز القومي للبحوث واجلامعة وامل�صانع مبختلف
قطاعاتها.
 .بتر�شيد �إ�ستخدام الكيماويات واحلد من املخلفات الناجتة من العمليات ال�صناعية"،دورة
حياة املادة"" ،تقييم املخاطر" للإدارات املختلفة والأفرع الإقليمية باجلهاز واجلهات
ذات ال�صلة.
 .ج"الإنتاج الأنظف يف بع�ض ال�صناعات مثل الن�سيج واجللود وطالء املعادن والإدارة املتكاملة
للمخلفات ال�سائلة الناجتة عن ال�صناعة خلف�ضها" بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الإنتاج
الأنظف ومت ح�ضور القطاعات ال�صناعية املختلفة والوزارات املعنية واجلهات ذات ال�صلة.

�صورة ( )1-15الربامج التدريبية مل�شروع الت�ؤ�أمة
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 .جمت البدء يف جتميع ملبات الفلور�سنت ب�أنواعها من الوزارات املعنية واجلهات ذات ال�صلة
لإعادة تدويرها مبدفن النا�صرية.
3 .3م�شروع امللوثات الع�ضوية الثابتةPOPS :

الباب األول  :الهواء

 .بجاري جتربة وت�شغيل وحدة �إعادة تدوير ملبات الفلور�سنت مبدفن النا�صرية بربج العرب
حمافظة الإ�سكندرية.

الباب الثالث :األرض

 .أ�إن�شاء وحدة �إعادة تدوير ملبات الفلور�سنت مبدفن النا�صرية بطاقة  24.000ملبة يف اليوم.

الباب الثاني :المياه

 .دنظام التفتي�ش البيئي والقوانني والت�شريعات الدولية.
 .ه(  )ROHs – WEEE- REACHلرفع كفاءة املفت�شيني البيئيني.
 .والإنتهاء من �إعداد منوذج تفتي�ش للمدافن ال�صحية الآمنة مبا يتالئم مع الت�شريعات الدولية
ومت تطبيقه على مدفن النا�صرية بالإ�سكندرية والتدريب من خالل العمل للتدريب على كيفية
الإرتقاء بعملية التفتي�ش والتقييم لتح�سني الآداء.
 .زلتطبيق الت�شريع الأوروبى اخلا�ص بالأجهزة الكهربية والإلكرتونية مت عمل زيارات ميدانية
لبع�ض امل�صانع كنموذج �إ�سرت�شادى مع اخلبري الدوىل ،ومت �إعداد تقرير مل�ساعدة امل�صانع يف
احل�صول على �شهادة . ROHs
 .حالتعرف على منظومة املخلفات ال�صلبة ببع�ض الدول اخلارجية وحماولة تطبيقها على بع�ض
املقالب املحكومة مب�صر لتطوير الآداء.
 .طتقييم قواعد البيانات اخلا�صة باملواد اخلطرة من قبل اخلرباء الدوليني ومت �إعداد مقرتح
لإ�ستكمالها وتطويرها .
 .ي�إنتهاء امل�شروع فى � 15أبريل  2011ومت �إعداد �إ�ستبيان لتقييم امل�شروع وحتديد �أهم
التو�صيات.
2 .2م�شروع "الإدارة املتكاملة ملخلفات الزئبق و�إعادة تدوير ملبات الفلور�سنت" مع اجلانب
الكوري(:)KOICA

(البنك الدويل):

 .بالإنتهاء من التن�سيق مع البنك الدويل ووزارة الكهرباء ومت الإتفاق على
والت�أكيد على عدم خلط الزيوت �أو بيعها باملزاد العلني و�أهمية توفري( )Kitsلإختبار الزيوت
قبل جتميعها يف املوقع.

