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تقديـ وزارة الدولة لشئوف البيئة
في عاـ  0982أنشئ جياز شئوف البيئة ليكوف المنسؽ الوطني لممشروعات واألنشطة البيئية في
مصر  .ومنذ ذلؾ التاريخ والجياز يسير قدماً نحو تحقيؽ األىداؼ والسياسات التي وضعيا لتحسيف

واصالح البيئة في مصر.

وفي عاـ  0994صدر القانوف رقـ  4لسنة  0994في شأف البيئة ليسد الفراغ التشريعي في
المنظومات واألنشطة البيئية التي لـ يوجد ليا تشريع.

وقد رأت الدولة في عاـ  0997أف تعظـ مف السقؼ اإلداري لمبيئة في مصر فأنشأت وزارة الدولة

لشئوف البيئة .وخالؿ ىذه المدة والوزارة وجيازىا التنفيذي يعمالف لتنفيذ ما ورد في القانوف الذي تـ
تعديمو بالقانوف رقـ  9لسنة  .2119خالؿ العقود الثالثة األخيرة مف القرف العشريف ،والعقد األوؿ
مف القرف الحادي والعشريف تغير مفيوـ البيئة تغي ارً كبي ارً ،فبعد أف كاف مفيوـ البيئة يقترف بتموث
المنظومات البيئية فحسب ،أصبح المفيوـ اآلف يتعدى ذلؾ بكثير ،ووجدنا أنو مف الصعب أف نجد

إجتماعاً أو مؤتم ارً يتجاىؿ الحديث عف البيئة ،وأصبحت بذلؾ قاسماً مشتركاً أعظـ في ىذه المؤتمرات
واإلجتماعات .عمى جانب آخر تعددت المجاالت البيئية المختمفة في كؿ العموـ والمعارؼ ،فأصبح
الحديث اليوـ عف االقتصاد األخضر ،والعمارة الخضراء ،والمدف صديقة البيئة ،والعواصـ الخضراء،

إضافة إلى المفاىيـ البيئية في مجاؿ التصنيع واإلنتاج مثؿ :تقويـ األثر البيئي ،واإلنتاج األنظؼ،
وترشيد الطاقة ،واعادة اإلستخداـ والتدوير ،ومفاىيـ اإل لتزاـ واإللزاـ ،ودعـ نظـ اإلدارة البيئية ،وتفعيؿ
سياسة التنمية المستدامة ،وغير ذلؾ.

مف جية أخرى تعدى مفيوـ الرقابة ،مف الرقابة الحكومية إلى الرقابة الشعبية ،ورقابة المجتمع

المدني ،بإعتبار أف البيئة لـ تعد قاصرة عمى فئة أو طائفة أو جية بعينيا ،ولكنيا أصبحت شراكة

كاممة بيف كافة مؤسسات المجتمع بكؿ طوائفو ،وتعدي ذلؾ أيضاً لتكوف شراكة كاممة بيف كافة

المواطنيف عمى اختالؼ ثقافاتيـ وجنسيـ وأعمارىـ.

أماـ ىذا التطور اليائؿ في المفاىيـ والمجاالت البيئية المختمفة ،كاف مف الميـ أف يمتقي ىذا التطور

مع التشريع البيئي لممجتمع ،وأصبح مف الميـ جداً أف يحاط متخذ القرار ،وتعرؼ كافة الجيات

المعنية بالحفاظ عمى البيئة ،ومؤسسات المجتمع المدني ،حالة البيئة عمى مدار كؿ عاـ ،حتى يتـ
تعظيـ اإليجابيات ،ومعالجة السمبيات والحد منيا ،لمحفاظ عمى الموارد والثروات.

وقد أدرؾ المشرع ذلؾ ،فوضع المادة الخامسة مف الفصؿ الثاني لمقانوف رقـ  4لسنة  0994في
شأف البيئة والمعدؿ بالقانوف رقـ  9لسنة  ،2119والتي تنص عمى "إعداد تقرير سنوي عف الوضع

البيئي يقدـ إلى السيد رئيس الجميورية ورئاسة مجمس الوزراء ،وتودع نسخة مف ىذا التقرير في
مجمس الشعب" وجعميا أحد المياـ الرئيسة لجياز شئوف البيئة.
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والتقرير الذي بيف أيدينا ونقدـ لو ،يعرض حالة البيئة في مصر خالؿ عاـ  ،2102وىو يرسـ صورة
واضحة لعناصر البيئة األساسية وىي اليواء ،والمياه ،واألرض ،والبيئة الحضرية والصناعية

والسياحية ،وصندوؽ حماية البيئة ،وترتيب مصر في دليؿ األداء البيئي العالمي ،وتوضيح مدى

التغير الذي ط أر عمييا إيجاباً وسمباً مع عرض ألىـ التغيرات التي حدثت مف خالؿ المؤشرات البيئية
التي توضح حالة البيئة مقارنة بالسنوات السابقة.

يشتمؿ التقرير عمى أربعة أبواب ،حيث يعرض الباب األوؿ لحالة اليواء ،ويعرض الباب الثاني لحالة

المياه العذبة والساحمية ،ويختص الباب الثالث بحالة األرض ،والباب الرابع بالبيئة الحضرية.

ويتناوؿ الفصؿ األوؿ الخاص بنوعية اليواء ،مصادر تموث اليواء ،وأىـ ىذه المموثات الجسيمات

الصمبة العالقة والمستنشقة (  ، (PM2.5-PM01والمموثات الغازية ،وىي غازات ثاني أكسيد الكبريت،
وثاني أكسيد النيتروجيف ،واألوزوف ،وأوؿ أكسيد الكربوف ،ومركبات الرصاص .كما تعرض التقرير

إلي وضع الشبكة القومية لرصد مموثات اليواء والتي بدأ أنشاؤىا عاـ  ،0998حيث بمغ عددىا اآلف

 87محطة رصد لمصادر مموثات نوعية اليواء ،موزعة عمى مناطؽ الجميورية المختمفة.

وتضمف التقرير الحديث عف الشبكة القومية لل نبعاثات الصناعية ،واإل نبعاثات الصادرة عف عوادـ
المركبات ،ومشروع استدامة النقؿ .وتناوؿ الفصؿ كذلؾ المؤشرات الخاصة بنوعية اليواء ،والخطة

المستقبمية لتحسيف نوعية اليواء.

واستعرض الفصؿ الثاني الخاص بتغير المناخ ،الجيود المصرية لمواجية التغيرات المناخية والتي
تتناوؿ إعداد تقارير اإلبالغ الوطنية إل تفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ،كما تطرؽ الفصؿ

إلى إجراءات التخفيؼ وبروتوكوؿ كيوتو وآلية التنمية النظيفة .واستعرض الفصؿ المخاطر والتأثيرات

الضارة لتغير المناخ عمى القطاعات اليامة بمصر واجراءات التكيؼ معيا ،وىي قطاعات المناطؽ
الساحمية ،والزراعية ،والموارد المائية ،والسياحة ،واإلسكاف والطرؽ ،والصحة .وتضمف الفصؿ

الدراسات والمشروعات اإلسترشادية بالتعاوف مع بعض الجيات الوطنية واألجنبية .وتضمف التقرير
الجيود المبذولة المتعمقة بتكنولوجيا وبحوث تغير المناخ خالؿ عاـ  ،2102والرؤية المستقبمية.

واستعرض الفصؿ الثالث الخاص بحماية طبقة األوزوف ،األضرار البيئية والصحية الناجمة عف تأكؿ

طبقة األوزوف ،والمؤشرات البيئية الخاصة باإللتزاـ بأحكاـ ومقررات بروتوكوؿ منتلاير بشأف الخفض

التدريجي إلستيالؾ المواد المستنفدة لطبقة األوزوف في القطاعات المختمفة ،وتطرؽ الفصؿ إلى
اإلستراتيجية المصرية لوقؼ إستخداـ المواد الييدروكموروفموروكربونية ،وكذلؾ مشروع إستبداؿ
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وحدات التبريد المركزية التي تعمؿ بالمواد الكموروفموروكربونية ،ومشروع بروميد الميثيؿ ،واختتـ

الفصؿ بالرؤية المستقبمية.

وتضمف الفصؿ الرابع الخاص بالضوضاء ،وتعرض الفصؿ لمعدالت مستويات الضوضاء في
محافظات القاىرة الكبري وكذلؾ مستويات الضوضاء في المناطؽ الصناعية والسكنية ،وعمى الطرؽ

أقؿ مف  02مت ارً في المناطؽ ذات األنشطة المختمفة .وتضمف الفصؿ تحميالً لنتائج شبكة رصد
مستويات الضوضاء بمحافظات القاىرة الكبري لعاـ  2102ومقارنتيا بالعاـ السابؽ .وتعرض التقرير
لممخالفات الخاصة برصد مستويات الضوضاء لألنشطة المختمفة داخؿ بيئة العمؿ (صناعية ػ تجارية

ػ سياحية) عمى مستوى األفرع اإلقميمية لمجياز ،واختتـ الفصؿ بالخطة المستقبمية.

ويتناوؿ الفصؿ الخامس الخاص بالمياه العذبة ،الجيود المبذولة لحماية نير النيؿ والمجاري المائية
مف التموث ،وتعرض لموضع الحالي لنوعية المياه العذبة ،وكذلؾ الوضع الحالي لنوعية المياه

بالبحيرات المصرية ،كما تضمف الفصؿ موقؼ الصرفيف الصحي والصناعي وتأثيرىما عمى نوعية

المياه.

واستعرض الفصؿ السادس المياه الساحمية والمناطؽ الساحمية والبحرية ،وعرض الفصؿ إجراءات

إدارة المناطؽ الساحمية والبحرية والحفاظ عمييا مف التموث ,كما تناوؿ المخاطر التي تتعرض ليا
المناطؽ الساحمية والبحرية ،وتناوؿ الفصؿ البرنامج القومي لرصد نوعية المياه الساحمية ،وعرض
لنوعية مياه البحر المتوسط ،والبحر األحمر وخميجي السويس والعقبة ،وعرض لممؤشرات الخاصة

بالتموث فييا.

وتناوؿ الفصؿ السابع التنوع البيولوجي ،والجيود المبذولة فى عمميات صوف التنوع البيولوجي
بوصفو رأس الماؿ الطبيعي المتجدد ،والذي تعتمد عميو أغمب برامج التنمية .وقد عرض الفصؿ

الضغوط والميددات الرئيسية لمتنوع البيولوجي الزراعي ،واألنواع الغريبة الغازية والمجيودات المبذولة

لتسجيؿ المجموعات التصنيفية ليا حتى يمكف اإلقالؿ مف خطورتيا عمى النظـ البيئية المصرية.
وعرض الفصؿ تأثير المناخ عمى التنوع البيولوجى ،وكذلؾ عالقة التموث باختفاء أو قمة أعداد

الكائنات الحية .وتعرض التقرير لحالة البحيرات الشمالية والبحيرات الداخمية إضافة إلى نير النيؿ

وبحيرة ناصر .وناقش الفصؿ حالة األنظمة البيئية الساحمية والبحرية فى البحريف المتوسط واألحمر.

وتضمف الفصؿ حالة شبكة المحميات الطبيعية .وتناوؿ الفصؿ كذلؾ االستراتيجية الوطنية وخطة
العمؿ لمتنوع البيولوجي ،وتمكيف المجتمعات المحمية بالمحميات الطبيعية إضافة إلى تنظيـ الحصوؿ
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عمى الموارد الجينية والمعارؼ التقميدية المرتبطة بيا وكذلؾ التعرؼ عمى التنوع الثقافي
والمعارؼ التقميدية ،واعداد استراتيجية التعميـ واالتصاؿ والتوعية البيئية التي تيتـ بقضايا التنوع

البيولوجي.

وتناوؿ الفصؿ الثامف التشجير والغابات واألحزمة والمسطحات الخضراء ،واستعرض الفصؿ الجيود

المبذولة لتنظيـ ودعـ أنشطة التشجير وزراعة األحزمة والغابات الشجرية ،والتي تضمنت مشروع
الحزاـ األخضر حوؿ الطريؽ الدائري لمقاىرة الكبرى ،كذلؾ أنشطة التشجير وزراعة المسطحات

الخضراء والحدائؽ بالمحافظات والمستشفيات والمدارس ،إلى جانب زراعة الغابات الشجرية بإستخداـ
مياه الصرؼ الصحي المعالجة ،واختتـ الفصؿ بالرؤية المستقبمية.

وتناوؿ الفصؿ التاسع الخاص بالتصحر ،الجيود المبذولة لمكافحة التصحر ،بإعتبار أف حوالي

 % 96مف مساحة جميورية مصر العربية تقع جميعيا فى نطاؽ الصحراء الغربية والصحراء
الشرقية ،مما يعني أنيا تقع بيف ظروؼ مناخية جافة إلى شديدة الجفاؼ .وتعرض الفصؿ إلى
المناطؽ الزراعية األربعة ،والى الضغوط والعمميات الرئيسية التي تدفع إلى التصحر ،إضافة إلى

اآلثار المترتبة عميو .وتضمف الفصؿ االستجابة الوطنية لمكافحة التصحر والبرامج المتكاممة

والمشاريع القابمة لمتكرار وخطط العمؿ الوطنية لمكافحة التصحر في األقاليـ الزراعية البيئية .

وتناوؿ الفصؿ العاشر التنمية الحضرية والصناعية والسياحية ،فعرض الفصؿ اآلثار البيئية الناجمة

عف التنمية الحضرية والصناعية والسياحية ،وتطرؽ لممشكالت البيئية الرئيسة لممناطؽ الحضرية،

والجيود المبذولة في مجاؿ التنمية الحضرية ،وعرض المشكالت البيئية في مجاؿ التنمية الصناعية،
والجيود المبذولة لمحد مف مشكالت التنمية الصناعية ،كما أشار إلى مشكالت تنمية المناطؽ
السياحية ،والجيود المبذولة لتنمية المناطؽ السياحية ،واختتـ الفصؿ بالرؤية المستقبمية لتنمية

المناطؽ الحضرية والصناعية والسياحية.

واستعرض الفصؿ الحادي عشر حماية وتحسيف البيئة الصناعية ،وتناوؿ الفصؿ موقؼ المشروعات
والبرامج الحالية وىي :مشروع التحكـ في التموث الصناعي (المرحمة الثانية) ومشروع حماية البيئة

لمقطاع الخاص وقطاع األعماؿ العاـ الصناعي ،الذي تستفيد منو الصناعات الكبرى والمتوسطة

والصغرى لتوفيؽ أوضاعيا مع القانوف .واختتـ الفصؿ بالرؤية المستقبمية لحماية وتحسيف البيئة

الصناعية.
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وتناوؿ الفصؿ الثاني عشر المخمفات الصمبة التي تقدر كميتيا السنوية بحوالي  20.5مميوف طف

سنوياً ،يتولد منيا عف محافظات القاىرة الكبرى  9.5مميوف طف سنوياً  ،بنسبة  %45كما تبمغ

نسبة عمميات المعالجة فى مصر حوالي  %9.5مف اجمالي المخمفات البمدية الصمبة .كما تضمف
الفصؿ الجيود المبذولة لتقميؿ اآلثار السمبية لممخمفات والتي اشتممت عمى دعـ المحافظات بالمعدات

في اطار المبادرة العالجة لتحسيف مستوى النظافة إلى جانب خطة السيطرة عمى المقالب العمومية
والمراقبة والسيطرة عمى الطريؽ الدائري .وتضمف الفصؿ كذلؾ اإلشارة إلى إنشاء الشبكة الوطنية
المصرية لتبادؿ المعمومات والخبرات في مجاؿ إدارة المخمفات الصمبة( سويت نت) والغرض منيا .إلى

جانب نظـ اإلدارة البيئية المتكاممة لمتعامؿ مع المخمفات الصمبة .واختتـ الفصؿ بجيود الوزارة فى
دعـ وتطوير نظـ إدارة المخمفات فى إقميـ القاىرة الكبرى ،والرؤية المستقبمية إلدارة منظومة المخمفات

الصمبة

واستعرض الفصؿ الثالث عشر المواد والنفايات الخطرة ،وتناوؿ الفصؿ الخطر الرئيسي لممواد

والنفايات الخطرة ،وعرض التأثيرات الضارة لممموثات العضوية الثابتة ،وتناوؿ الفصؿ كذلؾ المؤشرات
البيئية الخاصة بحصر الكيماويات الواردة لمبالد والكيماويات الصناعية ،كما عرض الجيود المبذولة
لتقميؿ اآلثار السمبية ،والدعـ الفني للدارة المتكاممة لممواد والنفايات الخطرة ،إضافة إلي المشروعات
المشتركة مع الجيات األجنبية لمتقميؿ مف اآلثار السمبية لممواد والنفايات الخطرة ،واختتـ الفصؿ

بالرؤية المستقبمية.

وتعرض الفصؿ الرابع عشر لصندوؽ حماية البيئة ،بوصفو أداة حكومية لتوفير الدعـ والتمويؿ

لممشروعات البيئية .وتناوؿ الفصؿ المشروعات التي قاـ الصندوؽ بتنفيذىا خالؿ عاـ ،2102
وتنقسـ إلى مشروعات قاـ الصندوؽ بتمويميا بالكامؿ ،ومشروعات شارؾ الصندوؽ في تمويميا،

إضافة إلى مشروعات جاري مناقشتيا والتي التزاؿ في طور التنفيذ ،ومشروعات اإلنتاج األنظؼ
بالتعاوف مع مكتب االلتزاـ البيئي بإتحاد الصناعات واختتـ الفصؿ بالرؤية المستقبمية لمصندوؽ.

وتناوؿ الفصؿ الخامس عشر دليؿ األداء البيئي ،ويوضح ترتيب وضع مصر عالمياً ويتـ إصدار ىذا
الدليؿ العالمي عف طريؽ جامعة ييؿ ومركز شبكة معمومات عموـ األرض التابع لجامعة كولومبيا

بالتعاوف مع المنتدى االقتصادي العالمي (دافوس) ومركز األبحاث المشتركة بالمفوضية األوروبية.

عرض التقرير لوضع مصر في الدليؿ العالمي لعاـ  ،2102حيث احتمت مصر المركز األوؿ مف

إجمالي  06دولة عمى مستوى الدوؿ العربية .وعمى المستوى اإلقميمى (دوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ
أفريقيا) حصمت مصر أيضاً عمى المركز األوؿ مف إجمالي  08دولة .وعمى مستوى دوؿ شرؽ
أوروبا ووسط آسيا ،تقدمت مصر عف األعواـ السابقة لتحتؿ المركز الخامس مف  08دولة .وتقدمت
5

كذلؾ خالؿ عاـ  2102عمى المستوى العالمي حيث جاء ترتيبيا قي المرتبة  61مف بيف  032دولة
شمميا الدليؿ .واختتـ الفصؿ بخالصة مؤداىا أف مصر تعتبر مف أفضؿ  01دوؿ خالؿ الفترة مف

عاـ  2111إلي عاـ  2101في األداء البيئي ،مما يعد مؤش ارً إيجابياً في مجاؿ حماية البيئة.

وفى النياية ال يسعنا إال أف نتوجو بالشكر والتقدير لجميع العامميف في كافة المجاالت والتخصصات

البيئية بو ازرة الدولة لشئوف البيئة وجيازىا التنفيذي والو ازرات والمؤسسات العممية المختمفة ،وكذلؾ

إلي المجتمع المدني والجمعيات األىمية والقطاع الخاص الذيف ال يألوف جيداً فى العمؿ عمى الحفاظ

عمى البيئة واعماؿ فكر التنمية المستدامة مف أجؿ الوصوؿ إلى بيئة نظيفة لألجياؿ الحالية
والمستقبمة راجيف أف نبذؿ المزيد مف الجيد والعمؿ لالرتقاء ببيئتنا المصرية.
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۱۱

المنيجية
اليدف من ىذا التقرير

أوالً :تطبيق أحد المواد اليامة من قانون البيئة رقم  4لسنة  4994والالئحة التنفيذية لو
وقانون البيئة المعدل رقم  9لعام .9009

ثانياً :رسم صورة واضحة ودقيقة لعناصر البيئة -المياه (العذبة والساحمية) وتوضيح التغير
الذي ط أر عميو سمباً أو إيجاباً مع عرض مختصر لمتغيرات التي حدثت في العناصر

الثالثة األخرى  -اليواء ،والتنوع البيولوجي والبيئة الحضرية.

من أجل تحقيق ىذه األىداف اعتمدت منيجية إعداد ىذا التقرير عمى أربعة مبادئ أساسيو:
المبدأ األول

ىو مبدأ الشفافية ،لذلك تم عرض الصورة الحقيقية لموضع البيئي في جميورية مصر العربية
باستخدام أحدث البيانات المتاحة لوزارة الدولة لشئون البيئة – جياز شئون البيئة بالتعاون
مع كافة الو ازرات والييئات والمراكز البحثية حيث تؤمن الدولة أن مبدأ العالنية سيتيح لمشعب

التعرف عمى طبيعة وحجم المؤثرات التي تتعرض ليا البيئة وكذلك التعرف عمى الجيود التي

تبذليا الدولة لتقميل تمك اآلثار.
المبدأ الثاني

ىو مبدأ المشاركة ،حيث اعتمد التقرير عمى مشاركة الخبراء والباحثين والميتمين بالبيئة

يمثمون مختمف القطاعات التنفيذية كالو ازرات المعنية والييئات البحثية والجامعات وخبراء
اإلعالم البيئي وممثمون عن القطاع الخاص وكذلك المنظمات والجمعيات األىمية في إعداد

ومراجعة التقرير.

المبدأ الثالث

ىو األخذ بالمعايير العالمية المتعارف عمييا دوليا في إعداد تقارير حالة البيئة ،ولذلك تم

تطبيق المنيج العممي في كتابة التقرير والذي يتضمن كافة المجاالت ( المصادر -التأثيرات

الضارة  -المؤشرات البيئية -الجيود المبذولة لتقميل اآلثار السمبية  -الرؤية المستقبمية).
المبدأ الرابع

ىو ضرورة الربط بين إلتزامات مصر الدولية والتي تصدق عمييا بموجب اإل تفاقيات البيئية
الدولية والتي ليا تأثير عمي وضع البيئة العالمية والجيود المبذولة عمي المستوي الوطني

لمتعامل مع قضايا البيئة الوطنية حيث أنو ال يمكن الفصل بين التأثيرات البيئية المحمية وتمك

ذات المستوي العالمي حيث أننا نعيش في كوكب واحد ىو األرض.
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اﻟﺒﺎب اﻷول
اﻟﻬﻮاء

•اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﻮاء
•اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ :اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ

•اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون
•اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻀﻮﺿﺎء
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الفصل األول
نوعية اليواء

 1-1مقدمة:
السيما تموث اليواء،
أولت وزارة الدولة لشئون البيئة اىتماماً بالغاً بمشكالت التموث البيئي في مصر
ّ
ومقابمة زيادة النمو الحضاري والصناعي وعوامل التنمية اإلقتصادية بمراحميا المختمفة بشتى الوسائل التى
من شأنيا درء ما قد يتخمّف عنيا من مؤثرات سمبية عمى البيئة المصرية.

عرف التموث البيئي عمى أنو التغيرات المستحدثة في البيئة والتي ينتج عنيا لل نسان اإلزعاج أو اإلضرار
وي ّ
يعرف أيضاً عمى أنو
أو الوفاة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  ،أو عن طريق اإلخالل باألنظمة البيئية .وقد ّ
مختمف التيديدات البيئية التي قد يتعرض ليا االنسان ومكونات البيئة المحيطة بو.

وقد قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بوضع خطة لتطوير الشبكة القومية لرصد مموثات اليواء المحيط خالل

عام  ،2112وذلك لمعمل عمى زيادة كفاءة أجيزة الرصد بالمحطات وتغيير بعض مواقع الرصد لتتناسب مع
المتغيرات التي طرأت عمى بعض المواقع الحالية  ،ولكي تتوافق مع الغرض األساسي من رصد مموثات

اليواء ببعض المواقع ،وكذلك التحديث و اإلستبدال المستمر لألجيزة القديمة وتفعيل طرائق اإل تصال الحديثة

بالمحطات ،وتزويد المحطات بأجيزة لرصد العوامل الجوية لتحقيق نظرة أشمل لفعاليات الرصد من خالل
تأثير العوامل الجوية عمى تشتت وتركيز المموثات بمواقع الرصد وذلك طبقاً ألحدث األساليب العممية في

مجال الرصد بيدف الوصول لتغطية متكاممة لكافة المناطق بالجميورية.

وقد تم تحميل نتائج محطات الرصد بالشبكة خالل عام  2112حيث تم تقييم نسب األداء عمى مستوى

محطات الشبكة مع مراعاة الفترات التي تأثرت بيا نتيجة األحداث السياسية واألمنية التي شيدتيا البالد

خالل ىذا العام ،وقد وضح التأثر في أداء الشبكة سمبياً نتيجة عدم إستقرار الوضع األمني مما انعكس عمى
ظروف تشغيل المحطات ومتابعتيا ،وكذلك تأثر خطط تطوير الشبكة الموضوعة من قبل اإلدارة الفنية
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لمشبكة فيما يتعمق بعممية إمداد الشبكة بما يمزميا من معدات حديثة وقطع غيار دورية نتيجة تطورات

الوضع عمى الصعيد اإلداري والمالي بالدولة.

و تنقسم مصادر تموث اليواء الى قسمين ىما:

مصادر طبيعية :وىى التى ال يكون للنسان دخل فييا مثل :الصحراء ومايصدر عنيا من العواصف الترابية
وغيرىا من العوامل األخرى.

مصادر صناعية  :أي أنيا من صنع اإلنسان وىو المتسبب األول فييا مثل :عوادم السيارات الناتجة عن

حرق الوقود  ،توليد الكيرباء  ...وغيرىا مما يؤدي إلي إنبعاث غازات وجسيمات دقيقة تنتشر فى اليواء

وتخل بمعامالت التوازن البيئي ،ومن الممكن أن تكون المموثات في شكل جزيئات صمبة أو سائمة أو

غازية.

ويمكن أيضاً تصنيف المموثات إلى مموثات أولية ومموثات ثانوية .فالمموثات األولية ىي التي تصدر بشكل
مباشر من المصدر ،مثل غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من عوادم السيارات أو من مداخن المصانع ،أما

المموثات الثانوية فيي التى تتكون عندما تتفاعل المموثات األولية مع بعضيا البعض.

وتكرر الظواىر الجوية المؤثرة عمى نوعية
ا
وقد زادت بعض مموثات اليواء بالقاىرة عن المعدالت الصحية

اليواء وىو مايعرف بمصر بظاىرة السحابة السوداء (الضباب الدخاني) وىي الظاىرة المصاحبة لعمميات
حرق المخمفات الزراعية والبمدية ،باإلضافة إلى عوادم السيارات والصناعة.

و طبقاً إلرشادات وكاالت حماية البيئة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ( )WHOفقد تم التركيز عمى ستة
مموثات رئيسية يتقرر بناءاً عمى نسبتيا في اليواء مستوى التموث العام وبالتالي نوعية اليواء ،وتضم
المموثات األولية الرئيسية الناتجة عن األ نشطة المختمفة ما يمي :غازات ثاني أكسيد الكبريت ،ثاني أكسيد
النيتروجين ،أول أكسيد الكربون ،األوزون ،الجسيمات العالقة المستنشقة ،والرصاص ،حيث أوضحت تمك

الدراسات أن ىذه المموثات تؤثر بشكل كبير عمى الصحة العامة للنسان والبيئة المحيطة بو ويجب العمل

عمى التصدي لمصادر ىذه المموثات لمتقميل منيا بجميع الوسائل الفنية و العممية حتى تصل الى الحدود
المقررة طبقا لممعايير الصحية التى تقرىا منظمة الصحة العالمية.

 2-1مموثات نوعية اليواء المحيط :
تقسـ ممكثات اليكاء إلى جزئيف أساسييف ىما الجسيمات العالقة كالغازات ،كفيما يمي عرض ليذه الممكثات
كمصادرىا كالتأثيرات الناجمة عف ارتفاع تركيزاتيا في اليكاء الجك dعف الحدكد المسمكح بيا بالممحؽ رقـ 5

مف الالئحة التنفيذية لقانكف حماية البيئة رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة .9009
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 1-2-1الجسيمات الصمبة العالقة:
تعرؼ الجسيمات الصمبة العالقة ) (Particulates Matterبأنيا ما يحممو اليكاء مف دقائؽ صمبة تنطمؽ إليو
مف مصادر عديدة بأحجاـ مختمفة كبتركيب كيميائي يتألؼ مف المككنات العضكية كغير العضكية ،كتنتج

الجسيمات إما مف مصادر طبيعية أك مف أنشطة اإلنساف المختمفة .ك كما يمعب التركيب الكيميائي لمجسيمات

الممكثة لميكاء دك انر كبي انر في اآلثار البيئية السمبية ،كذلؾ حجـ الجسيمات حيث يمعب دك ار كبي انر كالذم يختمؼ

طبقان لنكعية المصدر المنبعث منو ،حيث يحدد مسار ك تأثير الجسيمات عمى اإلنساف ك الحيكاف ك النبات،
كمع كجكد ممكثات أكلية غازية في اليكاء فمف الممكف أف تتككف الممكثات الثانكية ك مف أمثمتيا الجسيمات
الصمبة العالقة ممثمة في جسيمات الكبريت كالتي تتككف مف أكاسيد الكبريت الغازية ،كجسيمات النترات مف

أكاسيد النتركجيف ،كيتككف رذاذ األحماض مف أكاسيد الكبريت ك النيتركجيف.

كعادة تنتج الجسيمات العالقة التي ال يزيد قطرىا عمى  9,5ميكركمتر مف إحتراؽ الكقكد في محركات

السيارات ،كمحطات تكليد الكيرباء ،كالمصانع ،كحرؽ األخشاب .أما الجسيمات األكبر مف9,5ميكركمتر فتنتج
عادة مف حركة السيارات عمى الطرؽ غير المميدة ،كالكسارات ،كتذرية الرياح ،كثكراف البراكيف .كما تتراكـ ىذه

المكاد العالقة في اليكاء كتصؿ إلي الجياز التنفسي كينجـ عنيا تأثيرات صحية ضارة ،فعند التعرض لممكاد

العالقة ذات القطر الكبير يحدث تييج لمجياز التنفسي كما ىك الحاؿ في مرض الربك .أما المكاد العالقة الدقيقة
فينجـ عنيا عدة مشكالت أىميا زيادة األمراض المتعمقة بالقمب كالرئتيف ،كيتعدل تأثير ىذه المكاد العالقة

السيما عمى الطرؽ ،كما تسببو مف مشكالت.
المشكالت الصحية ليشمؿ تدني الرؤية ّ
كيمكف تصنيؼ الجسيمات تبعان لحجميا الى ما يمي:
 .1الجسيمات الخشنة

كىي تمؾ الجسيمات التي يزيد قطر الكاحد منيا عف  9,5ميكركميتر ،كالتي بدكرىا يمكف تقسيميا عدة
تقسيمات طبقا لقطرىا ك الذم يصؿ حجـ الجسيـ إلى عشرات الميكركميترات ك منيا الجسيمات العالقة الكمية

األصغر قط ار مف األتربة المتساقطة ك كذلؾ الجسيمات العالقة الصدرية األصغر قط ار مف الجسيمات العالقة.
 .2الجسيمات الناعمة

كىي تمؾ الجسيمات التي يككف قطر الجسيـ أكبر مف  0,4كحتى 9,5ميكركميتر ،كىي حبيبات رقيقة تتسرب
في جسـ اإلنساف إثر التنفس كتككف خط انر عمي سالمة الرئتيف ككفاءتيا.
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 .3الجسيمات فائقة النعومة
كىذه الجسيمات صغيرة جدان كقطرىا أقؿ مف  0,4ميكركميتر ،كمف الصعب ترسبيا كليا حركة عشكائية كقد

تتجمع مع بعضيا البعض ليزداد حجميا إلى أكثر مف  4ميكركميتر كالتي تعد اشد خطكرة عمى صحة اإلنساف

كالحيكاف.

كبدراسة التركيب الكيميائي لمجسيمات الصمبة كجد أف الجسيـ الكاحد قد يستكعب مجمكعات غير متجانسة مف

الممكثات الغازية ذات طبيعة كيميائية ليا خصائص تزيد مف خطكرتيا عمى الصحة العامة.
 2-2-1المموثـات الغازية:

تتعدد مصادر الممكثات الغازية حيث يمثؿ إستخداـ الكقكد البتركلي في عممية إنتاج الطاقة أحد أىـ ىذه

المصادر نظ انر إلحتكاء الكقكد األحفكرم مثؿ الفحـ كالبتركؿ عمى العديد مف المككنات العضكية ،باإلضافة إلى
بعض العناصر غير العضكية التي تؤثر بشكؿ مباشر كغير مباشر عمى الصحة العامة ،كمنيا:

 .3غاز ثاني أكسيد الكبريت ك ينتج بشكؿ رئيس مف إحتراؽ المكاد البتركلية المحتكية عمى عنصر
الكبريت.

 .9غاز ثاني أكسيد النيتركجيف كناتج مف إحتراؽ المكاد البتركلية في درجات الح اررة العالية.

 .3غاز األكزكف كناتج غير مباشر مف تفاعؿ أكاسيد النيتركجيف مع الييدرككربكنات في درجات الح اررة
العالية.

 .4غاز أكؿ أكسيد الكربكف الذم ينبعث مف خالؿ عممية اإلحتراؽ غير الكامؿ لمكقكد.
 3-1الشبكة القومية لرصد مموثات اليواء المحيط-:
بدأ إنشاء شبكة لرصد ممكثات اليكاء المحيط عاـ  4998بك ازرة الدكلة لشئكف البيئة كجيازىا التنفيذم في إطار

مسئكليتيا عف حماية البيئة المصرية كتيدؼ إلى التعرؼ عمى مصادر ممكثات نكعية اليكاء ،كتحديد مستكياتيا

لمسيطرة عمييا كالحد مف تمكث اليكاء كالكقكؼ عمى حالة نكعية اليكاء كالتركيز عمى التخمص مف مخاطر
مسببات تمكث اليكاء.

يبمغ عدد محطات شبكة الرصد  87محطة رصد مكزعة عمى جميع المناطؽ المختمفة بالجميكرية حسب

التصنيؼ النكعى اآلتى:
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 .4المناطؽ الصناعية كعدد محطاتيا  49محطة
 .9المناطؽ السكنية كعدد محطاتيا  44محطة

 .3المناطؽ المركرية كعدد محطاتيا  44محطة
 .4المناطؽ العمرانية كعدد محطاتيا 94محطة

 .5المناطؽ المرجعية كعدد محطاتيا  9محطات

 .6كالمناطؽ ذات الطبيعة المتداخمة األنشطة كعدد محطاتيا  46محطة
كتتـ عممية رصد الممكثات بأحد الطرائؽ التالية:
 .4الطريقة األكلي :مف خالؿ أجيزة آلية تعمؿ بصكرة لحظية عمى مدار اليكـ ،حيث تقكـ األجيزة برصد
التركيزات لحظيان ،ثـ إجراء المتكسطات الحسابية كمتكسط لكؿ ساعة لمتركيزات المرصكدة.

 .9الطريقة الثانية :تتـ مف خالؿ أجيزة تجميع العينات عمى فالتر ،كمف ثـ تحميؿ تمؾ العينات في المعامؿ
الكيميائية المتخصصة كذلؾ لتحديد نسب التركيزات.

كيبيف الجدكؿ ( )4-4التكزيع الجغرافي لمحطات الرصد .كما يكضح الشكؿ ( )4-4أماكف تكزيع ىذه
المحطات بالجميكرية.
شبكة الرصد تشمؿ  87محطة مكزعة كالتالى  49محطة رصد لحظى 45 -محطة جمع عينات تحتكل عمى
 90محطة لجمع عينات الرصاص بالقاىرة الكبرل
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جدول ( :) 1-1التوزيع الجغرافى لمحطات الشبكة القومية لرصد مموثات اليواء التابعة لوزارة الدولة لشئون البيئة خالل عام 2112
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المصدر :جياز شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة
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شكل ( ) 1- 1أماكن توزيع محطات رصد نوعية اليواء ب الجميورية

المصدر :جياز شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة

 4-1مؤشرات نوعية اليواء:
تعد الشبكة القكمية لرصد ممكثات اليكاء التابعة لك ازرة الدكلة لشئكف البيئة المرجع األساسي إلعداد
المؤشرات البيئية فيما يخص نكعية اليكاء ،ككذلؾ األساس لبحث مدل التغير عمى مدار األعكاـ السابقة
حيث:
 .4يتـ مف خالؿ مؤشرات الشبكة القكمية لرصد الممكثات باليكاء ،تحديد أىـ مؤشرات التمكث كالتنسيؽ مع
الجيات المعنية المختمفة لبحث ُسُبؿ الكصكؿ بتمؾ المؤشرات لممستكيات اآلمنة.
 .9تستخدـ المؤشرات كالبيانات في إعداد تقارير التقييـ البيئي المتكامؿ كتقارير التنمية المستدامة كتقارير
حالة البيئة كالمؤشرات البيئية كمتابعة أداء السياسات المتفؽ عمييا كتأثيرىا عمى مدل التحسف في

نكعية اليكاء.
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 .3تكضح نتائج الشبكة القكمية لرصد ممكثات اليكاء معدالت التغير فى التركيزات خالؿ السنكات السابقة
كمدل التحسف حتى يمكف تقييـ الخطط كالبرامج لتحسيف نكعية اليكاء عمى المدل الزمنى.

 .4تعتبر نتائج الرصد أىـ اآلليات المطمكبة كالالزمة في مجاؿ التقييـ البيئي كتحديد الحمؿ البيئى
لممناطؽ المختمفة.
 .5يتـ تعديؿ المعايير المنصكص عمييا بالالئحة التنفيذية لقانكف البيئة كفقا لنتائج الرصد كمدل التحسف
فى نكعية اليكاء.
كفيما يمي عرض ألىـ المؤشرات التي تـ رصدىا مف خالؿ نتائج محطات الشبكة القكمية لتكضيح حالة نكعية
اليكاء المحيط خالؿ عاـ  9049كتحميؿ دقيؽ لمتركيزات كالبيانات التي تـ رصدىا عمى مدار العاـ كمقارنتيا
بنتائج الرصد لألعكاـ السابقة:
 1-4-1غاز ثاني أكسيد الكبريت
ينتج غاز ثاني أكسيد الكبريت بصفة أساسية عند إحتراؽ الكقكد المحتكم عمى عنصر الكبريت مثؿ الفحـ

كالسكالر حيث يتأكسد ما بو مف كبريت إلى ثانى أكسيد الكبريت .يتككف ىذا الغاز سكاء مف المصادر الثابتة
كمحطات تكليد الطاقة كصناعات تكرير البتركؿ كاستخالص المعادف كعمميات إنتاج الطكب  ،أك مف

المصادر المتحركة المتمثمة في المركبات ،عمما بأف الحد األقصى المسمكح بو كمتكسط سنكل فى اليكاء في

المناطؽ الحضرية ىك  50ميكركجراـ/ـ ، 3ك 60ميكركجراـ/ـ 3كحد أقصى لممتكسط السنكم في اليكاء
بالمناطؽ الصناعية كذلؾ طبقان لمممحؽ رقـ  5بالالئحة التنفيذية لمقانكف رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف

رقـ  9لسنة .9009

 .1المتوسظ السنوي للتركٍزاث بالمناطق الحضرٌت:
بدراسة مؤشرات نكعية اليكاء المقاسة عمى مستكل المناطؽ الحضرية بالجميكرية خالؿ عاـ  9049بالنسبة

لغاز ثاني أكسيد الكبريت يتبيف أف متكسط التركيز السنكم في محطات الرصد بالمناطؽ الحضرية عمي مستكم

الجميكرية لـ يتجاكز الحدكد المسمكح بيا طبقان لمممحؽ رقـ  5بالالئحة التنفيذية لمقانكف رقـ  4لسنة  4994ك
المعدؿ بالقنكف رقـ  9لسنة  50( 9009ميكركجراـ/ـ 3فى اليكاء كمتكسط سنكم).
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كيبيف الشكؿ ( )9-4المتكسط السنكل لتركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت عمى مستكل المناطؽ الحضرية
بالجميكرية خالؿ عاـ  9049إذ بمغ المتكسط السنكل العاـ  8ميكركجراـ/ـ ،3كبمقارنتو بالمتكسط السنكم العاـ
في عاـ األساس  ،4999كالعاـ السابؽ  ،9044أكضحت النتائج أنو يكجد تحسف تدريجى ممحكظ في
التركيزات المقاسة منذ عاـ  4999حتى عاـ  ،9049حيث سجمت نسبة تحسف تقارب  %47مقارنة بالمتكسط
السنكل لمعاـ السابؽ  45( 9044ميكركجراـ/ـ .)3كما سجمت نسبة تحسف حكالي  %86مقارنة بعاـ األساس
 4999حيث كاف المتكسط السنكل العاـ  59ميكركجراـ/ـ.3
المتوسط السنوي لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت بالمناطق ذات الطبٌعة الحضرٌة بجمهورٌة مصر العربٌة
()2012-1999
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شكل ( :) 2- 1المتوسط السنوي لتركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت بالمناطق الحضرية خالل األعوام ()2112-1999

كيمكػػف إرج ػاع ذلػػؾ إلػػى التحػػكؿ القػػائـ إلحػػالؿ الغػػاز الطبيعػػى محػػؿ األن ػكاع األخػػرل مػػف الكقػػكد المسػػتخدـ فػػى
تشغيؿ المصانع كمحطات تكليد الكيرباء كتسيير المركبات ،باإلضافة إلى تحكؿ أكاسيد الكبريػت إلػى جسػيمات
ص ػػمبة عالق ػػة ك ى ػػك م ػػا تؤك ػػده د ارس ػػات تنس ػػيب الممكث ػػات لمص ػػادرىا ف ػػي إقم ػػيـ الق ػػاىرة الكب ػػرل ،باإلض ػػافة إل ػػى
اإلنخفػػاض فػػي إسػػتيالؾ الكقػػكد مػػف الس ػكالر كالمػػازكت نتيجػػة عػػدـ ت ػكافره خػػالؿ عػػاـ  9049نظ ػ ار لمظػػركؼ
اإلقتصادية كالسياسية مما أدم الي عدـ تشغيؿ المصانع بكفاءة كاممة كغمؽ بعض خطػكط التشػغيؿ فػى الكثيػر
مف الصناعات ،ككذلؾ انخفاض نسب تسيير المركبات عمى الطرؽ.
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التركٌز (بالمٌكروجرام/م)3

الحد المسموح به قانونا ( 50مٌكروجرام/م/)3سنة
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 .2المتوسظ الٍومً للتركٍزاث بالمناطق الحضرٌت:
بمغػػت نسػػبة تكافػػؽ نتػػائج الرصػػد كمتكسػػط يػػكمي فػػي مكاقػػع الرصػػد بالمنػػاطؽ الحض ػرية حػكالي  %99مػػع الحػػد
األقصى لممتكسط اليكمي المنصكص عميو قانكنان ( 495ميكركجراـ /ـ/3يكـ) بالمناطؽ الحضرية كما في شكؿ
(.)3-4
التوزٌع التكراري للمتوسط الٌومً لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت بالمناطق الحضرٌة خالل عام 2012
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شكل ( :)3-1التوزيع التكراري لممتوسط اليومي لتركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت خالل عام  2112بمحطات المناطق الحضرية بالشبكة

يب ػػيف الش ػػكؿ ( )4 -4مع ػػدؿ التغي ػػر ف ػػي متكس ػػطات التركيػ ػزات اليكمي ػػة عم ػػى م ػػدار الش ػػير خ ػػالؿ ع ػػاـ 9049
بمحطات الرصد فػي المنػاطؽ الحضػرية بالشػبكة كالتػي تكضػح حالػة التبػايف فػي معػدالت التغيػر فػي متكسػطات
التركيػػز عمػػى مػػدار أيػػاـ الشػػير ،مػػا يبػػيف تعػػدد مصػػادر التمػػكث السػ ّػيما المتحركػػة كالتػػي يظيػػر تأثيرىػػا بمحطػػات
القممي كالميندسيف كالعباسية كالتي تتسـ بكجكد كثافة مركرية عالية بتمؾ
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المناطؽ.

نسبة التوافق مع معٌار القانون %
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التغٌر فً متوسطات الٌوم لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت على مدار الشهر خالل عام  2012بالمحطات الحضرٌة بالشبكة
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شكل ( :)4-1معدل التغير في متوسطات اليوم عمى مدار الشير ببعض محطات الشبكة في المناطق الحضرية

 .3متوسظ الساعت للتركٍزاث بالمناطق الحضرٌت:
التوزٌع التكراري لمتوسط التركٌزات /ساعة لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت بالمناطق ذات الطبٌعة الحضرٌة خالل عام
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شكل ( :)5-1التوزيع التكراري لمتوسط التركيزات  /ساعة لغاز ثاني أكسيد الكبريت خالل عام  2112بمحطات المواقع الحضرية بالشبكة

كػػاف معػػدؿ تكافػػؽ متكسػػط التركيػػز فػػي السػ ػاعة لممحطػػات فػػي المكاقػػع الحض ػرية ىػػك  %400تقريب ػان حيػػث لػػـ
تتجاكز تمؾ المتكسطات الحػ ػ ػدكد المسمكح بيا قانػ ػكنان ( 300ميكركجراـ /ـ/3ساعة) بالمناطؽ الحضرية كم ػا في
45

نسبة التوافق مع المعٌار القانونً لمتوسط الساعة

100%

شكؿ (.)5-4
كيكضػح الشػكؿ ( )6-4معػدؿ التغيػر فػي متكسػطات التركيػزات عمػى مػدار اليػكـ ( Diurnal variation for
 )one hour averagesبمحطات الرصد بالمناطؽ الحضرية بالشبكة كالتي تمثػؿ الطبيعػة المركريػة كالسػكنية
كالعمرانيػػة حيػػث رصػػدت أغمػػب اإلرتفاعػػات عمػػى مػػدار اليػػكـ خػػالؿ فت ػرة الػػذركة عمػػى مػػدار السػػاعات (الثامنػػة
صباحان – السادسة مساءان) كىي تمثؿ فترات النشاط البشرم المكثؼ خالؿ اليكـ

الكاحد.

التغٌر فً متوسطات الساعة لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت على مدار الٌوم خالل عام  2012بالمحطات الحضرٌة بالشبكة
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شكل ( :)6-1معدل التغير و متوسط التركيزات  /ساعة عمى مدار اليوم ببعض محطات الشبكة في المناطق الحضرية

 .4المتوسظ السنوي للتركٍزاث بالمناطق الصناعٍت:
بمراجعة نتائج رصد غاز ثاني أكسيد الكبريت ببعض المناطؽ الصناعية بالجميكرية كىي مناطؽ (أبكزعبؿ –

شب ار الخيمة – التبيف بالقاىرة الكبرل – منطقة المكس باالسكندرية – ككـ امبك بأسكاف ) يتبيف كجكد تكافؽ
بنسبة  %400مع الحد المسمكح بو بالممحؽ رقـ  5في الالئحة التنفيذية بالقانكف رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ

بالقانكف  9لسنة  9009كىى ( 60ميكركجراـ /ـ/3سنة) بالمناطؽ الصناعية ،حيث سجمت متكسط سنكم عاـ

( 48ميكركجراـ /ـ.)3

ككانت نسبة التحسف في متكسط التركيزات السنكم بالمناطؽ الصناعية خالؿ عاـ  9049مقارنة بعاـ 9044

( 93ميكركجراـ/ـ )3قد قّدرت ب  %99تقريبان كما في شكؿ ()7-4
46

التركٌز مٌكروجرام/م3
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المتوسط السنوي لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت بالمناطق ذات الطبٌعة ال صناعٌة بجمهورٌة مصر العربٌة ()2012-2011
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الحد المسموح به قانونا ( 60مٌكروجرام/م/)3سنة
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شكل ( :)7-1المتوسط السنوي لتركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت بالمناطق الصناعية خالل عامي ()2112-2111

 .5المتوسظ الٍومً للتركٍزاث بالمناطق الصناعٍت:
بمغت نسبة تكافؽ نتائج الرصد كمتكسط يكمي في مكاقع الرصد بالمناطؽ الصناعية حكالي  %400مع الحد
األقصى لممتكسط اليكمي المنصكص عميو قانكنان بالمناطؽ الصناعية ( 450ميكركجراـ /ـ/3يكـ) إذ لـ تتجاكز
المتكسطات اليكمية الحدكد القصكل المسمكح بيا لممتكسط اليكمي كما في شكؿ (.)8-4

التوزٌع التكراري للمتوسط الٌومً لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت بالمناطق ال صناعٌة خالل عام 2012
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التركٌز مٌكروجرام/م3
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شكل ( :)8-1التوزيع التكراري لممتوسط اليومي لتركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت خالل عام  2112بمحطات المناطق الصناعية بالشبكة
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كيكضح الشكؿ ( )9-4معدؿ التغير في متكسطات التركيزات اليكمية عمى مدار الشير خالؿ عاـ 9049

بمحطات الرصد الصناعية بالشبكة.

التغٌر فً متوسطات الٌوم لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت على مدار الشهر خالل عام  2012بالمحطات الصناعٌة بالشبكة
شبرا الخٌمة

التبٌن
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شكل ( :)9-1معدل التغير في متوسطات اليوم عمى مدار الشير ببعض محطات الشبكة في المناطق الصناعية

 .6متوسظ التركٍزاث لكل ساعت بالمناطق الصناعٍت:
تكافقت بشكؿ كامؿ متكسطات التركيز لمدة ساعة بالمحطات المشار إلييا مع الحد المسمكح بو بالممحؽ رقـ 5
مف الالئحة التنفيذية لمقانكف رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة  9009كىى ( 350ميكركجراـ/
ـ/3ساعة) بالمناطؽ الصناعية ،حيث كانت نسبة التكافؽ  %400تقريبان كما في شكؿ (.)40-4

كقد يرجع ذلؾ إلنخفاض معػدالت اسػتيالؾ الكقػكد مػف السػكالر كالمػازكت نتيجػة عػدـ تػكافره خػالؿ عػاـ 9049
نظ ػ ار لمظػػركؼ اإلقتصػػادية كالسياسػػية ممػػا أدم الػػي عػػدـ تشػػغيؿ المصػػانع بكفػػاءة كاممػػة كغمػػؽ بعػػض خطػػكط
التشغيؿ فى الكثير مف الصناعات.

48

التركٌز مٌكروجرام/م3

25.0

التوزٌع التكراري لمتوسط التركٌزات  /ساعة لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت بالمناطق ذات الطبٌعة ال صناعٌة خالل عام 2012
شبرا الخٌمة

التبٌن

120%

أبوزعبل

الحد المسموح به قانونا
( 350مٌكروجرام/م/)3ساعة
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شكل ( :)11-1التوزيع التكراري لمتوسط التركيزات  /ساعة لغاز ثاني أكسيد الكبريت خالل عام  2112بمحطات الرصد بالمناطق الصناعية بالشبكة

كيكضح الشكؿ ( )44-4معدؿ التغير في متكسطات تركيزات الساعة عمى مدار اليكـ ( Diurnal variation
 )for one hour averagesبمحطات القاىرة الكبرل (أبكزعبؿ – شب ار الخيمة – التبيف) كالتي تتميز بكجكد
العديد مف مصادر التمكث الصناعي ،حيث لكحظ تركز نتائج الرصد كتسجيؿ أعمى المعدالت خالؿ الفترة

المسائية كساعات الصباح األكلى ،كاف كانت لـ تتخط المعايير الكاردة في الالئحة التنفيذية لقانكف البيئة رقـ 4

لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة .9009

التغٌر فً متوسطات الساعة لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت على مدار الٌوم خالل عام  2012بالمناطق الصناعٌة (أبوزعبل  -شبرا الخٌمة  -التبٌن)
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الوقت

شكل ( :)11-1معدل التغير في متوسط التركيزات  /ساعة عمى مدار اليوم ببعض محطات الشبكة في المناطق الصناعية
41

00:00

التركٌز مٌكروجرام/م3

25.0

2-4-1غاز ثاني أكسيد النيتروجين:
يعدغاز ثاني أكسيد النيتركجيف مف أىـ ممكثات اليكاء كأكثرىا شيكعان  ،كينتج مف عمميات حرؽ أنكاع الكقكد
المختمفة التي تتـ في درجات الح اررة العالية ،كلو لكف بني يميؿ إلى اإلحمرار ،ىك رائحة نفاذة حادة .كتجدر
االشارة إلى أف الحد األقصى المسمكح بو في المناطؽ الحضرية ىك  60ميكركجراـ/ـ 3فى اليكاء كمتكسط
سنكم ،ك 80ميكركجراـ/ـ 3كحد أقصى لممتكسط السنكم في اليكاء بالمناطؽ الصناعية طبقان لمممحؽ رقـ 5
مف الالئحة التنفيذية لمقانكف رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف  9لسنة .9009
 .1المتوسظ السنوي للتركٍزاث بالمناطق الحضرٌت
أ .جاءت نتائج المتكسط السنكل لمتركيزات التى تـ رصدىا بمكاقع رصد نكعية اليكاء بالمناطؽ الحضرية
عمى مستكل الجميكرية خالؿ عاـ  39( 9049ميكركجراـ/ـ )3كىك أقؿ مف الحد األقصى المسمكح
بو قانكنان ( 60ميكركجراـ/ـ ) 3فى اليكاء كمتكسط سنكم في المناطؽ الحضرية.
ب .كبمقارنة المتكسط السنكم لعاـ  39( 9049ميكركجراـ/ـ )3بالمتكسط السنكل لعاـ 58( 9044
ميكركجراـ/ـ )3يالحظ تسجيؿ انخفاض قدره  %44تقريبان في المتكسط السنكم لعاـ  ،9049ككذلؾ
تسجيؿ نسبة تحسف قدرىا  %99عف المتكسط السنكم لعاـ األساس  45( 4999ميكركجراـ/ـ )3كما
في شكؿ(.)49-4
المتوسط السنوي لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن بالمناطق الحضرٌة بجمهورٌة مصر العربٌة ()2011-1999
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شكل ( :)12-1المتوسط السنوي لتركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين بالمناطق الحضرية خالل األعوام ()2112-1999

41

التركٌز (بالمٌكروجرام/م)3

الحد المسموح به قانونا ( 60مٌكروجرام/م/)3سنة

60

 .2المتوسظ الٍومً للتركٍزاث بالمناطق الحضرٌت:
بمغت نسبة تكافؽ نتائج الرصد كمتكسط يكمي في مكاقع الرصد بالمناطؽ الحضرية حكالي  %99مع الحد
األقصى لممتكسط اليكمي المنصكص عميو قانكنان طبقان لمممحؽ رقـ  5مف الالئحة التنفيذية لمقانكف رقـ  4لسنة
 4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة  9009كىى ( 450ميكركجراـ /ـ/3يكـ) بالمناطؽ الحضرية كما في شكؿ
(.)43-4
التوزٌع التكراري للمتوسط الٌومً لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن بالمناطق الحضرٌة خالل عام 2012
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شكل ( :)13-1التوزيع التكراري لممتوسط اليومي لتركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين خالل عام  2112بمواقع الرصد بالمناطق
الحضرية بالشبكة

كيكضح الشكؿ ( )44 -4معدؿ التغير في متكسطات التركيزات اليكمية عمى مدار الشير خالؿ عاـ 9049
بمحطات الرصد في المناطؽ الحضرية بالشبكة كالتي تكضح حالة التبايف في معدالت التغير في متكسطات
السيما المتحركة كالتي تظير تأثيرىا بمحطات
التركيز عمى مدار أياـ الشير ،ما يبيف تعدد مصادر التمكث
ّ
القممي كمصر الجديدة كالعباسية كالتي تتسـ بكجكد كثافة مركرية عالية بتمؾ

41

المناطؽ.

نسبة التوافق مع معٌار القانون %

60%

التغٌر فً متوسطات الٌوم لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن على مدار الشهر خالل عام  2012بالمناطق الحضرٌة بالشبكة
حلوان
القللً

معهد ناصر
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الٌوم
شكل ( :)14-1معدل التغير في متوسطات اليوم عمى مدار الشير ببعض محطات الشبكة في المناطق الحضرية

 .3متوسظ الساعت للتركٍزاث بالمناطق الحضرٌت:
التوزٌع التكراري لمتوسط التركٌزات  /ساعة لغاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن بالمناطق الحضرٌة خالل عام 2012
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التركٌز مٌكروجرام/م3

شكل ( :)15-1التوزيع التكراري لمتوسط التركيزات  /ساعة لتركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين خالل عام  2112ببعض المواقع الحضرية بالشبكة

52

نسبة التوافق مع معٌار القانون %

الحد المسموح به قانونا
( 300مٌكروجرام/م/)3ساعة

100%

لـ تتجاكز المتكسطات الزمنية لساعة لتركيزات غاز ثاني أكسيد النيتركجيف تقريبان الحد المسمكح بو قانكنان طبقان
لمممحؽ رقـ  5مف الالئحة التنفيذية لمقانكف رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة  9009كىى
( 300ميكركجراـ /ـ/3ساعة) بالمناطؽ الحضرية شكؿ ( )45-4حيث كاف معدؿ تكافؽ متكسط الساعة
لممناطؽ الحضرية بالشبكة ىك  %400تقريبان.
كيكضح الشكؿ ( )46-4معدؿ التغير في متكسطات التركيزات /ساعة لغاز ثاني أكسيد النيتركجيف عمى مدار
اليكـ بمحطات الرصد فى المناطؽ الحضرية (المركرية كالسكنية كالعمرانية) إذ تمثمت أغمب االرتفاعات عمى
مدار اليكـ خالؿ الفترة المسائية حيث يمثؿ النشاط البشرم أبرز مصدر

لمتمكث.

التغٌر فً متوسطات الساعة لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن على مدار الٌوم خالل عام  2012بالمناطق الحضرٌة بالشبكة
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الوقت

شكل ( :)16-1معدل التغير في متوسط التركيزات  /ساعة عمى مدار اليوم ببعض محطات الشبكة في المناطق الحضرية

 .4المتوسظ السنوي للتركٍزاث بالمناطق الصناعٍت:
بمراجعة نتائج رصد غاز ثاني أكسيد النيتركجيف كحساب المتكسط السنكم ببعض المناطؽ الصناعية
بالجميكرية كىي مناطؽ (أبكزعبؿ – شب ار الخيمة – التبيف بالقاىرة الكبرل – منطقة أبك قير  -منطقة المكس

باالسكندرية) تبيف كجكد تكافؽ مع الحد المسمكح بو طبقان لمممحؽ رقـ  5مف الالئحة التنفيذية بالقانكف رقـ 4

لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة  9009كىك ( 80ميكركجراـ /ـ/3سنة) بالمناطؽ الصناعية ،حيث
سجمت متكسط سنكم عاـ ( 99ميكركجراـ /ـ.)3
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التركٌز مٌكروجرام/م3

40.0

كقد تقارب المتكسط السنكم لمتركيزات بالمحطات الصناعية بالشبكة خالؿ عامي  9044ك 9049حيث ُس ّجؿ

متكسط ( 34ميكركجراـ/ـ )3خالؿ عاـ  9044كما في شكؿ (.)47-4

المتوسط السنوي لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن بالمناطق ال صناعٌة بجمهورٌة مصر العربٌة ()2012-2011
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التركٌز (بالمٌكروجرام/م)3

الحد المسموح به قانونا  80مٌكروجرام/م/)3سنة
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شكل ( :)17-1المتوسط السنوي لتركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين بالمناطق الصناعية خالل عامي ()2112-2111

 .5المتوسظ الٍومً للتركٍزاث بالمناطق الصناعٍت:
بمغت نسبة تكافؽ نتائج الرصد كمتكسط يكمي في مكاقع الرصد بالمناطؽ الصناعية حكالي  %99مع الحد

األقصى لممتكسط اليكمي المنصكص عميو قانكنان ( 450ميكركجراـ /ـ/3يكـ) بالمناطؽ الصناعية ،إذ لـ
تتجاكز المتكسطات اليكمية الحدكد القصكل المسمكح بيا لممتكسط اليكمي تقريبان كما في شكؿ (.)48-4

التوزٌع التكراري للمتوسط الٌومً لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن بالمناطق الصناعٌة (شبرا الخٌمة  -أبوزعبل  -التبٌن) خالل عام 2012
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شكل ( :)18-1التوزيع التكراري لممتوسط اليومي لتركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين خالل عام  2112بالمحطات في المناطق الصناعية
54

كيكضح الشكؿ ( )49-4معدؿ التغير في متكسطات التركيزات اليكمية عمى مدار الشير خالؿ عاـ 9049
بمحطات الرصد في المناطؽ الصناعية بالشبكة.
التغٌر فً متوسطات الٌوم لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن على مدار الشهر خالل عام  2012بالمناطق الصناعٌة بالشبكة
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شكل ( :)19-1التغير في المتوسط اليومي لمتركيزات خالل عام  2112بالمناطق الصناعية بالشبكة

 .6متوسطاث التركٍزاث لكل ساعت بالمناطق الصناعٍت:
كقد تكافقت بشبو كمي متكسطات التركيزات  /ساعة بالمحطات المشار إلييا مع الحد المسمكح بو طبقان لمممحؽ
رقـ  5مف الالئحة التنفيذية لقانكف رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة  300( 9009ميكركجراـ/
ـ/3ساعة) بالمناطؽ الصناعية  ،كما في شكؿ (.)90-4
التوزٌع التكراري لمتوسط التركٌزات  /ساعة لغاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن بالمناطق ال صناعٌة بالقاهرة الكبرى خالل عام 2012
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شكل ( :)21-1التوزيع التكراري لمتوسط التركيزات  /ساعة لغاز ثاني أكسيد النيتروجين خالل عام  2112بمحطات الرصد بالمناطق
الصناعية بالشبكة
55

نسبة التوافق مع معٌار القانون %

الحد المسموح به قانونا
( 300مٌكروجرام/م/)3ساعة

120%

كيكضح الشكؿ ( )94-4معدؿ التغير في متكسطات تركيزات الساعة عمى مدار اليكـ ( Diurnal variation

 )for one hour averagesبمحطات القاىرة الكبرل (أبكزعبؿ – شب ار الخيمة – التبيف) كالتي بيا العديد مف
مصادر التمكث الصناعي ،حيث يالحظ ارتفاع معدالت التركيز في الفترة المسائية كساعات الصباح الباكر،

كقد يفسر ذلؾ قياـ المصانع كالكرش الصغيرة كبعض المسابؾ بالقياـ بأنشطتيا المخالفة خالؿ الفترة المسائية
لتفادم مالحقتيا قانكنان.
التغٌر فً متوسطات الساعة لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن على مدار الٌوم خالل عام  2012بالمناطق الصناعٌة (أبوزعبل  -شبرا الخٌمة  -التبٌن)
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الوقت

شكل ( :)21-1معدل التغير في لمتوسط التركيزات  /ساعة لغاز ثاني أكسيد النيتروجين عمى مدار اليوم ببعض محطات الشبكة في المناطق
الصناعية

 3-4-1أول أكسيد الكربون
يعتبر غاز أكؿ أكسيد الكربكف مف الغازات الضارة كالتى قد تؤدل بشكؿ مباشر إلى الكفاة عند التعرض ليا
بتركيزات عالية ،كينبعث غاز أكؿ أكسيد الكربكف مف عمميات االحتراؽ غير الكامؿ لمكقكد في الصناعات
المختمفة كفى المركبات أك مف حرؽ المخمفات في األنشطة األخرل  ,كيبمغ الحد األقصى لمتعرض لغاز أكؿ
أكسيد الكربكف كالمسمكح بو طبقان لمممحؽ  5في الالئحة التنفيذية بالقانكف رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف
 9لسنة  9009ىك ( 30ممميجراـ/متر/3لمتكسط تركيز ساعة) ك( 40ممميجراـ/متر /3لمتكسط تركيز 8
ساعات).

56

 .1نتائج متوسظ التركٍزاث لكل ساعت:
أ .جاءت نتائج متكسطات التركيزات كمتكسط زمني لساعة خالؿ عاـ  9049في حدكد المسمكح بو
قانكنان حيث كانت نسبة التكافؽ حكالي  %99مع حدكد القانكف ( 30ممميجراـ/متر/3لمتكسط تركيز
ساعة) ،كىي نفس ذات النسبة لتكافؽ تركيز المتكسطات لمدة ساعة مع حدكد القانكف خالؿ عاـ

.9044

ب .كيكضح شكؿ ( )99-4كالخاص بالتكزيع التكرارل لتركيزات غاز أكؿ أكسيد الكربكف خالؿ عاـ
 9049لمتكسطات التركيزات  /ساعة.

التوزٌع التكراري لمتوسطات الساعة لتركٌزات غاز أول أكسٌد الكربون خالل عام  2012بمحطات الرصد
الجمهورٌة
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شكل ( :)22-1التوزيع التكرارى كمتوسط ساعة لتركيزات غاز أول أكسيد الكربون خالل عام  2112بمحطات الرصد

ج .كيكضح شكؿ ( )93-4معدؿ التغير في متكسط تركيزات الساعة لغاز أكؿ أكسيد الكربكف عمى مدار
اليكـ خالؿ عاـ .9049
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نسبة التوافق مع معٌار القانون

الحد المسموح به قانونا (30
مٌللٌجرام/م/)3ساعة
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التغٌر فً متوسطات الساعة لتركٌزات غاز أول أكسٌد الكربون على مدار الٌوم خالل عام 2012
الجمهورية
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شكل ( :)23-1معدل التغير في متوسط التركيزات  /ساعة لغاز أول أكسيد الكربون عمى مدار اليوم بمحطات الشبكة

 .2نتائج متوسظ الثمانى ساعاث للتركٍزاث:
أ.

جاءت نتائج التركيزات كمتكسط لثماف ساعات خالؿ عاـ  9049في حدكد المسمكح بو قانكنان حيث
كانت نسبة التكافؽ حكالي  %85مع حدكد القانكف ( 40ممميجراـ/متر /3لمتكسط تركيز  8ساعات)،
كتجاكزت متكسطات التركيزات لثماف ساعات بمحطتي الجميكرية كمصر الجديدة بالقاىرة الكبرل

بنسبة قاربت  %45عمى مدار العاـ ،كيرجع ذلؾ غالبان إلرتفاع معدالت المركر بتمؾ المناطؽ (كسط

مدينة القاىرة – شرؽ القاىرة).

ب .كيكضح شكؿ ( )94-4التكزيع التكرارل لتركيزات غاز أكؿ أكسيد الكربكف خالؿ عاـ  9049لمتكسط
ثمانى ساعات.
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التركٌز مٌللٌجرام/م3

5.0

التوزٌع التكراري لمتوسطات الثمان ساعات لتركٌزات غاز أول أكسٌد الكربون خالل عام  2012بمحطات الرصد
الجمهورٌة
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شكل ( :)24-1التوزيع التكرارى كمتوسط لثمان ساعات لتركيزات غاز أول أكسيد الكربون خالل عام  2112بمحطات الرصد

ج .كيكضح شكؿ ( )95-4كالخاص بمعدؿ التغير في متكسطات الثمانى ساعات لتركيزات غاز أكؿ
أكسيد الكربكف عمى مدار اليكـ خالؿ عاـ .9049
التغٌر فً متوسطات الثمان ساعات لتركٌزات غاز أول أكسٌد الكربون على مدار الٌوم خالل عام 2012
الجمهورية
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الوقت

شكل ( :)25-1معدل التغير في متوسطات الثمان ساعات لتركيزات غاز أول أكسيد الكربون عمى مدار اليوم بمحطات الشبكة

51

التركٌز مٌللٌجرام/م3

10.0

 4-4-1األوزون
يعتبر غاز األكزكف ممكثان ثانكيان حيث يتككف في طبقات الجك القريبة مف سطح األرض كيسمى باألكزكف

األرضي نتيجة التفاعالت الكيميائية الضكئية بيف الممكثات العضكية كأكاسيد النيتركجيف في كجكد أشعة
الشمس .لذا ترتفع تركيزات األكزكف األرضى خالؿ شيكر الصيؼ عنيا في فصؿ الشتاء ،كذلؾ نتيجة زيادة

عدد ساعات سطكع الشمس .كيعد األكزكف مف الغازات ذات الخطكرة عمى صحة اإلنساف كالحيكاف كالزراعة

كما أنو يساىـ بدكر كبير في حدكث ظاىرة الضباب الدخاني عند ارتفاع تركيزاتو بنسب كبيرة.
كلقد حددت الالئحة التنفيذية لقانكف البيئة رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة  9009بالممحؽ

رقـ  5التركيزات القصكل لغاز األكزكف بما ال يزيد عمي ( 480ميكركجراـ/متر المكعب لمتكسط تركيز ساعة
كاحدة) ك( 490ميكركجراـ/متر المكعب لمتكسط تركيز  8ساعات).
 .1نتائج متوسظ الساعت للتركٍزاث:
أ .جاءت نتائج متكسطات التركيزات لغاز األكزكف كمتكسط زمني لساعة خالؿ عاـ  9049في الحدكد

المسمكح بيا قانكنان ك بنسبة تكافؽ تقترب مف  ،%400كبمقارنتيا بنظيرتيا خالؿ عاـ  9044يالحظ
ثبات نسبة التكافؽ نسبيان لتركيزات غاز األكزكف األرضي خالؿ عاـ .9049

ب .كيكضح شكؿ ( )96-4التكزيع التكرارل لتركيزات غاز األكزكف األرضي خالؿ عاـ  9049لمتكسط تركيز
ساعة كاحدة.

التوزٌع التكراري لمتوسطات الساعة لتركٌزات األوزون خالل عام  2012بمحطات رصد العباسٌة وقها ودمٌاط
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شكل ( :)26-1التوزيع التكرارى كمتوسط ساعة لتركيزات غاز األوزون خالل عام  2112ببعض محطات الرصد
51

التركٌز مٌكروجرام  /م3

ج .كيكضح شكؿ ( )97-4معدؿ التغير في متكسطات الساعة لتركيزات غاز األكزكف عمى مدار اليكـ
خالؿ عاـ  9049ك الذم يتضح منو زيادة معدالت التركيز بدءان مف شركؽ الشمس ك كصكليا ألعمى
مستكياتيا في فترات ما بعد الظييرة ( فترات أعمى درجات ح اررة مسجمة في اليكـ ك المكاكبة ألعمى

فترات النشاط البشرم) .

التغٌر فً متوسطات الساعة لتركٌزات غاز األوزون على مدار الٌوم خالل عام 2012
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شكل ( :)27-1معدل التغير في متوسطات الساعة لتركيزات غاز األوزون عمى مدار اليوم بمحطات الشبكة

 .2نتائج متوسظ الثمانى ساعاث للتركٍزاث:


جاءت نتائج متكسطات التركيزات لثماف ساعات خالؿ عاـ  9049في حدكد المسمكح بو قانكنان حيث
كانت نسبة التكافؽ حكالي  %98مع حدكد القانكف ( 490ميكركجراـ/متر /3لمتكسط تركيز  8ساعات)،
كمثمت نسبة التجاكز  %9عمى مستكل العاـ لمتكسط الثمانى ساعات لمتركيزات كذلؾ بسبب ارتفاع
الحررة كفترات سطكع الشمس في تكاجد أكاسيد النيتركجيف كلك بنسبة قميمة خالؿ شيكر
ا
مستكيات درجة
الصيؼ ،كىي أبرز عكامؿ زيادة مستكيات األكزكف في اليكاء.
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التركٌز مٌكروجرام/م3

40.0

كيكضح شكؿ ( )98-4التكزيع التكرارل لتركيزات غاز األكزكف خالؿ عاـ  9049لمتكسط ثمانى ساعات.
التوزٌع التكراري لمتوسطات الثمان ساعات لتركٌزات غاز األوزون خالل عام  2012بمحطات الرصد
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شكل ( :)28-1التوزيع التكرارى كمتوسط ثمانى ساعات لتركيزات غاز األوزون خالل عام  2112بمحطات الرصد

كيكضح شكؿ ( )99-4معدؿ التغير في متكسطات الثمانى ساعات لتركيزات غاز األكزكف عمى مدار اليكـ ك
الذم يتضح منو ما سبؽ اإلشارة إليو في نتائج التكزيع التكرارم عمى مدار األربع كعشريف ساعة خالؿ عاـ

 9049مف زيادة المعدالت بشكؿ ممحكظ في الفترات الصباحية بعد شركؽ الشمس تمييا الفترات المسائية مف
اليكـ.
التغٌر فً متوسطات الثمان ساعات لتركٌزات غاز األوزون على مدار الٌوم خالل عام 2012
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شكل ( :)29-1معدل التغير في متوسطات الثمانى ساعات لتركيزات غاز األوزون عمى مدار اليوم بمحطات الشبكة
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التركٌز مٌكروجرام/م3

35.0

 5-4-1الجسيمات الصمبة
نظػ انر لممكقػػع الجغ ارفػػي لمصػػر كالظػػركؼ الطبيعيػػة لجميكريػػة مصػػر العربيػػة ككقكعيػػا فػػى منطقػػة حػزاـ الصػػحراء
الكبرل لشماؿ أفريقيا حيث يندر سقكط األمطػار كارتفػاع درجػات الحػ اررة نسػبيان كىػك مػا يسػاعد عمػى زيػادة تعمػؽ
جسػػيمات األتربػػة بػػاليكاء الجػػكم كارتفػػاع سػػماحية تبمػػكر ذرات الممكثػػات كتكػػكيف الجسػػيمات العالقػػة كزيػػادة نسػػب
السيما في النطاؽ العمراني بالقاىرة الكبرل كالمناطؽ
الجسيمات المرصكدة باليكاء .كنظ انر لتعدد مصادر التمكث ّ
الصػناعية المنتشػرة كالقريبػة مػػف الحػزاـ السػكاني ،لػذا تعػػد الجسػيمات العالقػة ىػي المؤشػػر الرئيسػي لتمػكث اليػكاء
بجميكرية مصر العربية كخاصة في المدف الكبرل نظ انر لمطبيعػة الجغرافيػة كتمركػز العديػد مػف األنشػطة البشػرية
بتمؾ المدف ،حيث تتككف تمؾ الجسيمات عادةن مف عدة عناصر كالتي تتبمكر كتتجمػع جزيئاتيػا مككنػةن جسػيمات

ذات حج ػػكـ كأقط ػػار أكب ػػر كذات تككين ػػات مختمف ػػة ،كتت ػػدرج ف ػػي مس ػػتكيات خطكرتي ػػا طبقػ ػان لتص ػػنيفات أقطارى ػػا
كمككناتيا كبالتبعية تأثيرىا عمى جكدة اليكاء كمف ثَّـ صحة المكاطنيف.
قامػػت ك ازرة الدكلػػة لشػػئكف البيئػػة بالعمػػؿ عمػػى تنػػكع أسػػاليب رصػػد الجسػػيمات ب ػأىـ أقطارىػػا المػػؤثرة (الجسػػيمات
الصػػمبة المستنشػػقة فػػي الي ػكاء المحػػيط ذات القطػػر األقػػؿ مػػف  40ميكػػركف ك األقػػؿ مػػف  9,5ميكػػركف) لككنيػػا
األخطر عمي صحة المكاطف ،عممان بأف الحد األقصى لممتكسط السنكل لمتركيزات المسمكح بيا لتركيزات األتربة
الصػػدرية المستنشػػقة ذات القطػػر أقػػؿ مػػف  40ميكػػركف فػػي الالئحػػة التنفيذيػػة لقػػانكف البيئػػة رقػػـ  4لسػػنة 4994
المعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة  9009بشأف البيئة بالممحؽ رقـ  5ىك  70ميكركجراـ/ـ.3
 .1الجسيمات الصمبة أقل من  11ميكروميتر(ميكرون) PM11
أ .المتوسظ السنوً بمواقع الرصد بالمناطق الحضرٍت


بد ارس ػػة كمقارن ػػة نت ػػائج الرص ػػد بالمن ػػاطؽ الحضػ ػرية عم ػػى مس ػػتكل الق ػػاىرة الكب ػػرل كال ػػدلتا لع ػػاـ ،9049ك
كمتكسط ،سنكم مع الحدكد المنصكص عمييػا بالقػانكف كحػد أقصػى لممتكسػط السػنكم لتركيػزات الجسػيمات
الصػػمبة ذات القطػػر أقػػؿ مػػف  40ميكػػركف ( 70ميكركجػراـ/ـ ،)3لػػكحظ كجػػكد ارتفػػاع فػػى المتكسػػط السػػنكم
لتركيػزات الجسػػيمات لعػػاـ  454( 9049ميكركج ػراـ/ـ )3عػػف حػػدكد القػػانكف بنسػػبة تجػػاكز  %490تقريب ػان،
كىك مايعتبر مؤش انر لزيادة االنبعاثات مف المصادر المختمفة كالتي يتمثؿ أغمبيا في عمميات إنبعاث العكادـ
السيما عمى المحاكر الرئيسية بسبب اإلختناقات المركرية المستمرة  ،كانتشار مكاقع الحػرؽ
مف المركبات ّ ،
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المكشػػكؼ لممخمفػػات البمدي ػػة كالزراعيػػة كالقريب ػػة مػػف الح ػزاـ الس ػػكاني مػػع ع ػػدـ القػػدرة عمػػى الح ػػد مػػف تم ػػؾ
الممارسات لعدـ كجكد منظكمة متكاممة لتجميػع كرفػع المخمفػات البمديػة ،ككػذلؾ ضػعؼ الرقابػة عمييػا كمػف
ثـ السيطرة عمى تمؾ المصادر.
ّ


بمقارنػػة المتكسػػط السػػنكم لتركي ػزات الجسػػيمات الصػػمبة أقػػؿ مػػف  40ميكركميتػػر بالمنػػاطؽ الحض ػرية عمػػى
مسػتكل القػاىرة الكبػػرل كالػدلتا لعػػاـ  454( 9049ميكركجػراـ/ـ )3بالمتكسػط السػػنكم لعػاـ األسػػاس 4999
( 499ميكركجػراـ/ـ )3كانػت نسػػبة التحسػػف فػػي المتكسػػط العػػاـ خػػالؿ  9049عػػف عػػاـ 4999ىػػي %90
تقريبان كما في شكؿ (.)30-4



كيكضح شكؿ ( )30-4كجكد ارتفاع نسبي فى المتكسط السنكم لتركيزات الجسػيمات الصػمبة أقػؿ مػف 40
ميكركميتػػر لعػػاـ  454( 9049ميكركج ػراـ/ـ)3عػػف المتكسػػط السػػنكم لعػػاـ  436( 9044ميكركج ػراـ/ـ)3
بمعدؿ ال يتجاكز ( )%49تقريبان.
المتوسط السنوي لتركٌزات الجسٌمات الصلبة أقل من  10مٌكرومتر/م PM10 3خالل أعوام  1999و  2011و 2012
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شكل ( :)31-1المتوسط السنوي لتركيزات األتربة الصدرية ذات القطر أقل من  11ميكرون بالمناطق الحضرية بالشبكة خالل األعوام
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التركٌز مٌكروجرام  /م3

154
136

150

ب .المتوسظ السنوً للتركَزاث بالمناطق الصناعَت:
أكضػػحت عمميػػات الرصػػد بمكاقػػع الشػػبكة بالمنػػاطؽ الصػػناعية كىػػي منػػاطؽ (أبكزعبػػؿ – شػػب ار الخيمػػة – التبػػيف
بالقاىرة الكبرل – منطقة المحمة الكبرل بالدلتا) كجكد تجاكز كبير لمحػد األقصػى المسػمكح بػو طبقػان لمممحػؽ رقػـ
 5فػػي الالئحػػة التنفيذيػػة لمقػػانكف رقػػـ  4لسػػنة  4994كالمعػػدؿ بالقػػانكف رقػػـ  9لسػػنة  9009بشػػأف حمايػػة البيئػػة
كىػػك ( 70ميكركجػراـ /ـ/3سػػنة) حيػػث سػػجمت متكسػػطان سػػنكيان عامػان ( 948ميكركجػراـ /ـ )3بنسػػبة جػػاكزت الحػػد
المسمكح بة قاربت  %944تقريبان.
ج .المتوسظ الَومٌ بمواقع الرصد الحضرٍت
بمػػغ معػػدؿ التكافػػؽ حػكالى  %56لمتكسػػطات التركيػزات اليكميػػة بالمنػػاطؽ الحضػرية ،مػػع الحػػدكد المسػػمكح بيػػا
بالممحؽ رقـ  5فى الالئحة التنفيذية لقانكف البيئة رقػـ  4لسػنة  4994المعػدؿ بالقػانكف رقػـ  9لسػنة  9009فػى
شأف البيئة ( 450ميكركجراـ /ـ/3يكـ) كمتكسط يكمي كما في شكؿ (.)34-4
التوزٌع التكراري للمتوسط الٌومً لتركٌزات الجسٌمات العالقة  PM10بمواقع الرصد الحضرٌة بالشبكة خالل عام 2012
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نسبة التوافق مع معٌار القانون %

الحدود األقصى المسموح به
للمتوسط الٌومً قانونا ً
( 150مٌكروجرام/م)3

90%

د .المتوسظ الَومٌ للتركَزاث بالمناطق الصناعَت:
كقد تكافقت المتكسطات اليكمية خالؿ عاـ  9049مع الحدكد المسمكح بيا طبقان لمممحؽ رقـ  5مف الالئحة

التنفيذية لمقانكف رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة  9009فى شأف البيئة كىك (450
ميكركجراـ /ـ/3يكـ) بالمناطؽ الصناعية بنسبة  %49فقط كما في شكؿ ( ،)39-4حيث يتبيف مف النتائج
تكافؽ نتائج رصد األتربة بمحطة رصد التبيف مع الحدكد المسمكح بو قانكنان عمى مدار العاـ.

التوزٌع التكراري للمتوسط الٌومً لتركٌزات الجسٌمات العالقة PM10بمواقع الرصد الصناعٌة بالشبكة خالل عام ٢012
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به للمتوسط الٌومً قانونا ً
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شكل ( :)32-1التوزيع التكراري لممتوسط اليومي لتركيزات الجسيمات العالقة خالل عام  2112بالمحطات الصناعية بالشبكة

ق .المتوسظ السنوً علي مستوى القاهرة الكبرى ومنطقت الدلتا ( )4234 – 4221
كيبيف الجدكؿ ( )9-4المتكسط السنكم لتركيزات الجسيمات الصمبة أقؿ مف  40ميكركميتر خالؿ األعكاـ
األربعة ( )9049 – 9009مقارنة بعاـ األساس  4999بمنطقتي القاىرة الكبرل ك الدلتا حيث يكضح متكسط
التركيزات التي تـ قياسيا خالؿ عاـ  9049ببعض مناطؽ الجميكرية كاآلتى:

 انخفض المتكسط السنكم لتركيزات الجسيمات الصمبة أقؿ مف  40ميكركميتر بمنطقة القاىرة الكبرل خالؿ

الفترة مف عاـ  4999كحتى عاـ  9049بنسبة  %33فقد كاف المتكسط السنكم العاـ لمتركيزات عاـ 4999

( 934ميكركجراـ/ـ )3عمى حيف بمغ المتكسط السنكم لعاـ  457( 9049ميكركجراـ/ـ ،)3كلكف بمقارنة

المتكسط السنكم لعامي  9044ك  9049يتضح كجكد إرتفاع ممحكظ في المتكسط السنكم لعاـ 9049
بنسبة زيادة مقدارىا  %46تقريبان ،كيرجع ذلؾ إلى عدـ السيطرة عمى عكادـ المركبات خالؿ اإلختناقات

المركرية ،ككذلؾ عمميات الحرؽ المكشكؼ لممخمفات البمدية كانعداـ الرقابة عمييا نظ انر لمظركؼ األمنية التي

تمر بيا البالد.
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نسبة التوافق مع معٌار القانون %

60%

 سجؿ متكسط التركيزات في منطقة الدلتا خالؿ عاـ  9049إرتفاعان طفيفان عف المتكسط السنكم في عاـ
 4999بنسبة زيادة مقدارىا  %7تقريبان ،كبالمقارنة بيف متكسط التركيزات لعامي  9044ك  9049يتضح

كجكد إرتفاع ممحكظ بنسبة مقدارىا  %45تقريبان في المتكسط العاـ لمتركيزات  ،حيث بمغ المتكسط السنكم
بمنطقة الدلتا لعاـ  464( 9049ميكركجراـ /ـ )3ك كاف قد سجؿ متكسطان قدرة ( 440ميكركجراـ/ـ )3عاـ

.9044

جدول ( : )2-1المتوسط السنوي لتركيز الجسيمات الصمبة أقل من  11ميكروميتر PM11
(ميكروجرام/م )3خالل األعوام السابقة ومقارنتيا بسنة االساس  1999م

السنة

1999

2119

2111

2111

2112

التركيز (ميكروجرام/م) 3

المنطقة
القاىرة الكبرى

234

149

126

135

157

الدلتا

151

234

138

141

161

المصدر :جياز شئون البيئة – قطاع نوعية البيئة

 .2الجسيمات الصمبة أقل من  2,5ميكروميتر(ميكرون) PM2.5
تنتج عادةن الجسيمات العالقة التي ال يزيد قطرىا عمى  9,5ميكركمتػر  PM5.2مػف إحتػراؽ الكقػكد فػي محركػات
السيارات ،ك محطات تكليد الكيرباء ،ك المصانع ،كتعتبر مف أخطر الممكثات كأشدىا تأثي انر عمى الصحة العامة

لممكاطنيف ،السيما األطفاؿ كمرضى الربك كالجياز التنفسي حيث يزداد تأثيرىا سمبان عمى أداء الػرئتيف مػا يسػبب

الشػػعكر بضػػيؽ كصػػعكبة التػػنفس ،كى ػك مػػا يػػنعكس سػػمبان عمػػى األداء العػػاـ لانسػػاف نتيجػػة تعرضػػو إللتيابػػات
متكػػررة بػػالرئتيف كنقػػص مناعػػة الجيػػاز التنفسػػي مايجعمػػو عرضػػة لعػػدكل أم ػراض الصػػدر ب سػػتمرار ،كاإلصػػابة

المزمنة بالربك كالشيخكخة المبكرة لمرئتيف.

كقد تـ تفعيؿ عمميات الرصد بمناطؽ القػاىرة الكبػرل لتشػمؿ تغطيػة أكسػع لعمميػات الرصػد ،كذلػؾ لمكقػكؼ عمػى

م ػػدل الت ػػأثر م ػػف مع ػػدالت التركيػ ػزات لمجس ػػيمات الص ػػمبة الت ػػي ال يزي ػػد قطرى ػػا عم ػػى  9,5ميكركمت ػػر ،PM5.2
كبتحميػػؿ بيانػػات الرصػػد كد ارسػػاتيا مقارنػػة بالحػػد األقصػػى لممتكسػػط السػػنكم المسػػمكح بػػو طبق ػان لالئحػػة التنفيذيػػة
بالقػػانكف رقػػـ  4لسػػنة  4994كالمعػػدؿ بالقػػانكف رقػػـ  9لسػػنة  ،9009كىػػك ( 50ميكركج ػراـ/ـ /3سػػنة) اتضػػح
67

كجكد تجاكز كبيػر لمحػدكد المسػمكح بيػا كىػك مايمثػؿ خطػكرة شػديدة لمػا تمثمػو تمػؾ النكعيػة مػف الجسػيمات عمػى

صحة المكاطنيف.

أ .بمقارنػػػة المتكسػ ػػط السػ ػػنكم بمنطقػػػة القػ ػػاىرة الكبػ ػػرل لعػ ػػاـ  94(9049ميكركج ػ ػراـ/ـ )3بالحػػػد األقصػ ػػى
لممتكسػػط السػػنكم المسػػمكح بػػو قانكنػان( 50ميكركجػراـ/ـ )3يتضػػح كجػػكد تجػػاكز بنسػػبة  %88تقريبػان كمػػا
في الشكؿ(.)33-4
ب .بالمقارنة بالمتكسط السنكم لعاـ األساس  78( 4999ميكركجراـ/ـ ،)3يتضح كجكد زيادة فى المتكسط
الس ػػنكم لمتركي ػ ػزات لعػ ػػاـ  94( 9049ميكركج ػ ػراـ/ـ )3لمجس ػػيمات الصػ ػػمبة ذات القط ػػر أقػ ػػؿ مػػػف 9,5
ميكركميتر قدرىا  %90تقريبان ،كبالمقارنة بالمتكسط السنكم لعاـ  9044تبػيف كجػكد ارتفػاع ق ّػدر بنسػبة
 %97تقريبان كما في الشكؿ ( .)33-4كقد يعزم ذلؾ إلي زيػادة عػدد المركبػات سػنكيان بشػكؿ كبيػر منػذ
عاـ  4999كحتي عػاـ  9049دكف إتخػاذ إجػراءات صػارمة لفحػص عػكادـ المركبػات إضػافة إلػى عػدـ
إخراج المركبات القديمة -خاصة النقؿ الثقيؿ -مف الخدمة كعدـ كجكد تشريعات لذلؾ.
المتوسط السنوي لتركٌزات الجسٌمات العالقة المستنشقة  PM2.5خالل أعوام  1999و  2011و 2012
100

94

90

78
74

80

60

الحد المسموح به طبقا ً لمنظمة الصحة العالمٌة ( 50مٌكروجرام/م)3
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شكل ( :)33-1المتوسط السنوي لتركيزات الجسيمات الصمبة ذات القطر أقل من  2,5ميكروميتر خالل األعوام السابقة ()2112-1999
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 6-4-1الرصاص
يعد الرصاص بمركباتو أخطر كأشد أنكاع الممكثات عمى الصحة العامة حيث يؤثر بشكؿ خطير عمى خاليا
المخ الجذعية مسببان تدمير ىذه الخاليا بصكرة كبيرة ،كليذا فقد اىتمت ك ازرة الدكلة لشئكف البيئة بالعمؿ عمى
اتباع أدؽ طرائؽ الرصد كأحدث أساليب المراقبة لمحد مف زيادة نسبة الرصاص في اليكاء الجكم .كتعتبر
المسابؾ العامؿ األكؿ كأىـ مصدر صناعي إلنبعاثات الرصاص ،كقد تـ تنفيذ سياسات محددة نتج عنيا نقؿ
ىذه المسابؾ إلى أماكف بعيدة عف المناطؽ المأىكلة بالسكاف كاقامة مسابؾ ذات تكنكلكجيات حديثة ،كذلؾ
لمحد مف إنبعاثات عنصر الرصاص في البيئة المحيطة ،كأيضان تـ اإلتجاه إلستخداـ البنزيف الخالي مف
الرصاص فى عمميات تسيير المركبات كانخفضت معدالت الرصاص بشكؿ كبير بناءان عمى تنفيذ تمؾ
السياسات منذ عاـ  9000كحتى تاريخو  ،ككصمت الي معدؿ أقؿ مف المسمكح بو في قانكف البيئة 4994/4
كالمعدؿ بالقانكف  9لسنة . 9009
 .1المتوسط السنوي لمتركيزات بالمناطق الحضرية:
بدراسة نتائج عمميات الرصد التي أُجريت خالؿ عاـ  9049عمى مستكل القاىرة الكبرل بكاقعان عدد  48مكقع
لمرصد في نطاؽ المناطؽ الحضرية حيث نص القانكف رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة
 9009بالممحؽ رقـ  5مف الالئحة التنفيذية المعدلة في عاـ  9049بشأف حماية البيئة أف الحد األقصى
لممتكسط السنكم ىك ( 0,5ميكركجراـ/ـ/3سنة) لممناطؽ الحضرية ،كقد تـ تسجيؿ إنخفاض فى المتكسط العاـ
قدره  0,94ميكركجراـ  /ـ3كتمثؿ  %50تقريبان مف الحد المسمكح بو قانكنان كىك مايمثؿ نجاحان مستم انر
لمسياسات التي تـ إ نتياجيا نحك تخفيض معدالت التمكث بعنصر الرصاص باليكاء عمى مستكل القاىرة الكبرل
كما في شكؿ ()34-4
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تركٌزات الرصاص بمحطات الشبكة ذات الطابع الحضري خالل عام 2012
0.6

الحد المسموح به قانونا ( 0,5مٌكروجرام/م/)3سنة

0.5

0.3
0.2
0.1
6E-16
-0.1

المحطة

شكل ( :)34-1متوسطات تركيزات الرصاص بمحطات الشبكة في المناطق الحضرية خالل عام 2112

 .2المتوسط السنوي لمتركيزات بالمناطق الصناعية:
أظيرت عمميات الرصد خالؿ عاـ  9049عمى مستكل القاىرة الكبرل لعدد  3مكاقع لمرصد في نطاؽ المناطؽ
الصناعية حيث نص القانكف رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة  9009بالممحؽ رقـ  5مف
الالئحة التنفيذية المعدلة في عاـ  9049بشأف حماية البيئة أف الحد األقصى لممتكسط السنكم
( 4ميكركجراـ/ـ/3سنة) لممناطؽ الصناعية ،كقد سجمت متكسطان عامان  0,3ميكركجراـ/ـ 3كىك مايعد انخفاضان
ممحكظان لعنصر الرصاص مقارنة بنتائج الرصاص قياسات الرصاص خالؿ بداية العقد الماضي كما في شكؿ
()35-4
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التركٌز مٌكروجرام  /م3

0.4

تركٌزات الرصاص بمحطات الشبكة ذات الطابع الصناعً خالل عام 2012
1.2

الحد المسموح به قانونا ( 1مٌكروجرام/م/)3سنة
1

0.8

0.4

التركٌز مٌكروجرام  /م3

0.6

0.2

0

شبرا الخٌمة

جنوب التبٌن

المحطة

شكل ( :)35-1متوسطات تركيزات الرصاص بمحطات الشبكة في المناطق الصناعية خالل عام 2112

 5-1أىم مؤشرات نوعية اليواء المحيط لعام 2112
 .4جاءت نتائج المتكسطات لتركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت خالؿ عاـ  9049في حدكد القانكف كمتكسط
سنكم عمى مستكل المناطؽ الحضرية كالمناطؽ الصناعية.
 .9جاءت نتائج المتكسطات لتركيزات غاز ثاني أكسيد النيتركجيف خالؿ عاـ  9049في حدكد القانكف
كمتكسط سنكم عمى مستكل المناطؽ الحضرية كالمناطؽ الصناعية.
 .3جاءت متكسطات التركيزات لمجسيمات الصمبة أقؿ مف  40ميكركميتر  PM40خالؿ عاـ  9049أعمى مف

الحدكد المسمكح بيا قانكنان كمتكسط سنكم بنسبة تجاكز بمغت  %490تقريبان بالمناطؽ الحضرية ،كتجاكز
المتكسط السنكم عمى مستكل المناطؽ الصناعية بنسبة تقارب  %944مف حدكد القانكف كيعتبر مف

ممكثات اليكاء التي لـ يتـ السيطرة عمييا كالحد منيا لمكصكؿ إلي المعيار المسمكح بو قانكنان كاف كاف أقؿ

مف مستكم عاـ ( 4999عاـ األساس).
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 .4جاءت متكسطات التركيزات لمجسيمات الصمبة أقؿ مف  9,5ميكركميتر  PM9.5خالؿ عاـ  9049أعمى
مف الحدكد المسمكح بيا قانكنان كمتكسط سنكم بنسبة تجاكز  %88تقريبان بالمناطؽ الحضرية بالشبكة.

 .5جاءت متكسطات التركيزات لمرصاص خالؿ عاـ  9049أقؿ مف الحدكد المسمكح بيا قانكنان كمتكسط
سنكم بالمناطؽ الحضرية ،ككذلؾ متكسطات التركيزات بالمناطؽ الصناعية لـ تتجاكز الحدكد المسمكح بيا

قانكنان كمتكسط سنكم.

 6.1الشبكة القومية لل نبعاثات الصناعية :
نظ انر لطبيعة كحجـ الصناعات الكبػرل كتعػدد مصػادر اإلنبعاثػات خاصػة مػف تمػؾ القديمػة منيػا كتكاجػدىا داخػؿ
الكتػؿ السػكنية  ،فقػد اسػػتحدثت ك ازرة الدكلػة لشػئكف البيئػػة منظكمػة لرصػد اإلنبعاثػػات الصػناعية لمراقبػة المصػػدر
الرئيس ( المداخف ) لمتمكث الناجـ عف المنشآت الصناعية كذلؾ تطبيقان كتفعيالن لممادة  94مف قانكف البيئة رقػـ
 4لسػػنة  4994كالمعػػدؿ بالقػػانكف رقػػـ  9لسػػنة  9009ككػػذلؾ المػػادة رقػػـ  90مػػف الئحتػػو التنفيذيػػة كالتػػي تػػنص
عمى "إلزاـ الشركات ب نشاء شبكات الرصد الذاتي المستمر كاتاحة بياناتيا لجياز شئكف البيئة".
تعػػد شػػبكة رصػػد اإلنبعاثػػات الصػػناعية التابعػػة لجيػػاز شػػئكف البيئػػة أحػػد األدكات األساسػػية لتجميػػع البيانػػات عػػف
نكعية اإلنبعاثات الصادرة كحجميا  ،كتحميؿ تمؾ البيانات يساىـ فػي إعطػاء صػكرة كاضػحة عػف نكعيػة اليػكاء
فػػي األمػػاكف الكاقعػػة بيػػا ىػػذه الشػػركات مػػف خػػالؿ حسػػاب أحمػػاؿ التمػػكث الصػػادرة عنيػػا  ،إذ يمكػػف إسػػتخداـ
البيانات المجمعة في اآلتي :
 .4تقدير حجـ اإلنبعاثات الصادرة ك متابعة التطكر الزمني لمعدالتيا.

 .9متابعة تكافؽ اإلنبعاثات الصادرة مع الحدكد القصكل المنصكص عمييا قانكنا.
 .3إمكانية إجراء مقارنة لمعدالت التمكث الصادر في المناطؽ الجغرافية المختمفة.

 .4إمكانية تقييـ التأثيرات الصحية ك اإلقتصادية الناتجة عف اإلنبعاثات الصادرة .
 .5التقييـ البيئي لممناطؽ المحيطة ككذلؾ التقييـ عمى المستكل اإلستراتيجي.

حيث تعتمد عمميات رصد اإلنبعاثات الصادرة مف المداخف عمى إستخداـ أجيزة متخصصة لرصد إنبعاثات
العمميات الصناعية كذلؾ لحساب قيـ تركيز تمؾ اإلنبعاثات التى يتـ ارسالياعف طريؽ مجمع البيانات إلى جياز
شئكف البيئة كغرفة التحكـ الرئيسية بكؿ مصنع في ذات التكقيت .بدأ تنفيذ المرحمة األكلى مف ىذه المنظكمة

برصد إنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية الناجمة مف صناعة األسمنت عمي مستكم الجميكرية ،كقد تمي ذلؾ
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تنفيذ المرحمة الثانية مف تطكير شبكة القكمية لرصد االنبعاثات الصناعية كالتي تشمؿ ربط شركات األسمدة

كالبترككيماكات لمنظكمة الشبكة رصد اإلنبعاثات الصناعية  ،ك قد تـ ربط عدد  4شركات إلنتاج األسمدة

لممنظكمة كىـ شركات (حمكاف – أبك زعبؿ – السكيس – مكبكك) كربط شركة أسكد الكربكف باعتبارىا إحدل

شركات البترككيماكيات لممنظكمة حيث تـ ربط عدد خطي إنتاج بعدد مكقعاف لرصد الجسيمات الصمبة الكمية،
ليصبح إجمالي الشركات المتصمة بالشبكة القكمية لرصد اإلنبعاثات الصناعية  97شركة بعدد  493مدخنة كما

ىك مكضح بالجدكؿ ()3-4

كاسػػتكماالن لممنظكمػػة ف نػػو جػػارم ضػػـ معظػػـ القطاعػػات الصػػناعية الكبػػرل كصػػناعة الحديػػد كالصػػمب كصػػناعة
السيرميؾ كصناعة شركات الكيرباء كصناعة الزجاج.
ا
جدول ( )3-1يوضح مواقع رصد االنبعاثات الناجمة من مداخن الشركات المرتبطة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية عمى مستوى
الجميورية.

الحدود

م

الشركة

1

الشركة القومية لألسمنت

عدد مواقع الرصد
الذاتي

المسموح بيا

م

قانونا

الشركة

بالممميجرام/م3
شركة العامرية سيمبور

44

311

2

44

311

4

شركة مصر قنا لألسمنت *

5

شركة حموان لألسمنت

40

311

6

الشركة الفارج لألسمنت

7

شركة القطامية لألسمنت

3

311

8

9

شركة السويس لألسمنت

4

311

11

8

311

12

3

11

شركة بورتالند طره
لألسمنت

شركة بني سويف
لألسمنت
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لألسمنت

شركة سيناء لألسمنت
الرمادي
شركة سيناء لألسمنت
األبيض
شركة مصر بني سويف
لألسمنت *

عدد مواقع

الحدود المسموح

الرصد

بيا قانونا

الذاتي

بالممميجرام /م3

4

522

9

 022لمتوسط
 02دقٌقة *

4

522

4

522

9

522

9

 022لمتوسط
 02دقٌقة*

13

شركة العامرية

4

15

شركة أسيوط لألسمنت*

44

17

شركة المنيا لألسمنت

19

شركة وادى النيل لألسمنت

311

شركة االسكندرية لألسمنت

14

 111لمتوسط

(تيتان)
شركة العربية لألسمنت

16

 02دقٌقة*

9

311

18

3

011

21

شركة السويدى لألسمنت*

شركة جنوب الوادى لألسمنت

4

522

40

111

4

 011لمتوسط
 02دقٌقة*

2

011

21

شركة رويال لألسمنت

1

011

22

شركة موبكو لألسمدة

1

٢11

23

شركة حمون لألسمدة

3

٢11

24

شركة السويس لألسمدة

1

٢11

25

شركة أسود الكربون

2

01

26

شركة الوطنية لألسمدة

1

011

27

شركة أبو زعبل لألسمدة

4

٢11

3

**011

*الحدود القصوى المشار إلييا لتمك الشركات ىي الحدود القائمة خالل عام  2111بعد إصدار تعديالت الالئحة التنفيذية لمقانون في .2111/8/28
**الحدود القصوى المشار إلييا ىي الحدود القائمة قبل إصدار تعديالت الالئحة التنفيذية الالئحة في .2111/8/28

1-6-1الموقف الحالي لممصانع المتصمة بالشبكة القومية لرصد اإل نبعاثات الصناعية حتى عام :2112
 .4زيادة عدد مداخف شركات األسمنت المرتبطة بالشػبكة القكميػة لرصػد اإلنبعاثػات الصػناعية فػي عػاـ 9049
بنسبة  %7.44عف العاـ السابؽ  ، 9044حيث بمغ عدد مكاقع الرصد الػذاتي بالشػبكة  440مكقعػان لرصػد

إنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية لعدد  49خط إنتاج بعدد  94شركة أسمنت .

 .9زيادة عدد مداخف شـركات األسـمدة المرتبطػة بالشػبكة القكميػة لرصػد اإلنبعاثػات الصػناعية فػي عػاـ 9049
بنسػػبة  % 46.45عػػف العػػاـ السػػابؽ  ، 9044حيػػث بمػػغ عػػدد مكاقػػع الرصػػد الػػذاتي المتصػػمة بالشػػبكة 44

مكاقع ػان لرصػػد إنبعاثػػات الجسػػيمات الصػػمبة الكميػػة لعػػدد  7خطػػكط إنتػػاج بع ػدد أربػػع شػػركات سػػماد كعػػدد 4
مكقع لرصد غاز ثاني أكسيد الكبريت لعدد خط إنتاج كاحد .
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 .3البدء بربط شركات البتروكيماويات حيث تـ ربط عدد خطي إنتػاج بعػدد  9مكقػع لرصػد الجسػيمات الصػمبة
الكمية مف مداخف شركة أسكد الكربكف.
2-6-1التصنيف القانوني لمشركات المتصمة بالشبكة القومية لرصد اإل نبعاثات الصناعية:
 .1شركاث األسمنج:
يػػتـ تصػػنيؼ شػػركات األسػػمنت المتصػػمة بالشػػبكة القكميػػة لرصػػد اإلنبعاثػػات الصػػناعية طبق ػان لمالئحػػة التنفيذيػػة
الجديدة لقانكف البيئة رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة  9009إلى:
أ .المصانع التي تتبع الحد القانكني  311ممميجرام /م 3كعددىا  8مصانع عمى مستكل الجميكرية.

ب .المصانع التي تتبع الحد القانكني  211ممميجرام /م 3كعددىا  7مصانع عمى مستكل الجميكرية.
ج .المصانع التي تتبع الحد القانكني  111ممميجرام /م 3كعددىا  6مصانع عمى مستكل الجميكرية.

د .المصػػانع التػػي تتبػػع الحػػد القػػانكني  111ممميج ـرام /م 3لمتوســط ربــع ســاعة كعػػددىا  4مصػػانع عمػػى
مستكل الجميكرية.
 .2شركاث األسمدة:
يتـ تصنيؼ نقاط الرصد المكجكدة بشركات األسمدة المتصمة بالشبكة القكمية لرصد اإلنبعاثػات الصػناعية طبقػان
ألنكاع الممكثات المنبعثو إلى :
أ.