CO Finance
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 .أالإنتهاء من املرحلة الثانية من عمليات اجلرد واحل�صر للمحوالت واملكثفات الكهربية القدمية
املنتجة فى الفرتة من ( .)1986-1950

 .جمت حتديد املناطق الهامة للجرد امل�ستقبلي للمحوالت واملكثفات الكهربية القدمية على م�ستوى
م�صر من خالل التفتي�ش البيئي بالأفرع الإقليمية للجهاز.
4 .4م�شروع جرد وح�صر مواد ثنائي فينيل متعدد الكلور PCB's

مع :MEDPOL

لأهمية التخل�ص الآمن من امللوثات الع�ضوية الثابتة وبعد حتديد �أماكن وكميات املحوالت واملكثفات
الكهربية القدمية والزيوت امللوثة مبواد PCBsوللتخل�ص من  200طن من الزيوت امللوثة (عالية
الرتكيز) خارج البالد :
 .أمت حتديد منطقة الدرا�سة للم�شروع (بالإ�سكندرية) ومت التن�سيق مع الوزارات املعنية
(الكهرباء – ال�صحة – ال�صناعة) واجلهات املختلفة ذات ال�صلة.
 .بمت عر�ض ورقة عمل عن الو�ضع الراهن ملواد ثنائي فنيل متعدد الكلور  PCBsمب�صر مل�شروع
 - JICAم�شروع  ) W.Bومت عر�ض التو�صيات والنقاط الهامة التي يجب �أن ت�ؤخذ يف الإعتبار
يف �إ�ستكمال عمليات اجلرد القادم والتخل�ص الآمن .
 .جمت �إعداد خطة العمل وحتديد الإحتياجات التدريبية وحتديد الأجهزة والأدوات املطلوبة
للتخل�ص الآمن خارج البالد.
 .دمت جرد وح�صر املحوالت واملكثفات والزيوت امللوثة مبواد (  ) PCB'sيف الفرتة من ( -1950
 )1986مبوقع حمطة حموالت م�صطفى كامل  -حمطة حموالت �سموحة – حمطة حموالت
و�سط املدينة – خمزن رفع الزيوت املرجتعة .

�صورة ( )2-15عمليات �أخذ العينات وحتليل الزيوت

 .همت �إعداد الإ�شرتاطات البيئية للمنطقة الو�سطى التي يتم التخزين الآمن للمحوالت واملكثفات
الكهربية القدمية بها حلني التخل�ص منها خارج البالد.
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مت حتديد امل�صادر الهامة لإنبعاثات الديوك�سينات والفيورنات وهى (احلرق املك�شوف – و�شركات
تكرير البرتول) مت حتديد االتى -:
 .أ�إختيار �شركة ال�سوي�س لتكرير البرتول لتنفيذ امل�شروع التجريبي.
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5 .5م�شروع تعزيز الإ�سرتاتيجيات للحد من الإنبعاث غري املق�صود للملوثات الع�ضوية الثابتة يف
منطقة البحر الأحمر وخليج عدن : PERSGA

 .ب�إختيار مقلب املحكوم بالغردقة لتنفيذ امل�شروع.

الباب الثاني :المياه

 4-3-15الإمتثال لإتفاقية بازل املعنية بالتحكم يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود:
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متابعة نظام الإخطار امل�سبق عند عبور �سفن حمملة بالنفايات اخلطرة عرب قناة ال�سوي�س بالتن�سيق
مع هيئة قناة ال�سوي�س ،وتلقي الإخطارات التي ت�صل للإدارة العامة للمواد والنفايات اخلطرة
كنقطة �إت�صال لإتفاقية بازل من جميع الدول ب�ش�أن ال�سماح بعبور �سفن حمملة بنفايات خطرة من
ال�شرق الأق�صى �إيل �أوربا من خالل قناة ال�سوي�س لغر�ض �إعادة التدوير �أو التخل�ص النهائي ووفق ًا
لإ�شرتاطات العبور املن�صو�ص عليها ب�إتفاقية بازل ،وال�شروط التي و�ضعتها م�صر.