3

الجسـيمات العالقــو الكميــة الحػد األقصػػى المسػمكح لانبعاثػػات مػف مصػػانع األسػمدة ىػػك  400ممميجػراـ /ـ
(الحد األقصى المنصوص عميو قانوناً بعد إصدار التعديالت لالئحة التنفيذية في .)2111/8/28

ب .ثاني أكسيد الكبريت الحد األقصى المسمكح لانبعاثات مف مصانع األسمدة ىك  4500ممميجراـ /ـ.3
 .3شركاث البتروكٍماوٌاث:
الحد األقصى المسمكح النبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية ىك  30ممميجراـ  /ـ 3كذلػؾ طبقػان لالئحػة التنفيذيػة
الجديدة لقانكف البيئة رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة .9009
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مؤشرات مصانع األسمنت خالل عام :2112
 .4مػػدل تكافػػؽ إنبعاثػػات الجسػػيمات الصػػمبة الكميػػة مػػع المعػػايير ال ػكاردة بالالئحػػة التنفيذيػػة لمقػػانكف رقػػـ 4
لسنة  4994كالمعدلة بالقانكف رقـ  9لسنة  9009فى شأف البيئة كتتضمف :

أ .مدل تكافؽ االنبعاثات الصادرة طبقان لمحد األقصى المنصكص عميو قانكنان:

 بمغت نسػبة التكافػؽ  %98,64لانبعاثػات الصػادرة مػف مػداخف المصػانع التػي تتبػع الحػد القػانكني
 300ممميجراـ /ـ 3كما ىك مكضح بالشكؿ (. )36-4

 بمغػػت نسػػبة التكافػػؽ  %98,35لانبعاثػػات الصػػادرة مػػف مػػداخف المصػػانع التػػي تتبػػع الحػػد القػػانكني
 900ممميجراـ /ـ 3كما ىك مكضح بالشكؿ (. )37-4

 بمغػػت نسػػبة التكافػػؽ  %98,06لانبعاثػػات الصػػادرة مػػف مػػداخف المصػػانع التػػي تتبػػع الحػػد القػػانكني
 400ممميجراـ /ـ 3كما ىك مكضح بالشكؿ (.)38-4

 بمغػػت نسػػبة التكافػػؽ  %87,89لانبعاثػػات الصػػادرة مػػف مػػداخف المصػػانع التػػي تتبػػع الحػػد القػػانكني
 400ممميجراـ /ـ 3لمتكسط ربع ساعة كما ىك مكضح بالشكؿ (.)39-4

التوزٌع التكراري إلنبعاثات الجسٌمات الصلبة الكلٌة من مداخن شركات األسمنت التً تتبع الحد القانونً  300مللٌجرام
74.38%

80%
70%

الحد االقصى النبعاثات 300
ملٌجرام/متر مكعب

60%
50%

30%
20.64%

النسبة %

40%

20%
10%

1.36%

3.62%

أكبر من 300

من  201إلى 300

0%
من  101إلى 200

من  0إلى 100

ملٌجرام /متر مكعب

شكل (  )36-1التوزيع التكراري ال نبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من مداخن شركات األسمنت التي تتبع الحد القانوني 311ممميجرام /
م 3خالل عام .2112
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التوزٌع التكراري إلنبعاثات الجسٌمات الصلبة الكلٌة من مداخن شركات األسمنت التً تتبع الحد القانونً  200مللٌجرام/م3
79.50%

90%
80%
70%
60%
50%
40%

النسبة %

الحد االقصى النبعاثات 200
ملٌجرام/متر مكعب

30%
18.85%

20%
10%

0.79%

0.86%

أكبر من300

من  201إلى 300

0%
من  101إلى 200

من  0إلى 100

ملٌجرام  /متر مكعب

شكل (  )37-1التوزيع التكراري إلنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من مداخن شركات األسمنت التي تتبع الحد القانوني  211ممميجرام /
م 3خالل عام .2112

التوزٌع التكراري إلنبعاثات الجسٌمات الصلبة الكلٌة من مداخن شركات األسمنت التً تتبع الحد القانونً  100مللٌجرام/م3
120%
الحد االقصى النبعاثات  100ملٌجرام/متر
مكعب

98.06%

100%
80%

40%

النسبة %

60%

20%
0.50%

0.39%

1.05%

أكبر من 300

من  201إلى 300

من  101إلى 200

0%
من  0إلى 100

ملٌجرام  /متر مكعب

شكل (  )38-1التوزيع التكراري إلنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من مداخن شركات األسمنت التي تتبع الحد القانوني  111ممميجرام /
م3خالل عام .2112
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التوزٌع التكراري إلنبعاثات الجسٌمات الصلبة الكلٌة من مداخن شركات األسمنت التً تتبع الحد القانونً  100مللٌجرام/م3
لمتوسط ربع ساعة

87.82%
الحد االقصى النبعاثات 100
ملٌجرام/متر مكعب لمتوسط ربع ساعة

100%
90%
80%
70%
50%
40%

النسبة %

60%

30%
20%

9.82%
0.66%

1.70%

أكبر من 300

من  201إلى 300

10%
0%

من  101إلى 200

من  0إلى 100

ملٌجرام  /متر مكعب

شكل (  )39-1التوزيع التكراري إلنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من مداخن شركات األسمنت التي تتبع الحد القانوني  111ممميجرام /
م 3لمتوسط ربع ساعة خالل عام .2112

 بمقارنػػة معػػدالت تكافػػؽ إنبعاثػػات الجسػػيمات الصػػمبة الكميػػة الصػػادرة مػػف مػػداخف الشػػركات لعػػامي  9044ك
 9049فقػػد تالحػػظ حػػدكث انخفػػاض طفيػػؼ فػػي معػػدالت التكافػػؽ خػػالؿ عػػاـ 9049بالمقارنػػة بعػػاـ ،9044
حيػػث كانػػت نسػػبة التكافػػؽ العػػاـ خػػالؿ عػػاـ  9049ح ػكالي  %95,79مقارنػػة بنسػػبة  %97,7خػػالؿ عػػاـ

 ،9044ك يرجع سبب ىذا االنخفاض في نسبة التكافؽ إلى زيادة عدد نقػاط الرصػد المتصػمة بالشػبكة خػالؿ
عاـ  9049بنسبة  % 7,44مقارنة بعاـ  9044مػع تطبيػؽ الالئحػة التنفيذيػة الجديػدة بالقػانكف رقػـ  4لسػنة

 4994كالمعػػدؿ بقػػانكف البيئػػة رقػػـ  9لسػػنة  9009إذ تػػـ تعػػديؿ الحػػد القػػانكني إلنبعاثػػات مػػداخف مصػػنعيف

لألسمنت كتطبيؽ الحد القانكني  400ممميجراـ/ـ 3لمتكسط ربع ساعة مما أدل إلى إلتػزاـ الشػركات بالحػدكد
المقررة قانكنان.
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ب .مػػدل تكافػػؽ اإلنبعاثػػات الصػػادرة مػػف مػػداخف شػػركات األسػػمنت مػػع الحػػدكد القصػػكل طبق ػان لمنط ػػاؽ
الجغرافي:

 الشركات الكاقعة في نطاؽ القاىرة الكبرل :
يقع في نطاؽ منطقة القاىرة الكبرل  4مصانع إلنتاج األسمنت ( القكمية  -طره – حمكاف – القطامية)
 ،كبعد إجراء التحميؿ اإلحصائي كالتكزيع النسبي إلنبعاثات األتربة العالقػة الكميػة الصػادرة مػف مػداخنيا
تبيف اآلتي:

 بمغت نسبة التكافؽ  %99,44لانبعاثات الصػادرة مػف مػداخف خطػكط اإلنتػاج التػي تتبػع الحػد
القانكني  300ممميجراـ /ـ.3

 بمغػت نسػػبة التكافػػؽ  %97,60لانبعاثػػات الصػػادرة مػػف مػداخف خطػػكط اإلنتػػاج التػػي تتبػػع الحػػد
القانكني  900ممميجراـ /ـ.3

 بمغػػت نسػػبة التكافػػؽ  %400لانبعاثػػات الصػػادرة مػػف مػػداخف خطػػكط اإلنتػػاج التػػي تتبػػع الحػػد
القانكني  400ممميجراـ /ـ.3

 الشركات الكاقعة في نطاؽ محافظة اإلسكندرية :
يق ػػع ف ػػي نط ػػاؽ محافظ ػػة اإلس ػػكندرية  3ش ػػركات لألس ػػمنت ( ش ػػركة اإلس ػػكندرية لألس ػػمنت  -العامري ػػة
لألسػػمنت  -العامريػػة سػػيمبكر)  ،كبعػػد إج ػراء التحميػػؿ اإلحصػػائي كالتكزيػػع النسػػبي إلنبعاثػػات األتربػػة
العالقة الكمية الصادرة مف مداخنيا تبيف اآلتي:

 بمغت نسبة التكافؽ  %93,90لانبعاثات الصػادرة مػف مػداخف خطػكط اإلنتػاج التػي تتبػع الحػد
القانكني  300ممميجراـ /ـ.3

 بمغػت نسػػبة التكافػػؽ  %96,94لانبعاثػػات الصػػادرة مػػف مػداخف خطػػكط اإلنتػػاج التػػي تتبػػع الحػػد
القانكني  900ممميجراـ /ـ.3

 الشركات الكائنة داخؿ نطاؽ محافظات الصعيد:
يقػػع فػػي نطػػاؽ محافظ ػات الصػػعيد  7شػػركات لألسػػمنت ( مصػػر قنػػا  -مصػػر بنػػي سػػكيؼ – المنيػػا –
أسيكط  -بني سكيؼ -كادم النيؿ – جنكب الكادم )  ،كبعد إجراء التحميؿ اإلحصائي كالتكزيع النسبي
إلنبعاثات األتربة العالقة الكمية الصادرة مف مداخنيا حيث تبيف األتي:

 بمغت نسبة التكافؽ  %99,74لانبعاثات الصػادرة مػف مػداخف خطػكط اإلنتػاج التػي تتبػع الحػد
القانكني  300ممميجراـ /ـ.3
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 بمغػت نسػػبة التكافػػؽ  %99,04لانبعاثػػات الصػػادرة مػػف مػداخف خطػػكط اإلنتػػاج التػػي تتبػػع الحػػد
القانكني  400ممميجراـ /ـ.3

 بمغػت نسػػبة التكافػػؽ  %87,99لانبعاثػػات الصػػادرة مػػف مػداخف خطػػكط اإلنتػػاج التػػي تتبػػع الحػػد
القانكني  400ممميجراـ /ـ 3لمتكسط ربع ساعة.

 الشركات الكاقعة داخؿ نطاؽ محافظة السكيس:
يقع في نطاؽ محافظات السكيس  4شركات لألسمنت كىي ( السكيس  -الفارج -العربية  -السكيدم )،

كبعد إجراء التحميؿ اإلحصائي كالتكزيع النسبي إلنبعاثات األتربة العالقة الكمية الصادرة مف مداخنيا تبيف
اآلتي:

 بمغت نسبة التكافؽ  %98,44لانبعاثات الصػادرة مػف مػداخف خطػكط اإلنتػاج التػي تتبػع الحػد
القانكني  300ممميجراـ /ـ.3

 بمغػت نسػػبة التكافػػؽ  %99,60لانبعاثػػات الصػػادرة مػػف مػداخف خطػػكط اإلنتػػاج التػػي تتبػػع الحػػد
القانكني  900ممميجراـ /ـ.3

 بمغػت نسػػبة التكافػػؽ  %97,59لانبعاثػػات الصػػادرة مػػف مػداخف خطػػكط اإلنتػػاج التػػي تتبػػع الحػػد
القانكني  400ممميجراـ /ـ.3

 بمغػت نسػػبة التكافػػؽ  %90,94لانبعاثػػات الصػػادرة مػػف مػداخف خطػػكط اإلنتػػاج التػػي تتبػػع الحػػد
القانكني  400ممميجراـ /ـ 3لمتكسط ربع ساعة.

 الشركات الكاقعة داخؿ نطاؽ شبو جزيرة سيناء:
يقػػع فػػي نطػػاؽ محافظ ػة سػػيناء شػػركتاف لألسػػمنت ( سػػيناء الرمػػادم -سػػيناء األبػػيض )  ،كبعػػد إج ػراء
التحميؿ اإلحصائي كالتكزيع النسبي إلنبعاثات األتربة العالقة الكمية الصادرة مف مداخنيا تبيف اآلتي:

 بمغػت نسػػبة التكافػػؽ  %98,46لانبعاثػػات الصػػادرة مػػف مػداخف خطػػكط اإلنتػػاج التػػي تتبػػع الحػػد
القانكني  900ممميجراـ /ـ.3

 بمغػت نسػػبة التكافػػؽ  %97,44لانبعاثػػات الصػػادرة مػػف مػداخف خطػػكط اإلنتػػاج التػػي تتبػػع الحػػد
القانكني  400ممميجراـ /ـ.3
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 .9الحمؿ البيئي إلنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية الصادرة مف المداخف

أ .بحساب أحماؿ التمكث إلنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية الصادرة مف المصػانع المرتبطػة بالشػبكة

كبناء عمى عمميات التحميؿ اإلحصائي
القكمية لرصد اإلنبعاثات الصناعية عمى مستكل الجميكرية
ن
لتمؾ اإلنبعاثات ،أكضحت النتائج مسئكلية سبع مف الشركات الكبرل لألسمنت (القكمية -أسيكط -

ط ػره  -السػػكيس –الفػػارج  -العربيػػة –العامريػػة لألسػػمنت) عػػف  %70مػػف إجمػػالي الحمػػؿ البيئػػي

لانبعاثػػات الصػػادرة كتعػػد مػػف أكبػػر منتجػػي األسػػمنت عمػػي مسػػتكل الجميكريػػة كمػػا ىػػك مكضػػح
بالشكؿ (. )40-4

نسبة مساهمة الشركات فً أحمال الجسٌمات الصلبة الكلٌة الصادرة
من المداخن لعام 2012
المنٌا %1

أسٌوط %12

العامرٌة %7

مصر بنً سوٌف %5

سٌمبور %4

مصر قنا %1

العربٌة %8

القومٌة %16

القطامٌة %4
بورتالند سٌناء %3

السوٌس %8

السوٌدي %3
سٌناء %1
المصرٌة %8
حلوان %5

األسكندرٌة %1

بنً سوٌف %2

طره %11

شكل ( )41-1النسبة المئوية لمساىمة الشركات في أحمال إنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من المداخن خالل عام .2112

ب .كما تالحظ أف اإلنبعاثات الصػادرة مػف مػداخف األفػراف بالمصػانع مسػئكلة عػف  %79مػف إجمػالي
أحماؿ الجسيمات الصمبة الكمية الصادرة عف مداخف شركات األسػمنت خػالؿ عػاـ  9049كمػا ىػك
مكضح بالشكؿ (.)44-4
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نسبة مساهمة المداخن المختلفة فً صناعة األسمنت فً أحمال إنبعاثات الجسٌمات الصلبة الكلٌة خالل عام
2012

طواحٌن األسمنت
%1

المبرد
%13
الباى باص
%14

األفران
%72

الشكل ( :)41-1نسبة مساىمة المداخن المختمفة في صناعة األسمنت في أحمال إنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية خالل
عام .2112

ج .أحماؿ الجسيمات الصمبة الكمية:

تالحظ حدكث إنخفاض ممحػكظ فػي أحمػاؿ اإلنبعاثػات لمجسػيمات الصػمبة الكميػة الصػادرة مػف مػداخف الشػركات
إذ كانت نسبة التحسػف خػالؿ عػاـ  9049عػف عػاـ  ) %6 ( 9008كعػف عػاـ  ، ) %5 ( 9044حيػث يعػد

مؤشر إيجابيان بالرغـ مف زيادة عدد المداخف التػي يػتـ رصػدىا كاضػافتيا كنقػاط رصػد ذاتػي لمشػبكة القكميػة
ذلؾ
ان

لرصد اإلنبعاثات الصناعية.

مؤشرات شركات األسمده خالل :2112
ػاء عمػى عمميػات الرصػد الػذاتي المسػتمر عمػى مػدار  94سػاعة إلنبعاثػات الجسػيمات الصػمبة الكميػة الصػادرة
بن ن

مف مداخف الشركات المرتبطة بالشبكة القكمية لرصد اإلنبعاثات الصناعية عمى مستكل الجميكرية ،فقد تـ تقييـ
عمػػى أسػػاس مػػدل تكافػػؽ اإلنبعاثػػات الصػػادرة مػػع الحػػدكد القص ػكل المنصػػكص عميػػو قانكنػػا بالالئحػػة التنفيذيػػة
لقانكف البيئة رقـ  4لسنة  9004كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة . 9009
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مدى توافق اإل نبعاثات الصادرة طبقاً لمحد األقصى المنصوص عميو قانوناً:
 .4بمغ ػػت نس ػػبة التكاف ػػؽ  %400إلنبعاث ػػات الجس ػػيمات الص ػػمبة الكمي ػػة الص ػػادرة م ػػف م ػػداخف ش ػػركات
األسػػمدة كالمتصػػمة بالشػػبكة القكميػػة لرصػػد اإلنبعاثػػات الصػػناعية كىػػى شػػركات (مكبكػػك ،حمػكاف ،أبػػك

زعبػػؿ) كمػػا ىػػك مكضػػح بالشػػكؿ ( )49-4مػػع م ارعػػاة أنػػو ليسػػت كػػؿ مػػداخف تمػػؾ الشػػركات مرتبطػػة
بالشبكة.

التوزٌع التكراري إلنبعاثات الجسٌمات الصلبة الكلٌة من مداخن شركات األسمده خالل
عام 2012
120
100
80
النسبة %

60
40
20
0
أكبر من 300

من  101إلى 200

من  201إلى 300

من  0إلى 100

ملٌجرام  /متر كعب

شكل رقم ( )42-1التوزيع التكراري إل نبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من بعض مداخن شركات األسمدة خالل عام 2112

 .9بمغت نسبة التكافػؽ  %99,67النبعاثػات ثػاني أكسػيد الكبريػت الصػادرة مػف مػداخف شػركة السػكيس
لألسمدة كالمتصمة بالشبكة القكمية لرصد اإلنبعاثات الصناعية كما ىك مكضح بالشكؿ (.)43-4
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التوزٌع التكراري إلنبعاثات ثانً أكسٌد الكبرٌت من وحدات إنتاج الحامض
70.00
60.00
50.00
النسبة %

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
أكبر من 1500

من  501إلى 1000

من  1001إلى 1500

من  0إلى 500

ملٌجرام  /متر كعب

شكل رقم ( )43-1التوزيع التكراري إل نبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من بعض مداخن شركة السويس لألسمدة خالل عام 2112

مؤشرات مصانع البتروكيماويات (أسود الكربون) خالل :2112
ػاء عمػى عمميػات الرصػد الػذاتي المسػتمر عمػى مػدار  94سػاعة إلنبعاثػات الجسػيمات الصػمبة الكميػة الصػادرة
بن ن

ػاء
مف مداخف الشركات المرتبطة بالشبكة القكمية لرصد اإلنبعاثات الصناعية عمى مستكل الجميكرية ،فقد تػـ بن ن
عمػػى أسػػاس مػػدل تكافػػؽ اإلنبعاثػػات الصػػادرة مػػع الحػػدكد القص ػكل المنصػػكص عميي ػا قانكنػػا بالالئحػػة التنفيذيػػة
لقانكف البيئة رقـ  4لسنة  9004كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة . 9009
مدى توافق االنبعاثات الصادرة طبقاً لمحد األقصى المنصوص عميو قانوناً:
بمغػػت نسػػبة التكافػػؽ  %97,48إلنبعاثػػات الجسػػيمات الصػػمبة الكميػػة الصػػادرة مػػف مػػداخف شػػركة أسػػكد الكربػػكف
المتصمة بالشبكة القكمية لرصد اإلنبعاثات الصناعية كما ىك مكضح بالشػكؿ ( )44-4مػع األخػذ فػى اإلعتبػار
بأنو ليست كؿ مداخف الشركة مرتبطة بالشبكة.
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التوزٌع التكراري إلنبعاثات شركات البتروكٌماوٌات (أسود الكربون)
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شكل رقم ( )44-1التوزيع التكراري إل نبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من بعض مداخن شركة أسود الكربون خالل عام 2112

 7.1اإل نبعاثات الصادرة من عوادم المركبات
 .4يشيد العالـ اآل ف الكثير مف التغيرات كالككارث البيئية التي يرجع معظميا إلى تدخؿ اإلنساف في الطبيعة
بالشكؿ الذم أدل إلى حدكث تغير في الكثير مف خصائصيا  ،فقد أدت الزيادة في أعداد السكاف بشكؿ

كبير كالنمك الصناعي كالتطكر التكنكلكجي كاستيالؾ اإلنساف لممكارد الطبيعية إلى حدكث خمؿ بيئي .
كيعد تمكث اليكاء أحد أىـ ىذه الككارث البيئية في العالـ بصفة عامة  -كفي مصر بصفة خاصة – كيمثؿ

أىـ القضايا التي يجب اإلىتماـ بيا.

 .9تساىـ العكادـ الصادرة مف كسائؿ النقؿ في مصر بالنصيب األكبر في تمكث اليكاء  -خاصة ب قميـ القاىرة
الكبرل  -الذم يعاني مف كثافة سكانية عالية أدت إلى حدكث كثافة مركرية عالية كزيادة في أعداد
المركبات عف الطاقة اإلستيعابية لمطرؽ  ،ككؿ ىذا أدل في النياية إلى تمكث اليكاء بالعديد مف الممكثات
التي ليا تأثيرات ضارة سكاء عمى النظاـ البيئي المحيط أك الصحة العامة لممكاطنيف.

 .3تساىـ العكادـ الصادرة مف كسائؿ النقؿ ب قميـ القاىرة الكبرل بنسبة  %33مف إجمالي أحماؿ تمكث اليكاء
باألتربة الصدرية العالقة ( ، )PM9.5كذلؾ طبقان لدراسة تنسيب الممكثات لمصادرىا التي قاـ بتنفيذىا جياز

شئكف البيئة عاـ  9040عف مدل مساىمة المصادر المختمفة في تمكث اليكاء ب قميـ القاىرة الكبرل كما
ىك مكضح بالشكؿ رقـ (.)45-4
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نسبة مساهمة المصادر المتحركة فً تلوث الهواء باألتربة الصدرٌة العالقة بإقلٌم القاهرة الكبرى
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شكل رقم ( : )45-1يوضح نسبة مساىمة المصادر المتحركة في تموث اليواء باألتربة الصدرية العالقة بالقاىرة الكبرى

 .4زادت أعداد المركبات المرخصة في جميكرية مصر العربية خالؿ عاـ  9049إلى حكالي  6,7مميكف
مركبة مقارنة بحكالي  6,5مميكف مركبة عاـ  9044أم بمعدؿ زيادة بمغ حكالي 9ك 0مميكف مركبة عف
العاـ الماضي كما ىك مكضح بالشكؿ رقـ (.)46-4

زٌادة العدد الكلً للمركبات المرخصة فً مصر خالل الفترة ()2102-6002
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شكل رقم ( : )46-1يوضح زيادة العدد الكمي لممركبات المرخصة عمى مستوى الجميورية

المصدر  :اإلدارة العامة لممرور – وزارة الداخمية
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 .5بمغت أعداد السيارات الخاصة (المالكي) المرخصة بجميع محافظات الجميكرية حتى عاـ  9049إلى
حكالي  3,9مميكف سيارة كىي تمثؿ العدد األكبر مف إجمالي أعداد المركبات المرخصة عمى مستكل
محافظات الجميكرية  ،تمييا المكتكسيكالت حيث يصؿ عددىا إلى  4,7مميكف مكتكسيكؿ ،ثـ سيارات

النقؿ حيث يصؿ عددىا إلى  0,9مميكف سيارة نقؿ  ،ثـ سيارات التاكسي كالميكركباص حيث يصؿ عددىا
إلى  0,3مميكف سيارة  ،كأخي انر األتكبيسات حيث يصؿ عددىا إلى  0,4مميكف أتكبيس كما ىك مكضح
بالشكؿ رقـ (.)47-4

أعداد المركبات المرخصة طبقا ً لنوع الترخٌص بجمٌع محافظات الجمهورٌة
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شكل رقم ( : )46-1يوضح زيادة العدد الكمي لممركبات المرخصة عمى مستوى الجميورية

المصدر  :اإلدارة العامة لممركر – ك ازرة الداخمية

 .6مف الشكؿ السابؽ نجد أف نسبة السيارات الخاصة (المالكي) تصؿ إلى  % 48مقارنة بباقي المركبات
كالتي تصؿ نسبتيا إلى  ، % 59كىذه األعداد الكبيرة مف السيارات المالكي التي تجكب شكارع القاىرة

الكبرل أدت إلى زيادة كؿ مف حدة اإلختناقات المركرية باإلضافة إلى إستيالؾ كميات كبيرة مف الكقكد
التقميدم في ظؿ الظركؼ اإلقتصادية الحالية التي تمر بيا البالد.

 .7كفي ظؿ زيادة اإلنبعاثات الصادرة مف المركبات ف ف ك ازرة الدكلة لشئكف البيئة تقكـ بالعديد مف البرامج التي
مف شأنيا خفض التمكث الناتج عف ىذا المصدر.

كمف البرامج التي تـ تنفيذىا لمحد عف التمكث الناتج مف عكادـ المركبات-:
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 1-7-1مشروع إستدامة النقل في مصر
 .4تـ البدء في تنفيذ ىذا المشركع عاـ  9009بالتعاكف مع كؿ مف مرفؽ البيئة العالمي  GEFكبرنامج

األمـ المتحدة اإلنمائي  ، UNDPبيدؼ خفض تمكث اليكاء الناتج مف قطاع النقؿ في مصر،

كبالتالي خفض انبعاثات غازات اإلحتباس الحرارم الناتجة مف ىذا القطاع  ،باإلضافة إلى تكفير
إستيالؾ الكقكد كالتشجيع عمى إستخداـ كسائؿ النقؿ العاـ كتحقيؽ إنسياب لممركر عمى بعض المحاكر
اليامة.

 .9كيتضمف ىذا المشركع تنفيذ عدة مككنات بالتعاكف مع الك ازرات كالمحافظات كاألجيزة المعنية لارتقاء
بمنظكمة النقؿ في مصر كالحد مف المشاكؿ الناتجة عف تأثير زيادة كثافة المركر عمى البيئة المحمية

كتدىكر نكعية اليكاء كاختناقات المركر  ،كتشمؿ ىذه المككنات:

أ .إنشاء خطكط أتكبيس حديثة ذات مستكل عػالي يقػكـ بتشػغيميا القطػاع الخػاص كذلػؾ لتخفيػؼ حػدة
االختناقات المركرية كتقميؿ إستخداـ السيارات الخاصة.

ب .إنشاء مسارات لممشاة كالدراجات بمدينتي الفيكـ كشبيف الككـ لتشجيع ىذه الكسيمة الصديقة لمبيئة
كتشجيع صناعة تجميع كبيع كاصالح الدراجات بتمؾ المناطؽ.

ج .إستحداث أنظمة إلدارة كتنظيـ المركر إلعطاء أكلكية لحركة أتكبيسات النقؿ العاـ كتسييؿ التردد
عمى جراجات إنتظار السيارات بالمناطؽ المركزية بكسط القاىرة  ،مف خالؿ كضع إشارات
إلكتركنية متغيرة الرسالة عمى المحاكر اليامة لتكضيح أماكف تمؾ الجراجات مع تكفير خدمة نقؿ
مجانية بكاسطة الميكركباصات لنقؿ األفراد مف ىذه الجراجات إلى كسط المدينة أك أقرب محطة

لمترك األنفاؽ.

د .كضع نظاـ إلدارة كتشغيؿ شاحنات البضائع عمى الطرؽ الرئيسية مف خالؿ تشجيع إنشاء
محطات تبادلية لمبضائع عمى أطراؼ المدف  ،يتـ فييا تفريغ حمكالت الشاحنات الكبيرة كنقميا إلى

داخؿ المدف مف خالؿ سيارات نقؿ صغيرة لمحد مف سير المكريات الكبيرة داخؿ المدف.

ق .إعداد دراسة ميدانية لتقدير حجـ اإلنبعاثات الممكثة لميكاء الناتجة مف المركبات الصغيرة المالكي
كالتاكسي في القاىرة الكبرل  ،باإلضافة إلى تدريب كرفع كفاءة كقدرات العامميف بقطاع النقؿ.
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صورة رقم ( : )2-1توضح مسار الدراجات بإستخدام

صورة رقم ( : )1-1توضح مسار األتوبيسات الجديدة

الفواصل والعالمات األرضية

صورة رقم ( : )3-1توضح نظام اإلشارات اإللكترونية

صورة رقم ( : )4-1توضح المحطات التبادلية لنقل

متغيرة الرسالة

البضائع

ك .إستصدار المكافقات الخاصة بتنفيذ المشركع مف كؿ مف كزارات (النقؿ – الداخمية – اإلسكاف
كالمرافؽ كالتنمية العمرانية) كمحافظات القاىرة كالجيزة كالفيكـ كالمنكفية  ،حيث سيتـ طرح تمؾ

األعماؿ عمى القطاعيف العاـ كالخاص إلتخاذ اإلجراءات لتنفيذ الزيارات الميدانية كالتصميمات

اليندسية لممكاقع التي سيتـ فييا تنفيذ المشركع  ،كقد حدث تأخير في تنفيذ بعض مككنات

المشركع نتيجة لمظركؼ السياسية بعد ثكرة  95يناير كالتغيي ارت التي تمت لمسادة الكزراء
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كالمحافظيف أكثر مف مرة كاعادة شرح المشركع كمخرجاتو لممسئكليف إلتخاذ الالزـ كالمكافقة عمى
تنفيذ المشركع.

ز .تـ حساب معامؿ إ نبعاث المركبات التي تعمؿ بكقكد البنزيف بالقاىرة الكبرل بناء عمى القياسات

الميدانية لعدد  99مركبة  ،كذلؾ ضمف أعماؿ المككف الخامس كالخاص ب عداد دراسة ميدانية

لتقدير حجـ اإلنبعاثات الممكثة لميكاء كالناتجة مف المركبات الصغيرة.

ح .تـ دراسة كتقييـ العركض الفنية كالمالية المقدمة فى المناقصة العالمية إلختيار أحد المكاتب
اإلستشارية لتبني حساب معامؿ إنبعاث المركبات التي تعمؿ بكقكد السكالر بالقاىرة الكبرل  ،كذلؾ

ضمف أعماؿ المككف الخامس كالخاص ب عداد دراسة ميدانية لتقدير حجـ اإلنبعاثات الممكثة لميكاء

كالناتجة مف مركبات النقؿ  ،كقد تـ ترسية المناقصة عمى شركة سيتس المبنانية كاجراء التعاقد
معيا عمى إعداد الدراسة الميدانية إلستنتاج معامؿ انبعاث المركبات التي تعمؿ بالسكالر.

ط .يعد ىذا المشركع أحد المشركعات التجريبية التي تنفذىا ك ازرة الدكلة لشئكف البيئة بيدؼ تشجيع
إ ستخداـ كسائؿ النقؿ الجماعي كخاصة الصديقة لمبيئة كذات الخدمة المتميزة كالتي تحقؽ السيكلة
المركرية  ،كيتطمب التكسع في تنفيذ مثؿ ىذه المشركعات إىتماـ الجيات المعنية بالدكلة بتكفير

كسائؿ نقؿ جماعي لمركاب تككف صديقة لمبيئة كذات خدمة متميزة بشكؿ يجذب أصحاب السيارات
المالكي كيشجعيـ عمى ترؾ سياراتيـ الخاصة كاستخداـ كسائؿ النقؿ الجماعي  -كفي النياية
يككف اليدؼ خفض إستيالؾ الكقكد كبالتالي خفض التمكث الصادر عف عكادـ المركبات.

 2-7-1مشروع إستبدال التاكسيات القديمة بالقاىرة الكبرى
 .4تـ إستبداؿ حكالي  40,893تاكسي قديـ بآخر جديد كاخراجيـ تمامان مف الخدمة منذ بداية تنفيذ المشركع
بك ازرة المالية حتى نياية عاـ .9049

 .9تقكـ ك ازرة الدكلة لشئكف البيئة بالمشاركة في متابعة أعماؿ التخريد كاعادة التدكير لمتاكسيات المستبدلة مف
خالؿ المشركع بالتعاكف مع كؿ مف ك ازرة الداخمية كصندكؽ الخدمات الحككمية بك ازرة المالية  ،كقد تـ

التخريد الفعمي كاعادة التدكير لحكالي  40.364تاكسي قديـ.
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صورة رقم ( : )5-1توضح التاكسي الجديد

صورة رقم ( : )6-1توضح عممية تخريد التاكسيات القديمة

 .3يعد المشركع القكمي إلستبداؿ التاكسيات القديمة ب قميـ القاىرة الكبرل الذم تبنتو الحككمة المصرية متمثمة
في كزارت المالية كالداخمية كالدكلة لشئكف البيئة كبالتعاكف مع البنكؾ الكطنية كالشركات المنتجة لمسيارات

كبير ككاف ليا مردكد إيجابي مف الناحية البيئية
ان
مف المشركعات القكمية الرائدة التي حققت نجاحان

كاإلقتصادية كاإلجتماعية.

 .4كمف الضركرم تعميـ فكرة المشركع ليشمؿ إستبداؿ جميع التاكسيات التي مضى عمى صنعيا عشركف
عامان بجميع محافظات الجميكرية  ،باإلضافة إلى إستبداؿ كسائؿ النقؿ األخرل مثؿ إستبداؿ

الميكركباصات القديمة التي مضى عمى صنعيا عشركف عامان كاستبداؿ المكتكسيكالت ذات المحركات
ثنائية األشكاط كغيرىا مف كسائؿ النقؿ المتيالكة التي يصدر عنيا حجـ كبير مف اإلنبعاثات الممكثة لمبيئة.

 .5ككذلؾ مف الضركرم إقامة منشأة متكاممة كمتخصصة في تخريد كاعادة تدكير المركبات القديمة المكينة
التي تتسبب في تمكث البيئة كتعطيؿ المركر بجميع أنكاعيا (تاكسيات – ميكركباصات – سيارات مالكي

– السيارات الناتجة مف الحكادث – مكتكسيكالت – كغيرىا)  ،عمى أف يراعى فييا جميع اإلشتراطات الفنية
كالبيئية لضماف التخريد كاعادة التدكير اآلمف كاإلستفادة المثمى مف المركبات المكينة.

 3-7-1برنامج فحص عادم المركبات عمى الطرق
 .4تقكـ ك ازرة الدكلة لشئكف البيئة كبالتعاكف مع كؿ مف اإلدارة العامة لممركر كاإلدارة العامة لشرطة البيئة
كالمسطحا ت المائية بك ازرة الداخمية بتنفيذ حمالت مشتركة لفحص عادـ المركبات عمى الطرؽ ب قميـ

القاىرة الكبرل  ،كايقاؼ السيارات المخالفة كسحب تراخيصيا كتحرير محاضر ضدىا لتجاكزىا لمحدكد

الكاردة بقانكف البيئة رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة .9009
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 .9يتـ منح صاحب السيارة ميمة شير إلصالح المحرؾ كاعادة الفحص مرة أخرل بالمركز الفني لعادـ
المركبات التابع لمك ازرة  ،لمتأكد مف مطابقة إنبعاثاتو مع الحدكد الكاردة بالالئحة التنفيذية لقانكف البيئة

قبؿ السماح لو ب عادة تسيير المركبة مرة أخرل.

صورة رقم ( : )7-1توضح فحص العادم عمى الطريق

 .3تنفيذ ىذا البرنامج منذ عاـ  9005كحتى نياية عاـ  9040حيث يكضح كؿ مف الجدكؿ رقـ ()4-4
كالشكؿ رقـ ( )48-4أعداد مركبات البنزيف كالديزؿ التي تـ فحصيا كأعداد المركبات الناجحة كالراسبة

منيا.

جدول رقم ( : )4-1يوضح أعداد مركبات البنزين والديزل التي تم فحصيا عمى الطريق
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أعداد مركبات البنزٌن والدٌزل التً تم فحصها على الطرٌق
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شكل رقم ( : )48-1يوضح أعداد مركبات البنزين والديزل التي تم فحصيا عمى الطريق

 .4كنظ انر لما تشيده البالد مف ظركؼ سياسية بعد ثكرة  95يناير كتفرغ معظـ اإلدارات التابعة لجياز
الشرطة في مياـ أخرل صعبة  ،فقد إنخفض معدؿ تنفيذ البرنامج بدرجة كبيرة منذ بداية الثكرة كما ىك

مكضح بالشكؿ رقـ ( ،)49-4كقد أدل ىذا اإلنخفاض في معدؿ تنفيذ البرنامج كالمراقبة المستمرة عمى

إنبعاثات المركبات بالمياديف داخؿ إقميـ القاىرة الكبرل كعمى الطرؽ السريعة إلى زيادة العكادـ الصادرة

مف المركبات كبالتالي زيادة نسب الممكثات الناتجة مف قطاع النقؿ.

 تـ خالؿ عاـ  9044بعد الثكرة  :فحص عدد  9340مركبة ديزؿ كبنزيف عمى الطريؽ بالتعاكف
مع شرطة البيئة كالمسطحات المائية خالؿ فترة السحابة السكداء ،إجتاز الفحص منيا عدد 4446

مركبة ديزؿ كبنزيف بينما لـ يجتز الفحص عدد  894مركبة ديزؿ كبنزيف  ،كتـ تكعية قائدم
المركبات بأىمية ضبط محرؾ السيارة لخفض إنبعاثات العادـ الصادرة منو.

 تـ خالؿ عاـ  9049بعد الثكرة  :فحص عدد  9499مركبة عمى الطريؽ بالتعاكف مع كؿ مف
شرطة البيئة كالمسطحات المائية كاإلدارة العامة لممركر خالؿ فترة السحابة السكداء ،اجتاز

الفحص منيا عدد  7974مركبة ديزؿ كبنزيف بينما لـ يجتز الفحص عدد  9448مركبة ديزؿ

كبنزيف ،كتـ سحب الرخصة كتحرير محاضر لممركبات التي تجاكزت انبعاثاتيا الحدكد الكاردة
بقانكف البيئة إلى أف يتـ إصالح المحرؾ كاعادة الفحص مرة أخرل بالمركز الفني لعادـ المركبات.
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أعداد مركبات الدٌزل والبنزٌن التً تم فحصها على الطرٌق خالل عامً  2011و2012
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شكل رقم ( : )49-1يوضح أعداد مركبات الديزل والبنزين التي تم فحصيا عمى الطريق بعد الثورة

 .5كمف المخطط في المرحمة القادمة أف يتـ زيادة عدد الحمالت لتنفيذ البرنامج بالشكؿ الذم يحقؽ
المراقبة التامة إلنبعاثات المركبات عمى الطرؽ ،كيحث قائدم المركبات عمى ضبط محرؾ السيارة حتى
ال يتـ سحب الرخصة كدفع الغرامة.

 4-7-1برنامج فحص أتوبيسات ىيئة النقل العام وشركات النقل الجماعي لمركاب
 .4يتـ سنكيان منذ عاـ  9007كحتى اآلف تنفيذ برنامج لفحص جميع األتكبيسات التابعة لييئة النقؿ العاـ
كشركة أتكبيس القاىرة الكبرل المنضمة لمييئة ،كذلؾ في إطار خطة ك ازرة الدكلة لشئكف البيئة لمحد مف

تمكث اليكاء بعادـ المركبات كقد تـ خالؿ عاـ  9049ما يمى:

أ .تنفيذ البرنامج السنكم لفحص أتكبيسات ىيئة النقؿ العاـ كشركة أتكبيس القاىرة الكبرل المنضمة

لمييئة كالتي يصؿ عددىا إلى  3373أتكبيس مقارنة بفحص عدد  3694أتكبيس عاـ 9044
كفحص عدد  3677أتكبيس عاـ .9040

ب .أكضحت نتائج الفحص لألتكبيسات عاـ  9049نجاح حكالي  %44مف إجمالي أعدد األتكبيسات
التابعة لييئة النقؿ العاـ كشركة أتكبيس القاىرة الكبرل بينما كانت نسبة األتكبيسات التي لـ تجتز

الفحص حكالي  %36كبمغت نسبة األتكبيسات المعطمة حكالي  %93مف إجمالي أعداد
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األتكبيسات التابعة لييئة النقؿ العاـ كشركة أتكبيس القاىرة الكبرل كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ

( )5-4كالشكؿ رقـ (.)50-4

ج .تـ إخطار ىيئة النقؿ العاـ بنتائج الفحص كأرقاـ األتكبيسات الراسبة ،حيث تـ إعداد برنامج إلعادة
فحص كؿ مف األتكبيسات الراسبة في الفحص البيئي كالمعطمة ،كذلؾ بعد إجراء عمميات

اإلصالح كالصيانة كاعادة تشغيميا مرة أخرل بمعرفة الييئة.
جدول رقم ( : )5-1نتائج فحص أتوبيسات ىيئة النقل العام
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شكل رقم ( : )51-1يوضح برنامج فحص األتوبيسات خالل عام 2112
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أعداد األتوبٌسات

3000

 .9تـ خالؿ عاـ  9049كألكؿ مرة تنفيذ برنامج لفحص جميع األتكبيسات التابعة لشركات النقؿ الجماعي
لمركاب كعددىا  9شركات ب جمالي  845أتكبيس ،كذلؾ في إطار خطة ك ازرة الدكلة لشئكف البيئة لمحد
مف تمكث اليكاء بعادـ المركبات  ،كقد جاءت نتائج الفحص كاآلتي ككما ىك مكضح بالشكؿ رقـ (-4

:)54

أ .اجتاز الفحص عدد  389أتكبيس بنسبة بمغت حكالي  %47مف إجمالي أعداد األتكبيسات
بالشركات.

ب .لـ يجتز الفحص عدد  397أتكبيس بنسبة بمغت حكالي  %40مف إجمالي أعداد األتكبيسات
بالشركات.

ج .عدد األتكبيسات المعطمة التي لـ يتـ فحصيا  406أتكبيس بنسبة بمغت حكالي  %43مف إجمالي
أعداد األتكبيسات بالشركات.
برنامج فحص أتوبٌسات شركات النقل الجماعً للركاب
خالل عام 2012
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شكل رقم ( : )51-1يوضح برنامج فحص أتوبيسات شركات النقل الجماعي لمركاب خالل عام 2112

 .3كفي إطار خطة إحالؿ أتكبيسات ىيئة النقؿ العاـ القديمة كالمنتيية الصالحية بأتكبيسات جديدة:

أ .قامت ىيئة النقؿ العاـ ب عداد خطة لتطكير الييئة عمى ثالث مراحؿ تشمؿ إحالؿ عدد 4400
أتكبيس قديـ بآخر جديد يعمؿ بكقكد السكالر المطابؽ لممكاصفات األكربية بنظاـ اليكرك  IIIمف

خالؿ بنؾ االستثمار القكمي ،كقد تـ اإلنتياء مف تنفيذ المرحمة األكلي كتكريد عدد  500أتكبيس
جديد يعمؿ بنظاـ اليكرك  ، IIIكيتـ حاليان إستكماؿ تنفيذ المرحمتيف الثانية كالثالثة كالخاصة بتكريد

عدد  600أتكبيس يعمؿ بنظاـ اليكرك .III
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ب .قامت ىيئة النقؿ العاـ بتشجيع برنامج إستخداـ الغاز الطبيعي ككقكد في كسائؿ النقؿ مف خالؿ
تكريد أتكبيسات جديدة تعمؿ بالغاز الطبيعي ،كقد تـ زيادة أعداد أتكبيسات ىيئة النقؿ العاـ التي

تعمؿ بالغاز الطبيعي إلى  305أتكبيس بالقاىرة الكبرل كاإلسكندرية ،كانشاء عدد  7محطات

لتمكيف الغاز الطبيعي (عدد  4محطات تابعة لمييئة بالقاىرة  +عدد  3محطات تابعة لمييئة
باإلسكندرية) كجارم إنشاء محطتيف أخرتيف بالقاىرة.

صورة رقم ( : )7توضح األتوبيسات الجديدة بالييئة

 5-7-1برنامج إستخدام الغاز الطبيعي كوقود في وسائل النقل
 .4قامت شركات الغاز الطبيعي التابعة لك ازرة البتركؿ بتنفيذ مشركع الكارت الذكي الذم يتيح لصاحب
السيارة التمكيؿ الالزـ لتحكيؿ سيارتو لمعمؿ بالغاز الطبيعي دكف دفع أم مقدـ  ،حيث يتـ خصـ قيمة

التحكيؿ عمى مراحؿ مف فارؽ أسعار البنزيف كالغاز الطبيعي.

 .9تـ تحكيؿ عدد  94,885مركبة خالؿ عاـ  9049ليصؿ عدد المركبات التي تـ تحكيميا لتعمؿ بالغاز
الطبيعي إلى  480,885مركبة كما ىك مكضح بالشكؿ رقـ (.)59-4

 .3تـ زيادة عدد كؿ مف محطات تمكيف الغاز الطبيعي إلى  460محطة ،ككذلؾ عدد مراكز تحكيؿ
مركز كما ىك مكضح بالشكؿ رقـ (.)53-4
السيارات لمعمؿ بالغاز الطبيعي إلى 70
ان

17

زٌادة أعداد المركبات التً تعمل بالغاز الطبٌعً
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شكل رقم ( : )52-1يوضح زيادة عدد المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي

زٌادة أعداد محطات التموٌن ومراكز التحوٌل
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شكل رقم ( : )53-1يوضح زيادة عدد محطات التموين ومراكز التحويل
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 8-1نوبات تموث اليواء الحاد خالل عام 2112
تعتبر نكبات تمكث اليكاء الحادة مف المشاكؿ المزمنة عمى المستكل العالمي ك التي تحدث خالؿ أكقات مختمفة
مف العاـ ،كالتي يرتبط حدكثيا في مصر خالؿ فصؿ الخريؼ كخاصة بعد إنتياء مكسـ حصاد زراعات األرز
بمناطؽ الدلتا كلجكء المزارعيف لمتخمص مف مخمفات قش األرز عف طريؽ الحرؽ المكشكؼ ،مما يسيـ في
إ رتفاع نسب التمكث في الدلتا كالذم ينتقؿ مع الرياح السائدة في ىذا التكقيت مف العاـ إلي مناطؽ القاىرة
الكبرل محممةن بتمؾ الممكثات.
كبدأت تمؾ الظاىرة كالتي يطمؽ عمييا (السحابة السكداء) كظاىرة مزمنة بالقاىرة الكبرل منذ عاـ  4998خالؿ
فصؿ الخريؼ مما دفع جياز شئكف البيئة كالمراكز البيئية إلي دراسة ىذه الظاىرة كمعرفة أسبابيا كاعداد
الحمكؿ لمكاجيتيا ،كقد أكدت جميع الدراسات لممراكز البحثية المختمفة كالخبراء بجياز شئكف البيئة أف أسباب
حدكث تمؾ الظاىرة يرجع إلى عدة عكامؿ أساسية ىي:
 1-8-1العوامل الجوية وحاالت اإل نقالب الحراري
كتفسر ىذه العكامؿ بحدكث تقمص في الطبق ػػة اليكائية الحػػاممة لمممكثػات إلي مسػتكيات دنيا تصؿ إلي أق ػػؿ مف
متر فكؽ سػطح األرض ،بجانب إستقرار معامالت تقمب الرياح كاتجاىاتيا مف الجيات الشمػالية كالشمالية
 50ان
الشرقية إلى الجنكبية كالجنكبية الغربية  ،كزيػادة نسب الرطػكبة لتصؿ إلي معدالت مرتفعة جدا خالؿ بعض
األكقات.
2-8-1الطبيعة الجغرافية
تساىـ الطبيعة الجغرافية بشكؿ مباشر كعامؿ مساعد في اإلحساس بيذه النكبات بشكؿ كاضح في إقميـ القاىرة
الكبرل حيث تقع محافظات القاىرة كالجيزة ك القميكبية ك حمكاف في منخفض مستطيؿ عمى جانبي النيؿ يمتد
مف شػػب ار شماال إلى حمكاف جنكبا  ،حيث يساعد ىذا الكضع الجغرافي في تأثير المنخفض الجكم القائـ في
حينو كمصب لمرياح المحممة بالممكثات النػاتجة عف األنشطة البشرية المختمفة كتؤدم إلي زيادة اإلحساس بتمؾ
النكبات خاصة عند انخفاض إرتفاع طبقة الخمط.

11

وبدراسة وتحميل مؤشرات نوعية اليواء لنتائج الرصد خالل فترة الخريف (سبتمبر -أكتوبر – نوفمبر

 )2112فقد تبين اآلتى:

أوالً :منطقة القاىرة الكبرى
يتضح كجكد تحسف نسبي في متكسط تركيز الجسيمات الصمبة أقؿ مف  40ميكركميتر ( ) PM11فى ىكاء
القػػاىرة الكبرل خالؿ تمؾ الفترة مف عاـ  9049مقارنة بعامي  9009ك  9044جدكؿ ( ،)6-4بينما ارتفعت
التركيزات نسبيان عف نتائج الرصد خالؿ عاـ  9040كما في شكؿ ()54-4
جدول ( )6-1مقارنة متوسطات التركيزات لمجسيمات الصمبة أقل من  11ميكروميتر ( )PM11بالقاىرة الكبرى خالل فترة نوبات التموث الحادة لعام
 2112مع نتائج الرصد بأعوام 2111 – 2111 -2119
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مقارنة المتوسط العام للتركٌزات خالل الفترة من  1سبتمبر وحتى  10نوفمبر لعام  2012مع األعوام السابقة بمناطق القاهرة الكبرى
2010
2012

300

2009
2011

الحد األقصى للمتوسط الٌومً قانونا ً  150مٌكروجرام/م3

250

150
100
50

التركٌز مٌكروجرام/م3

200

0
مدٌنة نصر

المعصرة

قصر العٌنً

الجٌزة

التبٌن

القللً

مصر
الجدٌدة

معهد ناصر

المهندسٌن

المعادي

أكتوبر

المحطة

شكل ( )54-1مقارنة متوسطات التركيزات لمجسيمات الصمبة أقل من  11ميكروميتر بالقاىرة الكبرى خالل فترة نوبات التموث الحادة لعام 2112
مع نتائج الرصد بأعوام 2111 – 2111 -2119

أكضحت نتائج رصد الجسيمات الصمبة أقؿ مف  40ميكركميتر بمناطؽ القاىرة الكبرل عمى مػدار فتػرة الخريػؼ خػالؿ
األعػكاـ مػػف  9009كحتػػي  9049أف معػػدؿ التجػػاكز لممعيػػار اليػػكمي قػػد انخفػػض نسػػبيان فػػي بعػػض المكاقػػع عمػػى مػػدار
تمؾ األربع سنكات ،كلكف يالحظ استمرار معدؿ التجاكز بذات المستكم في المكاقع المركرية كما ىػك مكضػح فػي شػكؿ
مقارنة بٌن عدد األٌام التً تجاوز فٌها المتوسط الٌومً الحد األقصى قانونا خالل الفترة من أول سبتمبر وحتى  10نوفمبر لعام  2012مع
األعوام الثالث السابقة بمناطق القاهرة الكبرى
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شكل ()55-1مقارنة عدد أيام التجاوز لمحد األقصى المسموح بو قانوناً خالل فترة نوبات التموث الحادة لعام  2112مع نتائج الرصد بأعوام
( )2111 -2119بالقاىرة الكبرى
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(.)55-4
ثانياً :منطقة الدلتا
 يتضػػح كجػػكد تحسػػف كبيػػر فػػي نتػػائج الرصػػد جػػدكؿ ( )7-4خػػالؿ عػػاـ  9049مقارنػػة بنتػػائج الرصػػد بػػأعكاـ
 9009ك  9040ك  9044كما في شكؿ ()56-4
جدول ( )7-1مقارنة متوسطات التركيزات لمجسيمات العالقة بالدلتا خالل فترة نوبات التموث الحادة لعام  2112مع نتائج الرصد بأعوام -2119
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شكل ( )54-1مقارنة متوسطات التركيزات لمجسيمات العالقة بالدلتا خالل فترة نوبات التموث الحادة لعام  2112مع نتائج الرصد بأعوام
2111 - 2111 -2119
12
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 انخفاض عدد األياـ التي تجاكز فييا المتكسط اليكمي لتركيز الممكثات الحد األقصى المسمكح بػو قانكنػان بمنػاطؽ
الدلتا عمى مدار فترة نكبات تمػكث اليػكاء عػاـ  9049بالمقارنػة بػاألعكاـ السػابقة مػف  9009كحتػي  ،9044كمػا
ىك مكضح بالشكؿ (.)57-4
مقارنة بٌن عدد األٌام التً تجاوز فٌها المتوسط الٌومً الحد األقصى قانونا خالل الفترة من أول سبتمبر وحتى  10نوفمبر لعام  2012مع
األعوام الثالث السابقة بمناطق الدلتا
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شكل ( )57-1مقارنة عدد أيام التجاوز لمحد األقصى المسموح بو قانوناً خالل فترة نوبات التموث الحادة لعام  2112مع
نتائج الرصد بأعوام ( )2111 -2119بمناطق الدلتا

مقارنة نسب توافق متوسطات التركيز مع المعيار اليومي الوارد بالقانون خالل فترة تموث اليواء الحادة
بالقاىرة الكبرى والدلتا ألعوام  2111-2111-2119مع نتائج الرصد لعام 2112
بمقارنة نسب تكافؽ المتكسطات اليكمية مع الحد المسمكح بو قانكنان  450ميكركجراـ/ـ 3عمى مدار األعكاـ مف
 ،9049 -9009تبيف كجكد تحسف كبير في معدالت التكافؽ مع المعيار اليكمي ،حيث كانت نسبة التكافؽ مع
المعيار بالقاىرة الكبرل كالدلتا في حدكد ( )%69-60عمى الترتيب خالؿ فترة نكبات التمكث الحاد مف عاـ
 ، 9049بنسبة تحسف قاربت  %8بالقاىرة الكبرل ،ك  %44بمناطؽ الدلتا مقارنة بعاـ األساس  9009كما
في الشكؿ (.)58-4
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مف الكاضح إنخفاض التمكث فى مناطؽ الدلتا خالؿ خريؼ ، 9049كقد يرجع ذلؾ الى إتجاه السيطرة عمى
حرؽ قش األرز كاستفادة المزارعيف كالشركات مف القش المجمع كمجيكدات ك ازرة البيئة فى االستفادة منو.
مقارنة نسب التوافق مع المعٌار الٌومً بالقانون لألعوام 2012 - 2009
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شكل ()58-1مقارنة نسب توافق متوسطات التركيز مع المعيار اليومي الوارد بالقانون خالل فترة نوبات التموث الحادة لعام  2112بأعوام
( )2111 -2119بالقاىرة الكبرى والدلتا

تصنيف حالة تموث اليواء خالل أيام الفترة طبقاً لتعريفات اإلنذار المبكر
تراوح عدد أيام الرصد والتي كان بيا متوسط التركيز كما في الشكل (:)59-1


في مستكل النظيف (  99-4ميكركجراـ /مترمكعب ) خالؿ الفترة بيف  44 -9يكـ ببعض المحطات،
تركز أغمب ىذه الفترات خالؿ أياـ العطالت الرسمية ،ال سيما فترة عيد األضحى.

 في مستكل المعتدل (  499-400ميكركجراـ /مترمكعب ) خالؿ الفترة بيف  56 -3يكمان ،فى معظـ أياـ
الرصد طبقان لتعريفات اإلنذار المبكر.

 في مستكل المتوسط (  349-900ميكركجراـ /مترمكعب) خالؿ الفترة بيف  39 -5يكمان مف أياـ الرصد
طبقان لتعريفات اإلنذار المبكر.

 في مستكل التنبيو ( 600-350ميكركجراـ /مترمكعب) خالؿ الفترة بيف  9-4يكمان مف أياـ الرصد طبقان
لتعريفات اإلنذار المبكر.
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مقارنة بٌن متوسط عدد أٌام الحالة العامة للتلوث طبقا ً لتعرٌفات اإلنذار المبكر على مدار الفترة بالمقارنة مع األعوام السابقة
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شكل ( )59-1تصنيف حالة التموث خالل أيام الفترة طبقاً لتعريفات اإلنذار المبكر

 8.1الخطة المستقبمية لتحسين نوعية اليواء:
 1-8-1تطوير الشبكة القومية لرصد مموثات نوعية اليواء في البيئة المحيطة
 .4زيادة عدد محطات رصد ممكثات اليكاء كخاصة المناطؽ التي ال يكجد بيا محطات لمرصد البيئي ،مف
خالؿ إنشاء محطات رصد جديدة كالسعي لتككيف منظكمة متكاممة لمرصد البيئي مف خالؿ ضـ بعض

محطات رصد نكعية اليكاء كالتابعة لبعض الجيات األخرل غير التابعة لمنظكمة جياز شئكف البيئة.

 .9إضافة أجيزة رصد لمممكثات التي ال ترصدىا بعض المحطات مثؿ رصد األكزكف كأكؿ أكسيد الكربكف في
المحطات القائمة التي ال يتـ بيا رصد تمؾ األنكاع مف الممكثات.

 .3إعادة تقييـ مكاقع محطات الشبكة القكمية لرصد ممكثات اليكاء نظ انر لمتغيرات الطارئة عمى تمؾ المكاقع،
كمراجعة معايير إختيار تمؾ المكاقع لمتأكد مف دقة الرصد مع ضركرة تعديؿ أك نقؿ المحطات غير

المرتبطة بمصادر التمكث الصناعية أكعكادـ المركبات أك الحرؽ المكشكؼ فى تمؾ المناطؽ.

 .4إستخداـ نظـ متقدمة في مجاؿ تحميؿ البيانات اإلحصائية مف خالؿ تككيف منظكمة لبحث أكجو تشتت
الممكثات باإلعتماد عمى خرائط مكاقع الرصد الجغرافية.
15

 2-8-1تطوير الشبكة القومية لرصد اإل نبعاثات الصناعية
 .4شركات األسمنت:
أ .إستكماؿ ضـ باقي مداخف شركات األسمنت لمشبكة لرصد الجسيمات الصمبة الكمية كقياس معدؿ
التدفؽ كذلؾ لطكاحيف األسمنت بخطكط إنتاج الشركات البالغ عددىا حكالي  40خط إنتاج.
ب .إستكماؿ رصد كافة الممكثات الناتجة عف صناعة األسمنت مف أكاسيد الكبريت كأكاسيد
النيتركجيف كأكؿ أكسيد الكربكف  ،باإلضافة إلي العكامؿ الفيزيائية كدرجات الح اررة كالضغط
الجكم كمعدؿ التدفؽ لعادـ جميع المداخف المتصمة بالشبكة كالتي سيتـ ربطيا كذلؾ لحساب
األحماؿ البيئية كالتركيز الحقيقي كما كرد بالالئحة التنفيذية المعدلة.
 .9شركات األسمدة:
إستكماؿ عمميات الرصد الذاتي المستمر إلنبعاثات مداخف شركات األسمدة كربطيا بالشبكة
كتشمؿ (الجسيمات الصمبة الكمية  -أكاسيد النيتركجيف  -أكاسيد الكبريت  -فمكريد الييدركجيف
 كبريتيد الييدركجيف  -العكامؿ الفيزيائية). .3شركات البترككيماكيات:
إستكماؿ عمميات الرصد الذاتي المستمر إلنبعاثات مداخف شركات البترككيماكيات كربطيا بالشبكة.
 .4ضـ قطاعات صناعية كبرل أخرل عمى مستكم الجميكرية لمشبكة تتمثؿ في:
أ .شركات تكليد الطاقة الكيربائية البالغ عددىا  98محطة لتكليد الكيرباء .
ب .شركات إنتاج السيراميؾ كالبالغ عددىا  98مصنعان .
ج .شركات إنتاج الحديد الصمب.
د .شركات تكرير البتركؿ كتصنيعو.
ق .قطاعات صناعية أخرل (صناعة الرصاص  ،األلمكنيكـ  ،الزجاج ).........
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المعايير والحدود القصوى إل نبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من المداخن المرتبطة بالشبكة القومية لرصد
اإل نبعاثات من المنشآت الصناعية :
في إطار تعديؿ الالئحة التنفيذية لقانكف البيئة رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بقانكف البيئة رقـ  9لسنة 9009
كاصدار معايير أكثر صرامة مف الحدكد السابقة لمحاكلة الكصكؿ إلي المعايير العالمية تدريجيان ،باإلضافة

إلى تقدير أحماؿ التمكث الصادر بشكؿ دقيؽ ،كبالتالي البدء في تطبيؽ التعكيضات البيئية المنصكص عمييا

قانكنان أل كؿ مرة عمى مستكل القطاع الصناعي ،لذا جارم التنسيؽ كمتابعة الشركات لتنفيذ خطط تكفيؽ
أكضاعيا لتتكافؽ مع معايير الالئحة التنفيذية الجديدة.

 3-8-1الخطة المستقبمية للدارة العامة لعوادم المركبات
 .4التكجو إلى إنشاء مراكز الفحص الفني كالبيئي المتكاممة لممركبات بجميع محافظات الجميكرية كالتي تدار
بمعرفة القطاع الخاص كتحت إشراؼ كؿ مف ك ازرتي الداخمية كالدكلة لشئكف البيئة  ،كذلؾ لرفع كفاءة

برامج فحص عادـ المركبات.

 .9التكجو إلى تنفيذ مشركعات النقؿ األخضر كالمستداـ كالنقؿ الجماعي بالتعاكف مع جميع الك ازرات كالجيات
المعنية.

 .3التكجو إلى تنفيذ مشركعات إستبداؿ المركبات القديمة بجميع أنكاعيا مثؿ إستبداؿ المكتكسيكالت ثنائية
األشكاط المكجكدة بالخدمة حاليان ككذلؾ إستبداؿ الميكركباصات القديمة كغيرىا أسكة بما تـ بمشركع

إستبداؿ التاكسيات القديمة بأخرل جديدة صديقة لمبيئة.

 .4التكجو إلى تحسيف نكعية كقكد الديزؿ المستخدـ في مصر كالكصكؿ إلى نسبة محتكل كبريت  9000جزء
في المميكف بالتعاكف مع ك ازرة البتركؿ.

 .5التكجو إلى إستخداـ بدائؿ الكقكد التقميدم بالمركبات.

 .6إصدار معايير بيئية لانبعاثات الناتجة مف السيارات الجديدة التي تنتج ألكؿ مرة أك يتـ إستيرادىا أك
تجميعيا في مصر.

 .7تنفيذ حمالت تكعية لقائدم المركبات بشأف أىمية المشاركة في تحسيف الكضع البيئي مف خالؿ أىمية

الفحص الفني كالصيانة لممركبات  ،ككذلؾ إستخداـ كسائؿ النقؿ الجماعي لمركاب (المترك – األتكبيسات

– القطارات)  ،كالحد مف ساعات القيادة لمسيارات المالكي لتخفيؼ الحمؿ البيئي كاالزدحاـ المركرم.
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المراجع
 .4اإلدارة العامة لممركر – ك ازرة الداخمية
 .9برنامج فحص عادـ المركبات – جياز شئكف البيئة
 .3مشركع استبداؿ التاكسيات – جياز شئكف البيئة
 .4برنامج فحص عادـ المركبات عمى الطرؽ – جياز شئكف البيئة
 .5برنامج إستخداـ الغاز الطبيعي ككقكد في كسائؿ النقؿ
 .6برنامج تحكيؿ المركبات الحككمية لمعمؿ بالغاز الطبيعي
 .7التقرير السنكم لشبكة رصد االنبعاثات الصناعية
 .8بيانات رصد محطات رصد ممكثات اليكاء التابعة لك ازرة الدكلة لشئكف البيئة
 .9قانكف البيئة رقـ  4لسنة  4994كالمعدؿ بالقانكف رقـ  9لسنة  9009كالئحتو التنفيذيو.
 .40دراسة جرد الممكثات – ىيئة التعاكف الدكلي الياباني (الجايكا)
 .44مكاقع ككالة حماية البيئة األمريكية ( )EPAكمنظمة الصحة العالمية ( )WHOعمى االنترنت.
 .49ك ازرة البتركؿ – شركة الغازات الطبيعية (.)Egas
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الفصؿ الثاني
تغير المناخ

 1-2مقدمة
تعرؼ ظاىرة "تغير المناخ" بأنيا إختالؿ في الظركؼ المناخية المعتادة كالحرارة كأنمػاط الريػاح كاطمطػار التػي تميػز

كؿ منطقة مف اطرض .كتؤدم كتيرة كحجـ التغيرات المناخية الشاممة عمى المػدل الطكيػؿ إلػى تػأثيرات ىاعمػة عمػى

اإلنظمة الحيكية الطبيعيػة كمػا ؤػتؤدم درجػات الحػرارة العاليػة إلػى تغيػر فػي أنػكاع الطقػس كأنمػاط الريػاح ككميػة
اطمطػار كأنكاعيػػا إةػػافة إلػػى زيػػادة إحتماليػػة حػػدكث اطحػداث المناخيػػة المتطرفػػة م ممػػا يػػؤدم إلػػى عكا ػ بيعيػػة

كاجتماعية كا تصادية كاؤعة التأثير ال يمكف التنبؤ بيا.

تعتبر غازات ثاني أكؤيد الكربكف  CO2الميثاف  CH4أكؤيد النيتركز  N2Oمركبات البيركفمكرككربكف PFCs

مركبات الييدركفمكرككربكف  HFCsؤادس فمكريد الكبريت  SF6مف الغازات المؤػببة لظػاىرة التغيػرات المناخيػة

حيث تنشأ تمؾ الغازات مف المصادر اآلتية:

 دكرة الكربكف الطبيعية مف العمميػة التبادليػة لعنصػر الكربػكف المخػزف فػى الجػك كالمحيطػات كاط رض كالكاعنػات
الحية مثؿ عممية التنفس في النبات خاصة الغابات.

 دكرة الميثاف الطبيعية في الغالؼ الجكم كىك ينتج نتيجة عمميات التخمرالالىكاعي لممكاد العةكية.
 الدكرة الطبيعية لمنيتركز.

 ىذا باإلةافة إلى حرؽ الك كد اطحفكرم كالفحـ كالبتػركؿ كالعمميػات الصػناعية مثػؿ إنتػاج اطؤػمدة التكثيػؼ
الزراعي مثؿ زراعات اط رز المغمكرة بالمياه كتربية الماشية كالمخمفات كىي عمميات بشرية المصدر.

كعمى الرغـ مف خطكرة تأثيرات ظاىرة التغيرات المناخية إجتماعيان كا تصاديانم إال أف كثيػ ارن مػف المحممػيف الؤياؤػييف

كاإل تصادييف كخبراء البيعة يركف أف ىناؾ فرصان مكاتية لتطبيؽ تكنكلكجيات التخفيؼ مف كالتكيؼ مع ظػاىرة تغيػر

المناخ.

كىػػك مػػا دفػػع اطمػػـ المتحػػدة عػػاـ  1992خػالؿ مػػة ريػػك دم جػػانيرك بالبرازيػػؿ إلػػى كةػػع إتفا يػػة اطمػػـ المتحػػدة

اإلطاريػػة لمتغيػ ارت المناخيػػة كالػذم يعػػد اليػػدؼ اطؤاؤػػي منيػػا ىػػك " تثبيػػت تركيػزات غػػازات اإلحتبػػاس الحػرارم فػػي
الغالؼ الجكم عند مؤتكل يحكؿ دكف إلحاؽ ةرر بالنظػاـ المنػاخي " كفػي إطػار مشػاركة مصػر لممجتمػع الػدكلي
في مجابية ىذه الظاىرة امت بالتك يع عمى اإل تفا ية في حينو كالتصديؽ عمييا عاـ .1994
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 2-2الجيكد المصرية لمكاجية التغيرات المناخية
 :1-2-2إعداد تقارير اإلبالغ الكطنية إل تفا ية اطمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ
 .1يعمؿ مشركع اإلببلغ الكطني على إنشػء ناػءـ ر ػر إنبعءثػءت كطنػي لاػءزات اإلرتبػءس الرػرارم مػف ملتلػؼ
م ءدرىء بءلتعػءكف كالتنيػيؽ مػ

ءفػ الهيػءت المعنيػ مػف لػبلؿ إبػراـ عػدد مػف مػذ رات التلػءىـ المشػتر بػيف

ك ازرة الدكل لشئكف البيئ كالك ازرات المعني  ،ىذا بءإلضءف إلى الهيءت المعني األلرل.

 .2يتـ التنييؽ مػ كرػدة األكزكف بهيػءز شػئكف البيئػ كمنامػ األمػـ المترػدة للتنميػ ال ػنءعي  UNIDOلتمكيػؿ
كتدبير اللػكادـ  )serversكالبرمهيػءت  )softwareالمطلكبػ لقءعػدة البيءنػءت ،كتػـ كضػ الشػركط المرهعيػ

إلنشء قءعدة البيءنءت المطلكب للبير الت ميـ كلتنليػذ قءعػدة البيءنػءت الكطنيػ لر ػر اإلنبعءثػءت National
) Inventory System (NISبكايط المشركع.

 .3تـ عقد كرشتي عمؿ في مهءؿ ر ر اإلنبعءثءت مف غءزات اإلرتبءس الررارم في شيرم مءيك كيكليك ،2112
كاللتءف تيدفءف إلى تعزير .معرف القدرات الكطني بلطػكات عمليػ ر ػر اإلنبعءثػءت كأىػدافيء كأىميتيػء بءلنيػب

لم ػػر أرػػد أىػػـ اإللت ازمػءت علػى م ػػر بمكهػػب ت ػػديقيء علػى إتلءقيػ األمػػـ المترػػدة اإلطءريػ لتايػػر المنػػءخ
لضمءف اإليتم ارري كتطكير التعءكف المشترؾ بيف هيءز شئكف البيئ كالهيءت المعني بءلدكل .

 .4عقد كرش العمؿ في المدة مػف  15 -11نػكفمبر  2112لبرنػءم نمذهػ يػينءريكىءت ملتللػ لبػدائؿ الطءقػ أك
System

Planning

Long-range Energy Alternatives

 Theأك م ػػء يي ػػمى ب ػ ػ LEAP

 )Modelingفػي القطءعػػءت الملتللػ  ،كالػػذم ييػػدؼ إلػػى تعريػؼ ال ػكادر الكطنيػ كتػػدريب عػػدد  25متػػدربءن مف
هيػػءز شػػئكف البيئ ػ كالبتػػركؿ كال يربػػء كالطءق ػ كالز ارع ػ كال ػػنءع كالقطػػءع اللػػء

لعمػػؿ يػػينءريكىءت ميػػتقبلي لللػ
ييءيءت ميتقبلي لللل

) علػػى إيػػتلداـ النمػػكذج

اإلنبعءثػءت كترشػػيد كتلطػػيط إيػػتلداـ الطءقػ فػػي الميػػتقبؿ ،ك ػػذلؾ كضػ

كالرد مف اإلنبعءثءت النءته عف إيػتلدامءت الطءقػ  .كقػد يػءىمت كرشػ العمػؿ فػي

رف ػ الػػكعي العػػءـ بقضػػي تايػػر المنػػءخ كتعميػػؽ المشػػءر المهتمعي ػ بشػػأف ىػػذه القضػػي كمعرف ػ

يينءريكىءت ملتلل لقطءع الطءق .

يلي ػ كض ػ

يأتي تنفيذ مشركع اإلبالغ الكطني الثالث في إطار تنفيذ نص البند ر ـ ( )12مف إتفا ية اطمـ المتحدة

اإلطارية لتغير المناخ بشأف "إبالغ المعمكمات المتعمقة بالتنفيذ" الفقرة ر ـ ( )1الخاصة بقياـ كؿ طرؼ
بإبالغ مؤتمر اططراؼ بمعمكمات حكؿ حصر اإلنبعاثات لغازات اإلحتباس الحرارم كعرض التدابير المتخذة

لتنفيذ أىداؼ اإل تفا ية لمحد مف تمؾ اإلنبعاثات.
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صكرة ( :)1-2كرشة العمؿ التدربيية لبرنامج نمذجة ؤيناريكىات مختمفة لبداعؿ الطا ة نكفمبر 2112

مء تـ اإلنتيء مف إعداد الشركط المرهعي كاإلعئلف عف التعءقد م فريؽ مف اللب ار في مهءؿ تقكيـ الملءطر
كاه ار ات الت يؼ بءلقطءعءت الملتلل

الزراع كالمكارد المءئي كالرم كالمنءطؽ اليءرلي كالتنكع الريكم كالييءر

كاإلي ءف كال ر ) .ىذا بءإلضءف إلى اإلنتيء مف إعداد الشركط المرهعي لللب ار في المكضكعءت المتقءطع ذات

ال ل بتاير المنءخ أك  Cross-cutting issuesعند التعءقد م فريؽ مف اللب ار في مهءالت التعليـ كالتعلـ
كالكعي العءـ كالبركث كالمراقب كبنء القد ارت كنقؿ الت نكاكهيء في دييمبر  2112كذلؾ تمييدان للنشر كاإلعئلف لبلؿ

العءـ القءدـ.

إنشء مكق إل تركني للمشركع .www.tnc-cc-eeaa-eg.com
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 :2-2-2إجراءات التخفيؼ كبركتكككؿ كيكتك كآلية التنمية النظيفة
أكالن :إجراءات التخفيؼ (خفض اإلنبعاثات المالعمة لمظركؼ الكطنية):
أ .علػػى ضػػك التقػػدـ المرػػرز فػػي الملءكضػػءت الدكليػ لتايػػر المنػػءخ فػػي مكضػػكعءت التلليػػؼ  -يػكا علػػى ميػػتكل

إلتزامءت التلليؼ مػف الػدكؿ ال ػنءعي  ،أك إهػ ار ات التلليػؼ مػف الػدكؿ النءميػ  -فقػد قػررت ك ازرة الدكلػ لشػئكف
البيئػ كبءلتنيػػيؽ م ػ

ءف ػ الػػك ازرات كالهيػػءت المعني ػ تش ػ يؿ فريػػؽ عمػػؿ لمتءبع ػ

اإلنبعءث ػءت المبلئم ػ للاػػركؼ الكطني ػ أك مػػء يعػػرؼ فػػي إطػػءر الملءكضػػءت بػ ػ

ػػؿ مػػء يتعلػػؽ ب ػ ه ار ات لل ػ

Nationally Appropriate

ارتيػـ ،كتضػـ قءئمػ أعضػء
) ،Mitigation Actions (NAMAsكيتشػ ؿ اللريػؽ مػف أعضػء مرشػريف مػف كز ا

ارت البيئ  ،ال يربء كالطءق  ،النقؿ ،ال نءع  ،البتركؿ ،الزراع  ،كاإلي ءف.
اللريؽ ممثليف عف كز ا

ب .التنيػػيؽ مػ الػػك ازرات كالهيػػءت المعنيػ لمنءقش ػ إطػػءر العمػػؿ لػػبلؿ المررلػ القءدمػ  ،كعػػر

منػػدكب ك ازرة البيئ ػ

لت ػكر الػػك ازرة  -ب عتبءرىػػء منيػػؽ عمػػؿ اللريػؽ – آلليػ العمػػؿ فػػي مهػػءؿ إهػ ار ات الللػ

المبلئمػ لػػبلؿ اللتػرة

القءدم بمء يتكافؽ م الم ءلح الكطني كيرقؽ التنمي الميتدام كال يتعءر

م ملططءت التنمي  ،كعلى ضػك

المنءقشءت التي تمت فمف المتكق إضءف أعضء ممثليف لهيءت ألرل ميتقببلن.
ثانيان :آلية التنمية النظيفة:

أ .في إطءر إىتمءـ م ر بءلعمؿ علي تلعيؿ كتنشيط مشركعءت آلي التنمي النايل  ،تـ مشػءر الكفػد الم ػرم فػي
ثبلث ػ إهتمءعػػءت للهػػءف الكطني ػ المعني ػ بللي ػ التنمي ػ النايل ػ التءبع ػ إلتلءقي ػ األمػػـ المترػػدة اإلطءري ػ للتاي ػرات
المنءلي لبلؿ عءـ  2112بألمءنيء ،أثيكبيػء كقطػر ،مػء شػءر ت م ػر فػي المػؤتمر الثػءمف عشػر ألطػراؼ إتلءقيػ

األمـ المتردة اإلطءريػ لتايػر المنػءخ كاإلهتمػءع الثػءمف ألطػراؼ بركتك ػكؿ يكتػك ،ك ػذا المهلػس التنليػذم الػدكلي
آللي التنمي النايل  ،كالتي تـ عقدىء بءلدكر – قطر ،كقد تـ التك ؿ إلى مء يلي:

 فترة إلتزاـ ثءني للبركتك كؿ مدتيء  8ينكات تبدأ أكؿ ينءير  2113كتنتيي في  31دييمبر  ،2121كتتضمف
إلتزامءت لل

مي على دكؿ المرفؽ األكؿ في المرفؽ بء للبركتك كؿ لترقيؽ لل

مهم  %18مقءرن

ب نبعءثءت عءـ  1991كذلؾ برلكؿ عءـ .2121
 شيدت فترة اإللتزاـ الثءني لركج اليءبءف ،ركييء ،نيكزلندا بءإلضءف إلي ندا التي انيربت ريميءن مف
البركتك كؿ.
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 تعديؿ المرفؽ ألؼ للبركتك كؿ كالمتضمف غءزات اإلرتبءس الررارم ب ضءف غءز ثءلث فلكريد النيتركهيف
على أف يبدأ العمؿ بو اعتبء انر مف بداي فترة اإللتزاـ الثءني م إم ءني إيتلداـ أطراؼ المرفؽ األكؿ لعءـ
 1995أك  2111ين أيءس لريءب إنبعءثءت ذلؾ الاءز.
 إنشء آلي للطمكح  )Ambition Mechanismبريث تقكـ أطراؼ المرفؽ األكؿ بزيءدة ميتكل لل
إنبعءثءتيء في عءـ  2114كذلؾ بمء يتمشى كاليدؼ العءلمي للل

 %41 – 25مف اإلنبعءثءت برلكؿ عءـ

 2121مقءرن ب نبعءثءت عءـ  ،1991بمء يرءفا على ميتكل إرتلءع درهءت الر اررة دكف ميتكم الدرهتيف.
مء كافقت الدكؿ األعضء بءيتثنء اليءبءف ،ركييء ك ندا على فترة إلتزاـ ثءني للبركتك كؿ تبدأ مف أكؿ ينءير
 ،2113ريث تـ ترديد المطءلب اللء

بدعـ الدكؿ النءمي إلنشط مشركعءت آلي التنمي النايل كلء

المشركعءت البرامهي .
ب .تيػػهيؿ  6مشػػركعءت آلي ػ تنمي ػ نايل ػ لػػبلؿ عػػءـ  2112فػػي مهػػءالت الطءق ػ المتهػػددة ،ال ػػنءع  ،الملللػػءت،
ترييف لء ة الطءق لي ؿ إهمءلي المشركعءت الميهل دكليءن إلي  )17مشركعءن ترقؽ للضءن يػنكيءن فعليػءن يقػدر

بنرك  3,6مليكف طف ثءني أ ييد ال ربكف الم ءفي كب يتثمءرات تقدر بنرك  543مليكف دكالر.

ج .على الرغـ مف ك كؿ الرءفا اإلهمءلي للمشركعءت إلي  116مشركع آلي تنمي نايل  ،ف نػو علػى ضػك نتػءئ
مؤتمر تاير المنءخ بءلدكر  ،كفي اػؿ إنللػء

أيػعءر شػيءدات ال ربػكف ،كبنػء ان علػى نتػءئ المتءبعػ الدكريػ مػ

المشركعءت ،فقد تـ ت لي تلؾ الرءفاػ ب يػتبعءد المشػركعءت التػي قػررت عػدـ إيػت مءؿ اإلهػ ار ات لعػدة أيػبءب

أىميء :عدـ الهدكل اإلقت ءدي ك عكب تيكيؽ شػيءدات ال ربػكف المتكقػ إ ػدارىء ،مػ كضػ تلػؾ المشػركعءت

في رءفا ألرل ت كف نكاة إله ار ات اللل

المبلئم للاركؼ الكطني ريث تتيح معرف فر

لللل

 ،كبنء ان

علػػي ذلػػؾ ك ػػؿ إهمػػءلي المشػػركعءت اللعليػ فػػي الرءفا ػ إلػػي  42مشػػركعءن ترقػػؽ للض ػءن يػػنكيءن فػػي اإلنبعءث ػءت
يقدر بنرك  5,1مليكف طف ثءني أ ييد ال ربكف الم ءفئ ،كت لل إيتثمءري تبلغ ركالي  755مليكف دكالر ،كبيءنيء
ءلتءلي:

 عدد  17مشركعءن تـ تيهيليء دكليءن في المهلس التنليذم الدكلي آللي التنمي النايل .
 عػدد  25مشػػركعءن ر ػػلت علػػي لطءبػػءت المكافقػ النيءئيػ

 )Letters of Approvalمػػف اللهنػ الكطنيػ

آللي التنمي النايل كفي مررل التدقيؽ الدكلي .)Validation
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د .تطكر المشركعءت الميهل دكليءن لبلؿ اللترة 2112 - 2115
جدكؿ ( )1-2تطكر جممة المشركعات المؤجمة دكليان خالؿ الفترة 2112 – 2115

الؤنة

 2112 2111 2111 2119 2118 2117 2116 2115اإلجمالي

عدد المشركعات

صفر

2

1

1

صفر

3

4

6

التطكر التراكمي

صفر

2

3

4

4

7

11

17

شكؿ (  ) 1-2يكةح تطكر عدد المشركعات المؤجمة دكليان خالؿ الفترة 2112 – 2115
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17

شكؿ ( ) 2-2يكةح التطكر التراكمي لعدد المشركعات المؤجمة دكليان خالؿ الفترة 2111 – 2115

ق .بيءف بءلمشركعءت الميهل دكليءن لبلؿ اللترة 2112 - 2115
جدكؿ ( ) 2-2المشركعات المؤجمة دكليان خالؿ الفترة 2112 - 2115

مي اللل

الينكم

ـ

ألؼ طف

اؤـ المشركع

ثءني أ ييد
ال ربكف

الم ءفي )

االيت
ثمءرات

تءريخ التيهيؿ

مليكف
دكالر)

مجاؿ الصناعة
 1معءله أ ييد النيتركز بم ن أبك قير لؤليمدة
 2لل

إنبعءثءت أ ييد النيتركز بءلم ن الهديد لرءم

النيتريؾ– مقدـ مف شر

م ر

1111

11

251

15

ىيدرك ربكف – بءلتعءكف م النميء
 3لل

إنبعءثءت أ ييد النيتركز مف م ن

121

يمء لؤليمدة بأيكاف

89

3

 7أ تكبر 2116
 18أ تكبر2112
21دييمبر2112

مجاؿ المخمفات
4

المدفف ال رى بءألي ندري – شر أكن س

371

4

15دييمبر2116

5

لدمءت الدفف ال ري كالمعءله كالتركيؿ للمنطق الهنكبي بمرءفا القءىرة

25

1,6

 29أ تكبر2112

مجاؿ الطا ة الجديدة كالمتجددة
6

مرط طءق ريءح بءلتعءكف م اليءبءف بطءق  121ميهءكات

249

38

 22يكنيك 2117

7

مرط طءق ريءح بءلتعءكف م الدنمءرؾ بطءق  121ميهءكات

211

171

23يبتمبر2111

8

مرط طءق ريءح بءلتعءكف م ايبءنيء بطءق  85ميهءكات

171

94

3أغيطس2111

9

مرط طءق ريءح بءلتعءكف م ألمءنيء بطءق 81ميهءكات

172

122

 2مءرس 2111

 11برنءم تنمي الطءق المتهددة في منطق المتكيط – مقدـ مف شر

 29أ تكبر2112

الطءق المتهددة

للمتكيط  )REMاللرنيي ”م ر ،المارب ،تكنس ،لبنءف ،فرنيء“ ييتـ تنليذ الهز
األكؿ في المارب)
مجاؿ تحكيؿ الك كد
 11تركيؿ الكقكد الى الاءز الطبيعى لعدد  311م ن طكب
 12تركيؿ الكقكد للاءز الطبيعي لتكليد ال يربء كالعمليءت ال نءعي بشر

م ر للازؿ

كالنيي ك بءغي البيضء ب لر الدكار
 13تركيؿ كقكد م ن أيمنت أييكط للكقكد الريكم

431

23,3

45

4,4

416

2,4

 17ينءير 2111
 19ينءير 2111
 14يكليك 2111

مجاؿ النقؿ (برنامج أنشطة )Program of Activity
21

 14برنءم تلريد كاربلؿ ييءرات التء يي القديم

34

 31يكنيك 2111

مجاؿ تحؤيف كفاءة الطا ة
 15تر يب كردة تكليد مشترؾ طراز  GTبطءق  13ميهءكات تعمؿ بءلاءز الطبيعي بم ن

25

6,4

 11فبراير 2112

شر الينديءف للكرؽ  -انهلت ار
111

 16إعءدة إيتلداـ الاءز بم ن أيكد ال ربكف
 17برنءم تنقي الميءه ب يتلداـ ت نكلكهيءت أقؿ اعتمءدان علي الكقكد األرلكرم - )POA
مقدـ مف بيكر ككتر شر

يءكث بكؿ اليكييري ) ”م ر ،الم ييؾ ،إيراف ،أكغندا،

تشيلي ،اليللءدكر ،ينيء ،هءمبيء ،ني ءراهكا ،مدغشقر ،هنكب أفريقيء“
ييتـ تنليذ الهز األكؿ في أكغندا)

6
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 16نكفمبر2112

للهز األكؿ
مف البرنءم )
3721

اإلجمالي

14,5

 26يكليك 2118

543,6

جدكؿ ( ) 3-2المك ؼ اإلجمالي لحافظة مشركعات آلية التنمية النظيفة بنياية 2112

العدد

البياف

كمية الخفض المتك عة ؤنكيان

جممة اإلؤتثمارات

(مميكف طف ثاني أكؤيد الكربكف

(مميكف دكالر)

إجمالى المشركعات بالحافظة

42

5,1

755

المشركعات المؤجمة دكليا

17

3,6

543

المشركعات الحاصمة عمى مكافقة نياعية كفي مرحمة التد يؽ

25

1,5

212

المكافيء)

أنشطة أخرم
 فػػي ضػػك تكاضػ أيػػعءر شػػيءدات ال ربػػكف  )CERsكمػػف أهػػؿ طمأن ػ الميػػتثمريف بكهػػكد آليػػءت ألػػرل
لللػ

اإلنبعءثػءت ،فقػػد تػػـ تكقيػ إتلءقيػ تعػػءكف مػ مؤييػ هكلػػد يػػتءندرد اليكييػري العءملػ فػػي مهػػءؿ

يكؽ ال ربكف الطكعي  ،ريث تتيح تلؾ اإلتلءقي ميءعدة كبنء قدرات اللهن الكطني آللي التنمي النايل

فػػي تطبيػػؽ منيهي ػ الر ػػد كفق ػءن لمعػػءيير المهلػػس التنليػػذم الػػدكلي آللي ػ التنمي ػ النايل ػ  ،كتنليػػذ ر ػػد
معػػءيير التنمي ػ الميػػتدام ي ػكا آللي ػ التنمي ػ النايل ػ أك لمشػػركعءت اللل ػ

الطكعي ػ  ،كام ءني ػ دلػػكؿ

المشركع في ؿ مػف دكرة آليػ التنميػ النايلػ  ،ك ػذا برنػءم اليػكؽ الطكعيػ علػي التػكازم كذلػؾ لضػمءف
أنػػو رت ػى فػػي رءل ػ عػػدـ تيػػهيؿ المشػػركع للي ػ تنمي ػ نايل ػ فػػيم ف اإليػػتلءدة مػػف تيػػهيلو فػػي اليػػكؽ
الطكعي ػ ػ كالر ػ ػػكؿ علػ ػػي شػ ػػيءدات ال ربػ ػػكف الطكعي ػ ػ

 ،)VERsممػ ػػء يػ ػػؤدم إلػ ػػي طمأن ػ ػ الميػ ػػتثمريف

كأ ػػرءب المشػػركعءت بأنػػو تكهػػد يػػكؽ طكعي ػ لل ربػػكف يم ػػف اإليػػتلءدة منيػػء إلػػي هءنػػب آلي ػ التنمي ػ

النايل ػ كذلػػؾ فػػي اػػؿ تكاض ػ أيػػعءر شػػيءدات ال ربػػكف  ،)CERsبءإلضػػءف الػػى تش ػءب دكرة تيػػهيؿ

المشركع م دكرة آلي التنمي النايل .

 كالػػى هءنػػب أنشػػط اللهن ػ الكطني ػ آلليػ التنمي ػ النايل ػ  ،تعمػػؿ ك ازرة الدكل ػ لشػػئكف البيئػ علػػى التنيػػيؽ
الميتمر م الك ازرات كالييئءت كالشر ءت ذات ال ل مف أهؿ التعريؼ كالتػركي ألىميػ تنليػذ مشػركعءت

اآللي بم ر ,ىذا إلى هءنب عدد مف اللقء ات كاإلهتمءعءت م لب ار دكليػيف مػف كريػء الهنكبيػ كالينػد
كال يف كاليند كالدانمءرؾ كركييء لمنءقشػ مكقػؼ مشػركعءت آليػ التنميػ النايلػ بم ػر كفػر

م القطءع اللء

المرلي كاألهنبي.
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التعػءكف

 3-2المخاطر كالتأثيرات الةارة لتغير المناخ عمى القطاعات اليامة بمصر كاجراءات التكيؼ معيا-:
تتطلب مكاهي آثءر التايرات المنءلي التعءكف كالتضءمف اإلقليمى كالدكلي إلنيء تمثؿ ترديءن قكيءن كمعقدان يكاهو

اإلنيءف ،فءلرد مف اإلنبعءث ميمء بلغ مف لء ة فيكؼ ت كف ىنءؾ ملءطر نءهم على تاير المنءخ تتطلب مف
ءف دكؿ العءلـ إتلءذ المزيد مف اإله ار ات لمكاهيتيء كالت يؼ م آثءرىء ،كاف ءنت القدرة الت يلي للدكؿ المتقدم

أ بر ،كىك مء دف الدكؿ النءمي إلى أف تتشدد م الدكؿ المتقدم في أىمي إلتزاميء بترمؿ ميئكليءتيء التءريلي في
لل

اإلنبعءث هنبءن إلى هنب م تكفير التمكيؿ كتقديـ الت نكلكهيءت اللء

تتيءرع فيو لطكات العءلـ نرك التعءمؿ م قضي تاير المنءخ.

ب ؿ مف التلليؼ كالت يؼ  ،في كقت

كبنء ان على تقءرير الييئ الر كمي الدكلي لتاير المنءخ ،ك ذا الدرايءت الكطني ف نو مف المتكق أف تتعر

م ر

كبش ؿ بير لعدد مف الملءطر كالتيديدات النءهم عف تاير المنءخ .إف قضي تاير المنءخ مف القضءيء ذات الطءب

الشمكلي الذم يتقءط م العديد مف اإلنشط كالمنامءت الكطني  ،لذلؾ تقكـ م ر بتبني ييءيءت كاه ار ات كطني
لمكاهي التايرات المنءلي كزيءدة مركن المهتم الم رم في التعءمؿ م األلطءر كال كارث النءته عف التايرات

المنءلي كآثءرىء على القطءعءت كاإلنشط الملتلل  ،كيهب على الر كم الم ري كض قضي تاير المنءخ قضي
ملر ذات أكلكي .

إف التأثير المبءشر لتاير المنءخ كالذم يتمثؿ في زيءدة دره الر اررة عف معدالتيء الطبيعي يي كف بدره أشد على

م ر ،كيت كف التأثيرات أ ثر كضكرء على الزراع  ،كأيضء إرتلءع منيكب يطح البرر كىك مء ييدد يكارليء
الشمءلي لء

منطق الدلتء؛ كمء يتب ذلؾ مف إنللء

في اإلنتءهي الزراعي للعديد مف أنكاع المرء يؿ كتأثر

المنءطؽ الييءري ك ذا ال ر العءم كالبني الترتي ؛ كبءلتءلي تأثر قطءعءت الطءق كال نءع كأمف الاذا كاإلقت ءد

القكمي ،إضءف إلى إرتمءلي نق

مكارد الميءه كالتي تعتمد م ر بنيب

 %95منيء على نير النيؿ.

تقدمت م ر بتقريريف لئلببلغ الكطني األكؿ كالثءني في إطءر إتلءقي األمـ المتردة اإلطءري بشأف تاير المنءخ)

كيهرم رءليءن إعداد اإلببلغ الكطني الثءلث  ،مء

درت اإليتراتهي الكطني للت يؼ م التايرات المنءلي كالرد مف

ملءطر ال كارث النءهم عنيء.

يعرؼ الت يؼ كفقء لتعريؼ ي رتءري إتلءقي األمـ المتردة اإلطءري لتاير المنءخ  UNFCCCبأنو " التعديؿ في

اإلنام البشري أك الطبيعي إيتهءب لمؤثرات منءلي فعلي أك متكقع أك آلثءرىء بش ؿ يقلؿ مف الضرر أك اإليتلءدة
مف اللر

المتءر ".
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لذلؾ ف ف الرد مف ملءطر التايرات المنءلي كالت يؼ معيء ييتلزـ العديد مف التدابير كاإله ار ات في ؿ القطءعءت
كاإلنشط الملتلل كالتي البد أف ت كف قءبل للترديث بنء على التقدـ العلمي فيمء يل
بءإلضءف إلى ضركرة تكفير المكارد المءلي كالبشري لتنليذ ىذه اإله ار ات.
كفيمء يلي إيتع ار

التايرات المنءلي كآثءرىء

ألىـ الملءطر كال كارث النءهم عف التايرات المنءلي التي تكاهييء م ر في ملتلؼ

القءطعءت كىى :اليءرلي كالمكارد المءئي كالزراع كالرم كالي ءف كالزراع كال ر كاإلي ءف كالطرؽ كالييءر  ،ثـ
إيتع ار

ألىـ اإله ار ات التي تتـ للرد مف الملءطر كالت يؼ م التايرات المنءلي في ىذه القطءعءت .

 1-3-2المخاطر كاطزمات الناتجة عف التغيرات المناخية
أ.

طاع المناطؽ الؤاحمية:

تق أىـ المدف اليءرلي على إمتداد البرريف األبي

المتكيط كاألرمر ،كتتعر

المنءطؽ اليءرلي بدرهءت متلءكت

إلى ا لضاكط البيئي النءشئ عف التنمي غير المرشدة ،كالتلكث النءت مف م ءدر برري أك أنشط بري
كالتنمي الرضري كالعمراني ،أيضء تتعر

ءلزراع

اليكارؿ لنرر كتل ؿ الشكاطئ الدلتء كىبكط في أه از منيء ،بءإلضءف

إلى تأثر ملزكف الميءه الهكفي القريب مف اليكارؿ نتيه إلتبلطيء بميءه البرر المءلر كأيضء تملح الترب كالذم

ييزيد بزيءدة إرتلءع ميتكل يطح البرر ممء لو تأثير على هكدة األراضي الزراعي كالميت لر كبمء يؤدم إلى
إنللء

في إنتءهي بع

البرر إلى غرؽ بع

المرء يؿ الاذائي

ءألرز كالقمح ك عكب زراع بعضيء ،مء ييؤدل إرتلءع يطح

المنءطؽ اليءرلي المنللض  ،مء يتكق أف تؤثر شدة كتكاتر األرداث المنءلي المتطرف –

مف إرتلءع كشدة أمكاج البرر ك مكهءت ر ارري كعكا ؼ رملي كترابي  -على البني اإلقت ءدي كاإلهتمءعي للمنءطؽ
اليءرلي كال ر العءم كالتي يي كف تأثيرىء أشد كطأة على شرائح المهتم اليش مثؿ :األطلءؿ ك بءر اليف

كاللق ار كالمزارعيف بءلمنءطؽ اليءرلي .

إف إرتلءع منيكب ميءه البرر في المنطق اليءرلي للبرر المتكيط ييؤدل إلى تدمير أه از ضعيل مف الشريط
الرملي اليءرلي ريث يعتبر ذلؾ الشريط الرملي ىءمءن كضركريءن لرمءي البريرات الضرل كالمنللض كاألراضي

الميت لر  ،ك قد تيبب عمليءت نرر الشكاطئ كالتيءـ الرءهز الرملي إلى إلترءـ ىذه البريرات تدريهيء مء ىك
متكق بءلنيب لبريرة المنزل  .ذلؾ ف ف إرتلءع منيكب ميءه البرر مف شأنو أف ياير نكعي الميءه التي تؤثر على

معاـ أيمءؾ الميءه العذب  ،كأف ييدد المنشلت المقءم في المنءطؽ المنللض في اإلي ندري كبكريعيد ،كقد تتأثر
الييءر الترفييي بلعؿ تدىكر الشكاطئ كملكر الميءه الهكفي .
88

أشءرت الدرايءت إلي أنو في رءل إرتلءع ميتكل يطح البرر بمقدار  51يـ يكؼ تت بد مدف اإلي ندري كرشيد

كبكريعيد ليءئر تتمثؿ في تيهير أ ثر مف  2مليكف شل
مليءر دكالر مف قيم األر

 ،كضيءع  214ألؼ فر

عمؿ تقدر بأ ثر مف 35

كالممتل ءت ،بينمء يعتبر اليءرؿ الشمءلي الاربي الممتد مف غرب اإلي ندري رتى

اليلكـ بمنأل في معاـ منءطقو عف تأثير إرتلءع منيكب يطح البرر،إال أف ىنءؾ بع

اإلي ندري كالمعرض للامر مثؿ بريرة مريكط ،الهز الشرقي الهنكبي).
أمء المنطق اليءرلي للبرر األرمر مف المرتمؿ أف تتأثر لء

المنءطؽ المنللض بمدين

المنءطؽ المنللض كاألراضي الرطب كالشكاطئ إال

أف الت كيف ال لرم لليءرؿ يعد رءه از طبيعيء ،كقد تتأثر الشعءب المرهءني كيزداد إبيضءضيء نتيه التلكث كارتلءع

درهءت الر اررة.

كتعتبر المنطق اليءرلي لدلتء نير النيؿ مف أ ثر المنءطؽ المعرض للامر نتيه إرتلءع ميتكل يطح البرر ،كممء

يزيد التأثير في المنطق اليءرلي لدلتء النيؿ تر ز اإلنشط ال نءعي كأنشط النقؿ كالمكانئ بءإلضءف إلى اإلنشط
الزراعي .

بينمء اليءرؿ الشمءلي الشرقي لهميكري م ر العربي المطؿ على شبو هزيرة يينء كالممتد مف بكريعيد إلى رفح

بل ءئ و الطبيعي تهعؿ معاـ أهزائو بمنأل عف آثءر التايرات المنءلي .
 .طاع الزراعة:

تره أىمي الزراع في م ر إلى إيتيعءبيء نرك  % 55مف القكة البشري العءمل  ،كييتيلؾ ركالي  % 81مف

إهمءلي المكارد المءئي  ،ك ييءىـ في اإلقت ءد القكمي الم رم بركالي  %14مف إهمءلي النءت المرلي )،(GDP
مء أف أ ثر مف  %71مف األراضي الزراعي تعتمد على ناـ الرم المتدني ال لء ة كالتي تيببت في فقد بير

ل ميءت الميءه كتدىكر إنتءهي األراضي ،كمشء ؿ التملح.

كفقءن للعديد مف الدرايءت ركؿ تأثير تاير المنءخ كارتلءع دره الر اررة على القطءع الزراعي بم ر يتؤدم إلى زيءدة

اإليتيبلؾ المءئي للمر كؿ ،بءإلضءف إلى إنللء

إنتءهي بع

المرء يؿ معاميء مف المرء يؿ اليءم مثؿ:

القمح ك الذرة الشءمي كاألرز كالطمءطـ كق ب الي ر كالبطءطس كفكؿ ال كيء ،بينمء يتزداد إنتءهي مر كؿ

القطف ،كأيضء ييؤدم إرتلءع دره الر اررة إلى إنتشءر ثير مف األم ار
التأثيرات غير المبءشرة للتايرات المنءلي على القطءع الزراعي نتيه نق

النبءتي كاإل ءبءت الرشري  .كيت كف

اإليراد الطبيعي لنير النيؿ كزيءدة الملكر

كمعدالت البلر كشدة اإلضء ة ،مء أف تدىكر النشءط الزراعي لو تأثيراتو اإلهتمءعي كاإلقت ءدي

المنءطؽ الزراعي المتدىكرة.
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يهرة العمءل مف

كيكؼ يؤدم إرتلءع دره الر اررة إلى التأثير على

ر المءشي كقدرتيء اإلنتءهي مف األلبءف كاللركـ كانللء

معدؿ نمك األبقءر كالدكاهف م إرتمءؿ زيءدة إنتشءر األم ار
الهديدة بءلايكر مؤل انر مثؿ أم ار

األم ار

الرمى القبلعي  ،مء ييقؿ تكفر العلؼ البلزـ نا انر إلنللء

مرء يؿ العلؼ.
كيتتعر

المرتبط بنكعي الميءه كاألعبلؼ ،ريث بدأت بع

في

إنتءهي

الثركة اليم ي إلى تأثيرات إرتلءع دره الر اررة كالتي يتؤدل إلى ىهرة األيمءؾ إلى الشمءؿ ،كاتهءىيء

إلى عمؽ أ بر دالؿ الميءه ،كيكؼ تتأثر إنتءهي المزارع اليم ي يلبءن ب رتلءع دره ر اررة الميءه كنق

الميءه العذب  ،مء يتتاير نكعي كهكدة األيمءؾ المكهكدة بءلبريرات الشمءلي نتيه ن لزيءدة ملكرتيء.

إمدادات

ج .طاع المكارد الماعية:
تلتلؼ اليينءريكىءت ركؿ الزيءدة أك النق ءف في منيكب الميءه في رك

رك

النيؿ كيعتبر اليريءف الطبيعي للميءه في

النيؿ شديد الريءيي نتيه للتاير في معدؿ ىطكؿ االمطءر كزيءدة الر اررة ،ريث تشير بع

الدرايءت إلى

ردكث تبءعد في فترات يقكط األمطءر م زيءدة معدؿ اليطكؿ ممء يؤدل إلى زيءدة إرتمءالت ردكث الليضءنءت أك

فترات أطكؿ مف الهلءؼ.

إف مردكدي المكارد المءئي العذب كالزيءدة الي ءني كزيءدة الطلب على الميءه للقطءع الزراعي نتيه إيتلداـ ناـ

الرم التقليدم في الزراع كتلكث الميءه الذم يؤدم إلى عدـ إعءدة إيتلداـ ميءه ال رؼ ،يعد مف العكامؿ التي ليء

تأثير على تلءقـ آثءر التايرات المنءلي على المكارد المءئي كتكافر الميءه العذب  ،مء ييؤثر إرتلءع منيكب يطح

البرر على لزانءت الميءه الهكفي لء
تؤدم زيءدة ملكرتيء إلى هعليء غير

في منءطؽ دلتء النيؿ إلف م درىء ىك الميءه المتيرب مف النيؿ ،كيكؼ

ءلر لئليتلداـ كارتلءع منيكبيء كتأثيرىء على الرءل الزراعي .

د .طاع الؤياحة:
يعد تاير المنءخ مف الترديءت التي تكاهو

نءع الييءر  ،فءلتايرات المنءلي ليء تأثيرىء على الييءر كهذب

اليءئريف ،كقد يؤثر يلبءن على النءري اإلقت ءدي  .كريث أف م ر مف الدكؿ الييءري كتتميز بشكاطئيء كيكارليء
الممتدة كالمطل على البرر األبي
كلء

المتكيط كالبرر األرمر ،فقد تؤثر زيءدة المكهءت الرءرة التي تتعر

ليء م ر

في ف ؿ ال يؼ على إقبءؿ اليءئريف لزيءرة م ر كتهعليـ يتهيكف إلى دكؿ ألرم ييءري يءرلي  ،مء

ييدد إرتلءع ميتكل يطح البرر المنءطؽ اليءرلي كالشريط اليءرلي بم ر ممء ييؤثر على الييءر اللءرهي
كالداللي .
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كيرتبط قطءع الييءر بقطءعءت ألرل تتيبب في تأثر قطءع الييءر بطريق غير مبءشرة مف لبلؿ تأثر ىذه

القطءعءت مثؿ الزراع كمكارد الميءه ك يد األيمءؾ كال ر .

تعد الشعءب المرهءني مف أ ثر اإلنام الري التي تتأثر بتاير المنءخ ،كنتيه لذلؾ يتتعر
كالتي تشتير بيء م ر في منءطؽ البرر األرمر إلى تدىكر كابيضء

الشعءب المرهءني

فقد ألكانيء) نتيه إرتلءع دره ر اررة الميءه

كزيءدة التلكث ،كمف المعركؼ أف الشعءب المرهءني مف عكامؿ الهذب الييءري في م ر.

أمء بءلنيب للمكاق الييءري األثري كالتءريلي  ،فيكؼ تؤدم درهءت الر اررة العءلي ك ثءف تر يز ثءني أ ييد ال ربكف

كارتلءع منءييب الميءه الهكفي في منءطؽ بع

اآلثءر كالاركؼ الهكي المتايرة مف عكا ؼ ترابي كزيءدة معدؿ

األمطءر إلى يرع تدىكر اآلثءر التءريلي  ،كتعد ذلؾ فقدان ال يعك

كييبب ليءئر مءلي كثقءفي كرضءري فءدر .

ق .طاع اإلؤكاف كالطرؽ:
 اإلؤكاف
التكزي الرءلي للي ءف ال يتنءيب م الميءرءت التي يعيشكف فييء ،ىؤال الي ءف كيتر ز أغلب الي ف في كادم

النيؿ كدلتء النيؿ ،كت مف المش ل أف ىنءؾ المبلييف مف المكاطنيف القءطنيف في شمءؿ الدلتء قد يتعرضك للتيهير
بيبب الليضءنءت التي قد تنت مف إرتلءع ميتكل يطح البرر ،ذلؾ قءطني المنءطؽ العشكائي كالمنءطؽ الريلي

األ ثر ىشءش للتايرات المنءلي  ،مثؿ زيءدة مكهءت الرر الشديدة كتاير معدالت ىطكؿ المطر ،كأيضءن المنءطؽ
الي ني كالمنشلت التي تـ إنشءؤىء في ملرات الييكؿ معرض

ذلؾ إلى الليضءنءت كالييكؿ.

الرررة عف معدالتيء يؤدم إلى زيءدة إيتيبلؾ الطءق ال يربءئي متمثل في زيءدة إيتيبلؾ
ا
إف زيءدة إرتلءع درهءت
أهيزة الت ييؼ كالمراكح دالؿ المبءني بأنكاعيء كالمنشلت العءم .
 الطرؽ
تنقيـ الطرؽ دالؿ م ر إلى نكعيف رئييييف ىمء :الطرؽ دالؿ المنءطؽ الرضري  ،كالطرؽ الم شكف التي ت ؿ
المنءطؽ الرضري بعضيء ببع

كىى طرؽ إمء زراعي كامء طرؽ

المتكيط كاألرمر كلليهي اليكيس كالعقب .
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رراكي كيءرلي تيير مكازي ليكارؿ البرريف

كتتأثر الطرؽ ب رتلءع درهءت الر اررة كضك الشمس المبءشر ،كأيضء ال ثءف المركري كيرع المر بءت إلى هءنب

إنبعءثءت عكادـ الييءرات كالذم يؤثر على
كفى م ر تتعر

شب

بلب مءدة األيللت ،بمء كيؤدل إلى تشكه الطرؽ كيؤثر على يبلمتيء.

بمدين القءىرة ليذه التأثيرات بءإلضءف إلى زيءدة تأثيرات ال ثءف المركري

الطرؽ كلء

المرتلع بءلقءىرة.

إضءف إلى ذلؾ ف ف األمطءر الازيرة كالييكؿ ليء تأثيرىء على الطرؽ ،كتتعر

بع

المنءطؽ مثؿ يينء كمنءطؽ

البرر األرمر إلى ييكؿ قكي ممء يؤدم إلى ترطـ الطرؽ كتلليء.


طاع الصحة:

يؤثر تاير المنءخ ب كرة مبءشرة كغير مبءشرة على

ر المكاطنيف ،كمف أ ثر اللئءت ريءيي ليذه اآلثءر:األطلءؿ

كالعهءئز كالنيء كقطءعءت المهتم األ ثر فق انر كالمنءطؽ الريلي ؛ ريث يمثؿ ركالي  %58مف ي ءف م ر ،كعليو

يي كف ىذا القطءع مف أ ثر قطءعءت المهتم تأث انر بتاير المنءخ.

إف التبعءت ال ري التي يكؼ تنشأ مف ه ار التايرات المنءلي يتزيد ردتيء في م ر كتؤدم إلي عدـ تكفر العدال
كالهكدة في الرعءي ال ري  ،التلءكت في الر كؿ على بع

األم ار

المعدي كاألم ار

اللدمءت الطبي  ،إزديءد الرءه إلى العبلج ك إنتشءر

المزمن  ،ريث يت كف أ ثر كطأه على قطءعءت المهتم األ ثر ىشءش .

مف أ ثر اآلثءر ال ري المبءشرة المرتبط بتاير المنءخ ىك زيءدة األم ار

المرتبط ب رتلءع درهءت الر اررة مثؿ:

ضربءت الشمس كيرطءف الهلد كاعتءـ العيف .أمء اآلثءر غير المبءشرة فتتمثؿ في نق
الزراعي التي تؤدل إلى نق

الاذا كايكر أم ار

الميءه كنق

اإلنتءهي

األنيميء كيك التاذي  ،بءإلضءف إلى تاير مكا لءت الميءه

كاليكا  .كىنءؾ تكقعءت كيينءريكىءت تيدد م ر بقل تكافر الميءه ممء لو أثره على القطءع ال ري .كمف التأثيرات

ال ري غير المبءشرة لتاير المنءخ ذلؾ األم ار
الر اررة على إنتشءرىء .كم ذلؾ فينءؾ نق

المرتبط بءلطليليءت كالرشرات كالتي يييءعد إرتلءع درهءت

في الدرايءت كاألبرءث في مهءؿ تأثيرات تاير المنءخ على ال ر

العءم كذلؾ نا انر لعدـ تكافر بيءنءت كمعلكمءت ءفيو ،مء أف األرداث المنءلي الضءري الملءهئ كالمتمثل في
الييكؿ أك العكا ؼ أك الليضءنءت تؤدل إلى إ ءبءت متعددة كتيهير قيرم بمء ي ءربو نق

النقي كارتلءع معدالت اإل ءب بءألم ار

المعدي .
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في الاذا كالميءه

 2-3-2إجراءات التكيؼ مع التغيرات المناخية
أ.