الباب الثالث :األرض

�صورة ( )3-15املقلب املحكوم بالغردقة

 4-15الر�ؤية امل�ستقبلية:
1 .1التخل�ص الآمن خارج البالد من  200طن من الزيوت امللوثة مبواد  PCB'sواملحوالت واملكثفات
الكهربية على م�ستوى م�صر و�إ�ستكمال احل�صر لأعلى تركيزات تلوث.
�2 .2إعداد دورات تدريبية للإدارات املختلفة باجلهاز والأفرع الإقليمية على منظومة التجميع
والتخزين الو�سطى و�إجراءات التخل�ص الآمن من الزيوت امللوثة مبواد .PCB's
3 .3البدء يف ح�صر كميات و�أنواع "امللوثات الع�ضوية الثابتة اجلديدة" باملن�ش�آت ال�صناعية .
4 .4طباعة مواد تعليمية ( مطويات  -كتاب) لزيادة الوعي البيئي عن الزئبق واملخلفات الكهربية
والإلكرتونية.
5 .5تطوير وحت�سني خدمة الإفراجات اجلمركية وم�شاركة الأفرع الإقليمية لت�سهيل اخلدمة على
امل�ستوردين.
 6 .6الإنتهاء من �إعداد منظومة متكاملة لتجميع ملبات الفلوري�سنت ( امل�ستهلكة واملعيبة) من
املن�ش�آت ال�صناعية املنتجة والوزارات واملباين احلكومية.
7 .7برامج تدريبية مكثفة لرفع الوعي البيئي باملخلفات الإلكرتونية والكهربية لدى فئات املجتمع
املختلفة.
�8 .8إ�ستكمال ح�صر م�صادر الزئبق املختلفة مثل (املعدات الطبية)على م�ستوى م�صر للتعرف
على حجم امل�شكلة.
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حر�ص� � ًا م ��ن وزارة الدولة ل�ش ��ئون البيئة علي الإرتقاء بالو�ض ��ع البيئي يف م�ص ��ر وحتقيق
الإ�س ��تدامة البيئية لذا تقوم الوزارة مبتابعة ودرا�س ��ة التقارير الدولية التي تعك�س احلالة
البيئية يف العامل �أجمع ويف م�ص ��ر علي وجه اخل�ص ��و�ص .ومن هذا املنطلق ،قامت الوزارة
بدرا�س ��ة دليل الأداء البيئي العاملي الذي يتم �إعداده و�إ�ص ��داره بوا�سطة مركز الت�شريعات
وال�سيا�سات البيئية التابع جلامعة (ييل) ومركز �شبكة معلومات علوم الأر�ض التابع جلامعة
كولومبي ��ا بالتع ��اون مع املنتدى الإقت�ص ��ادى العامل ��ي (دافو�س) مركز الأبحاث امل�ش�ت�ركة
باملفو�ضية الأوربية .وتبلغ الدرجة النهائية للدليل ( )100درجة موزعة طبق ًا للآتى :
 %50$ $لزيادة حيوية النظام الإيكولوجى والإدارة ال�سليمة للموارد الطبيعية .
تعك� ��س هذه الأه ��داف �أولويات ال�سيا�س ��ات البيئية ل ��دول العامل وتبن ��ي املجتمع الدويل
للهدف ال�سابع من الأهداف التنموية للألفية الثالثة واخلا�صة بتوكيد اال�ستدامة البيئية
ويعتمد ح�س ��اب درجات الدول بالدليل على عدد  25م�ؤ�ش ��ر �أداء تغطى عدد  10جماالت
وهذه املجاالت هى (�ص ��حة البيئة ،ونوعية الهواء ،ونوعية املياه ،واملوارد املائية ،والتنوع
البيولوجي ،واملوائل ،والغابات ،واملزارع ال�سمكية ،والزارعة ،والتغريات املناخية).