طاع المناطؽ الؤاحمية

 تش يؿ اللهن القكمي لئلدارة المت ءمل للمنءطؽ اليءرلي ترت رئءي هيءز شئكف البيئ لكض أفضؿ ال يغ
إليتابلؿ المنءطؽ اليءرلي بطريق مت ءمل كتضميف إه ار ات الت يؼ م التايرات المنءلي في
لط اإلدارة المت ءمل للمنءطؽ اليءرلي .

يءغ

 يقكـ معيد بركث الشكاطئ بدرايءت تهريبي لرمءي كتثبيت ال ثبءف الرملي الطبيعي كالتي تمثؿ رمءي
طبيعي م لطر إرتلءع ميتكل يطح البرر.

 تقكـ الييئ الم ري العءم لرمءي الشكاطئ التءبع لك ازرة الرم كالمكارد المءئي برمءي الشكاطئ الم ري
كاعداد اللطط العءم ألنشط كمشركعءت رمءي الشكاطئ ،كتطكير اللطط الرئييي كاعداد الت ميمءت

اللني البلزم لمشركعءت رمءي الشكاطئ مف التل ؿ كالنرر ،كتقكـ ب

بلح كترميـ ركاهز رمءي الشكاطئ.

 .القطاع الزراعي
أ درت ك ازرة الزراع كايت بلح األراضي ايتراتيهي التنمي الزراعي التي يمتد أفقيء الزمني رتى عءـ 2131
كتيدؼ إلى زيءدة قدرة القطءع الزراعي على المكائم م المتاي ارت الداللي كاللءرهي كترديث الزراع لترقيؽ

األمف الاذائي كترييف ميتكل معيش الريلييف كذلؾ ب يتلداـ المكارد الزراعي ب لء ة كايتدام .

تقكـ ك ازرة الزراع كالمر ز القكمي للبركث الزراعي ب ه ار ات للت يؼ م التأثيرات اليلبي للتايرات المنءلي على

قطءع الزراع مثؿ:

 تايير مكاعيد الزراع ل ؿ مر كؿ.

 إيتنبءط مرء يؿ مقءكم إلرتلءع دره الر اررة كقل الميءه.
 تطكير ناـ ر د لآلفءت الرءلي كالهديدة.

 ترييف إنتءهي يبلالت المءشي كتطكير برنءم التاذي لتتبل ـ كالاركؼ المنءلي األ ثر دفئءن.

 برام إنتءج أ نءؼ نبءتي كبرام ت رييف قدرة قطءع الريكانءت ،إدلءؿ أنكاع نبءتي كريكاني هديدة م كهكد
برام للمرءفا على التنكع البيكلكهي.

 دعـ قدرات البنؾ الكطني للهينءت ،كبنكؾ التنكع البيكلكهي األلرل في المنءطؽ األ ثر ىشءش كأىميء
المنءطؽ ال رراكي .
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ج .قطءع المكارد المءئي

 زيءدة تيعيرة الميءه لترشد إيتلداـ الميءه.

 إعءدة إيتلداـ ال رؼ ال ري كال نءعي المعءل .
 تطكير ناـ الرم كاإليتلداـ الرشيد للميءه كتايير نمط زراع المرء يؿ.

 البرث عف م ءدر هديدة للميءه عف طريؽ إيتابلؿ لزانءت الميءه الهكفي العميق كاإليتمطءر ال نءعي.
 ترلي الميءه كمعءله الميءه العءدم .

 تقكـ ك ازرة الرم كالمكارد المءئي ب عداد أطلس ك كد لميءه الييكؿ في م ر يشمبلف اإليتلءدة مف ميءه الييكؿ
ك يلي تهنب الملءطر التي قد تنهب عنيء.

كزرة الرم كالمكارد المءئي اللط القكمي للمكارد المءئي كالتي تشتمؿ على ييءيءت مكاهي نق
 أ درت ا

الميءه كترتكل على إيتراتيهيءت تيدؼ إلى اإليتلداـ األمثؿ للمكارد المتءر كالرلءا على نكعي الميءه مف
التلكث كتنمي مكارد مءئي هديدة .

د .قطءع الييءر :


تطبيؽ ناءـ اإلدارة البيئي المت ءمل للمنءطؽ اليءرلي .



شمكؿ اإلدارة المت ءمل لليكارؿ على إه ار ات للت يؼ م آثءر تاير المنءخ لرمءي الييءر البيئي كالمنءطؽ

الييءري اليءرلي مف آثءر تاير المنءخ.



تلعيؿ كتطبيؽ اإله ار ات القءنكني للرلءا على البيئ

لرمءي المرميءت الطبيعي البرري كالبري .

يك ى بءلتكهو إلى تنمي المنءطؽ األقؿ ريءيي كاألقؿ تعرضء آلثءر تاير المنءخ كتأىيليء كتنميتيء ييءريء.

ق .قطءع االي ءف كالطرؽ

 في مهءؿ اإلي ءف

 إنشء المهلس الم رم للعمءرة اللض ار منذ ينءير  2119برئءي كزيرم اإلي ءف كالمرافؽ ،كالتنمي
العمراني بيدؼ نشر كتطبيؽ العمءرة اللض ار القءئم على تكهيو ناـ تلطيط المدف كالقرل كالت ميـ

المعمءرم كاإلنشءئى لترقيؽ متطلبءت العمءرة اللض ار .

 قءـ المر ز القكمي لبركث اإلي ءف ،التءب لك ازرة اإلي ءف ،بكض

كد يلت

بترييف لء ة إيتلداـ

الطءق في المبءني يكا منزلي أك تهءري  .كيك ى بت ميـ المبءني بطرؽ تتيح عمليءت التيكي

كاإلضء ة الطبيعي م التيءر مكاد بنء مرلي

ديق للبيئ م تهنب الكاهيءت الزهءهي في إتهءه

الارب كالشرؽ كذلؾ للتقليؿ مف إيتيبلؾ الطءق نتيه يلكن المبءني.

 المنءى الدرايي في ال ثير مف الهءمعءت تضمنت برام للتايرات المنءلي في أقيءـ الدرايءت البيئي
كالعمءرة كالت ميـ كالتلطيط العمراني كاليندي المدني .
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 في مهءؿ الطرؽ

 تكهيو شب

الطرؽ بعيدا عف ميءرات ملرات الييكؿ كأيضء اإلهبل الطكعي لقءطني المنءطؽ الميددة

ب رتلءع ميتكل يطح البرر.

بلب كمقءكمو لتأثيرات التايرات المنءلي اليلبي على

 يك ى ب يتلداـ مكاد بنء للطرؽ تضلى
الطرؽ.

 ت ميـ الطرؽ الهديدة طبقء للمكا لءت العءلمي التي تتضمف ضبط الميكؿ كتر يب شب ءت
األمطءر في المنءطؽ التي قد تتعر

ألمطءر غزيرة ميتقببل.

رؼ ميءه

 يهب تطبيؽ كد إنءرة الشكارع في ت ميـ كيءئؿ اإلنءرة ،كيك ى بأىمي تكفير الطءق ال يربءئي
البلزم إلنءرة الطرؽ عف طريؽ إيتلداـ لمبءت ذات إيتيبلؾ أقؿ كاإليتلءدة مف الطءق الشميي في
إنءرة الطرؽ كتعميـ االيتعءن بءلعكا س الليلكري في الطرؽ اليريع .

 إه ار ات الت يؼ لقطءع ال ر :

 تيعى الدكل لترييف أكضءع ال ر العءم كترييف لدمءت الرعءي ال ري  ،فتقكـ ك ازرة ال ر

بتطكير لدمءت المؤييءت ال ري  ،عف طريؽ تنليذ ايتثمءرات في بنء الميتشليءت كزيءدة عدد
األطبء كتنليذ برام لتطكير كردات الرعءي األيءيي في ؿ المنءطؽ الريلي كالرضري  ،مء تقدـ
برام تطعيمءت ككقءي ضد األم ار

المعدي مهءنء مرءكل إلتءر الرعءي األيءيي ل ؿ المكاطنيف

كترقيؽ العدال في الر كؿ على العبلج.

 تقكـ همعي اليبلؿ األرمر برمبلت تكعي
في م ر.

ري كاريءؿ قكافؿ طبي لمكاهي أم كارث طبيعي كبيئي

 4-2الدراؤات كالمشركعات اإلؤترشادية:
تقكـ الك ازرة بدكر فعءؿ بءلتنييؽ كالتعءكف م هيءت كطني كأهنبي مف أهؿ متءبع تنليذ العديد مف المشركعءت ك
التي تيءعد في دعـ إه ار ات الت يؼ م التايرات المنءلي المرتمل كمف أمثلتيء المشركعءت كالبرام التءلي :

أ .مشركع الت يؼ في دلتء النيؿ للتايرات المنءلي كارتلءع ميتكل يطح البرر مف لبلؿ المشءري المت ءمل للمنءطؽ
اليءرلي

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

كىك مشركع ممكؿ مف برنءم األمـ المتردة اإلنمءئي / UNDPمرفؽ البيئ  ، GEFبدأ في أكؿ أبريؿ  2111كممتد

إلي عءـ  2114بءلش ار

م ك ازرة المكارد المءئي كالرم ،كت ؿ ميزاني المشركع اإلهمءلي إلى  16مليكف ك 375ألؼ
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 4مليكف ميءىمو مف  GEFك 375ألؼ دكالر  UNDPكميءىم الر كم الم ري ت ؿ إلى  12مليكف

دكالر

دكالر).

ييدؼ المشركع إلي تعزيز القدرة على الت يؼ في م ر كالرد مف التعر

لملءطر التايرات المنءلي كدم إدارة

ملءطر إرتلءع ميتكل يطح البرر في دلتء النيؿ إلى تنمي المنءطؽ اليءرلي لدلتء نير النيؿ المنللض للتقليؿ مف
إرتمءؿ كقكع كارث يءرلي  ،مء يتضمف المشركع تطكير اللطط القءئم لرمءي الشكاطئ كاقتراح تعديبلت كاضر في
اإلطءر التنايمي كالقدرات المؤييي لضمءف تلطيط إيتلداـ األراضي كتقييـ المنءطؽ لمكاهي ملءطر تاير المنءخ

ميتقببلن.

ب .برنءم بنء مركن ناـ األمف الاذائي الذم يعكد بءللءئدة على منطق هنكب م ر
Building Resilient Food Security Systems to Benefit the Southern Egypt Region

ر ؿ برنءم الاذا العءلمي  )World Food Programعلى مكافق

ندكؽ الت يؼ لتمكيؿ المشركع ،كالذم

ييدؼ إلى زيءدة القدرة على الت يؼ في مهتمعءت هنكب م ر كتنمي بريرة نء ر في القطءع الزراعي كاألمف

الاذائي ،ريث تـ إلتيءر مرءفاءت أييكط كيكىءج كقنء كاألق ر كأيكاف كمنطق بريرة نء ر لتنمي الزراع
الميتدام كانتءج مرء يؿ مقءكم لدرهءت الر اررة العءلي كنقؿ الت نكلكهيءت الهديدة كالمعرف إلى بع

القرل اللقيرة

ب عيد م ر ،كبنء القدرات المؤييي في مهءؿ تاير المنءخ على همي الميتكيءت [اليلط المرلي كالمهتم

المدني] .ت ؿ ميزاني البرنءم إلى أ ثر مف  6مليكف دكالر ليتـ تنليذه لبلؿ  4ينكات تبدأ مف عءـ  2112كتنتيي
عءـ .2116
ج .مشركع تقكيـ كتطكير إيتراتيهي للت دم آلثءر إرتلءع منيكب البرر على الرر البشري في م ر
Assessment and Strategy Development to respond to the impacts of sea-level
rise on human mobility in Egypt

تقكـ المنام الدكلي لليهرة – بءلتعءكف م ك ازرة القكل العءمل كاليهرة كك ازرة البيئ كمعيد بركث الشكاطئ كعدد مف
الشر ء غير الر كمييف – بتنليذ ىذا المشركع لدراي اآلثءر البيئي كاإلنيءني كاإلهتمءعي كاإلقت ءدي لتدفقءت

اليهرة الداللي المتكقع مف إرتلءع منيكب يطح البرر.

ييدؼ المشركع إلى إه ار عدد مف التقييمءت اليريع لتطكير فيـ اآلثءر كالعكاقب المرتمل إلرتلءع منيكب يطح

البرر على قضءيء اليهرة كاألمف اإلنيءني في المنءطؽ اليءرلي المنللض في منطق دلتء نير النيؿ كمدف م ر
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اليءرلي  ،كقد تـ إلتيءر ثبلث مهتمعءت مرلي

نمكذج يم ف تطبيقو مف مرءفا اإلي ندري

للي أبكقير – مينء

شرؽ – منطق الم س) كالمتقءرب في عدد الي ءف كالمتشءبي في الاركؼ اإلقت ءدي كاإلهتمءعي كاعتمءدىـ على
الزراع كال يد كالتي يتتأثر ب رتلءع يطح البرر.

د .برنءم إدارة ملءطر التايرات المنءلي “ ” Climate Change Risk Management Program CCRMP
البرنءم مدعـ مف

ندكؽ التنمي األيبءني بش ار

العديد مف الك ازرات كالقطءعءت ك ازرة الرم كالمكارد المءئي  ،ك ازرة

الزراع  ،ك ازرة البيئ  ،ك ازرة التعءكف الدكلي كك ازرة اللءرهي ) ،ييدؼ البرنءم إلي تطبيؽ مبدأم الت يؼ م كالتلليؼ

مف آثءر التايرات المنءلي ك ميءعدة م ر في ملؼ التايرات المنءلي  ،كيشمؿ البرنءم عدة م كنءت :

 م كف المهلس األعلى للطءق كييعى لدعـ أىداؼ ييءي المهلس األعلى للطءق في مهءالت الطءق المتهددةك لء ة الطءق

 م كف آلي التنمي النايل مف أهؿ تعزيز كتشهي اإليتلءدة مف آلي التنمي النايل إلضءف فءئدة إقت ءدي هديدةللمشركعءت اإليتثمءري .

 م كف التنبك كاإلدارة المت ءمل للمكارد المءئي لكض يينءريكىءت إلنع ءيءت تاير المنءخ كادراهيء في اللططالكطني لئلدارة المت ءمل للمكارد المءئي  .كألي انر م كف الت يؼ للقطءع الزراعي لتطكير مرء يؿ قءدرة على ترمؿ
الاركؼ المنءلي القءيي  ،كنق

الميءه ،كملكر الترب  ،كارتلءع درهءت الر اررة.

 5-2التكنكلكجيا كبحكث تغير المناخ
تـ تلعيؿ اإلدارة العءم لت نكلكهيء كبركث تاير المنءخ في نكفمبر 2111التي أ برت تضـ ثبلث إدارات ىي :إدارة

الت نكلكهيء كادارة بركث تاير المنءخ كادارة الدعـ اللني لت نكلكهيء البركث .كعلى الرغـ مف رداث اإلدارة العءم إلى
أنيء في لبلؿ عءـ  2112يعت إلى ترقيؽ أىداؼ مرددة تلعيبلن لبنكد مكاد إتلءقي األمـ المتردة اإلطءري لتاير
المنءخ كاللء

بنقؿ الت نكلكهيء [المءدة 4؛ اللقرات " :]5، 3، 1العمؿ كالتعاكف عمى تطكير كتطبيؽ كنشر بما في

ذلؾ نقؿ التكنكلكجيات كالممارؤات كالعمميات التي تخفض أك تمنع اإلنبعاثات البشرية المصدر مف غازات

اإلحتباس الحرارم" .ك"تقكـ الدكؿ اططراؼ المتقدمة بتكفير مكارد مالية جديدة كاةافية لتغطية التكاليؼ الكاممة
المتفؽ عمييا التي تتكبدىا الدكؿ اططراؼ النامية في اإلمتثاؿ إل لتزاماتيا بمكج

اإل تفا ية" ك" تمتزـ الدكؿ

اططراؼ المتقدمة لتشجيع كتؤييؿ كتمكيؿ نقؿ التكنكلكجيا كالدراية الفنية  Know howكدعـ تطكير القدرات

الذاتية كالتكنكلكجيا".
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كمف ىذا المنطمؽ تؤعى اإلداراة العامة لتكنكلكجيا كبحكث تغير المناخ إلى:
 ترقيؽ القدرة الت نكلكهي لتكفير طءق نايل كآمن كميتدام لدعـ النمك اإلقت ءدم كلل

إنبعءثءت غءزات

اإلرتبءس الررارم كالتلليؼ مف كالت يؼ م الملءطر المرتمل لاءىرة تاير المنءخ ،كذلؾ مف لبلؿ ترليز

اإلرادة الييءيي للدعـ المؤييي للت نكلكهيء كتلعيؿ الش ار ءت الكطني كالدكلي كنقؿ الت نكلكهيء ،Know how

 طرح رلكؿ غير تقليدي  innovativeللمش بلت البيئي القءئم .

 تعايـ اإليتلءدة مف األبرءث العلمي تهءه المش بلت المترتب عف اآلثءر اليلبي للتايرات المنءلي

تلليؼ –

ت يؼ) بءلتنييؽ م الهيءت المعني

الجيكد المبذكلة فيما يتعمؽ بتكنكلكجيا كبحكث تغير المناخ خالؿ 2112
 .1في مجاؿ تكنكلكجيا تغير المناخ:
أ .التنييؽ م برنءم األمـ المتردة للبيئ ) United Nations Environment Program (UNEPلدعـ
مشركع تقكيـ االرتيءهءت الت نكلكهي ) Technology Needs Assessment (TNAكالذم ييعى إلى

تطبيؽ الت نكلكهيءت في مهءؿ التلليؼ مف /كالت يؼ م اءىرة التايرات المنءلي كنقليء ،كالممكؿ مف مرفؽ

البيئ العءلمي ) ،Global Environment Facilities (GEFكمتءبع آليءت التلعيؿ.

ب .مء قءمت بدراي مشركع إم ءني ترلي ميءه البرر عف طريؽ البلر) ب يتلداـ الطءق الشميي بمنطق
اليءرؿ الشمءلي بم ر تـ تقديمو بميءبق هءئزة الشيخ زايد" طءق الميتقبؿ "بءإلمءرات العربي ).

ج .التقدـ بمقتررءت مشركعءت قن

غءز ثءني أ ييد ال ربكف ،كانتءج ال تلػ الريكيػ

م ػدر للطءقػ المتهػددة؛

فػي مهػءؿ ت نكلكهيػء تايػر المنػءخ إلػى لهنػ اإلهتمػءع الثػءني لػكز ار البيئػ العػرب كأمري ػء البلتينيػ
بءأل كادكر لتبءدؿ اللبرات بيء.

)ASPA

د .تقػػديـ مقتػػرح مشػػركعءت فػػي مهػػءؿ ت نكلكهيػػء تايػػر المنػػءخ إلػػى لهنػ بعثػ مهلػػس األعمػػءؿ ال نػػدم الم ػػرم؛
رػػكؿ برمهيػػءت الت ػػميـ اإلبت ػػءرم للمب ػػءني الم ػكفر الطءق ػ  ،كانتػػءج أل ػكاح ش ػػلءف كاقي ػ مػػف العكامػػؿ الهكيػ ػ
لترييف أدا ك لء ة اللبليء الشميي في م ر.

ق .إع ػػداد لطػ ػ تنلي ػػذ بءإلرتيءه ػػءت الت نكلكهيػ ػ ف ػػي مه ػػءؿ تعزي ػػز التنميػ ػ المي ػػتدام كاإلي ػػتيراتيهيءت كالت ػػدابير
المعنيػ بػػءلتلليؼ كالت يػػؼ مػ تايػػر المنػػءخ ك لػػء ة إيػػتلداـ الطءقػ كالطءقػ المتهػػددة كىػػي لطػ مقدمػ إلػػى

اللهن اإلقت ءدي كاإلهتمءعي لارب آييء اإلي كا).
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 .2في مجاؿ بحكث تغير المناخ:
أ .التقدـ بمقترح برثي لهءمع عيف شمس في إطػءر إعػداد الهءمعػ لطتيػء اإليػتراتيهي للبرػث العلمػي كالتنميػ
الت نكلكهي عف إبت ءر "ألكاح شلءف " لللبليء الشميي  ،كالتي مف شأنيء الرلءا علييء منت كلضمءف إيتمرار

أدا اللبلي ػػء ب ل ػػء ة كه ػػكدة ،ى ػػذا بءإلض ػػءف إل ػػى تط ػػكير ال ػػنءعءت الببلي ػػتي ي كنق ػػؿ ت نكلكهي ػػء األ ي ػػءس
الببليػتي ي القءبلػ للترلػؿ البيكلػكهي  Bio degradable plastic bagsكالػذم ييػءىـ فػي تلليػؼ العػب

البيئي ،ك ذلؾ مش ل تلءقـ الملللءت ال لب في م ر.

ب .التقػػدـ بمشػػركع برثػػي فػػي مهػػءؿ التاي ػرات المنءلي ػ رػػكؿ تػػدريب كتأىيػػؿ ال ػكادر فػػي مهػػءؿ برمهيػػءت ترليػػؿ
إيػػتلداـ الطءقػ بءلمبػػءني ،لطلػػب الػػدعـ اللنػػي كالمػػءلي لتنليػػذىء مػػف لػػبلؿ اإلدارة العءمػ للد اريػػءت كالييءيػػءت
البيئي الدكلي بءإلدارة المر زي للتعءكف كالعبلقءت الدكلي كالدعـ اللني.

ج .تقػديـ تقريػػر فنػي رػػكؿ د اريػ الل ػػر اإليػػتراتيهي لمشػركع ت ػػني كتطػكير المكاقػػد كاألفػراف لؤلغػ ار

المنزليػ

ب يتلداـ الكقػكد الريػكم بػديؿ للكقػكد التقليػدم كالمقػدـ مػف ممثلػي شػر إي ػءرك كالمهمكعػ الينديػي "إنتػءج"

كممثلػػي مرءفا ػ الدقيلي ػ كمػػدل تػػأثير المشػػركع بيئي ػءن كمنءلي ػءن ،بءإلشػػتراؾ م ػ إدارة التلليػػؼ مػػف اإلنبعءث ػءت
ككردة ال نءع بقطءع نكعي البيئ .

د .تقػػديـ تقريػػر فنػػي مقتررػػءت للهءنػػب التشػػي ي لتنليػػذ مشػػركعءت إيترشػػءدي فػػي مهػػءؿ التاي ػرات المنءلي ػ  ،أك

تبػػءدؿ لب ػرات كلب ػ ار أك نقػػؿ ت نكلكهيػػء لبن ػء القػػدرات الكطني ػ فػػي مهػػءؿ ر ػػر إنبعءثػػءت غػػءزات اإلرتبػػءس

الررارم ،كتقديـ مشركعيف في مهءؿ الت يؼ :ت يؼ المهتم مػ اػءىرة تايػر المنػءخ فػي عشػر قػرل ىءمشػي
في م ر ،كناءـ التأميف ال اير ل اءر المزارعيف الم رييف.

ق .إعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد د اري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ فني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كمنيهي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر إنبعءثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػءت غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػءزات اإلرتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػءس الر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرارم
) Greenhouse Gases(GHGsالنءتهػ مػف قطػءع التشػييد فػي م ػر ،كتقػديـ كرقػ عمػؿ برثيػ لريػءب
اإلنبعءثءت النءته عف مرارؿ اإلنشػء بءلتعػءكف مػ مشػركع الػببلغ الػكطني الثءلػث كمعيػد الد اريػءت كالبرػكث
البيئي بهءمع عيف شمس.

ك .التقدـ بمقتررءت مشركعءت برثي كتطبيقي إلى الهءنب اليكيدم في مهءؿ تطبيقءت مبػءدئ العمػءرة اللضػ ار
كالمدف الت ءفلي  Symbio Citiesفي إطءر التعءكف م ك ازرة البيئ اليكيدي في مهءؿ التايرات المنءلي .

ز .إعداد د اريػ فنيػ رػكؿ أكهػو التعػءكف مػ الهءنػب ال ػكرم فػي مهػءؿ برػكث التايػرات المنءليػ كالتػي إيػتندت
عل ػػى مكض ػػكعءت :نق ػػؿ الت نكلكهي ػػء ال ػػديق للبيئػ ػ مث ػػؿ إع ػػءدة الت ػػدكير ،كالتني ػػيؽ لنق ػػؿ اللبػ ػرات اللء ػ ػ

بمشركعءت المدف اللض ار مدين هءنهينكج) كمعيد النمك األلضر.
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ح .تقديـ دراي كعر

ركؿ الت نكلكهيءت اللض ار كمنءقش الرػد مػف إنبعءثػءت ال ربػكف كأىػداؼ الر كمػ للرػد

مػػف ثػػءني أ يػػيد ال ربػػكف فػػي مػػؤتمر البترك يمءكيػػءت فػػي م ػػر الهديػػدة) ترػػت رعءي ػ كزيػػر البتػػركؿ كالثػػركة
المعدني .

ط .التقدـ بمقتررءت مشركعءت تنليذي كدكرات تدريبي فػي مهػءؿ ت نكلكهيػء التلليػؼ كالت يػؼ كد اريػ رػكؿ يػبؿ
نقؿ تلؾ الت نكلكهيءت إلى الهءنب ال يني ،كذلؾ في إطءر تلعيؿ مذ رة التلءىـ م ك ازرة البيئ ال يني

 :6-2الرؤية المؤتقبمية:
أ .إعػػداد تقريػػر اإلبػػبلغ الػػكطني الثءلػػث لم ػػر ،كالػػذم يػػتـ مػػف لػػبلؿ أرػػد المشػػركعءت الممكلػ مػػف مرفػػؽ البيئػ
العءلمي  ،كيقدـ إلى ي رتءري إتلءقي األمـ المتردة اإلطءري للتايرات المنءلي  ،ريث انتيػت م ػر مػف إعػداد
تقريرييء األكؿ كالثءني كتيليميمء للي رتءري أعكاـ  ،1999ك 2111على الترتيب ،كيتـ إعداد ىذا التقرير ؿ

 4-3ينكات

ب .تش يؿ لهن كطني تنييقي لمتءبع إه ار ات التلليؼ

ج .إنشػػء ناػػءـ ر ػػر إنبعءثػػءت كطنػػي لاػػءزات اإلرتبػػءس الرػرارم مػػف ملتلػػؼ م ػػءدرىء بءلتعػػءكف كالتنيػػيؽ مػ
ءف الهيءت المعني

ال رب ػػكف ،كر ػػر إهػ ػ ار ات للػ ػ

د .الب ػػد ف ػػي تط ػػكير برن ػػءم كطن ػػي للتر ػػكؿ إلقت ػػءد م ػػنلل

المبلئم للاركؼ الكطني ) )NAMAsتمييدا للمطءلب الدكلي بتكفير التمكيؿ البلزـ لتنليذىء

اإلنبعءثػ ػءت

ق .تطكير معءيير كطني لملتلؼ القطءعءت المعني تمييدا إلنشء ناءـ للقيءس كاإلقرار كالترقؽ Measurable,
) Reportable, Verifiable (MRVإله ار ات لل

اإلنبعءثءت المبلئم للاركؼ الكطني

ك .تلعيؿ اإليتلءدة مف اآلليءت المتءر مثؿ يكؽ ال ربكف الطكعي.

ز .إنشػػء لطػػكط األيػػءس المكرػػدة للمشػػركعءت لتيػػييؿ ريػػءب لل ػ
مشركعءت آلي التنمي النايل .

اإلنبعءث ػءت كترديػػد المضػػءفي إلنشػػط

ح .اإلرتقء بءألدا الكطني على الميتكييف الكطني كالدكلي إليتمرار العمؿ في مهءؿ التايرات المنءلي بملتلؼ
القطءعءت المعني كبءلتنييؽ ال ءمؿ معيء ،م تطكير كتقكي

البنء المؤييي للتايرات المنءلي .

ط .العمػػؿ علػػى إنشػػء كتلعيػػؿ مهلػػس أعلػػى للتايػرات المنءليػ برئءيػ رئػػيس الػػكز ار كعضػػكي الػػكز ار المعنيػػيف،
على أف ي كف كزير الدكل لشئكف البيئ ىك مقرر ىذا المهلس.

م .إنشػػء لهن ػ العلػػكـ كالت نكلكهيػػء تضػػـ فػػي عضػػكيتيء نلب ػ مػػف علمػػء م ػػر فػػي مهػػءؿ التاي ػرات المنءلي ػ
كالمهءالت المتعلق بو زراع – رم – أر ءد هكي –
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ر – بتركؿ – يربء ) كت كف برئءي أرد العلمء

ؾ .إنشء مر ز تميز للتايرات المنءلي

لتكفير البيءنءت كالمعلكمءت) بك ازرة الدكلػ لشػئكف البيئػ  ،ي ػكف مػف بػيف

ميءمػػو دعػػـ إعػػداد تقػػءرير اإلبػػبلغ الكطنيػ بشػ ؿ دكرم علػػى أف ي ػػكف نػكاة للمر ػػز الػػكطني لبرػػكث التايػرات

المنءلي

ؿ .إنشء مر ز كطني البت ءرات المنءخ )Climate innovation Center

ـ .مراهع كتلعيؿ اإليتراتيهي الكطني للتايرات المنءلي م إعداد البرام كاللطط البلزمػ علػى المػدل القريػب
كالبعيد كدمهيء ضمف لطط العمؿ الكطني للتنمي في م ر.

ف .العمػػؿ علػػى كاليػػعي لتطػػكير األدا فػػي مهػػءؿ آلي ػ التنمي ػ النايل ػ إليػػتقطءب اإليػػتثمءرات الدكلي ػ فػػي ىػػذا
المهءؿ.

س .إعػػداد اللطػػط البلزمػ لرفػ الػػكعي تهػػءه قضػػءيء التايػرات المنءليػ كاهػ ار ات التلليػػؼ كالت يػػؼ البلزمػ علػػى
المدل الطكيؿ.

ع .إعػػداد كتطػػكير اللطػػط اللء ػ بػػدم قضػػءيء التايػرات المنءليػ ضػػمف م اررػػؿ التعلػػيـ الملتللػ بءلتعػػءكف مػ
الهيءت المعني .

ؼ .ترقيؽ القدرة الت نكلكهي لتكفير طءق نايل كآمن كميتدام لدعـ النمك اإلقت ءدم
 :6-2المراجع
أ .التقرير التهميعي الراب ال ءدر عف الييئ الر كمي الدكلي المعني بتاير المنءخ 2117 : IPCC

ب .إتلءقي األمـ المتردة اإلطءري للتايرات المنءلي كبركتك كؿ يكتكwww.unfccc.int
ج .تقرير اإلببلغ الكطني الثءني  ،2111ال ءدر عف ك ازرة الدكل لشئكف البيئ

د .اإليتراتيهي الكطني للت يؼ م التايرات المنءلي – مهلس الكز ار  ،م ر 2111
ق .منام ال ر العءلمي http://www.who.int/ar

ك .برنءم األمـ المتردة للبيئ : http://www.grida.no/publications/vg/africa/page/3131.aspx

ز .برنءم األمـ المتردة اإلنمءئيwww.undp.org

ح .مرفؽ البيئ العءلمي http://www.undp.org/gef

ط .برنءم الاذا العءلمي http://www.wfp.org
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الفصل الثالث
حماية طبقة األوزون
 1-3مقـــدمة:
َميـم المتلوقـات مـن
تلعب طبقة األوزون دور المرشح الطبيعي والدرع الواقي الـيي يحـيط بـاألري ليحمـي
خ
الَزء الضار من األشعة فوق البنفسَية ) )Ultra Violet –Bالتي تهدد صحة اإلنسان وسالمته.

وتسعى مصر دائما إلى تحقيق اإل لتـ از ببروتووـول مونتايرل نتيَـة لوَـود ضـوابط وسياسـات محليـة فعالـة،
حيث تـ تتفـيي نسـب إسـتهال المـواد المسـتنفدة لطبقـة األوزون إلـى المسـتويات التـي حـدداا بروتووـول

موونتايرل ،وقــد قامــت وزارة الدولــة لشــئون البيئــة بالتعــاون مــم الَهــات المعنيــة باإلش ـ ار

علــى مشــروعات

البــدائل للم ـواد المســتنفدة لطبقــة األوزون ،وأنشــطة نقــل التونولوَيــا الحديثــة ،واســتبدال المعــدات واألَهــزة
القديمة بأترى حديثة تعمل بمواد صديقة لألوزون في القطاعات المتتلفـة ،إلـى َانـب تنفيـي بـرامت التوعيـة

بالبدائل الصديقة للبيئة وتوَيهها لوافة شرائح المَتمم التي تسعى إليها السياسة البيئية المصـرية لتسـهيل

اإلمتثال ألحوا بروتووول منتايرل لحماية طبقة األوزون ويل دون المساس باإلقتصاد المصري أو البرامت
التنموية أو التأثير على األولويات التي تضعها الدولة من أَل تحقيق التنمية المستدامة.

 2-3األضرار البيئية والصحية الناَمة عن تآول طبقة األوزون :
يأ أ

مص أأدر دي دي أأد ي أأذ ديطبق أأي ة يع أأي كنم أأات

ة ي عي أأات دب أأدن ا دإلةس أأاج م أأل طأ أ ر دي ي أأا ديمدةي أأي

دس ددث م دد يميائيي عديد  ،مما ة ج نةه زياد دةبعاث ديغازدت مج ديم دد ديمسببي إلس ةفاد طبقي دأل ز ج،
إذ كج دألشأ ف
ف
أعي ق أ ب ديبةفسأأعيي ) )Ultra Violet –Bدي أ تأ ن فمأأج ديشأ ف
دألرض ي أأا أ يردت
أمس إيأأن سأأط ف
ضأأار مة أأا نبأأن سأ ف
أرطاج ف
أاج بسأ ف
أبيت ديم أأات -إصأأابيا دإلةسأ ف
ديعبأأد،
أأُِّر قأ نمبيأ فأي دي ام يأ فأت ديضأ ئ ( )Photosynthesisيبةبا أ ف
أات ديرضأ در بمأأا يقبأأت مأأج ةمأ ديةبأأات دة أأاج
ا
ا در أأت ديعأأيج ،ةقأأص ديمةانأأي؛ مأأا كاة أأا

ديم اصأأيت ديزردنيأأي ،مأأا كة أأا أِّ ر نبأأن ةظأأث ديبيئأأي ديمائيأأي؛ هأأذد يأأِّدخ إيأأن ربأأت ق أ

أ دزج ديةظأأاث ديعأأاث

أاج
يبطبيعي دي يا نبن دألرض در باط ذية باي ير نبن غير ديمةاخ ديعايم ،
دألمر ديذخ ي ُدد صأ ي دإلةس ت
ا
سالمي ديبيئي.
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 3-3المؤشرات البيئية:
م ت ديمِّشردت ديبيئيي ديراصأي ب أد دأل ز ج قأن دإلي أزدث ب

أاث مقأرردت بر

أ ت مأ ة ن بشأ ج ديرفأض

دي أأدريع إلسأ الة ديمأ دد ديمسأ ةفد يطبقأأي دأل ز ج صأ ا إيأأن ديأ ربص دي أأاث ققأ أا يبعأأدد ت ديزمةيأأي ديم أأدد
بايبر

ت دي عديالت ديمر بفي دي

كدربت نبيه.

 1-3-3قطاع الهالون:
يق ث ع از شئ ج ديبيئي ب عميل دي اي ةات مج ديع ات دي

يدي ا مرز ج در د ة يعأي إ مأاث دي أ أ أ أ ت إيأ بأددئت

كرأأرخ ق أ كةظمأأي م اق أأي دي ريأأب ،ي أ ث سأأبيث دي ميأأات ديمعمأ أ أأعي إيأأن بةأأة دي أ أ أأاي ج ديأأذ

أأث إةشأ أ أ أأاِّ بشأأر ي

بأ دج يبصأأةانات دي ةدس أأيي  -مصةل  99دي ربأ سأأابق ا  -ي عميأل دي اي ةأات أد يرها دنأاد دسأ رددم ا قأ

دإل ياعأأات ديضأأر ريي ق أ مر بأأا ديقطانأأات دي ي يأأي بايد يأأي،

ض أ ديص أ ر رقأأث  )1-3ةظأأاث إس أ رعاع

د ير دي اي ج .يسم بإس رددث دي اي ةات ق بعض كةظمي دإلطفا ديراصي ب أ ميج ديمعأددت دي رعأي باهظأي

دي أ مج ،يبم اقظأأي نبأأن ديصأأال يي ديفةيأأي يبطأأائردت ديسأأفج ديأأدبابات كةظمأأي د صأأا ت دي اسأأبات د ييأأي
ديمر زيي غيرها مج ديمعددت دإلي ر ةيي ديم ط ر ديبايغي دألهميي مأج ديةا يأي دإلسأ در يعيي ،ذيأة ي أيج إ مأاث

دي أ أ ت إلسأ أ رددث ب أأددئت غي أأر مسأ أ ةفد يطبق أأي دأل ز ج ر أأالت ديس أأة دت ديمقبب أأي ،ي ضأ أ ديشأ أ ت رق أأث )1-3
ديرفض دي دريع ق

ميات دي اي ج دي

ث إس يرددها.

صورة ( :)1-3إسترَاع وتدوير الهالون
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 2-3-3قطاع األيروسوالت الطبية:
يق ث ع از شئ ج ديبيئي باي عا ج مل زدر ديص ي ب

دي أ

يت رط ط إة اج ديشر ات ديمصةعي يألير س ت ديطبيي

سأ بة  163طةأا مأج ديمأ دد ديمسأ ةفد يطبقأي دأل ز ج )(CFC's

كمردض ديرب

م أ دد ددقعأي يعبأ دت برارأات ن أأالج

دي ساسيي ديصدريي إين كرر بديبي غير مس ةفد يطبقي دأل ز ج ،ي ث دي ةسيب مأل إددر ديشأئ ج

ديص أأيديي بأ أ زدر ديصأ أ ي ش أأر ات دألد ي أأي قأ أ

ةفي أأذ دإلسأ أ در يعيي دي طةي أأي يب ني أأي بايمة ع أأات ديبديب أأي ،دي أ أ

ضأأمج نقأأد د ردت دريبيأأي رش نمأأت برةأأامج نيأأي يألطبأأا

ديصأأياديي باألير سأ ت دي أ

سأ ردث بأأددئت

ديم أ أ دد ديمس أ أ ةفد يطبقأ أأي دأل ز ج ،ةفيأ أأذدا ي أ أأذ دإلس أ أ در يعيي أ أأث د ة أ أأا مأ أأج ةفيأ أأذ عأ أأار دي شأ أأغيت ةقأ أأت
دي ة ي عيأأا يبشأأر ات ديمس أ فيد

قيأأب ك ضأأاع شأأر ات دألد يأأي يعأأدد  )3مة أ ج مأأج إعمأأاين نأأدد  )4مة أ ج

ي صةيل مة عات كير س ت طبيأي سأ ردث بأددئت يبمأ دد ديمسأ ةفد يطبقأي دأل ز ج

براري طبيي س ردث بددئت يبم دد ديمس ةفد يطبقي دأل ز ج قن ن أأالج كمأردض ديربأ
ايي ا ديعمت إلر بار صال يي هذ ديمة عات دي

دإلة ا دي امت مج

ضأ ديصأ ر رقأث )2-3
دي ساسأيي ديصأدريي ،يأ ث

س ردث بددئت يبم دد ديمس ةفد يطبقي دأل ز ج ،مج ديمة ظأر

يت رط ط إة اج شر ات دألد يي بة ايي ناث .2113
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صورة ( )2-3بتاتة طبية تستتد وبديل للمواد المستنفدة لطبقة األوزون فى عــالج أمراي الربو والحساسية الصدرية

 3-3-3قطاع الصيانة واإلصالح ألَهزة التبريد والتويي

:

دا دإلس در يعيي ديمصريي إين إيقاا دس يردد ديم دد دي ب ر قب ر رب ةيأي  )CFC'sديمسأ ةفد يطبقأي دأل ز ج
ديمسأ ردمي قأأن صأأياةي كع أأز دي بريأأد دي ييأأا ،أأث قيأأل بر

أ ت عأأا ج مأأل ديع أأات ديمعةيأأي ديمر صأأي

يئي ديرقابي نبن ديصادردت دي درددت ،مصب ي ديعمارة ،ي فعيت ديق دةيج ديراصي ب ظر دس يردد هذ ديم دد،

ةفيذدا ي ذ دإلس در يعيي ث قيأب ك ضأاع إ أد شأر ات فأظ دألغذيأي بايقطأاع ديعأاث ب عأديت
أأث دي ةسأأيب مأأل دي يئأأي ديق ميأأي يبس أ ة دي ديديأأي ي عأأديت

صديب يببيئي بد ا مج دي

أأددت دي بريأأد يعربأأات ديس أ ة دي ديديأأي ي عمأأت بغأأاز

اةت عمت بم دد مس ةفد يطبقأي دأل ز ج .مأج ديمة ظأر د ة أا دي امأت مأج ةفيأذ

هأأأذ دإلس أ أ در يعيي بة ايأ أأي نأ أأاث  ،2113ي ض أ أ ديش أ أ ت رقأأأث  )2-3ديرفأ أأض دي أ أأدريع ق أ أ
دي ب ر قب ر رب ةيي دي

أددت دي بريأد،

ث دس يرددها.
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شول ( :) 2-3التفي التدريَي في استيراد المواد الولوروفلورووربونية
المصدر :وزارة الدولة لشئون البيئة  -وحدة األوزون

4-3-3اإلستراتيَية المصرية لوق

إستتدا المواد الهيدروولوروفلورووربونية :HCFC's

إنأددد إسأ در يعيي طةيأأي ي قأأا إسأ رددث ديمأ دد دي يدر ب ر قب ر رب ةيأي ديمسأ ردمي قأ ديعديأأد مأأج ديقطانأأات
ديمر بفي كهم ا قطاع صةاني ديف ث ديعزت دي ردرخ – قطاع صةاني دي العات دي بريأد دي ييأا ،ةفيأذدا ي أذ

دإلس در يعيي ي ث ةفيذ بعض دألةشطي ديمر بفي م ت:

 .1قا إس رددث ماد  HCFC-141bيبعض ديشر ات مأج رأالت أ قير معأددت
رامات صديقي يببيئي قن صةاني ديعزت دي ردر .

ة ي عيأا دي أي سأ ردث

 .2ق أأا دسأ أ رددث م أأاد  HCFC-22ق أأن قط أأاع دي يي أأا دي بري أأد ن أأج طري أأب إن أأددد دددر ةفي أأذ دألةش أأطي
ديراصي باي ييا دي بريد ديمساند قن إر يار ديمعددت دي دري

ديمعا ةي قن كةشطي ديمردقبي.

بأأايرغث مأأج كج هأأذ ديمأ دد ذدت قأأدردت مةرفضأأي نبأأن إسأ ةفاد طبقأأي دأل ز ج  )ODPقأإج ي أأا قأأدردت مر فعأأي
ساند نب

فاقث ظاهر د

باس دي ردرخ .)GWP

ي ضأ أ ديع أأد ت رق أأث  )1-3ديبرة أأامج ديزمةأ أ ي ق أأا دسأ أ رددث ديمأ أ دد دي ي أأدر

ديمسأ أ ةفد يطبق أأي دأل ز ج يب أأد ت ديعامب أأي بايمأ أأاد ديرامس أأي مة أأا مص أأر) يبر
دأل ز ج.

111

ب ر قب ر رب ةي أأي HCFC's

أ أ ت موووريال ي ماي أأي طبق أأي

َدول ( :)1 -3البرنامت الزمني لوق

 1يةاير 2113

إستتدا المواد الهيدروولوروفلورووربونية ( )HCFC'sالمستنفدة لطبقة األوزون

عميد مس يات دإلة اج
مس

د س الة

دألساس :م سط دس الة سة دت 2111 - 2119

 1يةاير 2115

رفض بةسبي  %11مج مس

دألساس

 1يةاير 2121

رفض بةسبي  %35مج مس

دألساس

 1يةاير 2125

رفض بةسبي  %67.5مج مس

دألساس

 1يةاير 2131

رفض بةسبي  %97.5مج مس

دألساس

 1يةاير 2141

رفض بةسبي  %111مج مس

دألساس

 5-3-3مشروع إستبدال وحدات التبريد المروزية (الشيلرات) التي تعمل بالمواد الولوروفلورووربونية ):(CFC's
ي أأدا ديمشأأر ع إيأأن دنأأث نأأدد مأأج ديع أأات دي
دي أ

ميأأي ديراصأأي إلسأ بددت

أأددت دي بريأأد ديمر زيأأي ديشأأيبردت)

سأ ردث غأاز قريأ ج  CFC-11, CFC-12صأ ر رقأث  ) 3- 3ب أددت عديأد عمأأت بفريأ ج صأديب

يببيئي ص ر رقث  )4 - 3شمت ديمباة دإلددريي ديمس شفيات ديفةادب.

صورة ( )3 -3وحدة تبريد مروزية تعمل بغاز  R-12المستنفدة لطبقة األوزون

111

صورة ( )4 -3وحدة تبريد مروزية صديقة للبيئة تعمل بطريقة اإلمتصاص

ي م أأت ديأأدنث قأأن شأ ت مة أأي غأأطن ع أأز دا مأأج بأأفي دإلسأ بددت ،ع مأأد قيمأأي ديمة أأي نبأأن ةأ ع

مد

أأد دي بريأأد

قيرها يبطاقي ،باإلضأأاقي إين دن أأث ديفائ أأد نبن قأرض ديبةأأة ديمرصأص يعم أأبيي دإلسأ بددت بف أر م يأت

أأدها دألقص أأن  24شأأ دار م ضأ أمةي  3شأ أ ر س أأماح بس أأعر قائ أأد ،%14

ديم د يب ةميي ديصةانيي.

م أأت  %51مة أأا مةظم أأي دألم أأث

َدول ( )2-3الهيول التمويلي لوحدات التبريد المروزية.

التمويل

االمتصاص

الطرد المروزي

ديمساهمي ديذد يي

%15

%28

ديمة ي

%35

%22

دي م يت ديمصرخ

%51

%51

 6-3-3مشروع بروميد الميثيل:
 .1س ردث ماد بر ميأد ديمي يأت ديمسأ ةفد يطبقأي دأل ز ج إمأا قأن معامبأي دي ربأي ديزردنيأي بريأر دي بأ
ديمرز ةأأي ديف درغأأات

هأأن دي ميأأات دي أ

رضأأل يبمردقبأأي مأأج بر

ديمعايع أأي دي عق أأيث كيالزم أأي يبمة ع أأات ديمسأ أ رد ك ديمص أأدر

ديبر

ت).

111

أ ت مووريال) دمأأا ق أ نمبيأأات

ه أأن مي أأات

رض أأل يبمردقب أأي م أأج

.2

أأدا دإلسأ در يعيي ديمصأريي دي أ يأ ث ةفيأأذها باي عأأا ج مأأل زدر ديز درنأأي إيأأن ديرفأأض دي أأدريع قأأن
إسأ رددمات مأأاد بر ميأأد ديمي يأأت – قأأن معامبأي دي ربأأي ديزردنيأأي دي بأ

ديمرز ةأأي ديف درغأأات دي أ ت

إلس أ رددث ديبأأددئت ديصأأديقي ديمةاسأأبي يببيئأأي ديمص أريي دي أأن مأأج ديمة ظأأر ك ة أأا دي امأأت مأأج ةفيأأذها
بة ايي ناث .2113
500
بروميد الميثيل
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شول( )3-3انتفاي تدريَي في استيراد بروميد الميثيل

 .3د ة ا مج طبيب ماد

د عر سأيب ج دي بأ ر ب ريج

مي يت دد سبفيد ) قن مسا ي  121قددة ا يعر

 3 1دد

بأ ر بأر بيج) ديأبالديج دد

ايي ا سعيب ما يأد يعةأي ديمبيأددت بأ زدر ديز درنأي-

قأأد ك صأأت دي قأأارير ديصأأادر مأأج مر أأز ديب أ ث ديزردنيأأي بفانبيأأي هأأذ ديبأأددئت يمعامبأأي دي ربأأي قأأن

م اص أأيت ديف در ي أأي دي ع أأار  /ديمش أأا ت– ديطم أأاطث ديش أأيرخ – ديفبف أأت – زهأ أ ر ديقط أأا – ديةبا أأات
ديطبيي -دألنشا

– رس دي صدير – ديبطيخ ) ديبديت دألرير ه ك دث بديت نبن مس

ديعايث.

 .4ك ة ا كيضا مج طبيب ماد دأل قي ث قن ش ج بةأة ك ئ مأاج ديز درنأ -نبأن ميأي  372كيأا كرد
قم أ ،

ميأأي  2711طأأج قأأن ديص أ دمل – هأأذ ديمأأاد م أأت كهميأأي بيأأر يمعامبأأي دي ب أ

راصأأي ديقم أ )

ديمرز ةأأي

بريأأر ديف درغأأات  ،دي أأن عطأأن ة أأائج مطابقأأي مامأأا يبر ميأأد ديمي يأأت  %111إبأأاد

يعميل كط در دي شردت)

ضأ ديصأ ر رقأأث  )5-3طريقأأي معامبأأي دي ربأأي بمأأاد

ي ج قد ث طبيأب عميأل ديبأددئت ديم ا أي نايميأا

يمعامبي دي ب

– بعاة

دألعر سأأيب ج ديبأأا ديج قانبيأأي ديبأأددئت .بأأذية

أن نأاث  – 2112هأن  6بأددئت يمعامبأي دي ربأي ،بأديالج

دي طعيث

111

صورة ( : )5-3طريقة معاملة التربة بمادتي األَروسيلون والباالدين وفاعلية البدائل

 4-3الرؤية المستقبلية:
ش د ديمر بي ديمقببأي ضأل إسأ در يعيي طةيأي يبأ ربص مأج ديمأ دد دي يدر ب ر قب ر رب ةيأي قأن عميأل ديقطانأات
ب دا دي صت إين عميد إس رددث ديم دد دي يدر ب ر قب ر رب ةيي قيب ديم اقظأي نبأن طبقأي دأل ز ج ع مأد
دإلس در يعي نبن دي ربص دي امت مج إس رددث ديم دد ديمس ةفد يأل ز ج ق عميل ديقطانأات دي أن ع بأر مأج كهأث
كهددا ديسياسي ديبيئيي ديمصريي.
ع مد دي زدر قن ديمر بي ديمقببي نبن د
 .1س يت دإلم ات أل اث بر
دي ير نبن دأل ي يات دي
 .2ديمعا ةأأي ق أ

:

ت مريال ي مايي طبقي دأل ز ج ذية د ج ديمسأاس بأايبردمج دي ةم يأي ك
ضع ا ديد يي مج كعت

قيأأب ك ضأأاع ديشأأر ات دي طةيأأي دي أ

ديمس ةفد يطبقي دأل ز ج ي

قيب دي ةميي ديمس ددمي.
س أ رددث ديم أ دد دي يدر ب ر قب ر رب ةيأأي HCFC's

عمت ببددئت صديقي يببيئي.

 .3دي عأأا ج مأأل عميأأل دألع أأز ديرقابيأأي بايد يأأي دمأأدددها بأ ع ز

بيأأت غأأازدت دي بريأأد ،نقأأد ديبأردمج دي دريبيأأي

نبن إس رددث بة دألع ز .
 .4دإلس مردر ق
.5

ةفيذ بردمج دإلس رعاع دي د ير يبم دد ديمس ةفد يطبقي دأل ز ج.

يا مالت دي نيي بايبددئت ديصديقي يببيئي

عي ا ي اقي شردئ ديمع مل.

 .6قييأأد إس أ يردد ديم أ دد دي يدر ب ر قب ر رب ةيأأي )(HCFC's
إس رددث ديم دد ديمس ةفد يطبقي دأل ز ج.
111

أأذد ديمعأأددت دي أ

ع مأأد قأأن شأأغيب ا نبأأن

الفصل الرابع
الضوضاء
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 1-4مقدمة
تعتبر الضوضاء واحدة من أكبر وأخطر مشاكل البيئة في حياتنا اليومية ،وأكثر إثارة لمشكوى وذلك من
مختمف شرائح المواطنين في المدن والقرى الكبيرة منها والصغيرة عمى السواء.

وقد لوحظ في السنوات األخيرة إرتفاع مستويات الضوضاء في المدن الكبرى وعواصم المحافظات بصورة
مقمقة نتيجة الزيادة السكانية واألنشطة المصاحبة لها وعدم وجود تخطيط عمراني سميم ،باإلضافة إلى بعض

السموكيات الخاطئة التي تحدث في مجتمعنا مثل المبالغة في إستخدام آالت التنبيه ،ورفع أصوات المكبرات.

وتشير الدراسات إلى أن الضوضاء المرتفعة تؤثر عمي صحة المواطن وتصيبه بكثير من األمراض ،فباإلضافة
إلى تأثيرها عمى قدرة السمع فإنها تؤدي أيضاً إلى سمسمة من المشاكل الصحية تشمل إرتفاع ضغط الدم

واإلصابة بقرحة المعدة وتقمصات عضالت الجسم واضطرابات النوم واإلصابة باألمراض العصبية والنفسية،
كما تؤثر الضوضاء عمى األطفال وقدرتهم عمى التعمم ،ويظهر ذلك بوضوح في األطفال الذين يعيشون بالقرب

من مصادر الضوضاء مثل المطارات.

وفي هذا اإلطار تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة باستكمال تنفيذ دورها في الخطة القومية لمكافحة الضوضاء،

ح يث قامت بالتوسع في رصد مستويات الضوضاء في المناطق المختمفة لمحافظات القاهرة الكبرى بهدف
تقويم الوضع الحالي واعداد الخطط التي تساعد الجهات المعنية عمى خفض مستويات الضوضاء التي يعاني
منها المواطنون.