الباب الثاني :المياه

 %50$ $خلف�ض ال�ضغوط والت�أثريات البيئية على �صحة الإن�سان.
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 1-16مقدمة

الباب الثالث :األرض
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 2-16و�ضع م�صر فى دليل الأداء البيئى العاملى لعام :)EPI( 2010
1 .1يعتمد دليل الأداء البيئي على البيانات واملعلومات الدقيقة ونتائج حتليلها والتي يتم احل�صول
عليها من خالل :
 .أاخلرباء املتخ�ص�صني يف املجاالت املعنية .
 .بالإح�صائيات ومتخذي القرار بجميع �أنحاء العامل .
 .جاملنظمات الدولية مثل (منظمة ال�صحـة العامليـة ،البنك الدوىل ،منظمة الأغذية والزراعة،
اليوني�سيف ،وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة والإحتاد الدويل حلماية الطبيعة والوكالة الدولية
للطاقة).
2 .2بدرا�سة الدرجات التى ح�صلت عليها م�صر وترتيبها فى �أدلة الأداء البيئى منذ �إ�صدارها ,تالحظ
تقدم ترتيب م�صر على كافة امل�ستويات تباع ًا على النحو التاىل:
	 .أامل�ستوى الدوىل :تقدم ترتيب م�صر على مدار ال�سنوات  2010- 2006طبق ًا للأتي:
##ح�صلت م�صر على املرتبة  85من �إجمايل  133دولة عام 2006
##ح�صلت م�صر على املرتبة  71من �إجمايل  149دولة عام . 2008
##ح�صلت م�صر على املرتبة  68من �إجمايل  163دولة عام . 2010

�شكل ( )1-16تطور ترتيب م�صر بدليل الأداء البيئي على امل�ستوى الدويل

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

�صورة ( )1-16ترتيب ودرجات ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا طبقاً لدليل الآداء البيئي

الباب الثالث :األرض

�شكل ( )2-16تطور ترتيب م�صر بدليل الأداء البيئي على امل�ستوى الإقليمي

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

 .جم�ستوى دول �شرق �أوروبا وو�سط �آ�سيا:

�شكل ( )3-16تطور ترتيب م�صر بدليل الأداء البيئي على م�ستوى دول �شرق اوروبا وو�سط ا�سيا

	 .دالدول العربية:
�إحتلت م�صر مركز ًا متقدم ًا على م�ستوى الدول العربية بالدليل ،فقد ح�صلت على "املركز
الرابع" عام  2010من اجماىل عدد  17دولة كما ح�صلت على "املركز الرابع" عام 2008
من اجماىل عدد  14دولة فى حني ح�صلت على "املركز التا�سع" عام  2006من اجماىل عدد

 13دولة.

�شكل ( )4-16تطور ترتيب م�صر بدليل الأداء البيئي على م�ستوى الدول العربية

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

الباب األول  :الهواء

وعليه فقد مت تنظيم فعاليات ور�شة العمل اخلا�صة بدرا�سة "و�ضع م�صر بدليل الأداء البيئي
العاملي"بح�ضور خبريين من جامعة كولومبيا بالواليات املتحدة الأمريكية من امل�شاركني فى �إعداد

الباب الثاني :المياه

�صورة ( )2-16فعاليات ور�شة عمل دليل الأداء البيئي

كما مت الإ�شارة – وذلك من جانب ال�سادة اخلرباء من جامعة كولومبيا� -إىل �إمكانية �إ�ضافة جزء
خا�ص يف الدليل ي�شتمل على ق�ص�ص جناح بالدول امل�شاركة يف التقرير ،وذلك بناء ًا على �إطالع
اخلرباء على املجهودات امل�صرية يف جمال البيئة ،من خالل الإ�صدارات التي مت �إمدادهم بها مثل

 3-16اخلال�صة :
حت�سن ترتيب م�صر بالدليل تباع ًا ،وعلى مدار ال�سنوات التي �صدر فيها الدليل (،)2010,2008,2006
يعك�س اجلهود الإيجابية املبذولة حلماية البيئة ويدعو �إىل بذل املزيد من الإجراءات الفعالة
للإرتقاء بو�ضع م�صر فى الدليل.
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الباب الرابع  :البيئة الحضرية

(دليل امل�ؤ�شرات والبيانات البيئية ,تقرير حالة البيئة يف م�صر ,التقرير ال�سنوي لوزارة الدولة
ل�شئون البيئة ,والتقرير املخت�صر لأهم و�أبرز اجنازات وزارة الدولة ل�شئون البيئة خالل �ست
�سنوات (.))2010-2004

الباب الثالث :األرض

كما مت الإ�شارة خالل ور�شة العمل �إىل بع�ض امل�ؤ�شرات البيئية الأخرى ذات الأهمية بالن�سبة ملوقع
م�صر اجلغرايف والن�شاطات التي تتم .وتلك امل�ؤ�شرات يتوفر لها بيانات تاريخية البد من �إدراجها
�ضمن الدليل ،وكان هذا �أحد التو�صيات من جانب ال�سادة امل�شاركني.
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الباب األول  :الهواء

الباب الثاني :المياه

الباب الثالث :األرض

الباب الرابع  :البيئة الحضرية
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الباب الثاني :المياه

بد�أ �ص ��ندوق حماية البيئة والذي �أن�شئ وفق ًا للقانون رقم  4ل�سنة 1994ب�ش�أن حماية
البيئ ��ة والئحت ��ة التنفيذية ،واملع ��دل بالقانون رقم  9ل�س ��نة  2009بتفعيل املادة رقم
( )15والذى �أ�ض ��فى على ال�ص ��ندوق ال�شخ�ص ��ية الإعتباري ��ة القانونية التى متنحه
ال�ص�ل�احيات الكاملة ملمار�س ��ة مهامه املنوط به ادا�ؤها ف ��ى خمتلف جماالت العمل
البيئى ملزيد من تفعيل دور ال�صندوق �إىل جانب جهاز �شئون البيئة فى حماية البيئة
واحلد من التلوث بكافة �ص ��وره و�أ�ش ��كاله ،وبعد �ص ��دور قرار ال�سيد  /رئي�س جمل�س
الوزراء رقم  1706ل�س ��نة  2009بت�ش ��كيل �أول جمل�س �إدارة ل�ص ��ندوق حماية البيئة
برئا�س ��ة ال�س ��يد املهند�س  /ماجد جورج وزير الدولة ل�ش ��ئون البيئة وممثلني عن كل
من وزارة املالي ��ة ،التعاون الدويل ،الداخلية،رئي�س �إدارة الفتوى املخت�ص ��ة مبجل�س
الدول ��ة ،التنمية الإقت�ص ��ادية ،اجلمعي ��ات الأهلية ،وبالفعل مت عق ��د دورتني ملجل�س
الإدارة خ�ل�ال الن�ص ��ف الأول من عام  2010وذل ��ك تفعي ًال لدوري ��ة �إنعقاد املجل�س
ومتابعة مهام ال�صندوق املنوط بها وجاري الإعداد للإجتماع الثالث.

الباب األول  :الهواء

 1-17مقدمة

كما مت �إ�ص ��دار القرار رقم  59ل�س ��نة  2010من وزارة املالية ب�إن�ش ��اء الوحدة احل�س ��ابية
ل�صندوق حماية البيئة.