 2-4معدالت مستويات الضوضاء في محافظات القاهرة الكبرى

في إطار إستكمال برنامج الرصد في معظم مناطق محافظات القاهرة الكبري ،تم الرصد بالمناطق ذات األنشطة
المختمفة ومقارنتها بنتائج العام السابق  3122بهدف الوقوف عمى مدي فاعمية اإلجراءات المتخذة لمحد من

الضوضاء في المناطق التي تم الرصد بها.

وتم هذا العام تطبيق معايير الالئحة التنفيذية المعدلة لقانون البيئة رقم  :لسنة  ،311:حيث تقسيم فترات
مساء ) وفترة الميل
القياس في اليوم إلي فترتين هما فترة النهار ( من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة
ً
مساء وحتى السابعة صباحاً ) ،كما تم تعديل تصنيف المناطق المختمفة بما يتناسب مع
( من الساعة العاشرة
ً

األنشطة المتواجدة بالمنطقة ،وفيما يمي نتائج معدالت مستويات الضوضاء في محافظات القاهرة الكبرى:
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 1-2-4مستويات الضوضاء في المناطق الصناعية ذات الصناعات الثقيمة :
-

-

dB

90
85
80
75
70
65

60
-

( L Aeq

-

( L Aeq

-

( L Aeq

-

( L Aeq

55
50

-

-

-

شكل ( : ) 1-4مستويات الضوضاء المكافئة لفترتي اليوم (النهار ،الميل) بالمناطق الصناعية ذات الصناعات الثقيمة

أ.

تممم الرصممد فممى ال مة مواق مع تم ممل بعمما المنمماطق الصممناعية ال قيمممة

ب م م قميم القم مماهرة الكب م ممري (المعص م مرة – أكت م مموبر – مسم ممطرد ) ،وتش م ممير
النتم ممائج كمم مما هم ممو موض م م بالشم ممكل (  )2-5إلم ممى إرتفم مماع مس م متويات
الضوض مماء لفترت ممي الي مموم ( النه ممار  ،المي ممل ) ع ممن الح ممدود والمع ممايير
المواردة بالالئحمة التنفيذيممة لقمانون البيئمة خممالل عمام  3123فمي جميممع

مواقم ممع الرصم ممد عم ممدا موقم ممع المحطم ممة الك م مائن فم ممي مصم ممنع أبم ممو اليزيم ممد
بالمنطق ممة الص ممناعية بمدين ممة  7أكت مموبر ،حي ممث ل ممم تتج مماوز مس ممتويات
الضوضاء الحدود الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  :لسمنة

311:وهي  81ديسيبل نها اًر وليالً.

صورة (  : ) 1-4محطة الرصد الكائنة
بشركة الخزف والصيني  -مسطرد
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ب.

تتراوح مستويات الضوضاء في كل من موقعي محطات الرصد الكائنة بمحطة كهربماء جنموب بالمعصمرة

نهار وليالً ،كما يتض ممن الشمكل
(حموان) – وشركة الخزف والصيني بمسطرد بين ( )98-95ديسيبل اً
عدم وجود تغير ممحوظ لمستويات الضوضاء خالل هذا العام عن العام السابق في هذين الموقعين.

 2-2-4مستويات الضوضاء في المناطق الواقعةة عمةى طةرق عرضةها أكبةر مةن  12متةر أو منةاطق صةناعية

ذات صناعات خفيفة

أ .محافظة القاهرة :
-

-

90
85
80
75
70
65
60
( L Aeq
( L Aeq

50

dB

-

( L Aeq
( L Aeq

-

55

-

شكل ( : )2 -4مستويات الضوضاء المكافئة لفترتي اليوم ( النهار  ،الميل ) الواقعة عمى طرق عرضها  12متر فأكثر
أو مناطق صناعية ذات صناعات خفيفة وبها بعض األنشطة األخرى بمحافظة القاهرة

 تجاوزت مستويات الضوضاء الحدود الواردة بالالئحة
التنفيذية لقانون البيئة رقم  :لسنة  311:لفترتي النهار
والميل في جميع مواقع محطات الرصد الكائنة بالمناطق
متر أو
الواقعة عمى طرق عرضها أكبر من  23اً
مناطق صناعية ذات صناعات خفيفة بمحافظة القاهرة
وذلك كما هو مبين بالشكل (.)3-5
صورة (  : ) 2-4محطة الرصد الكائنة بشركة النيل
لألدوية  -السواح
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 تركيب محطمة لرصمد الضوضماء فمي مقمر شمركة ميما الشمرب بشمارع رمسميس ،وكمان المتوسمط السمنوي لنتمائج
مستويات الضوضاء هو  95ديسيبل نها اًر  94 ،ديسيبل ليالً ،وكما تم تركيب محطة أخرى بمقر حي مصر

الجديدة ،وكان المتوسط السنوي لنتائج مستويات الضوضاء هو 85ديسيبل نها اًر وليالً.

 ويوض الشكل إرتفاع متوسط مستويات الضوضاء لكل من فترتي النهار والميل هذا العام عن م يالتها لمعام
السممابق بمقممدار يصممل إلممي  9ديسمميبل فممي موقممع المحطممة الكممائن بمكتبممة المعممادي بشممارع النصممر حيممث كانممت
مسم ممتويات الضوضم مماء بهم ممذا الموقم ممع  92ديسم مميبل نهم مما اًر و  89ديسم مميبل لم مميالً ،كمم مما ارتفم ممع المتوسم ممط السم ممنوي
لمسممتويات الضوضمماء لفتمرة الميممل هممذا العممام عممن م يالتهمما لمعممام السممابق بمقممدار  6ديسمميبل فممي موقممع المحطممة

الك ممائن ف ممي المرك ممز الق ممومي لد ارس ممات الس ممالمة بش ممارع الحج مماز بمص ممر الجدي ممدة ،حي ممث وص مممت مسمممتويات
الضوضمماء بهممذا الموقممع  83ديسمميبل نهمما اًر و  86ديسمميبل لمميالً ،بينممما إنخفمما متوسممط مسممتويات الضوضمماء
لكل من فترتي النهار والميل بمقدار يصل إلى  8ديسيبل في موقمع المحطمة الكمائن فمي مدرسمة صمقر قمريش
بشممارع األتوسممتراد حيممث كانممت مسمتويات الضوضمماء بهممذا الموقممع  84ديسمميبل نهمما اًر و  83ديسمميبل لمميالً ،ولممم
يحدث أي تغيير ممحوظ في باقي مواقع المحطات في مستويات الضوضاء هذا العام عن العام السابق حيث

تتراوح نتائجها بين ( )95-86ديسيبل نها اًر و (  )92-83ديسيبل ليالً.
ب .محافظة الجيزة :
-

-

( L Aeq

-

( L Aeq

dB

-

( L Aeq

-

( L Aeq

-

مترً فأكثر
شكل ( : )3-4مستويات الضوضاء المكافئة لفترتي اليوم ( النهار  ،الميل ) الواقعة عمى طرق عرضها  12ا
 ،أو مناطق صناع ية ذات صناعات خفيفة وبها بعض األنشطة األخرى بمحافظة الجيزة
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 تجمماوزت مسممتويات الضوضمماء الحممدود ال مواردة بالالئحممة التنفيذيممة لقممانون البيئممة رقممم :

لسمنة  311:لفترتممي النهممار والميمل فممي جميممع مواقممع محطمات الرصممد الكائنممة بالمنمماطق
مر أو منمماطق صممناعية ذات ص ممناعات
الواقعممة عمممى طممرق عرضممها أكب ممر مممن  23متم ًا
خفيفة بمحافظة الجيزة وذلك كما هو مبين بالصورة (.)4-5

 بمقارنة نتائج رصد الضوضماء البيئيمة لعمام  3123عمن م يالتهما بالعمام السمابق فمي
مواقممع المحطممات الكائنممة فممي كممل مممن كميممة هندسممة القمماهرة والمركممز القممومي لمبحمموث
يتض إرتفاع المتوسط السنوي لمستويات الضوضاء لفترتي النهار والميل هذا العمام

بموقع المحطة الكائن في المركز القومي لمبحوث ،حيث إرتفعت  9ديسيبل في فترة

النهار و 5ديسيبل في فترة الميل ،بينما ال يوجد تغير ممحموظ لمسمتويات الضوضماء

هممذا العممام عممن العممام السممابق فممي موقممع المحطممة الكممائن فممي كميممة هندسممة القمماهرة،

صورة (  : ) 3-4محطة الرصد الكائنة

وتراوحت نتائج قياسات الضوضاء بهذين الموقعين بين ( )94-93ديسيبل نهما اًر و

بمستشفي دار الفؤاد  6 -أكتوبر

( )91-88ديسيبل ليالً.

 نقممل بعمما المحطممات مممن مواقعهمما وتركيبهمما فممي مواقممع أخممري بنمماء عمممى خطممة الرصممد الموضمموعة  ،حيممث شممممت
محافظمة الجيمزة مالث مواقممع جديمدة هممي مدرسمة أميممر الشممعراء بشمارع المنيممب ومستشمفي الهممرم بشمارع الهممرم  ،حيممث
كانممت نتممائج رصممد مسممتويات الضوضمماء بهممما متقاربممة وتتم اروح بممين ( )94-91ديسمميبل لفترتممي النهممار والميممل ،بينممما

الموقمع ال الممث همو مستشممفي دار الفم اد بممالمحور المركمزي لمدينممة  7أكتموبر وكانممت نتمائج مسممتويات الضوضماء هممى
 83ديسيبل نها اًر 7: ،ديسيبل ليالً.

متةرً ،بهةا بعةض الةورو أو
 3-2-4مستويات الضوضاء في المناطق السكنية الواقعة عمى طرق أقل من  12ا
األنشطة التجارية أو األنشطة اإلدارية أو األنشطة الترفيهية أو المالهي
أ.

محافظة القاهرة

-

-

dB

-

( L Aeq

-

( L Aeq

-

( L Aeq

-

( L Aeq

شكل ( : )4-4مستويات الضوضاء المكافئة لفترتي اليوم ( النهار  ،الميل ) في المناطق السكنية الواقعة عمى طرق أقل من 12
متر  ،بها بعض الورو أو األنشطة التجارية أو األنشطة اإلدارية أو األنشطة الترفيهية أو المالهي بمحافظة القاهرة .
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 تجمماوزت مسممتويات الضوضمماء الحممدود ال مواردة بالالئحممة التنفيذيممة
لقممانون البيئممة فممي جميممع مواقممع الرصممد فممي المنمماطق الواقعممة عمممى

مر ،بهمما بعمما الممورش أو األنشممطة التجاريممة
طممرق أقممل مممن  23متم اً

أو األنشممطة اإلداريممة أو األنشممطة الترفيهيممة فممي محافظممة القمماهرة،

وذلك كما موض في الشكل (.)5-5

 يتبين من الشكل إرتفاع في مستويات الضوضاء لفترة النهار عن
العام الماضي  3122ال يتجاوز  4ديسميبل وذلمك بمواقمع الرصمد

الكائن مة فممي كممل مممن مكتممب بريممد ديممر المممالك ،مدرسممة إسممماعيل
القباني ،بينما ال يوجد تغيمر ممحموظ فمي موقمع الرصمد الكمائن فمي

حم م ممي المقطم م ممم بم م ممين عم م ممامي  ، 3123،3122وتراوحم م ممت نتم م ممائج

القياسات لهذ المواقع بين ( )89-83ديسيبل نها اًر )85-82( ،

صورة (  : )4-4محطة الرصد الكائنة بمدرسة

ديسيبل ليالً.

إسماعيل القباني

 يالحظ من الشكل أيضاً إرتفاع مستويات الضوضاء هذا العام عن العام السابق بحوالي  23ديسيبل وذلمك فمي موقمع
المحطممة الكممائن بقصممر قافممة روا الفممرج حيممث تراوحممت مسممتويات الضوضمماء بممين ( )94-92ديسمميبل خممالل فترتممي

النهار والميل.
ب.

محافظتي( الجيزة  ،القميوبية ) :
-

-

-

وبها
ديسيبلبعض
76ىرش
دود12:ال
قاوىنح
ق
مىاط
مهة لل
سكىي
طرق ال
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ى ال
رق عل
لط
ه أق
م
م ديسيبل ليل
66
وهارا ،
الىرش
وبهاالبعض
21م
ألل
الىالعت
السكىيت
للمىاطك
حدود الماوىن
سيبل
سيبل 55ليال ً دي
 65وهاراً دي

-

( L Aeq

-

( L Aeq

-

( L Aeq

-

( L Aeq

dB

شكل ( : ) 5-4مستويات الضوضاء المكافئة لفترتي اليوم ( النهار  ،الميل ) في المناطق السكنية الواقعة عمى طرق أقل من

مترً  ،بها بعض الورو أو األنشطة التجارية أو األنشطة اإلدارية أو األنشطة الترفيهية أو المالهي بمحافظتي ( الجيزة ،
 12ا
القميوبية ).
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 مممن خممالل رصممد مسممتويات الضوضمماء لممنمماطق الواقعممة عمممى طممرق
مر ،به م مما بع م مما ال م ممورش أو األنش م ممطة التجاري م ممة أو
أق م ممل م م ممن  23مت م م اً

األنشم م ممطة اإلداريم م ممة أو األنشم م ممطة الترفيهيم م ممة فم م ممي محم م ممافظتي الجي م م مزة

والقميوبيممة ،حيممث يتض م إرتفمماع مسممتويات الضوضمماء خممالل فترتممي
النهار والميل عن المعايير الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة كما
هو مبين بالشكل (.)6-5

 يتضم ممن الشممكل إرتفماع فممي مسمتويات الضوضماء لفتمرة النهمار عممن
العم ممام السم ممابق  3122ال يتجم مماوز  4ديس م ميبل وذلم ممك بمواقم ممع الرصم ممد

الكائنة في كل ممن المعهمد القمومي لممعمايرة ،مكتمب بريمد الشميا ازيمد،
بينما إنخفضت مسمتويات الضوضماء لفترتمي النهمار والميمل عمن العمام

السابق  3122بما ال يزيد عمى  3ديسيبل في موقع المحطمة الكمائن
بشممبكة ميمما الهممرم ،و تراوحممت نتممائج قياسممات الضوضمماء فممي جميممع

صورة (  : )5-4محطة الرصد الكائنة بمكتب بريد
الشيخ زايد

هذ المواقع بين ( )83-79ديسيبل نها اًر )79-77( ،ديسيبل ليالً
 تركيممب محطممة لرصممد الضوضمماء فممي مقممر محطممة ميمما صممرف قميمموب بمحافظممة القميوبيممة وكممان المتوسممط
السنوي لنتائج مستويات الضوضاء هو  92ديسيبل نها اًر و 88ديسيبل ليالً .
4-2-4مستويات الضوضاء في المناطق السكنية في المدينة وبها أنشطة تجارية:
-

-

( L Aeq

-

( L Aeq

-

( L Aeq

-

( L Aeq

-

dB

شكل ( : )6-4مستويات الضوضاء المكافئة لفترتي اليوم ( النهار  ،الميل) بالمناطق السكنية في المدينة وبها أنشطة تجارية
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من خالل نتائج رصد مستويات الضوضاء فى المناطق السمكنية

التممي بهمما أنشممطة تجاريممة فممى محافظممة القمماهرة ،يتضم مممن الشممكل

( )7-5إرتفاع مستويات الضوضاء في جميع مواقمع الرصمد عمن
الحدود الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة.


كممما يشممير الشممكل إلممي إرتفمماع مسممتويات الضوضمماء لفتمرة النهممار

ه ممذا الع ممام 3123ع ممن الع ممام الس ممابق 3122ف ممي موق ممع المحط ممة

الك ممائن ف ممي مدرس ممة كمي ممة البن ممات وذل ممك بمق ممدار 5ديس مميبل ،حي ممث

تراوحممت مسممتويات الضوضمماء ف ممي هممذ المواقممع ب ممين ()87-82

ديسيبل نها اًر )81-77( ،ديسيبل ليالً.

صورة (  : ) 6-4محطة الرصد الكائنة
بمدرسة كمية البنات بالزمالك



تركيممب محطممة لرصممد الضوضمماء فممي مدرسممة األوقماف بالمهندسممين لتم ممل المنماطق السممكنية فممي المدينممة التممي بهمما
أنشممطة تجاريممة وكممان المتوسممط السممنوى لنتممائج مسممتويات الضوضمماء البيئيممة هممو  82ديسمميبل نهمما اًر 77 ،ديسمميبل

ليالً.

 5-2-4مسةتويات الضوضةاء فةي المنةاطق الواقعةة بالضةواحي السةكنية مةع وجةود حركةة ضةعيفة وأنشةطة

خدمية محدودة:

حدود الماوىن للمىاطك الىلعت بضىاحي سكىيت مع وجىد حركت ضعيفت وأوشطت خدميت محدودة 66 :
ديسيبل وهارا  56 ،ديسيبل ليل

شكل ( : ) 7-4مستويات الضوضاء المكافئة لفترتي اليوم ( النهار  ،الميل ) بالمناطق الواقعة بالضواحي السكنية مع وجود
حركة ضعيفة وأنشطة خدمية محدودة
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 ممن خمالل نتمائج رصممد مسمتويات الضوضماء فممى المنماطق الواقعمة بالضمواحي
السكنية التي بهما حركمة ضمعيفة وأنشمطة خدميمة محمدودة فمى محافظمة القماهرة

يتضم م م ممن الش ممكل ( )8-5إرتف مماع مس ممتويات الضوض مماء ف ممي جمي ممع مواق ممع
الرصد عن الحدود الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة .

 يتبين من الشكل إرتفاع في متوسط مستويات الضوضاء لفترتي النهار والميل
ه ممذا الع ممام 3123ال يتج مماوز  4ديس مميبل ع ممن م يالته مما لمع ممام الس ممابق3122
بموقممع المحطممة الكممائن بم سسممة السممويدي بممالتجمع ال الممث حيممث كممان متوسممط

النتائج هذا العام هو  77ديسيبل نها اًر 71 ،ديسيبل ليالً.

 تمم همذا العمام تركيمب محطمة لرصممد الضوضماء فمي مدرسمة عممر بمن الخطمماب
بمدينم ممة العبم ممور لتم م ممل الض م مواحي السم ممكنية وكم ممان المتوسم ممط السم ممنوى لنتم ممائج

مستويات الضوضاء البيئية هو  78ديسيبل نها اًر 71 ،ديسيبل ليالً.

تحميل نتائج شبكة رصد مستويات الضوضاء بمحافظات القاهرة الكبرى

صورة (  : ) 7-4محطة الرصد الكائنة
بمدرسة عمر بن الخطاب  -العبور

هذا العام 2112ومقارنتها بالعام السابق:

 .2تبين إرتفاع مسمتويات الضوضماء فمي معظمم مواقمع الرصمد بمحافظمات القماهرة الكبمري بالمنماطق الصمناعية
والمنمماطق التجاريممة واإلداريممة والمنمماطق الواقعممة عمممي طممرق رئيسممية أو فرعيممة عممن الحممدود والمعممايير ال مواردة

بالالئحممة التنفيذيممة لقممانون البيئممة رقممم  :لسممنة  ،311:كممما تبممين م من مقارنممة نتممائج الرصممد لعممامي ،3122
 3123عدم وجود تغيير ممحوظ في مستويات الضوضاء لفترات اليوم ال الث في معظم المناطق خالل همذا
العام وذلمك لحالمة عمدم اإلسمتقرار التمي شمهدتها المبالد فمي العمام السمابق والتمي ترتمب عميهما عمدم قيمام الجهمات

المعنيممة والمشمماركة فممي الخطممة القوميممة لمكافحممة الضوضمماء بتنفيممذ مسممئولياتهم مممن بمرامج رواجمراءات لمحممد مممن
الضوضاء.

 .3تبممين مممن نتممائج الرصممد وجممود إرتفمماع لمسممتويات الضوضمماء البيئيممة هممذا العممام فممي بعمما مواقممع الرصممد عممن
م يالتها بالعمام السمابق وذلمك نتيجمة أسمباب عديمدة معظمهما يرجمع إلمى زيمادة الفوضمى وعمدم اإللتمزام بمالقوانين

المنظمة ،وهذ المواقع هي - :
أ.

موقع المحطة الكائن في قصر قافة روا الفرج حيث إرتفعت مستويات الضوضماء همذا العمام عمن
العممام السممابق بح موالي  23ديسمميبل  ،وقممد يرجممع ذلممك إلممى انتشممار الباعممة الجممائمين فممي هممذ المنطقممة
والتي ت دي إلى إختناقات مرورية مما يسبب إرتفاع مستويات الضوضاء.

ب.

موقع المحطة الكائن في مكتبة المعادي بشارع النصر حيث إرتفع متوسط مستويات الضوضاء لكل
من فترتي النهار والميل هذا العام عن م يالتها لمعام السابق بمقدار يصل إلي  9ديسيبل ،وقد يرجمع

ذلك إلى عودة النشاط البشري في المكتبة هذا العام بعد توقفه نسبياً في العام السمابق  3122بسمبب
021

األحداث التى مرت بها البالد بعد ورة  36يناير ،باإلضافة إلى قيام الميكروباصات ب تخاذ المنطقة
المقابمة لممكتبة كموقف عشوائى يتم فيه تحميل الركاب إلى المناطق المختمفة.

ج.

موقع المحطة الكائن بالمركز القومي لدراسات السالمة بشارع الحجاز حيث إرتفعت نتائج مسمتويات

الضوضاء لفترة الميل هذا العام بمقدار  6ديسيبل عن م يالتها لمعام السابق وذلمك نتيجمة التظماهرات
بميدان الحجاز في أوقات مختمفة من هذا العام.

د.

موقممع المحطممة الكممائن بممالمركز القممومي لمبحمموث حيممث إرتفممع المتوسممط السممنوي لمسممتويات الضوضمماء
لفترتي النهار والميل هذا العام عن م يمهما لمعام السابق بمقدار 9ديسيبل في فترة النهار و 5ديسميبل

فمي فتمرة الميمل ،وقمد يرجممع ذلمك أيضماً لالختناقمات المروريمة بشممارع التحريمر نتيجممة اإلنتظمار المخممالف
بالطريق مع وجود بعا الباعة الجائمين.

 إنخفضم ممت مس م ممتويات الضوض م مماء ف م ممي موق م ممع المحطم ممة الك م ممائن بمدرس م ممة ص م ممقر قمم مريش بطري م ممق
األوتوستراد في كمل ممن فترتمي النهمار والميمل بمقمدار يصمل إلمى  8ديسميبل ،وقمد يرجمع ذلمك إلمى

إنخفمماا حركممة المركبممات ال قيمممة عمممى هممذا الطريممق بعممد إتجاههمما إلممى طريممق الكممورنيش مخالف ماً
لقواعد السمير ممما يم دي إلنخفماا مسمتويات الضوضماء البيئيمة بطريمق األوتوسمتراد ،ويزيمد فمي

الوقت ذاته من مستويات الضوضاء بطريق الكورنيش.

 3-4المخالفات الخاصة برصد مستويات الضوضاء لألنشطة المختمفة داخل بيئة العمل (صةناعية

 -تجارية-سياحية) عمى مستوى األفرع اإلقميمية لمجهاز:

شكل ( : )8 -4يوضح عدد المنشآت التي تم التفتيو عميها من قبل الفروع خالل عام 2112
مصدر المعمومات :جهاز شئون البيئة (الفروع اإلقميمية)
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تشير نتائج قياسات الضوضاء في بيئمة العممل إلمى أن إجممالي عمدد المنشمات التمي تمم التفتميش عميهما (بشم ن
الضوضماء الصممادرة عنهمما) بم فرع الجهمماز بالمحافظممات المختمفمة خممالل عممام  3123همو  645منشم ة موزعممة

كممما هممو مبممين بالشممكل( ،)9-5وكانممت نسممبة المنشممات المخالفممة التممي سممجمت مسممتويات ضوضمماء أعمممى مممن
الحدود المسموح بها في الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  :لسمنة  311:همي  %5:ممن إجممالي المنشمات

الكمية التى تم التفتيش عميها هذا العام.
 4-4الخطة المستقبمية
تتضمن الخطة المستقبمية لخفا مستويات الضوضاء اإلجراءات التالية :
 .2تط مموير شم ممبكة رصمممد الضوض مماء البيئيمممة وتحمممدي ها وزي ممادة ع ممدد محطم ممات الرص ممد المتنقمم ممة لتغطيمممة بممماقي
محافظممات الجمهوريممة بهممدف إسممتكمال قاعممدة البيانممات بنتممائج الرصممد ،ورسممم المزيممد مممن الخمرائط الكنتوريممة
التي تساهم في إعداد الخطط الفنية لخفما الضوضماء فمى المنماطق التمى تعمانى ممن المسمتويات المرتفعمة
والتى ترد إلى الو ازرة شكاوى خاصة بها.
 .3حصر األنشطة المخالفة والتي ال تمتمزم باإلشمتراطات البيئيمة الخاصمة بهما وذلمك بالتعماون ممع و ازرة التنميمة
المحمية والمحافظات.
 .4التنسمميق مممع و ازرتممي الداخميممة والتجممارة والصممناعة بشم ن تفعيممل المعممايير الخاصممة بالضوضمماء الصممادرة عممن
المركبات والواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة المعدل رقم  :لسنة. 311:
 .5تحديث رواستمرار خطط التعماون ممع شمرطة الممرور ،وشمرطة البيئمة والمسمطحات المائيمة ،وتك يمف حممالت
التفتيش عمى المنشات المسببة لمضوضاء رواتخاذ اإلجراءات القانونية ضد المخالفين.
 .6إسممتكمال حمممالت التوعيممة الخاصممة بالحممد مممن الضوضمماء فممى المممدارس والجامعممات واألنديممة والجمعيممات
األهمية.
 .7استكمال خطط التدريب إلعداد الكوادر فى مجمال إجمراء قياسمات الضوضماء لتشممل القمائمين عممى القيماس
فى الو ازرات واألجهزة المعنية لتفعيل الرصد الذاتي بالمنشات ورفع الوعي بقضية الحد من الضوضاء.

 5-4المصطمحات والتعريفات

الضوضاء....هي األصوات غير المرغوب في سماعها.
الضوضاء البيئية .....هي األصموات الضمارة وغيمر المرغموب فمي سمماعها الصمادرة ممن جميمع األنشمطة البشمرية
وتشمل الضوضاء الصادرة ممن وسمائل النقمل والمواصمالت والمطمارات واألنشمطة الصمناعية والباعمة الجمائمين وأي
أنشطة أخرى في البيئة المحيطة.
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 ....LAeqمتوسط مستوى الضوضاء المكافئة خالل فترة زمنية عند مستوى القياس .A
 ....Ldayمتوسط مستوى الضوضاء المكافئة خالل فترة النهار.
 ....Lnightمتوسط مستوى الضوضاء المكافئة خالل فترة الميل.
ديسيبل .... dBهو وحدة قياس مستوى الصوت.

المراجع:
Environmental Noise, Bruel &Kjaer (www.b&ksv.com ) .1
 .2الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  9لسنة 2119
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻴﺎﻩ

•اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑﺔ

•اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
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الفصؿ الخامس
المياه العذبة
 1-5مقدمة
لـ تعد قضية المياه تيـ قطاعا أو جية أو وزارة بعينيا ,ولكنيا أصبحت قضػية تمػس كػؿ بيػت
مصري نتيجة لمحدودية الموارد المائية في مصػر ,وكنتيجػة هىميػة الػدور الػذي تمعبػو المػوارد
المائية فػي دفػع عجمػة التنميػة اإلقتصػادية ,بػؿ إنيػا تعتبػر العمػود الرئي ػ الػذي ترتكػز عميػو

عمميات التنمية بمختمؼ قطاعاتيا واء كانػت زراعيػة أو عمرانيػة أو صػناعية ,مػف أجػؿ ذلػؾ

فقد أولت الدولة لقضػية محدوديػة المػوارد المائيػة إىتمامػا غيػر م ػبوؽ لػد جميػع قطاعاتيػا
ومؤ

اتيا؛ بؿ إمتد اهمر إلي التوجو العػاـ إلػي جميػع المػواطنيف وكافػة الفئػات لمتأكيػد عمػي

أىمية الحفاظ عمي الموارد المائية وترشيد اإل تيالؾ ,قد تـ تب ّنػ ىػذا التوجػو كنتيجػة لظيػور
بعض اآلثار المترتبة عمي محدودية الموارد المائية وضرورة تطبيؽ مبدأ الشػفافية فػي التعامػؿ

مع ىذه القضية اليامة وضػرورة مشػاركة كافػة الفئػات المختمفػة ػواء شػعبية أو حكوميػة فػي

وضع الحموؿ والتصورات التي مف شأنيا تقميؿ الفجوة بيف الموارد المائيػة المتاحػة والمطموبػة,
ولقد بات مف المؤكد أف المقياس الحقيقي لمتقػدـ

يتمثػؿ فػي وفػرة المػوارد المتاحػة ,بقػدر مػا

يتمثؿ في تحقيؽ أفضؿ إ تخداـ ليا بما يحقؽ التنمية الم تدامة ,مع بمػوغ اهىػداؼ التنمويػة

التػػي تخطػػط ليػػا الػػدوؿ دوف إىػػدار لحقػػوؽ اهجيػػاؿ القادمػػة فػػي تمػػؾ المػوارد ,ومػػف ىنػػا تمثػػؿ

حماية الموارد المائية مف التموث تحديا حقيقيا يواجو مصر في مطمع القرف الحادي والعشريف,

وكنتيجة لمزيادة ال كانية المطردة مع محدودية المػوارد المائيػة فػ ظػؿ التحػدي اهصػع وىػو
الوصوؿ بمعد ت عالية مف التنمية اإلقتصادية وازدىار المدنية الحديثة ,فقد تعرضػػػػت المػوارد

المائية لمتموث وأصبح الحفاظ عمي تمؾ الموارد نظيفة ,نقية وصالحة لإل تخداـ واجبػا قوميػا,
ولـ يغ عػف مصػر النتػائ المترتبػة عمػي تمػوث المػوارد المائيػة بكافػة أشػكالو وخاصػة الميػاه

العذبة كنتيجة لمتطور الصناعي والزراعي وا تحداث أ الي حديثة ومتطورة بيذيف القطاعيف,
لذا فقد تـ تحديث العديد مف التشريعات التي تيدؼ إلػي المحافظػة عمػي المػوارد المائيػة بوجػو
عاـ والمياه العذبة بوجو خاص مف آثار التموث وتغميظ العقوبات عمي الصػرؼ المخػالؼ بكافػة

صوره مما يؤد بشكؿ مباشر إلي الحد مف تموث المجاري المائية.
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 2-5جيود الحكومة لحماية نير النيؿ والمجاري المائية مف التموث

 1- 2-5في مجاؿ الصرؼ الصحي

تضع و ازرة الدولة لشئون البيئة والجيات والو ازرات المعنية قضية الحفاظ عمي نوعية المياه من
التموث ومطابقة الصرف بأنواعو المختمفة ضمن أىم أولوياتيا بيدف إدارة المياه إدارة متكاممة

وحماية مصادرىا من التموث لتفي بالمتطمبات الحالية والمستقبمية ,مع توفير خدمات المياه

المختمفة بما في ذلك اإلحتياجات الزراعية والصناعية ومياه شرب نقية عالية الجودة وصرف

صحي آمن ,مع التخمص اآلمن بيئيا من مخمفات الصرف الصحي بما يحافظ عمى البيئة ,وىي
الرسالة التي تبنتيا الو ازرات والجيات الحكومية المعنية وبذلت فييا الجيود المتواصمة.

وترتكز إستراتيجية المياه والصرف الصحي في مصر عمى توصيات القمة العالمية المستدامة

ويتم ذلك عن طريق وضع خطط طويمة وقصيرة األجل بحيث تخدم األىداف التالية:

 .1تعظيم اإلستفادة من الموارد المائية والتوصل لإلستخدامات التكنولوجية المثمى الخاصة
بالموارد المائية.

 .2الحفاظ عمى المجاري المائية من التموث.
 .3الحفاظ عمى الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن تموث مياه الشرب أو إستخدام
مياه غير مطابقة لممواصفات.

 .4إحكام الرقابة المعممية الصحية والبيئية عمى جودة مياه الشرب والصرف الصحي.

 .5تحقيق التغطية الشاممة لممدن والقرى بإحتياجاتيا من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي
مع تقديم خدمة متميزة لممواطن وحماية المستيمك.

 .6تحقيق التوازن المائي وحماية اإلستثمارات وتقميل الفاقد بترشيد اإلستيالك ومنع التسرب من
الشبكات.

 .7وضع اإلستراتيجية القومية لمصرف الصحي لمقرى من خالل الييئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحي وبالتنسيق وبمشاركة الجيات المعنية األخري والتي تيدف إلى التخمص

اآلمن من مخمفات الصرف الصحي والوصول بنسبة تغطية لمصرف الصحي إلى %111
خالل عام  2112بجميع المدن  % 41 ,بالقري خالل عام  ,2112وتيدف أيضاً لموصول

إلى %111بحمول عام.2122
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 2- 2-5في مجاؿ الصرؼ الصناعي
يمثل الصرف الصناعي غير المطابق لمحدود المسموح بيا أحد المصادر الرئيسية لتموث مياه نير النيل
والترع والمصارف والذي قد يصل إلي المياه الجوفية فى حالو صرفيا عمى التربة أو حقنيا فى باطن

األرض ,وتحتوي مياه الصرف الصناعي عمى العديد من المركبات العضوية وغير العضوية والمعادن
الثقيمة التي تؤثر عمى الصحة العامة وتقف حائال دون اإلستخدام األمثل لبعض المصادر المائية,

ويعتبر صرف المخمفات السائمة من صناعات المواد الغذائية من أىم مصادر زيادة محتوي المركبات

العضوية والتي يؤدى تحمميا إلى إستيالك األوكسجين الذائب في المياه .أما قطاع الصناعات الكيماوية
فيساىم بتموث المياه بالعناصر المعدنية الثقيمة وغيرىا من المركبات الكيميائية العضوية وغير العضوية
التي تؤثر عمى نوعية المياه بالمصارف.

الموقؼ الحال لمصرؼ الصناع المباشرعم مجر نير النيؿ
 .1إيقاف الصرف الصناعى نيائياً لعـدد ( )73منشـأة وتحويمو إما عمى شبكة الصرف الصحى أو
بإعادة تدويره ( دائرة مغمقة داخل المنشآت) ,وذلك بنسبـة تقديرية  %94من إجمالى كمية الصرف

عمى نير النيل وفروعو.

 .2تم مطابقة الصرف الصناعى لعدد ( )8منشآت صناعية بنسبة تقديرية  %1,78من إجمالى
الصرف الحالى.

 .3يوجد عدد ( )18منشأة تقوم بتنفيذ خطط لتوفيق أوضاعيا وتصرف حالياً عمى نير النيل بنسبة

تقديرية  %4,6من إجمالى كمية الصرف عمى نير النيل ,وتقوم ىذه المنشآت بتنفيذ خطط لتوفيق
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أوضاعي ا عن طريق تعديل العمميات الصناعية وتنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصناعى الخاص
بيا أو تنفيذ مشروعات لربط صرف المنشأة عمى شبكة الصرف الصحى وايقافو نيائياً ,وىذه

الخطط محددة بجداول زمنية يتم متابعتيا بصفة دورية.

 .4يوجد عدد ( )3منشأة جارى إلزاميا بتقديم خطة لتوفيق أوضاعيا ويتم إتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية تجاىيا.

وبذلك يكون إجمالى المنشآت التى تم حصرىا وتصرف صرفاً صناعياً عمى نير النيـل .سواء كان

صرفاً مباشر أو غير مباشر  112منشأة بإجمالى كمية صرف صناعى قدرىا  477,1مميون م/3عام.

 3-5الوضع الحالي لنوعية المياه العذبة

أوضحت نتائج الرصد خالل عام ( )2112والصادرة عن مركز الرصد البيئي ودراسات بيئة
العمل التابع لو ازرة الصحة والتي تتم بصفة دورية عمى نوعية المياه ببحيرة ناصر ونير النيل

وفرعيو والترع الرئيسية بجميع محافظات الجميورية المطمة عمى نير النيل ما يمي:
 1-3-5نوعية المياه ببحيرة ناصر

من إستقراء نتائج رصد نوعية المياه ببحيرة ناصر وجد أن البحيرة لم تتأثر بأي من األنشطة

الموجودة بيا أو بالمنطقة المحيطة بالبحيرة ,لذلك فإن نوعية المياه بالبحيرة مازالت تتمتع بجودة
عالية يمكن اعتبارىا كنقطة مرجعية لنوعية مياه نير النيل نظ اًر لكونيا أول مستقبل لممياه القادمة

من السودان ,كما أنو لم يتعد متوسط التركيز لكل من (األكسجين الذائب والمواد العضوية واألس
الييدروجيني واألمالح الذائبة والمعادن الثقيمة “ الزرنيخ -النحاس-الزئبق-الرصاص-السيمنيوم-

الزنك “) الحدود المسموح بيا.

كما جاءت جميع قيم تركيزات المغذيات (األمونيا والنيتريت والنترات والفوسفات) وتركيزات كل من
(الحديد والمنجنيز) أقل من قراءة األجيزة المستخدمة في التحميل ,وبتقييم نتائج الرصد تبين ما

يمي:

 .4تراوح متوسط قيم األس الييدروجيني ببحيرة ناصر ما بين ( )8,1 – 7,4وىي الحدود
المسموح بيا بالقانون ,كما أن تمك القيم تعد طبيعية لجميع إستخدامات المياه.

 .2كان متوسط تركيز األكسجين الذائب أعمى من الحد األدنى المسموح بو ( 5ممجم/لتر) خالل
عام  2112حيث تراوح ما بين ( 6,2 – 5,7ممجم /لتر) ,ويوضح الشكل ( )1-5مقارنة
بين متوسط التركيزات خالل الفترة من ( (2112 – 2117والتى يظير فييا متوسط التركيز

ما بين ( 6,17 – 5,5ممجم /لتر) ,كما يتضح أيضاً من الشكل قمة متوسط الحد األدنى
المسموح بو لألكسجين الذائب خالل عام ( )2112عن العام السابق ,إال أنو مازال أعمى من
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الحد األدنى المسموح بو في القانون مما يعطي داللة عمى أن البحيرة لم تتأثر بأي أنشطة
تنموية بيا أو حوليا.

شكؿ ( )1-5مقارنة بيف متو ط تركيز اهك جيف الذائ في بحيرة ناصر خالؿ اهعواـ 2212 - 2227
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ

 .3لــم يتعــدى متوســط تركيــز الم ـواد العضــوية ممثمــة فــي األكســجين المســتيمك حيوي ـاً ()BOD
المعايير الخاصة بنوعية المياه بنير النيل ( 6ممجم/لتر) حيث تراوح التركيـز بـين (6,1 – 5

ممجم/لتـــر) خـ ــالل عـ ــام ,2112بمتوسـ ــط عـ ــام ( 5,48ممجم/لتـ ــر) ,ويوض ــح الشـ ــكل ()2-5
مقارنــة بــين متوســط قــيم تركيــز األكســجين المســتيمك حيويـاً ببحي ـرة ناصــر خــالل األع ـوام مــن

(.)2112 – 2117

ويظير من الشكل إنخفاض متوسط التركيز خالل عام ( )2112عن العام الماضي واألعوام

السابقة (وان كانت جميع القيم أقل من الحدود المسموح بيا بالقانون) مما يعطي داللة
واضحة عمي أن البحيرة مازالت تتمتع بالقدرة الذاتية عمي التنقية وأنيا ما زالت تستطيع

إستيعاب األنشطة التنموية الموجودة بالفعل بيا.
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شكؿ ( )2-5مقارنة بيف متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ حيويا خالؿ اهعواـ 2212 – 2227
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ

 .4لم تتعد قيم تركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين المسـتيمك كيميائيـاً ( )CODالمعـايير
الخاصــة بنوعيــة الميــاه بنيــر النيــل (11ممجم/لتــر) خــالل عــام ( ,)2112حيــث تراوحــت بــين

( 9,2 - 8,5ممجم/لتــر) .وقــد تبــين أن ىنــاك إنخفاض ـاً واضــحاً فــي المتوســط العــام لتركيــز
األكســجين المس ــتيمك كيميائي ـاً خ ــالل ى ــذا العــام ع ــن العــام الماض ــي  ,وذل ــك كمــا ى ــو مب ــين
بالش ــكل ( )3-5وال ــذي يوض ــح مقارن ــة ب ــين متوس ــط ق ــيم التركي ــز ب ــالبحيرة خ ــالل الفتـ ـرة م ــن

( )2112 – 2117حيث تراوح متوسط التركيز بين ( 9,26 , 8,66ممجم/لتر).

.
.
.

.

شكؿ ( )3-5مقارنة بيف متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ كيميائيا في بحيرة ناصر خالؿ اهعواـ 2212 - 2227
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ
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 .5تراوح متوسط تركيز األمالح الذائبة بين ( 261 ,127ممجم/لتر) وىو أقل من الحد المسموح
بو بالقانون ( 511ممجم/لتر).

 .6جاءت جميع قيم تركيزات المغذيات (األمونيا والنيتريت والنترات والفوسفات) أقـل مـن أقـل حـد
يمكن قياسو باألجيزة.

 .1كمــا جــاءت قــيم تركيـزات كــل مــن (الحديــد والمنجنيــز) أقــل مــن قـراءة األجيـزة المســتخدمة فــي
التحميل.

 .1ويوضــح الجــدول التــالى نســب متوســطات تركيـزات العناصــر الثقيمــة بميــاه بحيـرة ناصــر والتــى
جاءت جميعيا أقل من الحدود المسموح بيا بالقانون.

جدوؿ ( )1-5متو ط تركيز المعاف الثقيمة ببحيرة ناصر خالؿ عاـ 2212
العنصر

النحاس

اهلومنيوـ

الكادميوـ

الكروـ

الرصاص

النيكؿ
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الزنؾ

ال يمنيوـ

متو ط
التركيز

(ممجـ/لتر)

2,225
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2,222

2,213
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2,224
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2,225
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2,222

حدود
القانوف
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1

ػػػػػػػػػػ

2,1

2,25

2,25

ػػػػػػػػ

2,221

ػػػػػػػػ

1

2,21

المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ

مما سبق يتضح أن نوعية المياه ببحيرة ناصر مازالت تتمتع بجودة عالية ,وىي األمل الذى تعتمد

عميو مصر في توفير إحتياجتيا المائية ,لذا فإن حماية البحيرة من التموث أصبح من أىم
األولويات لدي جميع فئات المجتمع المصري لمحفاظ عمييا كخزان إستراتيجي لممياه لإلستخدامات

المختمفة في جميع قطاعات التنمية بمصر.
 2-3-5نوعية المياه بنير النيؿ

أشارت نتائج رصد نوعية المياه بنير النيل بالمحافظات المختمفة من أسوان إلى القاىرة الكبرى -

الصادرة عن مركز الرصد البيئي ودراسات بيئة العمل  -إلى وجود تحسن تدريجي في نوعية
المياه بالمجري الرئيسي لنير النيل من أسوان إلى القاىرة الكبرى وذلك خالل عام  ,2112حيث

لم تتعد متوسط تركيزات معظم العناصر التي تم قياسيا الحدود المسموح بيا بالقانون في كل من
441

األس الييدروجيني واألكسجين الذائب واألمالح الصمبة الذائبة والنترات والكبريتات والفموريدات
والحديد والمنجنيز ,وبوجو عام فإن نتائج رصد نوعية مياه نير النيل تدل بشكل واضح أن النير
مازال يتمتع بالقدرة عمي التنقية الذاتية ,ويمكن إستنتاج ذلك مما يمي:

 .4تراوحت متوسطات قيم األس الييدروجيني بين ( ) 8,61 – 7,15حيث تعتبر ىذه القيم في
الحدود المسموح بيا حتى وان زادت قميالً عنيا فإنيا تبقى دون التأثير عمى إستخدامات

المياه فى األغراض المختمفة.

 .2كان متوسط تركيز األكسجين الذائب ( )DOفي جميع المحافظات من أسوان إلي القاىرة

الكبري أعمى من الحد األدنى المسموح بو لنوعية المياه ( 5ممجم /لتر) حيث تراوح متوسط
التركيز في محافظات الجميورية المطمة عمي نير النيل ما بين ( 9,71 , 5,83ممجم/لتر)
بمتوسط عام (  7,81ممجم/لتر) وذلك كما ىو موضح بالشكل (.)4-5
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شكؿ ( )4 -5مقارنة متو ط تركيز اهك جيف الذائ بيف محافظات مصر لعاـ 2212
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ

 .3كان متوسط تركيز المواد العضوية ممثالً باألكسجين المستيمك حيوياً ) (BODأقل من الحد

المسموح بو ( 6ممجم/لتر) لنوعية المياه بنير النيل في جميع المحافظات من أسوان إلى

القاىرة الكبرى ,حيث تراوح متوسط التركيز بين ( 5,38 – 2,57ممجم/لتر) بمتوسط عام

( 3,37ممجم/لتر) وذلك كما ىو موضح بالشكل (.)5-5

444

شكؿ ( )5-5مقارنة متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ حيويا بيف محافظات مصر لعاـ 2212
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ

 .4جاء متوسط تركيز المواد العضوية ممثالً باألكسجين المستيمك كيميائياً ( )CODأقل من
الحد المسموح بو ( 11ممجم/لتر) في جميع المحافظات المطمة عمى نير النيل ,ما عدا

محافظة القاىرة الكبرى والتى جاء بيا أعمى نسبة لتركيز( )CODبالمياه كناتج طبيعى
لمنشاط الصناعى بالمحافظة ( 13,21ممجم/لتر) حيث تراوحت النسب فى باقى المحافظات

ما بين ( 9,9 – 5,64ممجم/لتر) .ومع ذلك فإن المتوسط العام لتركيز( )CODوىو (9,13

ممجم/لتر) الزال فى الحدود المسموح بيا بالقانون ,وذلك كما ىو موضح بالشكل (.)6-5
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شكؿ ( )6-5مقارنة متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ كيميائيا بيف محافظات جميورية مصر العربية لعاـ 2212
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ

 .5كان متوسط تركيز المغذيات أقل من الحدود المسموح بيا ( 1,16 - 1,11ممجم/لتر) لكل
من األمونيا والنترات عمي التوالي ,كما ىو موضح بالشكل (.)7-5
مقارنة بين متوسط تركيز المغذيات " أمونيا  -نترات" خالل عام 2012
االمونيا  -الحد المسموح به  0.5ملجم لتر

نترات  -الحد المسموح به  45ملجم لتر
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0.1

0.0
القاهرة الكبرى
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شكؿ ( )7-5مقارنة متو ط تركيز المغذيات بيف محافظات مصر لعاـ 2212
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ
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اسوان

 .6تراوح متوسط تركيز األمالح الصمبة الذائبة بنير النيل بالمحافظات من أسوان إلي القاىرة الكبري
بين ( 251-217ممجم/لتر) وتعتبر تمك القيم أقل من الحد المسموح بو ( 511ممجم/لتر ) ,مما
يوضح صالحية المياه لجميع اإلستخدامات ,كما ىو موضح بالشكل (.)8-5
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شكؿ ( ) 8-5مقارنة متو ط تركيز اهمالح الذائبة الكمية بيف محافظات مصر لعاـ 2212
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ

 .1تراوح متوسط تركيز الفموريدات بين (أقل من حدود قراءة الجياز 1,44 -ممجم/لتر) بمتوسط
عام ( 1,35ممجم/لتر) ,وىي تركيزات أقل من الحد المسموح بو ( 1,5ممجم/لتر).

 .1تراوح تركيز الفوسفات ما بين ( 1,71 , 1,113ممجم/لتر).

 .1تراوح متوسط تركيز الكبريتات بين (أقل من حدود قراءة الجياز –  38,6ممجم/لتر) وىي قيم
أقل بكثير من الحد المسموح بو ( 211ممجم/لتر) وذلك في جميع نقاط الرصد.

 .41تراوح متوسط تركيز الحديد ما بين (أقل من قراءة حدود الجياز –  1,44ممجم/لتر) بينما
تراوح متوسط تركيز المنجنيز ما بين (أقل من قراءة حدود الجياز –  1,1ممجم/لتر) وىما
أقل بكثير من الحد المسموح بو ليما ( 1,5 , 1ممجم/لتر عمي التوالي) وذلك في جميع نقاط

الرصد.
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مما سبق يتضح أن نير النيل من أسوان إلي القاىرة مازال يتمتع بقدر ال يستيان بو من القدرة
الذاتية عمي التنقية ,لذا فيناك تحسن تدريجي في نوعية المياه خالل عام  , 2112حيث لم
تتعدي متوسط تركيزات معظم العناصر التي تم قياسيا الحدود المسموح بيا عمي طول نير النيل

من أسوان إلى القاىرة الكبري.
نوعية المياه بفرع رشيد
 .4جاء متوسط تركيز األكسجين الذائب ( )DOبفرع رشيد أعمى من الحد األدنى المسموح بو
لنوعية المياه ( 5ممجم/لتر) ,حيث تراوح متوسط التركيز بين ( 7,12 – 6,4ممجم/لتر),
ويبين الشكل ( )9-5مقارنة متوسط التركيز عمي طول الفرع خالل الفترة من عام 2119

إلى عام  2112والتي توضح أن ىناك تحسناً واضحاً بنوعية المياه بوسط الفرع خالل
 2112عن العام السابق ,وان قل متوسط التركيز بنسبة بسيطة جداً ببداية ونياية الفرع ,إال
أنو مازال أعمي من الحد األدني المسموح بو بالقانون ,مما يدل عمي أن نوعية المياه بفرع

رشيد مازالت تتمتع بحيويتيا.
مقارنة بين متوسطات تركيز االوكسجين الذائب فى فرع رشيد خالل الفترة من  2009الى 2012
الحد االقصى المسموح به

2012

عام 2011

عام 2010

عام 2009
8.00
7.00
6.00

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
نهاية الفرع

وسط الفرع

بداية الفرع

فرع رشيد

شكؿ ( )9-5مقارنة بيف متو ط تركيز اهك جيف الذائ في فرع رشيد خالؿ اهعواـ 2212 – 2229
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ
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ملجم لتر

5.00

 .2تراوح متوسط قيم تركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين المسـتيمك كيميائيـاً ( )CODمـا

بين ( 13,2-9,2ممجم/لتر) ,حيث كانت تمك القيم أقل من الحد المسموح بو (11ممجم/لتر)

في وسط الفرع ,بينما كان متوسط التركيز أعمى من الحد المسموح بو في بداية ونياية الفـرع,
ويوضــح الشــكل ( )11-5مقارنــة متوســط التركيــز خــالل  ,2112 -2119حيــث يتضــح أن

ىناك زيادة طفيفة في متوسط التركيز في بداية ووسط الفرع عن العام السابق.

2012
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20.00
15.00
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شكؿ ( )12-5مقارنة بيف متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ كيميائيا في فرع رشيد خالؿ اهعواـ - 2229
2212

المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ

 .3كان متوسط تركيز المواد العضوية ممثالً باألكسجين المستيمك حيوياً ) (BODأقل من الحـد

المسموح بو (6ممجم/لتر) بنسبة كبيرة عمـي طـول مجـري فـرع رشـيد حيـث تـراوح بـين (– 2,6

 2,9ممجم/لتــر) ,وبمقارنــة متوســط التركيــز خــالل الفت ـرة مــن  2112 -2119نجــد أن ىنــاك

إنخفاض ـاً ببدايــة ووســط الفــرع عــن العــام الســابق ,وعمــي الــرغم مــن وجــود زيــادة بنيايــة الفــرع
خــالل عــام  2112إال أنــو مــازال أقــل مــن الحــد المســموح بــو بالقــانون ,وذلــك كمــا ىــو موضــح
بالشكل رقم (.)11-5
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مقارنة بين متوسطات تركيز االكسجين المستهلك حيويا ً بفرع رشيد خالل الفترة  2009الى 2012
الحد االقصى المسموح به
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شكؿ ( )11-5مقارنة بيف متو طات تركيز اهك جيف الم تيمؾ حيويا خالؿ اهعواـ 2212 – 2229
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ

 .4كان متوسط تركيز األمونيا أقل من الحد المسموح بو ( 1,5ممجم/لتر) عمي طول مجري فرع
رشـيد حيـث تـراوح التركيـز بــين ( 1,34 -1,18ممجم/لتـر) ,وكــان ىنـاك إنخفــاض واضـح فــي
التركيز خالل عام  2112بوسط الفرع عن العـام السـابق ,ورغـم وجـود زيـادة بمتوسـط التركيـز
عن العام الماضي في ببداية ونياية الفرع إال أنو مازال أقل من الحد المسموح بـو عمـي طـول

الفرع ,ويوضح الشكل ( )12-5مقارنة بين متوسط التركيز خالل الفترة .2112 -2119
مقارنة بين متوسط تركيز االمونيا فى فرع رشيد خالل الفتره من  2009الى 2012
الحد االقصى المسموح به
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شكؿ ( )12-5مقارنة بيف متو ط تركيز اهمونيا في فرع رشيد خالؿ اهعواـ 2212 – 2229
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ
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 3-3-5نوعية المياه بفرع دمياط
 .4كان متوسط تركيز األكسجين الذائب ( )DOأعمى من الحد األدنى المسموح بو لنوعية المياه

بنيـر النيــل ( 5ممجــم /لتــر) حيــث تـراوح بـين ( 7,18 – 6,5ممجم/لتــر) ,ممــا يعــد دلــيالً عمــى

حيوية المياه وقدرتيا عمي التنقية الذاتية ,وذلك كما ىو موضح بالشكل (.)13-5
مقارنة بين متوسط تركيز االكسجين الذائب فى فرع دمياط خالل الفترة من  2009الى 2012
الحد االقصى المسموح به

2012

عام 2011

عام 2010

عام 2009
8.00
7.00
6.00

لتر

4.00

ملجم

5.00

3.00
2.00
1.00
0.00
نهاية الفرع

وسط الفرع

بداية الفرع

فرع دمياط

شكؿ ( )13-5مقارنة بيف متو ط تركيز اهك جيف الذائ في فرع دمياط خالؿ اهعواـ 2212- 2229
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ

 .2تـ اروح متوســط تركيــز المـواد العضــوية ممثمــة فــي األكســجين المســتيمك كيميائي ـاً ( )CODبــين
( 13,2 – 11,5ممجم/لتر) ,ورغم وجود زيادة في متوسط التركيز عمى طول الفرع عن الحد
المسموح بو (11ممجم/لتر) إال أنو كان ىناك تحسن خـالل  2112عـن العـام الماضـي حيـث

قــل متوســط التركيــز فــي نيايــة الفــرع عــن العــام الماضــى ممــا يعطــي داللــة عمــي وجــود تحســن
تدريجي بنوعية المياه بفرع دمياط ,كما ىو موضح بالشكل (.)14-5
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مقارنة بين متوسط تركيز االكسجين المستهلك كيميائياً فى فرع دمياط خالل الفترة من  2009الى 2012
الحد االقصى المسموح به

2012

عام 2011

عام 2010

عام 2009
20.00
18.00
16.00
12.00

لتر

10.00

ملجم

14.00

8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
نهاية الفرع

بداية الفرع

وسط الفرع
فرع دمياط

شكؿ ( )14-5مقارنة بيف متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ كيميائيا في فرع دمياط خالؿ الفترة مف  2229إل 2212
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ

 .3جاء متوسط تركيز المواد العضوية ممثمة باألكسجين المسـتيمك حيويـاً ) (BODخـالل األربـع

أع ـوام الســابقة أقــل مــن الحــد المســموح بــو لنوعيــة ميــاه نيــر النيــل (6ممجم/لتــر) حيــث ت ـراوح

متوس ــط التركي ــز خ ــالل ع ــام  2112ب ــين ( 3,1 – 2,7ممجم/لت ــر) ,وق ــد ك ــان ىن ــاك تحس ــن
واضــح فــي بدايــة الفــرع خــالل عــام  2112عــن العــام الســابق ,عمــي الــرغم مــن زيــادة متوســط
التركيــز خــالل نفــس العــام عــن العــام الســابق بوســط ونيايــة الفــرع إال أنــو مــازال أقــل مــن الحــد

المسموح بو بشكل واضح ,وذلك كما ىو موضح بالشكل (.)15-5
مقارنة بين متوسط تركيز االكسجين المستهلك حيويا ً فى فرع دمياط خالل الفترة من  2009الى 2012
الحد االقصى المسموح به

2012

عام 2010

عام 2011

عام 2009
7.00
6.00
5.00

3.00
2.00
1.00
0.00
نهاية الفرع

وسط الفرع

بداية الفرع

فرع دمياط

شكؿ ( )15-5مقارنة بيف متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ حيويا في فرع دمياط خالؿ اهعواـ - 2229
2212

المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ
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ملجم لتر

4.00

 .4كـان متوسـط تركيـز األمونيــا أقـل مـن الحــد المسـموح بـو 1,5ممجم/لتـر عمــي طـول مجـري فــرع
دمياط خالل عام  2112واألعوام السابقة ,وان كانـت ىنـاك زيـادة بمتوسـط التركيـز فـي بدايـة
ووسط الفرع عن العام الماضي إال أنـو مـازال أقـل مـن الحـد المسـموح بـو ,كمـا توضـح النتـائج

قمة متوسط التركيز بنياية الفـرع عـن العـام الماضـي ليعطـي إشـارة إلـى التحسـن التـدريجي فـي

نوعية المياه بالفرع ,وذلك كما ىو موضح بالشكل (.)16-5

مقارنة بين متوسط تركيز االمونيا فى فرع دمياط خالل الفترة من  2009الى 2012
الحد االقصى المسموح به

2012

عام 2011

عام 2010

عام 2009
0.60
0.50
0.40
ملجم لتر

0.30
0.20
0.10
0.00
نهاية الفرع

وسط الفرع

بداية الفرع

فرع دمياط
شكؿ ( )16-5مقارنة بيف متو ط تركيز اهمونيا في فرع دمياط خالؿ اهعواـ  2229إل 2212
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ

 4-5الوضع الحالي لنوعية المياه بالبحيرات المصرية
تعتبر البحيرات المصرية ىي األمل الذي تعتمد عميو الدولة في تنمية الثروة السمكية والعمل عمي

سد العجز في إحتياجاتنا من األسماك ,ولكن عانت تمك البحيرات من التموث نتيجة العديد من
الممارسات الخاطئة سواء بالردم أوالتجفيف وكذلك إنسداد البواغيز ( األمر الذي أدى إلى تقمص
مساحة البحيرات) ,أو التموث المستمر وقمة الوعي البيئي ( حيث تستقبل البحيرات كميات ىائمة
من مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي والتي تمقى فييا سنويا دون أي معالجة) ,وأخي اًر

إنتشار النباتات المائية كورد النيل والبوص وارتفاع نسبة الطمي في بعض البحيرات مما يزيد من
إرتفاع منسوب البحيرات عن منسوب البحر المتوسط  ,والتي تؤثر عمى حركة المياه بيا مما
يعوق إنسياب المياه المالحة إلييا األمر الذي أدى إلى تدىور نوعية المياه والرواسب بتمك

البحيرات ا ألمر الذي إنعكس بالسمب عمي األحياء المائية والتنوع البيولوجي بتمك البحيرات ,كما
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كان لو المردود السمبي عمى إنتاجية األسماك بيا مما يؤثر بشكل مباشر عمى مستوي المعيشة
لمجتمع الصيادين حول تمك البحيرات.

وليذه األسباب فإن مشكمة تدىور الحالة البيئية لمبحيرات والعمل عمى حميا ال يخص جية أو
و ازرة بعينيا ,ولكن األسموب األمثل إلدارة وتنمية البحيرات يجب أن يكون عنص ار جوىرياً وأساسياً
مع باقي العناصر والمرافق األخرى المتكاممة كوحدة واحدة لضمان الحفاظ عمى اإلتزان البيئي

لمبحيرات ومعدالت التنمية اإلقتصادية .ولممواءمة بين ىذه األمور وأنشطة التنمية ,فقد بدأت
الحكومة في إ تخاذ اإلجراءات الخاصة بتطبيق مبدأ اإلدارة المتكاممة لمبحيرات المصرية ,لذا فقد
كان لزاماً أن تكون ىناك قاعدة بيانات حقيقية عن الوضع البيئي لمبحيرات ,وليذا فقد تم البدء في
تنفيذ برنامج الرصد الدوري لنوعية المياه والرواسب لمبحيرات المصرية ذلك منذ أغسطس 2119

بالبحيرات الشمالية ( البردويل – البرلس – المنزلة – إدكو – مريوط ) وبواقع رحمة ربع سنوية
(أغسطس ,نوفمبر ,فبراير ,مايو) ,وقد تم إضافة البحيرات المرة والتمساح ثم بحيرتي قارون
والريان عامي  2111 , 2111عمى التوالي ,ليتم من خالل ىذا البرنامج إنشاء قاعدة بيانات

يمكن اإلعتماد عمييا في تنفيذ أسموب اإلدارة المتكاممة لمبحيرات المصرية ,ليس ىذا فقط ولكن
يتم من خالل ىذا البرنامج توضيح الوضع الحقيقي لنوعية المياه والرواسب أمام متخذي القرار,

لذا فيى بمثابة مؤشر عمى مدى فعالية وكفاءة اإلجراءات التي تتم لتحسين الحالة البيئة
لمبحيرات ,وفيما يمي استعراض لنتائج رصد نوعية المياه بالبحيرات المصرية خالل عام :2112

 1-4-5بحيرة البردويؿ

تقع بحيرة البردويل جنـوب سـاحل البحـر المتوسـط فـي محافظـة شـمال سـيناء وتمتـد بطـول  85كـم

تقريبـاً شــرق قنــاة الســويس ويصــل أقصــى عــرض ليــا  22كــم ,وتبمــم مســاحتيا حـوالي  651كــم,2

ويت ـراوح عمقيــا بــين  3 - 1,3متــر .ويفصــل البحي ـرة عــن البحــر المتوســط ش ـريط ســاحمي رممــي
بعرض يتراوح من  111م إلى  1كم حيث تتصل بالبحر عن طريق فتحتان صـناعيتان( بـواغيز)
يتم خالليما تبادل المياه أثناء المد والجزر.
نتائ رصد نوعية المياه:
أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة البردويل خالل عام  2112ما يمي:

 تراوح متوسط تركيز األس الييدروجيني بين ( ) 8,5 – 8,2بمتوسط عام لمبحيرة .8,3
 تراوح متوسط قيم درجات الح اررة ما بين ( 25,3 – 22,8درجة مئوية) بمتوسط عام
لمبحيرة  24,1درجة مئوية.

 تراوح متوسط تركيز المموحة ما بين ( 57,1 – 38,5جم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة 46,1
جم/لتر.
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 تراوح متوسط تركيز األكسجين الذائب ما بين ( 6,7 – 5,1ممجم/لتر) بمتوسط عام
لمبحيرة  5,8ممجم/لتر ,ويوضح الشكل ( )17 -5متوسط تركيز األكسجين الذائب ببحيرة
البردويل خالل عام.2112
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شكؿ( )17-5متو ط تركيز اهك جيف الذائ في مياه بحيرة البردويؿ خالؿ عاـ 2212
المصدر :وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودرا ات بيئة العمؿ

 جاء متوسط تركيز المواد العضوية ممثمة فـي األكسـجين المسـتيمك حيويـاً ( )BODمـا بـين

(  1,7 – 1,8ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيـرة  1,2ممجم/لتـر ,ويوضـح الشـكل ()18 -5
متوسط تركيز األكسجين المستيمك حيوياً ( )BODببحيرة البردويل خالل عام.2112
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0.0
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شكؿ ( ) 18-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ حيويا في مياه بحيرة البردويؿ خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية
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 كما جـاء متوسـط تركيـز المـواد العضـوية ممثمـة فـي األكسـجين المسـتيمك كيميائيـاً ()COD
مـ ــا بـ ــين (  14,8 – 11,8ممجم/لتـ ــر) بمتوسـ ــط عـ ــام لمبحي ـ ـرة  13,2ممجم/لتـ ــر ,ويوضـ ــح
الش ــكل ( )19-5متوس ــط تركي ــز األكس ــجين المس ــتيمك كيميائيـ ـاً ( )CODببحيـ ـرة البردوي ــل
خالل عام.2112
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شكؿ ( ) 19 -5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ كيميائيا في مياه بحيرة البردويؿ خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 ت ـ ـ ـراوح متوسـ ـ ــط تركيـ ـ ــز المغــ ــذيات مــ ــا بــ ــين ( 1,18 – 1,11ممجم/لتـ ـ ــر) بمتوسـ ـ ــط 1,14
ممجم/لت ـ ــر ,و ( 1,13 -1,56ممجم/لت ـ ــر) بمتوس ـ ــط  1,88ممجم/لت ـ ــر ,و (58,6 – 27,4
ممجم/لتر) بمتوسـط  35,5ممجم/لتـر ,لكـل مـن األمونيـا والنيتـروجين الكمـى والفوسـفور الكمـى
عمي التوالي.

 جــاءت األعــداد البكتيريــة منخفضــة بصــورة ممحوظــة حيــث تراوحــت بــين (ال يوجــد – 1118
خميــة 111/مممــي لتــر) بمتوســط  91خميــة 111/مممــي لتــر ,و ( ال يوجــد –  21خميــة111/

مممي لتـر) بمتوسـط  3خميـة 111/مممـي لتـر ,و (  45 – 1خميـة 111/مممـي لتـر) بمتوسـط
 21خمية 111/مممي لتر ,وذلك لكل من بكتيريا (القولون الكمية – الب ارزية  -السبحية) عمي

التوالي وذلك كما ىو موضح بالشكل (.)21-5
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شكؿ ( )22-5متو ط العد البكتيري لبكتريا القولوف الكمية بمياه بحيرة البردويؿ خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 أوضــحت نتــائج رصــد العناصــر الثقيمــة أن أعم ـى متوســط تركيــز تــم تســجيمو كــان لعنصــر
الحديـ ــد تـ ــاله عنصـ ــر الزنـ ــك – الرصـ ــاص – النحـ ــاس – المنجنيـ ــز – النيكـ ــل – الكـ ــروم –

الكادميوم – الزئبق عمي الترتيب وكانت قيم تمك المتوسطات (21,5 – 48,76 – 49,64
–  1,11 – 1,7 – 5,48 – 5,74 – 7,3 – 14,3ميكروجـ ـ ـرام /لت ـ ــر) عم ـ ــي الترتي ـ ــب ,

وبوجو عام فقد كانت ىناك زيادة في متوسط تركيـز عنصـري الحديـد والزنـك نظـ اًر لوجودىمـا

الطبيعي في مكونات التربة بالبحيرة.


تراوح متوسط تركيز مجموع تركيزات مركبات ثنائى الفينيل متعددة الكمـور ( )PCBsمـابين

( 17,12 – 5,36نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  11,11نانوجرام/لتر.

 ت ـراوح متوســط تركيــز مركبــات المبيــدات الكميــة ( )TPمــابين ( 15,3 – 5,2ن ـانوجرام/لتر)
بمتوسط عام  8,1نانوجرام/لتر.

 تراوح متوسط التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية ذات األصل البترولـى مـابين (1 – 1,39
ميكروجرام /لتر) بمتوسط عام  1,73ميكروجرام/لتر.

454

 2-4-5بحيرة إدكو
تقع بحيرة إدكو عمى مسافة  35كم من مدينة األسكندرية ,وترتبط بحيرة إدكو بالبحر المتوسط
من خالل فتحة ضيقة تعرف ببوغاز المعدية ,وتحصل بحيرة إدكو مثميا في ذلك مثل بحيرات

مصر الشمالية عمي مخزونيا من المياه من مصدر رئيسي وىو المصارف التي تمتقي بيا
وتصب فييا مياه الصرف الزراعي الناتج عن المناطق المزروعة حوليا  ,إضافة لذلك تتبادل

بحيرة إدكو بعض مياىيا مع مياه خميج أبي قير من خالل بوغاز المعدية وىو عبارة عن فتحة

متر متصمة بالبحر المتوسط وتسمح بمرور وتنوع األسماك في البحيرة وال يزيد عمقيا
طوليا  21اً
عن  1,5متر ,وتحد بحيرة إدكو المزارع السمكية والقرى واألراضي الزراعية حيث تعد البحيرة

بمثابة خزان لمياه الري المنصرفة من األراضي الزراعية .والمصارف الرئيسية المغذية ىي

البوصيمى والخيرى وادكو ,من الشمال ومصرف برسيق من الجنوب ,إضافة إلى تصريف المزارع
السمكية المتاخمة وكذا األراضي الزراعية المحيطة.
نتائ رصد نوعية المياه:
أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة إدكو خالل عام  2112ما يمي:
 تراوح متوسط تركيز األس الييدروجيني بين ( ) 8,68 – 8,18بمتوسط عام لمبحيرة .8,44

 ت ـراوح متوســط قــيم درجــات الح ـ اررة مــا بــين ( 22,88 – 21,85درجــة مئويــة) بمتوســط عــام
لمبحيرة  22,25درجة مئوية.

 تـراوح متوسـط تركيــز المموحـة مــا بـين ( 3,81 – 1,11جم/لتـر) بمتوســط عـام لمبحيـرة 1,71
جم /لتر.

 تراوح متوسط تركيز األكسجين الذائب ما بين (11,5 – 3,4ممجم/لتر) بمتوسط عـام لمبحيـرة
 8,37ممجم/لتــر  ,ويوضــح الشــكل ( )21 -5متوســط تركيــز األكســجين الــذائب ببحيـرة إدكــو

خالل عام.2112
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شكؿ( )21-5متو ط تركيز اهك جيف الذائ في مياه بحيرة إدكو خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 جاء متوسط تركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين المستيمك حيوياً ( )BODما بين

( 19,94 – 11,91ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة  15,95ممجم/لتر ,ويوضح الشكل (-5
 )22متوسط تركيز األكسجين المستيمك حيوياً ( )BODببحيرة إدكو خالل عام.2112
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شكؿ ( ) 22-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ حيويا في مياه بحيرة إدكو خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية
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 كما جاء متوسـط تركيـز المـواد العضـوية ممثمـة فـي األكسـجين المسـتيمك كيميائيـاً ( )CODمـا
ب ــين (294,13 – 125,28ممجم/لتـ ــر) بمتوس ــط ع ــام لمبحي ـ ـرة  171,35ممجم/لتـ ــر ,ويوضـــح

الش ــكل ( )23 -5متوس ــط تركي ــز األكس ــجين المس ــتيمك كيميائيـ ـاً ( )CODببحيــرة إدك ــو خ ــالل
عام.2112
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شكؿ ( ) 23-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ كيميائيا في مياه بحيرة إدكو خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية



تـراوح متوسـط تركيـز المغـذيات مــا بـين ( 1,93 – 1,16ممجم/لتـر) بمتوسـط  1,7ممجم/لتــر,
و ( 5,82 -3,62ممجم/لتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر) بمتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط  4,49ممجم/لتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ,و (1155,86 – 485,8

ممجم/لتر) بمتوسط  814,25ممجم/لتر ,لكل من األمونيا والنيتروجين الكمى والفوسفور الكمى
عمي التوالي.


ت ـراوح متوســط قــيم العــد البكتيــري مــا بــين ( 2875 – 157خميــة 111/مممــي لتــر) بمتوســط

 645خمي ــة 111/ممم ــي لت ــر ,و (ال يوج ــد –  2325خمي ــة 111/ممم ــي لت ــر) بمتوس ــط 386
خمية 111/مممي لتر ,و (ال يوجد –  545خميـة 111/مممـي لتـر) بمتوسـط  213خميـة111/

مممــي لتــر ,وذلــك لكــل مــن بكتيريـا (القولــون الكميــة – الب ارزيــة  -الســبحية) عمــي التـوالي وذلــك
كما ىو موضح بالشكل (.)24-5
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شكؿ ( )24-5متو ط العد البكتيري لبكتيريا القولوف الكمية بمياه بحيرة إدكو خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية



أوضحت نتائج رصد العناصر الثقيمة أن أعمي متوسط تركيز تم تسجيمو كان لعنصـر الحديـد
تــاله عناصــر الزنــك – الرصــاص– المنجني ـز – النحــاس – النيكــل – الكــروم – الكــادميوم –
الزئبق عمـي الترتيـب وكانـت قـيم تمـك المتوسـطات (– 16,35 – 18,7 – 57,13 – 91,2

 1,2 – 1,3 – 5,5 – 5,9 – 13,76ميكروجرام /لتر) عمي الترتيب  ,وبوجو عام فقد كان
متوســط التركيــز قمــيالً ,فيمــا عــدا الزيــادة فــي تركيــز عنصــري الحديــد والزنــك نظ ـ اًر لوجودىمــا

الطبيعي في مكونات التربة بالبحيرة.


تـراوح متوســط تركيــز مجمــوع تركيـزات مركبــات ثنــائى الفينيــل متعــددة الكمــور ( )PCBsمــابين



تراوح ـ ـ ــت متوسـ ـ ـ ــطات تركي ـ ـ ـ ـزات مركبــ ـ ــات المبيــ ـ ــدات الكمي ـ ـ ــة ( )TPم ـ ـ ــابين (9,9 – 4,56

(  18,94 – 6,47نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  13,89نانوجرام/لتر.
نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  7,91نانوجرام/لتر.



تراوحـ ـ ـت متوس ـ ــطات التركي ـ ــز الكم ـ ــى لممـ ـ ـواد الييدروكربوني ـ ــة ذات األص ـ ــل البترول ـ ــى م ـ ــابين
(  1,98 – 1,68ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام  1,22ميكروجرام/لتر.
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 3-4-5بحيرة البرلس
تقع بحيرة البرلس شمال شرق فرع رشيد ,وتعد ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر ,بحيرة
البرلس حوض مائي ضحل يتراوح متوسط عمق المياه بو حوالي  1,8متر ,وتمتد بطول  71كم
تقريباً ,ويتراوح عرضيا من  6إلى  17كم ,وتتصل بالبحر المتوسط وبالنيل عن طريق بوغاز

البرلس وقناة برمبال عمي التوالي ,وكذلك يصرف عمي البحيرة  8مصارف شرقي وجنوب البحيرة

(مصرف  -3مص ـرف الغربية الرئيسي (كتشنر)  -بحر تيره  -بحر البط ـالة -مصرف - 7
مصرف نشرت -مصرف - 9المصرف المحيط).
نتائ رصد نوعية المياه:

أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة البرلس خالل عام  2112ما يمي:


تراوح متوسط تركيز األس الييدروجيني بين ( ) 8,89 – 7,9بمتوسط عام لمبحيرة .8,52



تـراوح متوســط قــيم درجــات الحـ اررة مــا بــين ( 24,13 – 22,45درجــة مئويــة) بمتوســط عــام



تراوح متوسط تركيز المموحة ما بين ( 13,93 – 1,9جم/لتر) بمتوسط عام لمبحيـرة 4,12

لمبحيرة 23,14درجة مئوية.
جم/لتر.


تـراوح متوســط تركيــز األكســجين الـذائب مــا بــين ( 13,96 – 2,6ممجم/لتــر) بمتوســط عــام

لمبحي ـ ـرة  9,79ممجم/لتـ ــر ,ويوضـ ــح الشـ ــكل ( )25 -5متوسـ ــط تركيـ ــز األكسـ ــجين الـ ــذائب
ببحيرة البرلس خالل عام.2112
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شكؿ( )25-5متو ط تركيز اهك جيف الذائ في مياه بحيرة البرلس خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية
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 جاء متوسط تركيز المواد العضوية ممثمة فـي األكسـجين المسـتيمك حيويـاً ( )BODمـا بـين
(  22,77 – 6,68ممجم/لتــر) بمتوســط عــام لمبحي ـرة  11,19ممجم/لتــر ,ويوضــح الشــكل
رقــم ( )26 -5متوســط تركيــز األكســجين المســتيمك حيوي ـاً ( )BODببحي ـرة البــرلس خــالل
عام.2112
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شكؿ ( ) 26-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ حيويا في مياه بحيرة البرلس خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 كما جـاء متوسـط تركيـز المـواد العضـوية ممثمـة فـي األكسـجين المسـتيمك كيميائيـاً ()COD
م ــا ب ــين (  243,88 – 112,67ممجم/لت ــر) بمتوس ــط ع ــام لمبحيـ ـرة  137,12ممجم/لت ــر,
ويوضــح الشــكل ( )27 -5متوســط تركيــز األكســجين المســتيمك كيميائي ـاً ( )CODببحي ـرة

البرلس خالل عام.2112
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شكؿ ( ) 27-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ كيميائيا في مياه بحيرة البرلس خالؿ عاـ 22121
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 تـ ـ ـراوح متوس ـ ــط تركي ـ ــز المغ ـ ــذيات م ـ ــا ب ـ ــين ( 2,65 – 1,18ممجم/لت ـ ــر) بمتوس ـ ــط 1,88

ممجم/لتـ ـ ـ ــر ,و ( 7,51 -2,77ممجم/لتـ ـ ـ ــر) بمتوسـ ـ ـ ــط  5,15ممجم/لتـ ـ ـ ــر ,و (– 247,14
 1159,13ممجم/لتــر) بمتوســط  528,78ممجم/لتــر ,لكــل مــن األمونيــا والنيتــروجين الكمــى
والفوسفور الكمى عمي التوالي.

 ت ـراوح متوســط قــيم العــد البكتيــري مــا بــين ( 4711 –121خميــة 111/مممــي لتــر) بمتوســط
 1215خمي ــة 111/ممم ــي لت ــر ,و ( 1725 – 11خمي ــة 111/ممم ــي لت ــر) بمتوس ــط 546

خميـ ــة 111/مممـ ــي لتـ ــر ,و ( ال يوجـ ــد –  1315خميـ ــة 111/مممـ ــي لتـ ــر) بمتوسـ ــط 339
خميــة 111/مممــي لتــر ,وذلــك لكــل مــن بكتيريـا (القولــون الكميــة – الب ارزيــة  -الســبحية) عمــي

التوالي وذلك كما ىو موضح بالشكل (.)28-5
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شكؿ ( )28-5يوضح متو ط العد البكتيري لبكتريا القولوف الكمية بمياه بحيرة البرلس خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 أوضــحت نتــائج رصــد العناصــر الثقيمــة أن أعمــي متوســط تركيــز تــم تســجيمو كــان لعنصــر

الحدي ــد ت ــاله عناص ــر الزن ــك – الرص ــاص – النح ــاس – المنجني ــز – النيك ــل – الك ــروم –

الك ــادميوم – الزئب ــق عم ــي الترتي ــب وكانـ ـت ق ــيم تم ــك المتوس ــطات – 73,46 – 162,65
 1,3 – 1,6 – 7,1 – 9,32 – 22,94 – 25,87 – 38,73ميكروجـ ـ ـرام /لت ـ ــر عم ـ ــي

الترتيب ,وبوجو عام فقد كانت ىناك زيادة في متوسط التركيز لعنصري الحديد والزنك نظ اًر
لوجودىما الطبيعي في مكونات التربة بالبحيرة.

 تراوح متوسط تركيز مجموع تركيزات مركبات ثنائى الفينيل متعددة الكمـور ( )PCBsمـابين
( 25,8 – 4,12نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  8,54نانوجرام/لتر.

 تراوحـ ـ ــت متوسـ ـ ــط تركي ـ ـ ـزات مركبـ ـ ــات المبيـ ـ ــدات الكميـ ـ ــة ( )TPمـ ـ ــابين (13,4 – 2,46
نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  5,68نانوجرام/لتر.

 تراوح ـ ـت متوسـ ــطات التركيـ ــز الكمـ ــى لمم ـ ـواد الييدروكربونيـ ــة ذات األصـ ــل البترولـ ــى مـ ــابين
( 2,66 – 1,86ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام  1,36ميكروجرام/لتر.

462

 4-4-5بحيرة المنزلة
تقــع بحيـرة المنزلــة عمــى الجانــب الشـرقي لفــرع نيــر النيــل (دميــاط) جنــوب ســاحل البحــر المتوســط,
وترتبط البحيرة بالبحر المتوسط من خـالل بوغـازي الجميـل الجديـد والقـديم ,وتسـتقبل البحيـرة الميـاه

مــن أربعــة مصــارف رئيســية (بحــر البقــر -حــادوس -الســرو -فارســكور) باإلضــافة إلــى تص ـريف
المزارع السمكية المتاخمة وكذا األراضي الزراعية المحيطة.

وتعتبــر بحي ـرة المنزلــة حوض ـاً مائي ـاً ضــحالً ,تت ـراوح عمــق الميــاه بــالبحيرة بــين251-31ســم ,عمــى
حين بمم متوسط عمق مياىيا حوالي 171سم.
نتائ رصد نوعية المياه:

أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة المنزلة خالل عام  2112ما يمي:

 تراوح متوسط تركيز األس الييدروجيني بين ( ) 8,6 – 7,85بمتوسط عام لمبحيرة .8,25
 تـ ـراوح متوس ــط ق ــيم درج ــات الحـ ـ اررة م ــا ب ــين ( 24,1 - 21,8درج ــة مئوي ــة) بمتوس ــط ع ــام
لمبحيرة  22,6درجة مئوية.

 تـ ـراوح متوس ــط تركي ــز المموح ــة م ــا ب ــين ( 22,6 – 1,75جم/لت ــر) بمتوس ــط ع ــام لمبحيـ ـرة
 22,63جم/لتر.

 تـراوح متوســط تركيــز األكســجين الـذائب مــا بــين ( 13,13 – 1,9ممجم/لتــر) بمتوســط عــام
لمبحيرة  8,53ممجم/لتر ,ويوضح الشكل ( )29-5متوسط تركيز األكسجين الـذائب ببحيـرة
المنزلة خالل عام.2112
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شكؿ( )29-5متو ط تركيز اهك جيف الذائ في مياه بحيرة المنزلة خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية
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 جاء متوسط تركيز المواد العضوية ممثمة فـي األكسـجين المسـتيمك حيويـاً ( )BODمـا بـين
(  45,13 – 13,27ممجم/لتـر) بمتوســط عــام لمبحيـرة  23,56ممجم/لتــر ,ويوضــح الشــكل

( )31 -5متوس ـ ــط تركي ـ ــز األكس ـ ــجين المس ـ ــتيمك حيويـ ـ ـاً ( )BODببحيـ ـ ـرة المنزل ـ ــة خ ـ ــالل
عام.2112
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شكؿ ( ) 32-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ حيويا في مياه بحيرة المنزلة خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 كما جـاء متوسـط تركيـز المـواد العضـوية ممثمـة فـي األكسـجين المسـتيمك كيميائيـاً ()COD
ما بين(  329,1 – 72,28ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة  164,13ممجم/لتـر ,ويوضـح

الش ــكل ( )31 -5متوس ــط تركي ــز األكس ــجين المس ــتيمك كيميائيـ ـاً ( )CODببحيـ ـرة المنزل ــة
خالل عام.2112
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شكؿ ( ) 31-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ كيميائيا في مياه بحيرة المنزلة خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 تـ ـ ـراوح متوس ـ ــط تركي ـ ــز المغ ـ ــذيات م ـ ــا ب ـ ــين ( 3,77 - 1,14ممجم/لت ـ ــر) بمتوس ـ ــط 1,11

ممجم/لتـ ـ ـ ـ ــر ,و ( 8,26 -3,36ممجم/لتـ ـ ـ ـ ــر) بمتوسـ ـ ـ ـ ــط  4,99ممجم/لتـ ـ ـ ـ ــر ,و (– 63,61
 881,96ممجم/لتــر) بمتوســط  416,21ممجم/لتــر ,لكــل مــن األمونيــا والنيتــروجين الكمــى
والفوسفور الكمى عمي التوالي.

 ت ـراوح متوســط قــيم العــد البكتيــري مــا بــين ( 65825 – 48خميــة 111/مممــي لتــر بمتوســط
 6956خميــة 111/مممــي لتــر) و ( 43111 – 41خميــة 111/مممــي لتــر بمتوســط 4747

خمية 111/مممي لتر) و ( 23487 – 5خمية 111/مممي لتر بمتوسط  2382خمية111/

مممي لتر) وذلك لكل من بكتيريا (القولون الكميـة – الب ارزيـة  -السـبحية) عمـي التـوالي وذلـك
كما ىو موضح بالشكل (.)32-5
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شكؿ ( )32-5يوضح متو ط العد البكتيري لبكتريا القولوف الكمية بمياه بحيرة المنزلة خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 أوضــحت نتــائج رصــد العناصــر الثقيمــة أن أعمــي متوســط تركيــز تــم تســجيمو كــان لعنصــر

الحدي ــد ت ــاله عناص ــر الزن ــك – الرص ــاص – النح ــاس – المنجني ــز – النيك ــل – الك ــروم –

الكادميوم – الزئبق عمي الترتيب وكانت قيم تمك المتوسطات – 29,13 – 56,1 – 113
 1,18 – 1,97 – 5,86 – 7,23 – 17,5 – 23,87ميكروج ـ ـرام /لتـ ــر عمـ ــي الترتيـ ــب,

وبوجو عام فقد كان ىناك زيادة في متوسط التركيز لعنصري الحديد والزنك نظ اًر لوجودىما

الطبيعي في مكونات التربة بالبحيرة.

 ت اروح متوسط تركيز مجموع تركيزات مركبات ثنائى الفينيل متعددة الكمـور ( )PCBsمـابين
(  15,13 – 2,29نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  5,99نانوجرام/لتر.

 تراوحـ ــت متوسـ ــطات تركي ـ ـزات مركبـ ــات المبيـ ــدات الكميـ ــة ( )TPمـ ــابين (4,93 – 1,27
نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  2,95نانوجرام/لتر.

 ت اروح ـ ـت متوسـ ــطات التركيـ ــز الكمـ ــى لمم ـ ـواد الييدروكربونيـ ــة ذات األصـ ــل البترولـ ــى مـ ــابين
( 1,46 – 1,71ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام  1,16ميكروجرام/لتر.

 5-4-5بحيرة مريوط
تقــع بحيـرة مريــوط فــي أقصــى غــرب منطقــة الــدلتا شــمال مصــر وتنقســم البحيـرة إلــى عــدة أحـواض
مقطعة بواسطة طرق وجسور كما أنيا ال تتصل مباشرة بالبحر المتوسط ,ولكـن تـتم عمميـة ضـخ

الميــاه ال ازئــدة إلــى البحــر المتوســط عــن طريــق محطــة رفــع المكــس ,وتعتبــر بحي ـرة مريــوط حــوض
466

مائى ضحل تتراوح أعماقو بين  6,3 , 1,3متر بمتوسط  1,8مت ار بمساحة تقدر بحـوالي 68,8
كيمو متر مربع ( 17الف فدان) ,ويمثل كل مـن قنـاة النوباريـة ومصـرفي القمعـة والعمـوم المصـادر
الرئيسية لممياه في بحيرة مريوط ,ويحـد البحيـرة بعـض المـزارع السـمكية واأل ارضـي الزراعيـة والقـرى

السكنية ,ويمثل الغطاء النباتي بيا حوالي  %63,1من المساحة الكمية لمبحيرة.
نتائ رصد نوعية المياه:

أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة مريوط خالل عام  2112ما يمي:

 ت ـ ـراوح متوســـط تركيـ ــز األس الييـ ــدروجيني بـــين ( ) 8,37 – 7,82بمتوس ــط عـ ــام لمبحي ـ ـرة
.8,12

 ت ـراوح متوســط قــيم درجــات الح ـرارة مــا بــين ( 23,4 – 22,17درجــة مئويــة) بمتوســط عــام
لمبحيرة  22,71درجة مئوية.

 تراوح متوسط تركيز المموحة ما بـين ( 5,89 -1,63جم/لتـر) بمتوسـط عـام لمبحيـرة 3,78
جم/لتر.

 تراوح متوسط تركيز األكسجين الذائب ما بين ( 8 – 3,75ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة
 6,65ممجم/لتر ,ويوضح الشكل ( )33-5متوسط تركيز األكسجين الـذائب ببحيـرة مريـوط

خالل عام.2112
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2212
شكؿ( )33-5متو ط تركيز اهك جيف الذائ في مياه بحيرة مريوط خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 جاء متوسط تركيـز المـواد العضـوية ممثمـة فـي األكسـجين المسـتيمك حيويـاً ( )BODمـا بـين
( 63,29 – 24,21ممجم/لتــر) بمتوســط ع ــام لمبحي ـرة  35,36ممجم/لت ــر ,ويوضــح الش ــكل
461

( )34 -5متوس ـ ــط تركي ـ ــز األكس ـ ــجين المسـ ـ ـتيمك حيويـ ـ ـاً ( )BODببحيـ ـ ـرة مري ـ ــوط خ ـ ــالل
عام.2112
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2212
شكؿ ( ) 34-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ حيويا في مياه بحيرة مريوط خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 كما جاء متوسط تركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين المستيمك كيميائياً ( )CODمـا
ب ــين ( 414,12 – 93,5ممجم/لت ــر) بمتوس ــط ع ــام لمبحيـ ـرة  211,83ممجم/لت ــر ,ويوض ــح

الشكل ( )35 -5متوسط تركيز األكسجين المستيمك كيميائياً ( )CODببحيرة مريوط خالل
عام.2112
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2212
شكؿ ( ) 35-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ كيميائيا في مياه بحيرة مريوط خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

461

 تـ ـ ـراوح متوس ـ ــط تركي ـ ــز المغ ـ ــذيات م ـ ــا ب ـ ــين ( 11,92 – 1,27ممجم/لت ـ ــر بمتوس ـ ــط 2,11
ممجم/لتـ ـ ــر) و ( 18,5 -2,8ممجم/لتـ ـ ــر بمتوسـ ـ ــط  6,9ممجم/لتـ ـ ــر) و (2184,7 – 57,9

ممجم/لتر بمتوسط  514,7ممجم/لتر) لكل من األمونيا والنيتـروجين الكمـى والفوسـفور الكمـى
عمي التوالي.

 جاءت األعـداد البكتيريـة مرتفعـة بصـورة ممحوظـة حيـث تراوحـت بـين (1153511 – 498
خمي ــة 111/ممم ــي لت ــر بمتوس ــط  136185خمي ــة 111/ممم ــي لت ــر) و (767111 – 317

خمي ـ ــة 111/ممم ـ ــي لت ـ ــر بمتوس ـ ــط  99465خمي ـ ــة 111/ممم ـ ــي لت ـ ــر) و (313751 – 64
خمي ــة 111/ممم ــي لت ــر بمتوس ــط  37227خمي ــة 111/ممم ــي لت ــر) وذل ــك لك ــل م ــن بكتيريـ ـا
(القولون الكمية – الب ارزية  -السبحية) عمي التوالي وذلك كما ىو موضح بالشكل (.)36-5
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شكؿ ( )36-5يوضح متو ط العد البكتيري لبكتيريا القولوف الكمية بمياه بحيرة مريوط خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 أوضــحت نتــائج رصــد العناصــر الثقيمــة أن أعمــي متوســط تركيــز تــم تســجيمو كــان لعنصــر
الحديـ ــد ت ـ ــاله عناص ـ ــر الزن ـ ــك – المنجني ـ ــز – الرص ـ ــاص– النح ـ ــاس– النيك ـ ــل – الك ـ ــروم –

الكادميوم – الزئبق عمي الترتيب وكانـت قـيم تمـك المتوسـطات 28,75 – 83,34 – 98,2
–  1,31 – 1,11 – 6,65 – 6,87 – 19,64 – 25,45ميكروجرام /لتر عمي الترتيب,

وبوجــو عــام فقــد كانـت ىنــاك زيــادة فــي متوســطى التركيــز لعنصــري الحديــد والزنــك عــن بــاقي

العناصر نظ اًر لوجودىما الطبيعي في مكونات التربة بالبحيرة.

461

 ت اروح متوسط تركيز مجموع تركيـزات مركبـات ثنـائى الفينيـل متعـددة الكمـور ( )PCBsمـابين
( 13,82 – 2,1نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  4,72نانوجرام/لتر.

 تراوحـ ــت متوسـ ــطات تركي ـ ـزات مركبـ ــات المبيـ ــدات الكميـ ــة ( )TPمـ ــابين (14,95 – 1,33
نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  4,98نانوجرام/لتر.

 تراوحت متوسطات التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية ذات األصل البترولى مـابين (1,83
–  3ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام  1,26ميكروجرام/لتر.

الم َّره (الكبر والصغر )
 6-4-5البحيرات ُ
تعتبــر البحيـرات المـرة الكبــرى والصــغرى الركيـزة األساســية لمتنميــة الســياحية بمحافظــة اإلسـماعيمية

الم جـره مجـرى
الم َّره جزءاً من الممر المالحي لقناة السويس حيـث تقطـع البحيـرات ُ
كما تعد البحيرات ُ
متر (من الكيمـو  97حتـى الكيمـو  ,)135وتشـترك فـى حـدودىا كـل
قناة السويس لمسافة  38كيمو اً
من محافظة السويس و محافظة األسماعيمية.

متر من الدفرسوار شمال محافظة اإلسماعيمية إلى
وتمتد شواطئ البحيرات المرة لمسافة  51كيمو اً

كبري ــت جنوبـ ـاً حي ــث تبم ــم مس ــاحة البحيـ ـرات الكب ــرى  194ك ــم( 2حـ ـوالي  46191ف ــدان) وتق ــع

بمحافظ ــة اإلسـ ـماعيمية .بينم ــا تبم ــم مس ــاحة البحيـ ـرات المـ ـرة الص ــغرى  41ك ــم( 2حـ ـوالي 9525

الم ـ ـ َّـره مص ـ ــارف المالري ـ ــا  1و 2و 3و 4والمص ـ ــرف الرئيس ـ ــي
ف ـ ــدان) .ويص ـ ــب عم ـ ــي البحيـ ـ ـرات ُ
ومصرف السيل.
نتائ رصد نوعية المياه:
أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه البحيرات المرة خالل عام  2112ما يمي:

 تراوح متوسط تركيز األس الييدروجيني بين ( ) 8,33 – 8,2بمتوسط عام لمبحيرة ,8,26
 تراوح متوسط قيم درجات الح اررة ما بين ( 28,5 – 21,6درجة مئوية) بمتوسط عام لمبحيرة
 23,64درجة مئوية.

 ت ـراوح متوســط تركيــز المموحــة مــا بــين ( 41,64 – 26,83جم/لتــر) بمتوســط عــام لمبحي ـرة
 38,48جم/لتر.

 تراوح متوسط تركيز األكسجين الذائب ما بين ( 9 – 7,35ممجم/لتـر) بمتوسـط عـام لمبحيـرة
 8ممجم/لتــر  ,ويوضــح الشــكل ( )37 -5متوسـط تركيــز األكســجين الــذائب بــالبحيرات المـرة

خالل عام.2112
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2212
شكؿ( )37-5متو ط تركيز اهك جيف الذائ في مياه بالبحيرات المرة خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 جــاء متوســط تركيــز المـواد العضــوية ممثمــة فــي األكسـجين المســتيمك حيويـاً ( )BODمــا بــين
(  4,46 – 1,62ممجم/لتــر) بمتوســط عــام لمبحي ـرة  2,66ممجم/لتــر ,ويوضــح الشــكل رقــم

( )38 -5متوسـ ــط تركيـ ــز األكسـ ــجين المسـ ــتيمك حيوي ـ ـاً ( )BODبـ ــالبحيرات الم ـ ـرة خـ ــالل
عام.2112
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2212
شكؿ ( ) 38-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ حيويا في مياه بالبحيرات المرة خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

414

 كما جاء متوسط تركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين المستيمك كيميائياً ( )CODمـا

بــين (  25,75 – 9ممجم/لت ــر) بمتوســط ع ــام لمبحيـ ـرة  13,93ممجم/لتــر ,ويوض ــح الش ــكل

( )39-5متوسـ ــط تركيـ ــز األكسـ ــجين المسـ ــتيمك كيميائي ـ ـاً ( )CODبـ ــالبحيرات الم ـ ـرة خـ ــالل
عام.2112
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2212
شكؿ ( ) 39-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ كيميائيا في مياه بالبحيرات المرة خالؿ عاـ 22121
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 ت ـ ـراوح متوسـ ــط تركيـ ــز المغـ ــذيات مـ ــا بـ ــين ( 1,153 - 1,148ممجم/لتـ ــر بمتوسـ ــط 1,183
ممجم/لت ــر) و ( 2,97 -1,74ممجم/لت ــر بمتوس ــط  1,34ممجم/لت ــر) و (315,4 – 41,96

ممجم/لتر بمتوسط  117,14ممجم/لتر) لكل من األمونيا والنيتروجين الكمى والفوسفور الكمـى
عمي التوالي.

 تـراوح متوســط قـيم العــد البكتيــري مـا بــين (  1322 – 2خميــة 111/مممـي لتــر بمتوســط 141
خمي ــة 111/ممم ــي لت ــر) و (  1144 – 1خمي ــة 111/ممم ــي لت ــر بمتوس ــط  114خمي ــة111/

مممــي لتــر) و (  162 – 1خميــة 111/مممــي لتــر بمتوســط  23خميــة 111/مممــي لتــر) وذلــك
لكــل مــن بكتيريـا (القولــون الكميــة – الب ارزيــة  -الســبحية) عمــي التـوالي وذلــك كمــا ىـو موضــح
بالشكل (.)41-5
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2212
شكؿ ( ) 42-5متو ط العد البكتيري لبكتريا القولوف الكمية بمياه البحيرات المرة خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 أوضــحت نتــائج رصــد العناصــر الثقيمــة أن أعمــي متوســط تركيــز تــم تســجيمو كــان لعنصــر
الحديـ ــد تـ ــاله عناصـ ــر الزنـ ــك – النيكـ ــل – الرصـ ــاص – النحـ ــاس – الكـ ــروم – المنجنيـ ــز–

الكــادميوم – الزئبــق عمــي الترتيــب وكــان قــيم تمــك المتوســطات – 1,83 – 2,57 – 7,35
 1,12 – 1,17 – 1,2 – 1,3 – 1,5 – 1,77ميكروجرام /لتر عمي الترتيب ,وبوجو عام
فقد كان متوسط التركيز قميالً جداً في معظم العناصر ,فيمـا عـدا الزيـادة البسـيطة فـي تركيـز

عنصــري الحديــد والزنــك عــن بــاقي العناصــر نظ ـ اًر لوجودىمــا الطبيعــي فــي مكونــات التربــة

بالبحيرة.

 تراوح متوسط تركيز مجموع تركيـزات مركبـات ثنـائى الفينيـل متعـددة الكمـور ( )PCBsمـابين
(  9,35 – 1,98نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  3,34نانوجرام/لتر.

 تراوحـ ـ ــت متوسـ ـ ــطات تركي ـ ـ ـزات مركبـ ـ ــات المبيـ ـ ــدات الكميـ ـ ــة ( )TPمـ ـ ــابين (4,24 – 1,4
نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  1,78نانوجرام/لتر.

 تراوحت متوسطات التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية ذات األصل البترولى مـابين (1,33
–  1,76ميكروجرام/لتر ) بمتوسط عام  1,78ميكروجرام/لتر.

 7-4-5بحيرة التم اح
تقع بحيرة التمساح بمحافظة اإلسماعيمية ,وتعتبر البحيرة بيئة طبيعية مميزة ذات إمكانـات واعـدة

كمركــز ســياحي رئيســي لمتن ـزه والــرحالت ,وىــي ضــمن أىــم البحي ـرات فــي مصــر كمصــدر إلنتــاج
األسـماك ,وىــي عبــارة عــن حــوض طبيعــي تبمــم مســاحتو حـوالي  15كــم ( 2حـوالي  1911فــدان)
413

يصل متوسط عمق المياه بو حوالي  11م ,وتتصل البحيرة بمسطحين مـائيين ىمـا البركـة الغربيـة
(الصيادين) والمجرى المالحي لقناة السويس ,وىنـاك ثالثـة مصـادر لتغذيـة بحيـرة التمســاح بالميـاه

وىى ( قناة السويس  -مصـرفي المحسـمة والـوادي  -ترعـة اإلسـماعيمية) ,كمـا تتـأثر نوعيـة الميـاه
بــالبحيرة بطريــق غيــر مباشــر بنوعيــة الميــاه بمصــارف البيتيمــي وأبوجــاموس المــذان يتجمعــان مــع

مصــرف المحســمة ليكونــا بركــة الصــيادين التــي تقــع غــرب البحيـرة وتتصــل بيــا عــن طريــق بوغــاز
كوبري التمساح.

نتائ رصد نوعية المياه:
أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة التمساح خالل عام  2112ما يمي:

 تراوح متوسط تركيز األس الييدروجيني بين ( ) 8,53 – 7,95بمتوسط عام لمبحيرة .8,29

 تـ ـراوح متوس ــط ق ــيم درج ــات الحـ ـ اررة م ــا ب ــين ( 24,95 – 22,4درج ــة مئوي ــة) بمتوس ــط ع ــام
لمبحيرة  23,1درجة مئوية.

 ت ـراوح متوســط تركيــز المموحــة مــا بــين ( 38 - 1,69جم/لتــر) بمتوســط عــام لمبحي ـرة 27,5
جم/لتر.

 ت ـراوح متوســط تركيــز األكســجين ال ـذائب مــا بــين (  11,67 – 4,5ممجم/لتــر) بمتوســط عــام
لمبحيـرة  8,29ممجم/لتــر ,ويوضــح الشــكل ( )41-5متوســط تركيــز األكســجين الــذائب ببحيـرة

التمساح خالل عام.2112
12
10
8

6

Av.2012

4

2
0

2212
شكؿ( )41-5متو ط تركيز اهك جيف الذائ في مياه بحيرة التم اح خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية
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 جــاء متوســط تركيــز المـواد العضــوية ممثمــة فــي األكســجين المســتيمك حيويـاً ( )BODمــا بــين

( 7,28 – 1,35ممجم/لتر) بمتوسـط عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام لمبحيـرة  3,38ممجم/لتـر ,ويوضـح الشـكل (-5
 )42متوسط تركيز األكسجين المستيمك حيوياً ( )BODببحيرة التمساح خالل عام.2112

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Av.2012

2212
شكؿ ( ) 42-5يوضح متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ حيويا في مياه بحيرة التم اح خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 كما جاء متوسـط تركيـز المـواد العضـوية ممثمـة فـي األكسـجين المسـتيمك كيميائيـاً ( )CODمـا
ب ــين(  32,8 – 14,34ممجم/لت ــر) بمتوس ــط ع ــام لمبحيـ ـرة  19,6ممجم/لت ــر ,ويوض ــح الش ــكل

( )43-5متوس ـ ــط تركي ـ ــز األكس ـ ــجين المس ـ ــتيمك كيميائيـ ـ ـاً ( )CODببحيـ ـ ـرة التمس ـ ــاح خ ـ ــالل
عام.2112
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شكؿ ( ) 43-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ كيميائيا في مياه بحيرة التم اح خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية
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 تراوح متوسـط تركيـز المغـذيات مـا بـين ( 1,16 - 1,18ممجم/لتـر بمتوسـط  1,45ممجم/لتـر)
و ( 5,26 -1,73ممجم/لت ــر بمتوس ــط  2,64ممجم/لت ــر) و ( 589,93 – 57,69ممجم/لت ــر
بمتوس ــط  178,1ممجم/لتـ ــر) لكـ ــل مـــن األمونيـ ــا والنيتـ ــروجين الكمـــى والفوسـ ــفور الكمـــى عمـــي

التوالي.

 تـ ـراوح متوس ــط ق ــيم الع ــد البكتي ــري م ــا ب ــين (  31597 –23خميـ ـة 111/ممم ــي لت ــر بمتوس ــط

 3711خمي ــة 111/ممم ــي لت ــر) و (  23631 – 17خمي ــة 111/ممم ــي لت ــر بمتوس ــط 2741

خميــة 111/مممــي لتــر) و (  3561 – 12خميــة 111/مممــي لتــر بمتوســط  451خميــة111/

مممي لتر) وذلك لكل من بكتيريا (القولون الكمية – الب ارزية  -السبحية) عمي التوالي وذلك كما
ىو موضح بالشكل (.)44-5

2212
شكؿ ( )44-5متو ط العد البكتيري لبكتريا القولوف الكمية بمياه بحيرة التم اح خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 أوضحت نتائج رصد العناصر الثقيمة أن أعمي متوسط تركيز تـم تسـجيمو كـان لعنصـر الحديـد

تــاله عناصــر الزنــك – النيكــل – الرصــاص – النحــاس – المنجنيــز– الكــروم – الكــادميوم –

الزئب ـ ــق عم ـ ــي الترتي ـ ــب ,وكانـ ـ ـت ق ـ ــيم تم ـ ــك المتوس ـ ــطات – 1,83 – 1,9 – 3,44 – 9,33
 1,13 – 1,17 – 1,2 – 1,27 –1,78ميكروجـ ـرام /لت ــر عم ــي الترتي ــب  ,وبوج ــو ع ــام فق ــد

كــان متوســط التركيــز قمــيالً جــداً فــي معظــم العناصــر  ,فيمــا عــدا الزيــادة البســيطة فــي تركيــز
عنص ــري الحدي ــد والزن ــك ع ــن ب ــاقي العناص ــر نظـ ـ ار لوجودىم ــا الطبيع ــي ف ــي مكون ــات الترب ــة

بالبحيرة.

 ت ـراوح متوســط تركيــز مجمــوع تركي ـزات مركبــات ثنــائى الفينيــل متعــددة الكمــور ( )PCBsمــابين
(  12,72 – 2,59نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  6,52نانوجرام/لتر.

 تراوح ـ ــت متوس ـ ــطات تركيـ ـ ـزات مركب ـ ــات المبي ـ ــدات الكمي ـ ــة ( )TPم ـ ــابين (11,73 – 1,96
نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  5,41نانوجرام/لتر.
416

 تراوحت متوسطات التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية ذات األصل البترولي مـابين

(

 2,1 – 1,67ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام  1,33ميكروجرام/لتر.
 8-4-5بحيرة قاروف
بحي ـرة قــارون ىــي ثالــث أكبــر البحي ـرات فــي جميوريــة مصــر العربيــة ,وتعتبــر مــن أقــدم البحي ـرات

الطبيعية في العالم ,وتمثل الخزان الرئيسي لمياه الصرف الزراعي لألراضي المنزرعة في محافظة

الفيــوم ,وبــذلك يمكــن إعتبــار بحيـرة قــارون مفتــاح التنميــة والرقــي لمحافظــة الفيــوم حيــث تمعــب دو اًر
رئيسياً في كميـة األ ارضـي المنزرعـة بالمنطقـة ,وتقـع بحيـرة قـارون فـي مـنخفض الفيـوم الـذي يوجـد

فــي الصــحراء الغربيــة عمــى بعــد مائــة وثالثــة كيمــو متــرات جنــوب غــرب القــاىرة .وتبمــم مســاحتيا
ح ـوالي  51ألــف فــدان .ويت ـراوح عمقيــا مــا بــين خمســة أمتــار شرقـ ـاً إلــى أثنت ـي عشــرة مت ـ اًر غربـ ـاً
ومنسوب سطح المياه فييا  45م وتتراوح نسبة المموحة فييا  35-32جم/لتر  ,وتعد بحيرة قارون

جزءاً من بحيرة موريس القديمة التي زارىا المؤرخ ىيرودوت عام أربعمائة وخمسين قبل الميالد.
نتائ رصد نوعية المياه:
أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة قارون خالل عام  2112ما يمي:

 تراوح متوسط تركيز األس الييدروجيني بين ( ) 8,37 – 7,88بمتوسط عام لمبحيرة .8,2
 تـ ـراوح متوس ــط ق ــيم درج ــات الحـ ـ اررة م ــا ب ــين ( 24 - 21درج ــة مئوي ــة) بمتوس ــط ع ــام لمبحيـ ـرة
 22,48درجة مئوية.

 تراوح متوسط تركيز المموحـة مـا بـين ( 36,5 – 22,3جم/لتـر) بمتوسـط عـام لمبحيـرة 32,25
جم/لتر.