الباب الثالث :األرض
الباب الرابع  :البيئة الحضرية
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 2 -17امل�شروعات التى قام �صندوق حماية البيئة بتنفيذها خالل عام 2010
 1-2-17م�شروعات قام ال�صندوق بتمويلها بالكامل
1 .1يف جمال املواد والنفايات اخلطرة
جدول ( )1-17م�شروعات قام ال�صندوق بتمويلها بالكامل يف جمال املواد والنفايات اخلطرة
ا�سم امل�شروع

املحافظة

�إجمايل التكلفة

م�ساهمة

م�ساهمة اجلهة

ال�صندوق

امل�ستفيدة

املبلغ املن�صرف

توريد عدد
 10حمارق

مت تركيب عدد

�شمال �سيناء

 10حمارق يف كل

يف حمافظات الإ�سكندرية ـ
م�صر يتم

قنا الأق�صر ـ

اختيارها

�أ�سوان

املوقف احلايل

1.738.850

1.738.850

1.738.850

من �شمال �سيناء
ـ الإ�سكندرية ـ
قنا ـ �أ�سوان -

طبقا

الأق�صر

للأولويات
وحدة معاجلة
النفايات
املحتوية على

الإ�سكندرية

2.000.000

500.000

1.500.000

500.000

جاري �إن�شاء
وحدة املعاجلة

الزئبق
مت تركيب كل
قيمة �شراء
عدد 4
حمارق

(561.000ن�سبة

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

من حمرقة

 %40من �إجمايل حلوان و�سوهاج
1.222.000

1.222.000

العقد وهذا املبلغ وجاري معاينة
ميثل الدفعة

موقع كل من

املقدمة)

جامعة ا�سيوط
واال�سماعيلية

الإجمايل
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2.799.850

جدول ( )2-17م�شروعات قام ال�صندوق بتمويلها بالكامل يف جمال املخلفات ال�صلبة

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

1.100.000

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

83.750

م�ساهمة ال�صندوق

1.100.000

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

1.100.000

83.750

مت الإنتهاء من مد
ال�شبكة

83.750
1.183.750

الإجمايل

 2-2-17امل�شروعات اجلاري تنفيذها والتي مت الت�صديق عليها

الباب الثاني :المياه

ا�سم امل�شروع

هيكل التمويل
الإجمايل بالألف جنية

املبلغ املن�صرف

املوقف احلايل

الباب األول  :الهواء

2 .2يف جمال املخلفات اال�صلبة

جدول ( )3-17امل�شروعات اجلاري تنفيذها والتي مت الت�صديق عليها

�إ�ستبدال الدراجات الثنائية
اال�شواط باخرى رباعية
اال�شواط

قطاع نوعية
البيئة

قطاع نوعية البيئة

2000

مركز الإ�ستزراع يف باالت
ق�ش االرز

قطاع �شئون
الفروع

قطاع �شئون الفروع
و�صندوق حماية
البيئة

100

دعم تنمية حقوق االن�سان

اجلمعيات
االهلية

اجلمعيات االهلية
و�صندوق حماية
البيئة

1000

الإجمايل

 3250بالإ�ضافة �إىل
� 55ألف دوالر
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-

-

-

جاري حتويل املبلغ
حل�ساب امل�شروع

الباب الثالث :األرض

تن�سيب امللوثات مل�صادرها
يف  3مواقع

قطاع نوعية
البيئة

قطاع نوعية البيئة

 55الف دوالر

-

مت التن�سيق ل�سداد
املبلغ املخ�ص�ص
مقابل فاتورة باداء
االعمال
املبلغ خم�ص�ص
من فوائ�ض م�شروع
التاك�سي
مت ا�سناد االعمال
ل�شركة لوت�س لتنفيذ
امل�شروع وجاري ت�سليم
املوقع

الباب الرابع  :البيئة الحضرية

ا�سم امل�شروع

اجلهة املتقدمة

اجلهة القائمة
بالدرا�سة

م�ساهمة
ال�صندوق(القيمة
باملليون)

م�ساهمة
اجلهة

موقف التنفيذ

 3-2-17م�شروعات جاري تنفيذها مل�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع الأعمال العام
ال�صناعي PPSI
جدول ( )4-17م�شروعات جاري تنفيذها مل�شروع حماية البيئة للقطاع اخلا�ص وقطاع الأعمال العام ال�صناعي PPSI

ا�سم ال�شركة

ا�سم امل�شروع

التكلفة التقديرية املبدئية
(جنيه م�صري)

�شركة يا�سمني لإنتاج املكرونة

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

940.000

م�صنع الزعيم لالعالف

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

1.315.000

�شركة الفر�سان لل�صناعات
الغذائية واحللويات اجلافة

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

830.000

م�صنع املختار للمواد الغذائية

تغيري نظام التعبئة اليدوي بنظام تعبئة اتوماتيك

207.500

الإجماىل
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3.292.500

بتعديل القانون رقم  1994/4بالقانون رقم � 2009/9أ�صبح لل�صندوق �شخ�صية �إعتبارية �إكت�سبها
وبالتاىل �أ�صبح �أكرث قدرة على �آداء دوره الفاعل فى تنمية الإ�ستثمارات البيئية وحتقيق التنمية
امل�ستدامة وذلك من خالل:
1 .1هيكل تنظيمى م�ستقل له كافة ال�صالحيات لآداء دوره.

الباب األول  :الهواء

 3-17الر�ؤية امل�ستقبلية:

2 .2وحدة ح�سابية م�ستقلة ت�ؤدى كافة مهامها فى التوظيف الأمثل للموارد املالية لل�صندوق.
3 .3جمل�س �إدارة له كافة ال�صالحيات فى دفع ال�صندوق لآداء املهام املنوط بها.
الباب الثاني :المياه

وكذلك الإهتمام ببناء القدرات و دعم الكوادر العاملة ب�صندوق حماية البيئة لتكون قادرة على
حتقيق املهام املنوط بتحقيقها ال�صندوق وتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ امل�شروعات طبق ًا
للخطة امل�ستهدف حتقيقها.

الباب الثالث :األرض
الباب الرابع  :البيئة الحضرية
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 الهواء: الباب األول
 المياه:الباب الثاني
 األرض:الباب الثالث
 البيئة الحضرية: الباب الرابع

قائمة ببع�ض املخت�صرات امل�ستخدمة فى التقرير
BOD

Biochemical Oxygen Demand

CAIP

Cairo Air Quality Project

CAST

Council for Agriculture Science & Technology

CCRMP

Climate Change Risk Management Programme

CDM

Clean Development Mechanism

Ch4

Methane

COD

Chemical Oxygen Depletion

CO2

Carbon Dioxide

DO

Dissolved Oxygen

EB

Electron Beam

EPA

Environmental Protection Agency

EPAP

Environment Pollution Abatement Programُ

ETO

Ethylene Oxide

GDP

Global Domestic Product

GFP

Good Farming Practices

GHS

Globally Harmonized System of Classification &
Labeling of Chemicals

GWP

Global Warming Potential

FAO

Food & Agriculture Organization

HCFC

Hydro Chlorofluorocarbon

HPMP

Hydro Chlorofluorocarbon Phase out Management
Plan

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IUCN

International Union for Conservation of Nature

IMO

International Maritime Organization
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JICA

Japanese International Cooperation Agency

KOICA

Korean International Cooperation Agency

NAP

National Action Programme

NH3

Ammonia

NO2

Nitrogen Dioxide

ODP

Ozone Depletion Potential

PCB's

Polychlorinated Biphenyls

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

TSP

Total Suspended Particulates

QIZ

Qualified Industrial Zone

UNCCD

United Nations Convention to Combat Desertification

UNDP

United Nations Development Program

UNFCC

United Nations Framework for Climate Change

USDA

United States Department of Agriculture

POps

Persistent Organic Pollutants

Ppm

Part Per Million

PPSI

Public & Private Sector Industrial Project

VOCs

Volatile Organic Compounds

WHO

World Health Organization
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قائمة ببع�ض املخت�صرات املعنية بالبيئة
CPM

Critical Path Method

AHED

Association for Health and Environmental Development

ALECSO

Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization

AMCEN

African Ministerial Conference On The Environment

ANC

Authority of New Communities

AOYE

Arab Office for Youth and Environment

APE

Association for the Protection of the Environment

AR4

Fourth Assessment Report

ARFI

Arab Regional Financial Institution

ATM

Air Traffic Management

AU

African Union

BASEL

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

BCM

Billion Cubic Meter

BOD

Biochemical Oxygen Demand

BOT

Build, Operate, and Transfer

C&D

Construction and Demolition

CAIP

Cairo Air Improvement Project

CAMP

Coastal Areas Management Program

CAPMAS

Central Agency for Public Mobilization and Statistics

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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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

ك� /إخال�ص جمال الدين

رئي�س الإدارة املركزية لنوعية املياه

د /منى كمال

رئي�س الإدارة املركزية لنوعية الهواء وال�ضو�ضاء

د /حممد عبد املنعم فاروق

رئي�س الإدارة املركزية للمناطق ال�ساحلية والبحريات

م� /أحمد علي �أحمد علي

قائم ب�إعمال رئي�س الإدارة املركزية للمحميات الطبيعية

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

ك /جيهان حممد ال�سقا

رئي�س وحدة امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية

م /ماهر كامل اجلندي

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

د� /سعيد الدليل

مدير عام �صندوق حماية البيئة

م /حممود مروان

مدير عام الإدارة العامة لعوادم املركبات
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الباب الثالث :األرض

�أ � /أمني اخليال

رئي�س الإدارة املركزية للمخلفات واملواد والنفايات اخلطرة

الباب الرابع  :البيئة الحضرية

د /عزت لوي�س

رئي�س الإدارة املركزية للتغريات املناخية
امل�شرف علي وحدة الأوزون

الباب الثاني :المياه

حما�سب /حممد قدري حممد رئي�س قطاع ال�شئون املالية والإدارية

الباب األول  :الهواء

امل�شاركون فى �إعداد التقرير

د /منال طنطاوي

مدير عام الإدارة العامة ملراقبة التلوث البحري و�شئون املوانئ

ك� /أماين حممد �سليم

مدير عام نوعية املياه ال�ساحلية

م /حممد لطفي

م�شرف علي �إدارة تنمية املناطق ال�سكانية

ك� /إلهام رفعت

مدير �إدارة املواد اخلطرة

ك /مي�سون على

مدير �إدارة امل�شروعات الأجنبية اخلا�صة بدعم ال�صناعة

م /رمي عبد الرحمن

مدير �إدارة �ضو�ضاء بيئة العمل
امل�ست�شارون بالوزارة واجلهاز

�أ.د /م�صطفى احلكيم

م�ست�شار ال�سيد الوزير ل�شئون الزراعة

د /ه�شام العجماوي

م�ست�شار ال�سيد الوزير مل�شروعات الطاقة
م�شاركون من جهات خارجية

�أ.د /حممد يحي دراز

رئي�س مركز بحوث ال�صحراء
وحدة امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية

ك /جيهان حممد ال�سقا

رئي�س وحدة امل�ؤ�شرات والتقارير البيئية
ت�صميم الغالف

م�/شريف عبدالرحيم

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

�أ /حممد معتمد حممد

�أخ�صائي �إح�صاء وحا�سبات �إلكرتونية

�أ /زينب زكي عبد اجلليل

�أخ�صائي �إح�صاء وحا�سبات �إلكرتونية

�أ� /سوزان كيالين ال�سيد حامد �أخ�صائي �إح�صاء وحا�سبات �إلكرتونية
ك� /أمرية �إبراهيم

باحث �شئون بيئة

�أ /غادة كارم حممود

�أخ�صائي ترجمة
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