 تـ ـراوح متوس ــط تركي ــز األكس ــجين الـ ـذائب م ــا ب ــين ( 11,49 – 6,2ممجم/لت ــر) بمتوس ــط ع ــام
لمبحيرة  8,52ممجم/لتر  ,ويوضـح الشـكل ( )45 -5متوسـط تركيـز األكسـجين الـذائب ببحيـرة

قارون خالل عام.2112
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2212
شكؿ( )45-5متو ط تركيز اهك جيف الذائ في مياه بحيرة قاروف خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 جاء متوسط تركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين المستيمك حيوياً ( )BODما بـين (
 6,96 – 4,67ممجم/لتـ ــر) بمتوسـ ــط عـ ــام لمبحي ـ ـرة  6ممجم/لتـ ــر ,ويوضـ ــح الشـ ــكل ()46-5

متوسط تركيز األكسجين المستيمك حيوياً ( )BODببحيرة قارون خالل عام.2112
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2212
شكؿ ( ) 46-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ حيويا في مياه بحيرة قاروف خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية
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 كما جاء متوسـط تركيـز المـواد العضـوية ممثمـة فـي األكسـجين المسـتيمك كيميائيـاً ( )CODمـا
بين(  51,63 – 42,25ممجم/لتر) بمتوسـط عـام لمبحيـرة  46,93ممجم/لتـر ,ويوضـح الشـكل

( )47 -5متوس ـ ــط تركي ـ ــز األكس ـ ــجين المسـ ـ ــتيمك كيميائيـ ـ ـاً ( )CODببحيـ ـ ـرة ق ـ ــارون خــ ــالل
عام.2112
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2212
شكؿ ( ) 47-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ كيميائيا في مياه بحيرة قاروف خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 تراوح متوسط تركيز المغذيات ما بين ( 1,46 – 1,186ممجم/لتر بمتوسط  1,16ممجم/لتـر)

و ( 3,88 -2,45ممجم/لت ــر بمتوس ــط  3,34ممجم/لت ــر) و ( 373,23 – 188,3ممجم/لت ــر

بمتوس ــط  259,34ممجم/لت ــر) لك ــل م ــن األموني ــا والنيت ــروجين الكم ــى والفوس ــفور الكم ــى عم ــي

التوالي.

 ت ـراوح متوســط قــيم العــد البكتيــري مــا بــين ( 44746 – 188خميــة 111/مممــي لتــر بمتوســط

 6675خميـ ـ ــة 111/مممـ ـ ــي لتـ ـ ــر) و ( 1913 – 21خميـ ـ ــة 111/مممـ ـ ــي لتـ ـ ــر بمتوسـ ـ ــط 394

خمية 111/مممي لتر) و (  3497 – 268خمية 111/مممي لتر بمتوسـط  1122خميـة111/
مممي لتر) لكل من بكتيريا (القولـون الكميـة – الب ارزيـة  -السـبحية) عمـي التـوالي وذلـك كمـا ىـو
موضح بالشكل (.)48-5
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2212
شكؿ ( ) 48 -5متو ط العد البكتيري لبكتريا القولوف الكمية بمياه بحيرة قاروف خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 أوضحت نتائج رصد العناصر الثقيمة أن أعمي متوسط تركيز تـم تسـجيمو كـان لعنصـر الحديـد
تــاله عناصــر الرصــاص – الكــروم – الزنــك – المنجنيــز – النيكــل – النحــاس– الكــادميوم –
الزئب ــق عم ــي الترتي ــب وك ــان ق ــيم تم ــك المتوس ــطات – 19,7 – 31,1 – 57,5 – 253,65

 1,184 – 2,66 – 5,75 – 11,2 – 13,95ميكروجـرام /لتــر عمــي الترتيــب  ,وبوجــو عــام

فقــد كانـ ـت ىن ــاك زيــادة كبيـ ـرة ف ــي متوس ــط تركيــز عنص ــر الحدي ــد نظ ـ ار لوج ــوده الطبيع ــي ف ــي
مكونات التربة بالبحيرة.

 ت ـراوح متوســط تركيــز مجمــوع تركي ـزات مركبــات ثنــائى الفينيــل متعــددة الكمــور ( )PCBsمــابين
( 15,32 – 3,63نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  9,96نانوجرام/لتر.

 تراوح ـ ــت متوس ـ ــطات تركيـ ـ ـزات مركب ـ ــات المبي ـ ــدات الكمي ـ ــة ( )TPم ـ ــابين (31,88 – 2,88
نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  11,52نانوجرام/لتر.

 تراوحت متوسطات التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية ذات األصل البترولى مابين (– 1,66
 1,64ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام  1,99ميكروجرام/لتر.

 9-4-5بحيرة وادي الرياف

تعتبــر بحي ـرة وادي الريــان محميــة طبيعيــة تقــع فــي جنــوب غــرب بحي ـرة قــارون ,وتمثــل مــع بحي ـرة

ق ــارون الخـ ـزانين الوحي ــدين لمي ــاه الص ــرف الز ارع ــي ف ــي محافظ ــة الفي ــوم  ,وتتك ــون البحيـ ـرة م ــن
مســطحين مــائيين متصــالن عبــر قنــاة مكشــوفة  ,وتعتبــر البحي ـرة بقعــة مــن الميــاه وســط مــنخفض

صــح اروي حيــث تحــيط الصــحارى بــالبحيرة مــن كــل الجوانــب ,إال أنــو فــي العقــدين األخي ـرين بــدأت
إستصالح بعض األراضي الزراعية وبناء قرى في شمال غرب المسطح الثاني ,من وجو آخر فقد
411

لــوحظ ت ازيــد نشــاط الم ـزارع الســمكية وخاصــة ف ــي شــمال شــرق المســطح الثــاني بــالقرب مــن قن ــاة
التوصــيل بــين المســطحين  ,ويمثــل مصــرف الـوادي المصــدر الوحيــد لمميــاه حيــث تمــر الميــاه عبــر
نفق مغطى يصب في الشمال الشرقي لممسطح األول.

الم طح اهوؿ:

يأخذ الشكل البيضاوي ويبمم أقصى طول لو  11,4كم بينما أقصى عرض حوالي  8,4كم ,ويبمم

متوسط مساحتيا حوالي  54,7كم.2

الم طح الثاني:

نجد أنو كمثري الشكل ,يبمم أقصى طول لو  14كم بينمـا يبمـم أقصـى اتسـاع  7,62كـم ومتوسـط
مساحتو حوالي  57,8كم.2

أ .نتائ رصد نوعية المياه:
أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة وادي الريان خالل عام  2112ما يمي:
 تراوح متوسط تركيز األس الييدروجيني بين ( ) 8,7 – 8,24بمتوسط عام لمبحيرة .8,47

 تـراوح متوسـط قـيم درجــات الحـ اررة مـا بـين ( 22,35 – 21درجــة مئويـة) بمتوسـط عـام لمبحيـرة
 21,6درجة مئوية.

 تراوح متوسط تركيز المموحـة مـا بـين ( 18,47 – 1,31جم/لتـر) بمتوسـط عـام لمبحيـرة 9,43
جم/لتر.

 تـراوح متوســط تركيــز األكســجين الـذائب مــا بــين ( 12,44 – 11,45ممجم/لتــر) بمتوســط عــام
لمبحيرة  11,19ممجم/لتر  ,ويوضح الشكل ( )49 -5متوسط تركيز األكسجين الذائب ببحيرة
وادي الريان خالل عام.2112
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المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية
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 جاء متوسط تركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين المستيمك حيوياً ( )BODما بـين (

(- 5

 6,14 – 3,69ممجم/لتــر) بمتوســط عــام لمبحي ـرة  5,17ممجم/لتــر ,ويوضــح الشــكل

 )51متوس ـ ـ ــط تركي ـ ـ ــز األكس ـ ـ ــجين المس ـ ـ ــتيمك حيويـ ـ ـ ـاً ( )BODببحيـ ـ ـ ـرة وادي الري ـ ـ ــان خ ـ ـ ــالل
عام.2112
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2212
شكؿ ( ) 52-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ حيويا في مياه بحيرة وادي الرياف خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 كما جاء متوسـط تركيـز المـواد العضـوية ممثمـة فـي األكسـجين المسـتيمك كيميائيـاً ( )CODمـا
بين ( 58,77 – 27,22ممجم/لتر) بمتوسـط عـام لمبحيـرة  38,43ممجم/لتـر ,ويوضـح الشـكل

( )51 -5متوســط تركيــز األكســجين المســتيمك كيميائي ـاً ( )CODببحي ـرة وادي الريــان خــالل
عام.2112
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شكؿ ( ) 51-5متو ط تركيز اهك جيف الم تيمؾ كيميائيا في مياه بحيرة وادي الرياف خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية
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 تراوح متوسـط تركيـز المغـذيات مـا بـين ( 1,53 – 1,19ممجم/لتـر بمتوسـط  1,29ممجم/لتـر)
و( 4,31 – 2,85ممجم/لت ــر بمتوس ــط  3,48ممجم/لت ــر) و ( 163,19 – 117,5ممجم/لت ــر
بمتوس ــط  131,71ممجم/لت ــر) لك ــل م ــن األموني ــا والنيت ــروجين الكم ــى والفوس ــفور الكم ــى عم ــي

التوالي.

 ت ـراوح متوســط قــيم العــد البكتيــري مــا بــين ( 17375 – 331خميــة 111/مممــي لتــر بمتوســط

 4534خمي ـ ــة 111/ممم ـ ــي لت ـ ــر) و (  973 – 227خمي ـ ــة 111/ممم ـ ــي لت ـ ــر بمتوس ـ ــط 536

خميــة 111/مممــي لتــر) و (  4367 – 43خميــة 111/مممــي لتــر بمتوســط  1153خميــة111/

مممي لتر) وذلك لكل من بكتيريا (القولون الكمية – الب ارزية  -السبحية) عمي التوالي وذلك كما
ىو موضح بالشكل (.)52-5
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2212
شكؿ ( )52-5متو ط العد البكتيري لبكتريا القولوف الكمية بمياه بحيرة وادي الرياف خالؿ عاـ 2212
المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

 أوضحت نتائج رصد العناصر الثقيمة أن أعمي متوسط تركيز تـم تسـجيمو كـان لعنصـر الحديـد
تــاله عناصــر الرصــاص – المنجنيــز – الزنــك – الكــروم – النيكــل – النحــاس– الكــادميوم –
الزئبق عمي الترتيب وكانت قيم تمك المتوسطات – 15,76 – 25,14 – 52,5 – 226,35
 1,145 – 3,2 – 5,44 – 12,8 – 14,35ميكروجرام /لتر عمي الترتيب ,وبوجو عـام فقـد

كانت ىناك زيـادة كبيـرة فـي متوسـط تركيـز عنصـر الحديـد نظـ اًر لوجـوده الطبيعـي فـي مكونـات

التربة بالبحيرة وبما يتفق مع نتائج بحيرة قارون.

 ت ـراوح متوســط تركيــز مجمــوع تركي ـزات مركبــات ثنــائى الفينيــل متعــددة الكمــور ( )PCBsمــابين
( 9,63 – 5,57نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  7,17نانوجرام/لتر.
413

 تراوحـ ـ ــت متوسـ ـ ــطات تركي ـ ـ ـزات مركبـ ـ ــات المبيـ ـ ــدات الكميـ ـ ــة ( )TPمـ ـ ــابين (9,63 – 3,66
نانوجرام/لتر) بمتوسط عام  7نانوجرام/لتر.

 تراوحت متوسطات التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية ذات األصل البترولى مابين (– 1,45
 1,1ميكروجرام/لتر ) بمتوسط عام  1,65ميكروجرام/لتر.
 12-4-5التوصيات
ولعرض صورة أكثر لما تم إستنتاجو من خالل تحميل واستقراء نتائج رصد نوعية المياه بالبحيرات
المصرية أمام متخذي القرار ,وذلك فقد تم إعداد مقارنة بين المتوسط السنوي لممتغيرات المختمفة
بالمياه السطحية لمبحيرات وبعضيا البعض خالل عام  2112لتحديد األولويات لمعالجة

البحيرات األكثر تموثاً ,ومن خالل تمك المقارنة وجد أن بحيرة مريوط إحتمت المرتبة األعمى في

مؤشرات التموث بالمواد العضوية ( األكسجين المستيمك كيميائياً – األكسجين المستيمك حيويا )

والمغذيات ( األمونيا – النترات – نيتروجين كمي – سميكات ) والدالئل البكتيرية (العد اإلحتمالي

لمبكتريا القولونية الكمية  -العد اإلحتمالي لمبكتريا القولونية النموذجية  -العد اإلحتمالي لمبكتريا
القولونية السبحية) وبعض المعادن الثقيمة (المنجنيز – الزنك) كما دلت النتائج أن أقل متوسط

لألكسجين الذائب تم تسجيمو ببحيرة مريوط ,كما توضح األ شكال ( )55, 54 , 53-5يوضح
مقارنة بين متوسط تركيز األكسجين المستيمك حيويا ومتوسط تركيز األكسجين الكيميائي

المستيمك و متوسط تركيز األمونيا خالل عام . 2112

المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية
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المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

المصدر :جياز شئوف البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنام القومي لرصد البحيرات المصرية

ويمكن إرجاع أسباب تموث البحيرة إى أن محافظة األسكندرية ىي ثاني أىم مركز صناعي في

مصر ,حيث يتركز فييا  % 37من حجم الصناعة المصرية ,ومن ثم يتم الصرف عمي البحيرة
415

من خالل مصدران لممياه أحدىما مياه عذبة من نير النيل " ترعة النوبارية " واآلخر مياه صرف
زراعي مختمط بالصرف الصناعي من مصرفي (القمعة والعموم) باإلضافة لصرف محطة التنقية

الغربية لمياه الصرف الصحي والصرف الصناعي المباشر الناتج من المصانع التي تقع عمي
البحيرة ,حيث تنتج المدينة يومياً كمية كبيرة من المخمفات السائمة من نظام الصرف ,يمقي منيا
جزء اليستيان بو بغير معالجة في بحيرة مريوط ,أما الجزء اآلخر فيمقى بعد معالجتو معالجة

أولية في بحيرة مريوط ,ىذا بجانب عدد من المشكالت الرئيسية التي تعاني منيا البحيرة نذكر
منيا:

مشكمة التعديات وتقمص المساحة حيث تقمصت مساحة بحيرة مريوط من  48ألف فدان عام

 1965إلى أن وصمت  17ألف فدان نتيجة لمتوسع العمراني ,وقد تقمصت مساحتيا مؤخ اًر لتصل

إلى  16ألف فدان تقريباً نتيجة إقامة بعض المشروعات ( الطريق الدولي – الحديقة الدولية –
المدينة الرياضية باالسكندرية).

 .1مشكمة اإلطماء نتيجة لصرف مصرفي ( القمعة – العموم ) عمى البحيرة ,كما أن ليذا
الصرف تأثير سمبي عمى نوعية مياه ,وكذلك يؤدي إلي عدم تجدد نوعية الذريعة
السمكية بالبحيرة لعدم السماح بدخول أنواع جديدة من األسماك ,واستمرار ىذه المشكمة

يأتي نتيجة لعدم وجود العدد الكافي من المعدات والكراكات التي تعمل عمى رفع
اإلطماء.

 .2إنتشار البوص والنباتات المائية ,حيث يظير بكثافة ببحيرة مريوط ,األمر الذي يؤدى
إلي عدم وجود تيارات مائية داخل البحيرة مما يعوق عممية تجديد المياه وقدرتيا الذاتية
عمي التنقية كنتيجة الختالطيا مع اليواء الجوي.

 .3تعدد الجيات المشرفة عمى البحيرات المصرية عموماً ,وتكمن ىذه المشكمة لعدم وجود
ىيكل إداري موحد يشرف عمى جميع البحيرات ويختص بجميع الق اررات اإلدارية
والقانونية الخاصة بيا ويربط بين جميع الجيات األخرى المشرفة عمى البحيرات.

وفي النياية فنظ اًر لما لبحيرة مريوط من أىمية بالغة فإن البحيرة تحتاج إلي وجود دعم أكبر من

الجيات المعنية لمعمل عمي تحسين نوعية المياه والرواسب بالبحيرة ,من خالل تنفيذ بعض

المقترحات التي تيدف بشكل أساسي إلي تحقيق التنمية المستدامة لمموارد الطبيعية الموجودة
بالبحيرة نذكر منيا:
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 .1تشكيل مجمس إدارة لمبحيرة برئاسة السيد المحافظ وعضوية كل من " المجمس المحمى -
فرع جياز شئون البيئة – إدارة شئون البيئة بالمحافظة – المحميات الطبيعية – عضو
جمعية الصيادين – ىيئة الثروة السمكية – شرطة البيئة والمسطحات – المختصين من
أساتذة الجامعات والمعاىد البحثية المتخصصة -

والمصايد – و ازرة الموارد المائية والري . "......

المعيد القومي لعموم البحار

 .2العمل عمي معالجة مياه الصرف الصحي غير المباشر التي تصب في البحيرة معالجة
إبتدائية وثانوية ورفع كفاءة المحطات القائمة وزيادة طاقتيا اإلستعابية.

 .3تخصيص جزء من البحيرة بعيداً عن تأثير المصارف وجعمو منطقة إدارة متكاممة

تستزرع فيو المجموعات الحيوانية والنباتية الميددة باإلنقراض نتيجة لمتموث إلعادة

ضخيا في البحيرة وتكوين مجتمعات جديدة منيا تثــري التنوع البيولوجي في البحيرة.

 .4عدم السماح بصرف المخمفات السائمة من المنشآت الصناعية بدون معالجة نيائيا
والتأكد بإستمرار عمي مطابقة ىذا الصرف لممعايير الواردة بالقانون.

 .5محاولة زيادة كمية المياه العذبة إلي البحيرة لتخفيف الحمل البكتيري بيا عن طريق
التأكيد عمي أن مياه الصرف الزراعي من مصرفي القمعة والعموم مطابق لممعايير

الواردة بالقانون قبل أن تصب عمي البحيرة.

 .6تنفيذ مشاريع تجريبية لمعالجة مياه البحيرة والمياه التي تصب عمييا من المصارف

الزراعية بمختمف الوسائل المتاحة والتي تتناسب مع حجم ونوعية المياه عن طريق

( اليدرات – النباتات والطحالب المحمية – األراضي الرطبة  -البكتريا الدقيقة).

 .7رفع جزء من الغطاء النباتي الموجود بالبحيرة بما يؤدي لزيادة وسرعة التيارات المائية
داخل البحيرة لممساىمة في عممية تجديد المياه وقدرتيا الذاتية عمي التنقية.
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الفصل السادس
 1-6مقدمة

المياه الساحمية والمناطق الساحمية والبحرية

تعددد البحددار والمحيطدداا محددد المصددادر الطبيعيددة الر يسددية اليامددة فددح حيددان اننسددان فيددح

تغطح مكثر مدن  %77مدن سدطا اضرض وبالتدالح فيدح تسديم بنصدي وافدر فدح المحافظدة

عمددح التدوالن البيولددو ح والبي د لمكددرن اضرضددية ,كمددا من لمبحددار والمحيطدداا دو ارً ىامداً فد
م داتا متعددددن لانتدال والت ددارن فد حيددان الددول وال ددعو

وتتعداظم ىدداه الثدرون الطبيعيددة

الت وىبيا اهلل لانسان لما تاخر بو من موارد ىامدة لغدااا ان نسدان والحيدوان ومدا تحتويدو
من ثرواا طبيعية تمثل بالنسبة لمدول مصد ارً ر يسياً لمدخل القوم ولعناصر ان نتال فيدح
مصددددددر لغاا ددو ومصدددر لمطاـددة ومدددددددورد لمميددددداه العابددة بعددد تحميتيددا وم ددروعاا الثددرون

السمكية كما منيا تحس من مكوناا الثرون القومية حيث منيا مصددر لمعديدد مدن الثدرواا
المعددددددددنية والنباتيددددددة المختمفددة ومحددد مددداخل التنميدة انـتصددادية وان تماعيددة فييددا وسددبيل

لمنقدددل والمواصالا وم ال لمم روعاا الترفييية والسياحية.

ومصددر ـددد حباىددا اهلل بنيددر النيددل معظدم منيددار الدددنيا وسدواحل ممتدددن عمد

دواطر البحددر

المتوسددط والبحددر اضحمددر لضددافة لممراتيددا الما يددة وفدد مقدددمتيا ـنددان السددويس وخمي دد

السويس والعقبة ومن ثم تعد من الدول ااا الحظ الوفير ف لمكانياتيا البحرية والنيرية.

وتر ع اضىمية انستراتي ية لمبحر المتوسط لكونو يقدع متوسدطاً القداراا وىمدلن الوصدل بدين
ـاراا اسيا ومفريقيا وموروبدا .ويعتبدر البحدر اضحمدر مدن مىدم الطدرق المالحيدة الر يسدية فدح

العالم لا يربط بين ـداراا مفريقيدا و يسديا وموروبدا وتمثدل ـندان السدويس فدح دمالو درياناً
مالحياً لو مىمية لستراتي ية دولية ىامة .

وـددد تتعددرض البي ددة البحريددة لمتمددوث مددن مختمددة اضن ددطة البريددة س دواا كانددا صددناعية مو

لراعيدددة مو حضدددرية مو عمرانيدددة مو اضن دددطة المختمفدددة فدددح عدددرض البحدددر مثدددل عمميددداا

انستك اة والتنقي عن النفط والمعادن والغال الطبيعح وعمميداا الصديد وال دحن والتفريد

والنقل البري ب ان المخمفاا من اضعداد الكبيرن من العا ماا البحريدة السدياحية المختمفدة

وىاه اضن طة لاا لم يتم تر يدىا بي ياً فسوة يكون ليدا مدردود سدمبح عمدح البي دة البحريدة

وثرواتيا مما ـد يمثل خط ارً عمح صحة اننسان.
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وـد حرصا ولارن الدولة ل ون البي ة و يال

ون البي ة عمح مراـبة حالة البي ة البحرية

والمناطق الساحمية مدن خدالل انسدتمرار فدح برندامل الرصدد البي دح لنوعيدة الميداه السداحمية

لكل من البحر المتوسط والبحر اضحمر وخمي ح السويس والعقبة.

 2-6ل راااا لدارن المناطق الساحمية والبحرية والحفاظ عمييا من التموث

تق وووم و ازرة الدول ووش لن ووبون الالب ووش ا للدل وود ح وون ال ا ووود لملسو و ظ مم ووت الح و و ط ال و و لملش ح وون التم وووث
وت حلتا ت حلش ح تداحش ذكر ح ا ح لمي:

 .1توقلع اروتوكول تل ون إلم دة تأهلل الاللرات النح للش ات رلخ  2112/3/7حن ال دة الوزراء
(وزلر الحوارد الح بلش والري -وزلر الدولش لمالث اللمحي -وزلر الزرامش وا تصالح األراضي-
وزلر الدولش لنبون الالبش) ،ولادف الاروتوكول إلت:

أ .تلزلز التل ون والت ل الن ال ا ت اللمحلش والخدحلش حن الو ازرات واأل ازة الحل لش.

ب .اإل تخدام األحثل لإلحك ل ت والخارات الحت لش لودى األطوراف الحختمسوش وا وتخداحا األحثول
في ال اوض ا لوطن ،والح هحش في لل حنكالته ،ورفع ح توى الحللنوش ألفوراد  ،وتلظولم

الل بد اإلقتص دي والالد اإل تح مي لتمك الاللرات.

ج .ترنلد اإل س

اللكوحي حن خالل مدم تكرار األ نطش الن ال ا ت الحل لش وتك حما .

د .إمووداد وت سلووذ ار و ح وط ووي إلمو دة تأهلوول الاللورات النووح للش لنووترك فلووه الحل هوود الالثلووش
وال ا ت الحل لش ولادف الار ح الوط ت إلت:

 إمداد خطش إدارة

لملش حتك حمش لكل اللرة حن الاللرات النح للش.

 ت سلذ ار ح محل إلم دة تأهلل الاللرات النح للش.

 تلدلد حص در التموث والحخ طر التي تتلرض لا الاللرات النح للش وامداد أطمس لكول
اللرة.

 .2إمووداد وتصووحلم صووسلش ممووت الحوقووع اإللكترو ووي لووو ازرة الدولووش لنووبون الالبووش لووإلدارة الحتك حمووش
لمح و و ط ال و و لملش والاللو ورات تن ووتحل مم ووت الق و ووا لن الح ظح ووش ،ق م وودة ال و و ت م وون الالو وورلن

الحتو ط واأللحر والاللرات ،الحواقع ذات الصمش لمراط حلاو  ،اوذة حختصورة مون الحنوروم ت
التي تم ت سلذه وال ري ت سلذه  ،حقترل ت حن الزابرلن لمحوقع.

 .3إمداد د ار ش من األ

س الغ زلش حن الالر األلحر إلت الالر الحتو ط ا لتل ون حع ال او ت

الحل لووش (الحلاوود القوووحي للموووم الالو ر والحصو بد ،الالبووش الل حووش لق و ة ال ووولس ،األح ووش الل حووش
وطرب و
ا
لووو ازرة الوودف ع  ،كملووش مموووم اإل ووك درلش ،وو ازرة الخ ر لووش) لتوضووله حوط ا و األصوومي

إ تق لا وتأثلراتا ال مالش واإلل الش.
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 .4الاوودء فووي إمووداد اإل ووتراتل لش الوط لووش إلدارة حل و الص و اورة كألوود حتطما و ت ااتس قلووش الدوللووش
إلدارة حل الص اورة .BMW

 .5التل ون حع الالبش الل حش لت حلش الثروة ال حكلش والحلاد القوحي للمووم الالو ر والحصو لد إلموداد
خطوط إرن دلش خ صش ا ا تزراع ال حكي الالرى.

 3-6المخاطر الت تتعرض ليا المناطق الساحمية والبحرية
تلتاوور الحموثو ت الاتروللووش حوون أكاوور حصو در التموووث الحو بي إ تنو اًر وتووأثل اًر للووث تتلوودد أ ووا ب هووذا

ال وع حن التموث لتتضحن لوادث كل حن :قالت الاترول وح ت ته ،محمل ت إ تخراج الاترول حن

اآلاو و ر الالرل ووش ،الت وورب ح وون اآلاو و ر الح و و ورة لمنو وواط الالرل ووش ،وألضو و ً لو ووادث إلقو و ء ال س لو و ت
والحخمس ت الزلتلش في الالر حن ال وسن وواء أث و ء ولره أو تراكلاو او لحوا

الالرلوش ،خ صوش تموك

الحخمس ت الحخموطش ا لحل وال ت ش حن غ لل خ از تا وألض الحص لاش لتسرلغ حل توازن ال سن.

و حن أضرار التموث الاترولي لم سط تأثلر ممت الك ب ت الالرلش م دح لتم إحتص صه للث تت حع

الحواد الالدروكراو لش الحكو ش لمو سط فوي أ و ته والتوي اودوره توؤثر توأثل اًر ومال ً مموت اإل و ن ،كحو

ت ووؤثر و ووما ً مم ووت الطلو ووور الالرل ووش ،والنو وول ب الحر لو ووش ،ولحت وود تأثلره و و إل ووت الح ت و و ت ال ووول للش

الن طبلش األحر الذى حن نأ ه تغلر التوازن الطاللي لمالر احو لوؤدي إلوت تلورلض صولش اإل و ن

لمخطوور ،أو اإلضورار او لحوارد الالولو لووش حوون ا تو ت وللوا و ت الرلووش و لحووس التحتووع ااو  ،كحو أ ووه
للرقوول اإل ووتخداح ت األخوورى الحنوورومش لمالوور ،وللوودث هووذا التغلوور او ووه مو م تل ووش التوودخل غلوور

الطاللي لل حل التموث في الالبش الالرلش.

1-3-6مصادر التموث

تلد لوادث تموث الالبش الح بلش والدة حون أهوم حصو در التمووث خوالل مو م  ،2112إذ توم تمقوي 31
االغ و موون ل ووادث تموووث وواات أض و ار اًر لمالبووش الح بلووش ،وقوود تووم تقوودلر تلولض و ت األض ورار الالبلووش

ال ت ووش م وون تم ووك اللو ووادث احام ووغ  11حمل ووون و 261أل ووف

ل ووه ،اخ ووالف الغ ارحو و ت الحق ووررة طاقو و ً

لمق ون رقم  4ل ش  1994والحلدل ا لق ون رقم  9ل ش  ،2119للث تم لصر وتلملول الال و ت
الخ صووش ال ووادث التموووث وذلووك ا ل وواش إلووت كوول حوون وملووش الحموث و ت التووي وواات أض و ار ار لمالبووش

الح بل ووش ،حواق ووع اللو ووادث ،أ ووا ب وقوماو و  ،وك ووذلك الح ووطل ت الح بل ووش الحتض ووررة ح وون و وراء تم ووك
اللوادث ،وقد تالن حن تلملل تمك الال ت ح لمي:

 .1طاقو و ً لتلمل وول الال و و ت ا ل وواش ل ومل ووش الحموثو و ت الت ووي وواات أضو و اراًر لمالب ووش الح بل ووش تا وولن أن
التم وووث ا لزل ووت الخو و م والحخمسو و ت الزلتل ووش لح ووثالن ال وواش األمم ووت ح وون الحموثو و ت الحت ووااش ف ووي

التم وووث ،وذل ووك ا وواش  %35,5لك وول ح احو و لملاحو و الحن ووتق ت الاترولل ووش ا وواش  %12,9ث ووم
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الللوا ت ال فقش وثم لأتي غا ر األ ح ت في ذلل ق بحش الحموثو ت ا واش  % 3,1حون إ حو لي

اللووادث ،و لوضووه النووكل الال و ي رقووم ( )1-6اللوودد وال وواش الحبول وش ل وملووش الحوواد الحت ووااش
في تموث الالبش الح بلش.

كل ( )1-6العدد والنسبة الم وية لنوعية مموثاا البي ة الما ية.

.2

مت الحوا

الالرلش أممت

اش حن الحواقع التي لودث ااو تمووث ( 17ل دثو ً) ،لملاو الالبوش

الالرلش (11ل دث ً) ،وأقماو اور ال لول ( 3لووادث) ،ولوضوه النوكل الالو ي رقوم ( )2-6اللودد
وال اش الحبولش لحواقع لدوث تموث الالبش الح بلش.

كل ( )2-6العدد والنسبة الم وية لمواـع حدوث تموث البي ة الما ية.
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 .3تم لصر أ ا ب وقوع اللوادث و زه فلح لمي:

أ .تلحد إلق ء حخمس ت اتروللش حن ال سن ( 13ل دث ً ا اش  %41,9حن إ ح لي اللوادث).

ب .مدم إتخ ذ اإللتل ط ت الك فلش ،والقل م ا لصل ش الحطمواوش لمحلودات الح وتخدحش  17ل دثو ً
ا اش .%55

ج .ل دث وللد ا اب وء األلوال ال ولش ا اش .%3,1

كل ( )3-6العدد والنسبة الم وية ضسبا حدوث تموث البي ة الما ية

 .4تضررت الالبش الالرلش حن لوادث التموث للث وقع اا  28ل دثوش تمووث ( 13ل دثوش او لالر
األلحر 11 ،ا لالر الحتو ط 3 ،لوادث اخمل ال ولس 1 ،لو دث اخمول اللقاوش) ا إلضو فش

إلووت  3لو ووادث تموووث زلت ووي ا اوور ال ل وول ،ولوضووه الن ووكل الال و ي رق ووم ( )4-6اللوودد وال وواش
الحبولش للوادث التموث اكل ح طه ح بي.

كل ( )4-6العدد والنسبة الم وية ضسبا حدوث التموث بكل مسطا ما ح
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ال يود المباولة لتقميل اآلثار السمبية

 .8تحووت الحل ل ووش الحلدا لووش لحو تم حوون أمحو ل إل ازلووش التموووث الاترولووي الحتوراكم ممووت حوودار و وات
حضوت انوواط الح طقوش الواقلووش مموت ح و فش  21كوم

وووب حدل وش الطووور ،للوث تووم التقوولم

الح و دي لرض ورار الالبلووش احامووغ ووالش حاللوولن و ووالح بش و ووتش وثالثووون ألس و وح بت و ن خح ووش

ار وأرالون
وخح ون دو اً

ت أحرلكلو ً أو حو لل دلوه ا ل لوه الحصوري ،ظو اًر لحخ لسوش األمحو ل

التي تحت لمحل للر الس لش والالبلش وألك م ق ون لح لش الالبش.

 .9تحت الحل ل ش الحلدا لش لحوقللن ق حت فلاح نركت ن حختمست ن اأمح ل ردم في الالبوش الالرلوش
كح لمي:

حتر حرال ً ،وتم تقدلر قلحوش األضورار الالبلوش ال ت وش
أ .الحوقع األول  :تم الردم اح لش  751اً
ار أحرلكل ً اخالف الغراح ت الحقررة ق و ً.
احامغ فقط وقدر  22,511دو اً

ب .الحوقووع الثو و ي  :تووم ال ووردم اح و لش  32,564م 2وت ووم تقوودلر قلح ووش األض ورار الالبل ووش احام ووغ
 391,768دوار أحرلكي وذلك اخالف الغراح ت الحقررة ق و ً.

 .:تم د ار ش الوضع الالبي لاللرة حرلوط ا ل اش لكول حون :الصورف الصو مي ( الحا نور وغلور
الحا نوور) ،الصوورف الصوولي ،و الحنووروم ت الالبلووش التووي ق و م ا و ز نووبون الالبووش ات سلووذه
االل ورة حرلوووط ،للووث ا تاووت الد ار ووش إلووت و ووود تل وون

الرصد ا لاللرة ،وأن التل ن في وملش الحل
حلع الحنروم ت الخ صش ا لاللرة .

; .فووي إط و ر تطال و

ظ و م اإلدارة الالبلووش ا و لحوا

ظ م اإلدارة الالبلش للدد  8حوا

وواي فووي وملووش الحل و طاق و ً ل ت و ب

ووزرة حون ت سلوذ
ولزداد تودرل ل ً اح ورد إ تاو ء ال ا

الالرلووش فقوود تحووت الح ار لووش الحلدا لووش لتطال و

الرلش حختمسش التخصص ت ( 1ت رلش ربل لش 2 ،اتروللش،

2صلد 1 ،ل لي 2 ،ق ط روح لمصلد) ،وتم حواف ة او ت اإلختصو ص احتطماو ت توفلو

األوض ع الالبلش إلتخ ذ اإل راءات الحطمواش لمت سلذ.
< .تووم حل ل ووش ح طقووش

وووب الطووور وخموول ال ووولس والحن و ركش فووي إمووداد تقرلوور انووأن التموووث

الاترول ووي ف ووي ه ووذ الح طق ووش ح وون لل ووث الوض ووع اللو و لي ،واحك لو و ت حك فل ووش التم وووث اخم وول

ال و ووولس ،و او ووود و ازرة الدولو ووش لنو ووبون الالبو ووش فو ووي ح و ووع التمو وووث الالو ووري اخمو وول ال و ووولس،
والتوصل ت الحطموب ت سلذه حن خالل الالبش الل حش لماترول ا لتل ون حع ا ز نبون الالبش

وذلوك لملسو ظ ممووت الطاللووش السرلوودة لاووذ الح طقوش الغ لووش او لحوارد الطالللووش خ صووش الحلحلو ت
الطالللش.

= .حت الش ظ هرة ا ال ث غ زات و وابل حن النقو األرضلش والالرلش اح طقش ح ش ا لصلراء
النرقلش (الت رب الاترولي حن لقل حنش) ،اادف تقولم الابر اإل تكن في في ضووء تقو رلر
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الحت الووش اصووسش دورلووش لموقوووف ممووت الوضووع الالبووي اح طقووش ح ووش أواً اووأول الوود لسوور الابوور

اا تكن في.

الرؤية المستقبلية:
 توفل

الالبلش.

والح ار ي ا حلع تخصص تا وفق ل ظ م اإلدارة

األوض ع الالبلش ل حلع الحوا

 إمداد ح ذج حل ك ة للوادث تموث الالبش الح بلش (الالرلش وال ارلش) اغرض توقع ل م
األضرار الالبلش ال ت ش م ا وحدى إ تن ره وتأثلره ممت الالبش الحللطش وكذلك تقولم
األضرار والتلولض ت الالبلش اوا طش ح ذج رل ضلش حتخصصش.

 تلدلد حدى إ تن ر حموث ت الالبش الالرلش وتأثلره ممت الالبش الحللطش.

 4-6البرنامل القومح لرصد نوعية المياه الساحمية

إ طالق و ً حوون ح ووبولله و ازرة الدولووش لنووبون الالبووش ،والح و ً ح ا و اضوورورة ولتحلووش اللس و ظ ممووت الالبووش
او ووه مو م والالبووش الالرلووش او ووه خو ص ،و ظو أر لت ازلوود األ نووطش ال ووك لش والت حولووش لووول الكثلوور حوون

ال والل الحصرلش واء ك وت زراملوش أو صو ملش أو ول للش ،و ظو اًر لمزلو دة ال وك لش الحطورد فوي
الحدن ال لملش ،فقد ق م ا ز نبون الالبش في م م  1996ا لادء ات سلذ ار ح الحلموح ت والرصد
الالبي اح لوش حون اللكوحوش الد ح ركلوش ،وحون أهوم حكو توه حكوون رصود وملوش الحلو ال و لملش الوذي

لادف إل ن ء ق مدة ال ت ل وملش الحل ال لملش احصر وتل لن ودة الال ت حن خالل تودرلب
أفو وراد الحل هووود الالثلوووش الق و و بحلن مم ووت محمل و و ت الرصووود وتلملو وول تم ووك الال و و ت لتلدل وود اإل و وراءات

التصللللش الحطمواش .وقد تم الادء في محمل ت الرصد م م  1998ات حلع وتلملل اللل ت واموداد

التق و رلر حوون خووالل خ ورابط حوضووه مملا و ق و ط رصوود ث اتووش ممووي طووول ووالل الال ورلن الحتو ووط
واأللحر وخمل ي ال ولس واللقاش .ولددت األهداف الل حش لار ح الرصد ممت ال لو الت لت:

 .8تلدلد حص در التموث وحواقلا ممت ال والل الحصرلش.
 .9إ ن ء ق مدة ال ت ل وملش الحل ال لملش.

 .:حراقاووش وملووش الحل و وتلدلوود التل وون الووذي لط و أر مملا و وتق وولم التموووث والتوودهور ال ن و موون
حص در التموث الحختمسش ووضع اللمول لإل راءات التصللللش في لل ا .

; .إمداد حؤنرات التموث وحق ر ش ال ت ب خالل فصول الل م الوالد واألموام الحتت للش.
< .حت الش ت ب اراح اإلدارة الالبلش وال اود الحاذولش لتصلله وحل ل ش آث ر التموث الالري.

= .تطال ا ود اإلتس قل ت الدوللش الخ صش ا للس ظ ممي الالبش الالرلش والتي وقلت مملا حصر.
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ولتم حن خالل ار ح رصد الحل ال و لملش ت سلوذ أراوع رلوالت حو وحلش فوي اللو م ( حو رس – حو لو

– لوللو – اتحار ) لمحن هدة اللقملش و حع مل ت الحل وا راء التل للل طاق لح لمي:
 .8النواهد اللل لش "" الطقس ،اقع الزلت ،الحخمس ت الصماش والخطرة....الخ"".

 .9القل ت اللقملوش "السلزل بلوش" ( در وش اللو اررة ،األك و لن الوذابب ،الحمولوش ،التوصولل الكاراوي،
األس الالدرو ل ي"".

 .:القل ت الاكترلولو لش "اللد الاكتلري" (الاكترل القولو لوش – الاكترلو الكرولوش ال واللش – اكترلو
االنلرنل كواي).

; .القل و و ت الكلحل بل ووش ( الحو وواد الل لق ووش الكمل ووش  -ال تو ورات – ال لترل ووت – األحو لو و – ال لت وورو لن
الكمي – السو س ت – السو سور الكمي – الكموروفلل_أ – ال لملك ت).

وقوود إ ووتخدحت كوول حون هووذ الحتغلورات كحؤنورات لحكوون اإل ووتدال حوون خاللاو ممووت وملووش و ووودة

الحل ال لملش والظروف الحؤثرة مملا فت األوق ت واألح كن الحختمسش ،للث تلتار:

حؤنر من إلتح للش و ود تموث ا لصورف الصولي ،لكوون تموك الاكترلو
 .8القل ت الاكترلولو لش
اً
تللش في أحل ء وحلدة اإل

ن والك ب ت الللش ،كح أن و ود هذ الاكترل فت الحل الطالللش

لوودل ممووت إلتح و ل و ووود ح وواا ت األح وراض الاكتلرلووش (الكووولل ار  ،ال و لحو لمال  ،النوول لال)...
والسلرو وولش (فلرو و و ت اإل ووا ل  ،ال ووزات الحلولو وش  )...والطسلمل ووش (الاما ر وول  ،الدو و و ت رل

األحلالش )...فت هذ الحل .

حؤنر لدل ممي وملش حصو در الصورف الحختمسوش مموي الالبوش الالرلوش كحو
 .9القل ت الكلحل بلش
اً
لمي-:

أ .اضمونيا  :NH3-Nألد صور حركا ت ال لترو لن وهوي م حول حتغلور ا ورمش م للوش إ ت و ً
وتص لل ً ،وت ت حن التلملل الاكتلري لمحو دة اللضوولش كح وت ثو وى (حسورز) خصلصو ً حون

اللوالو و الللوا ل ووش ،فضو والً م وون إ ت او و ااكترلو و اإلختو و ازل لم لترل ووت وال تو ورات .وتو وود ف ووي
حخمس ت الصرف الصلي والص مي والزرامي ،ولحكن لم ا ت ت الح بلوش اإل وتس د ح او فوي

التركلزات الح

اش.

ب .النتدراا  :NO3-Nهووت حوون الحغووذل ت الضوورورلش لم ا تو ت الدقلقووش والتووت تووتلكم فووي ال ووات
األوللش في الالبش الالرلش وهي الح ت ال ا بي ألك دة حركا ت ال لترو لن في حل الالر.

ج .النيتريدددا  :NO2-Nوه ووو ف ووت الغ ل ووب حرك ووب غل وور ح ووتقر ا وواب حوقل ووه الحتو ووط ا وولن
محملو و ت أك وودة األحو لو و واختو وزال ال تو ورات ،وللتا وور مو و دة كحؤن وور لمتم وووث احلو و الص وورف
دور ه حو ً فووي تركلووز حثوول تركلووز األك و لن الووذابب،
الصوولي ،وه و ك مواحوول مدلوودة تملووب اً
وحلدل التحثلل الضوبي ،وكذلك كحلش و وملش حل الصرف الصلي.
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دور أ
د .الفوسدددفاا الن دددط  :PO4-Pهووو حوون الل صوور الا حووش التووت تملووب اً

وول ً فووي حووو

وتك و ثر اللوال و ال ا تلووش وفووي ل لووش توا وود اتركل وزات حرتسلووش لت وواب فووي ظ و هرة اإلزده و ر

( .)Eutrophicationكح أ ه لحتص ا رمش كالرة اوا طش الطل لب والاكترل .

ه .السددميكاا الن ددط  :SiO4ل ووتخدم كحؤنوور لوود لحكوون اإل ووتدال حوون خاللووه ممووت حلرفووش
ور غوذابل ً أ
و ود صرف لمحل اللذاش إلوت الحلو ال و لملش حون مدحوه ،كحو أ او م ص اً

لودخل فووت ا و ء أ

ول ً

و م الودل توح ت والتووت تلتاوور اللمقووش األولوت حوون لمقو ت ال م وومش الغذابلووش

ا لالبش الالرلش.

وقد أ سرت ت ب الرصد من م م  2112اح لمي:

 1-4-6نوعية مياه البحر المتوسط

لتوت مو م  1998لوم تكون ه و ك اوراح حتك حموش لتقوولم وملوش الحلو اطوول ال و لل الحصوري لمالور

الحتو وط ،إا حوون خوالل الووض الد ار و ت التووت تووم ت سلوذه فووي أحو كن حتسرقووش اخمول أاوووقلر والحل و ء
النورقي أو خموول الحكووس .لووذا فووان ار و ح الرصوود القوووحي ل وملووش حلو الالوور الحتو ووط حوون ال ووموم
إلوت رفووه هووو أول ار و ح حتك حوول لاووذا الغوورض .ول سوذ ار و ح الرصوود ا لتلو ون حووع حلاوود الد ار و ت

اللمل و والالوووث ا حلووش اإل ووك درلش إل وراء محمل و ت الرصوود للوودد  31حوقل و ً تغطووي ك فووش األ نووطش
الحووؤثرة حوون ح و ط الت حل و ت ال ووك لش والح ووا

والنوورك ت الص و ملش والقوورى ال وول للش ،ا إلض و فش

لالض الحلط ت الحر للش حع التركلز ممت الح ط الت للش:
 .1ح ط الص م ت حثل :ح طقش الحكس ا إل ك درلش.

 .2الحدن ال لملش حثل :اإل ك درلش ،دحل ط ،اور للد واللرلش.
 .3الحوا

حثل :حل ء اإل ك درلش ،دحل ط ،اور للد واللرلش.

 .4الح ط ال لملش حثل :ح رل اغرب اإل ك درلش.

 .5التق ء الحتو ط ا ا لش كل حن فرمي ار ال لل (رنلد ودحل ط).
 .6ح ط الحصا ت وفتل ت الاللرات ( اللرة حرلوط ،الارلس ،إدكو والح زلش).
وقد ق حت ق ط الرصد ألرالش قط م ت كح لمي:

 .1القط ع الغراي :لحتد حن ال موم ( ) Me1إلت حصرف غرب ال وا رلش (.)Me8
 .2قط ع اإل ك درلش :لحتد حن الا وفلل ( ) Me9إلت اوغ ز الحلدلش (.)Me25
 .3قط ع الدلت  :لحتد حن رنلد ( ) Me29إلت نر ال حلل (.)Me41

 .4القط ع النرقي :لحتد حن اور للد ( )Me41إلت ح طقش رفه (.)Me47a
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ولوضووه كوول حوون ال وودول رقووم ( )1-6والخرلطووش رقووم ( )1-6أ ووح ء الحلطو ت والرحووز الوودال مملاو

وحواقلا ممي

لل الحتو ط

دول ( )1-6مسماا ورمول محطاا الرصد عم ساحل البحر المتوسط

ان م

ان م

الرحز

السموم

Me1

سيدي ابر

الرحز
Me17b

مطروح

Me2

المنتله

Me19

با وش

Me4a

غر مبو ـير

Me27

مارينا

Me6

رق مبو ـير

Me21

سيدي كرير

Me7a

محطة الكيرباا

Me23

النوبارية

Me8

المعدية

Me25

اليانوفيل

Me9

ر يد 1

Me29

بيطاش

Me17

ر يد 2

Me31

الدخيمة

Me17a

البرل

Me33

المكس

Me11

دمياط

Me35

الميناا ال رـح

Me12

ال ميل  -غر

Me39

المعيد

القومح

لعموم

البحار

والمصايد

Me14

ال ميل – رق

Me47

ال ان ال رـح من الميناا ال رـح

Me15

بورسعيد

Me41

ال ان الغربح من الميناا ال رـح

Me16

العريش

Me44

ال اطبح

Me17a

رفا

Me47a
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خريطة ( )1-6مواـع المحطاا الخاصة برصد نوعية مياه البحر المتوسط

وـد موضحا نتا ل رصد نوعية مياه البحر المتوسط خالل عام  2711ما يمح:

 .1القياساا الفيليا ية:

أ .تراولووت قوولم األس الالوودرو ل ي ( )pHاوولن (  )8,24- 7,37وهووي فووي اللوودود الح ووحوح
اا م لحل ً.

ب .تراولت در ت اللرار الن (  ) 31,32 – 17,35ولر ع التا لن اختالف فصول ال ش.
ج .توراوح حتو ووط تركلووز الحمولووش للو م  2112اوولن (  38,11 – 28,74م/لتوور) حنوول اًر إلووي
ا خسو و ض الحمول ووش اح و و ط ن وور وغ وورب ال حل وول كحو و

و و مت حلظ ووم الح و و ط ح ووتول ت

حتق راووش فووي الحمولووش .ولوضووه النووكل رقووم ( )5-6توزلووع حتو ووط قوولم الحمولووش ممووت طووول
لل الحتو ط.
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كل ( )5-6توليع متوسط تركيل المموحة عم طول ساحل البحر المتوسط لعام 2712
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د.

و مت أمموت در وش لنوس فلش الحلو فوي الح طقوش الغرالوش الححتودة حون ال وموم ولتوت الالطو ش

اغرب اإل ك درلش ،ا تث ء الض الحلط ت ح ا حلطش ح رل و ( )Me6وكوذلك فوي قطو ع
اإل ووك درلش ،ا ووتث ء الووض الحلط و ت ح ا و حلطووش الدخلمووش ( ،)Me11aحلطووش الحكووس

( ،)Me11وحلطووش الحل و ء الن ورقي ( ،)Me12أح و أقوول در ووش نووس فلش فقوود و مت اح طقووش
الدلت وهذ تل ش طالللش لكو ا أح م حصا ت ار ال لل والاللرات النح للش.

ه .تراوح تركلز األك

لن الذابب ( )DOالن ( 6,85 – 5,13حم م/لتر) وهو أممت حن اللد

األد ووي الح ووحوح اووه الحتل و رف ممل وه دولل و ً ( 4حم ووم /لتوور) وقوود و مت أق ول قلحووش احلطووش

) K(Me16ال ح و و

حتو ط تركلز األك

و و مت أممو ووي قلحو ووش احلطو ووش ( ،)Me41ولوضو ووه النو ووكل رقو ووم ()6-6
لن الذابب ممت طول

لل الالر الحتو ط لل م .2112
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كل ( )6-6متوسط تركيل اض كس ين الاا

 DOفح مياه البحر المتوسط لعام 2712

 .2القياساا البكتريولو ية:
توم إ وراء القل و ت الاكترلولو لوش لمدالوش مموي التمووث ا لصورف الصولي لكول حون الاكترلو القولو لوش

الكملش ،واكترل اإللنلرنل كواي ،واكترل القولون ال اللش ،وذلك طاق ً لمحل للر الحصرلش واألوروالوش
او وأا تزل وود أم ووداد اكترلو و القول ووون الكمل ووش م وون  511ول وودة لك وول  111ح وول ،وأا تزل وود أم ووداد اكترلو و

اإللنلرنل كواي واكترل القولون ال اللش من  111ولدة لكل  111حل.

وق وود أوض وولت القل و و ت أن ه و و ك تا ل و و ً واض وول ً ف ووي أم ووداد الاكترلو و احلطو و ت الرص وود ف ووي الال وور

الحتو ط ح الن حلط ت ظلسش داً لم لزد فلا اللد الاكتلري مون اللودود الح وحوح ااو احلطو ت

( حطووروح ،ال ووموم ،او وش ، ،وولدي كرلوور ،الالطو ش ،اللورلش ،رفووه ،ح رل و ) ،وحلطو ت حقاولووش
لزلد فلا اللد الاكتلري زل دة طسلسش من اللودود احلطو ت (الحل و ء النورقي  ،ولدي
811

ار،ال حلول-

نر  ،ال

ب الغراوي) ال حو تلودي اللود اللودود الح وحوح ااو احلطو ت

( الدخلموش ،الحكوس، ،

نوور أاوووقلر ،الحل و ء النورقي ،رنوولد ،1الاوورج) وقوود لر ووع ذلووك لمتووأثلر ال و ت حوون الصوورف الز ارمووي
الحلحوول ا لصوورف الصوولي اتمووك الح و ط  .ولوضووه النووكل رقووم( )7-6ورقووم ( )8-6اللوود الاكتلووري

خالل م م .2112

كل ( )7 -6متوسط العد البكتيري لبكتريا القولون الكمية فح مياه البحر المتوسط لعام 2712

( Linear

كل ( )8-6متوسط العد البكتيري لكل من بكتريا ان ي ر ياكوتي وبكتريا القولون السبحية فح مياه البحر المتوسط لعام2712

 .3القياساا الكيميا ية:
أ سرت ت ب الرصد لملدلد حن القل ت الكلحل بلش في الالر الحتو ط مح لمي:
م .اضمونيا :NH4-N
ت وراوح حتو ووط تركل وز األحو ل و اوولن ( 1.123 - 1.114حم م/لتوور) للووث لوضووه النووكل رقووم

( )9-6إ خس ض ً

ال ً لمتركلز في حلظم حلط ت الرصد.
911
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كل ( )9-6متوسط تركيل اضمونيا فح مياه البحر المتوسط لعام 2712

 .النتراا :NO3-N
واي

تراوح حتو ط تركلز ال ترات الن (  1,191 – 1,122حم م/لتر) حنل اًر إلوي إ خسو ض

اووالض حلط و ت القطو ملن الغراووي والن ورقي و الووض الحلط و ت اقطو مي اإل ووك درلش والوودلت

وذلو ووك حق ر و ووش احلطو ووش اور و ووللد وحلط و و ت ( الحكو ووس ،الحل و و ء الغراو ووي ،حلطو ووش الكارا و و ء)
وحلط ت الدلت (الحلدلش ،نر ال حلل ،غورب ال حلول) ،وذلوك كحو هوو حوضوه ا لنوكل رقوم

(.)11-6

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

a

Me

b
Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

a

a

a

Me

Me

Me

918

Me

كل ( )17 -6متوسط تركيل النتراا فح مياه البحر المتوسط لعام 2712

ل .النيتريا :NO2-N
ت و وراوح حتو و ووط تركلو ووز ال لترلو ووت او وولن (  1,113 – 1,111حم م/لتو وور) للو ووث و و ء التركلو ووز
ح خسض ً احلظم الحلط ت اا تث ء الض الحلط ت حثل (رنلد ،ال حلل غرب ،اور للد).
د .النيترو ين غير العضوي الاا

:DIN

ت وراوح حتو ووط التركلووز اوولن ( 1,125 – 1,128حم م/لتوور) اطووول ووالل الحتو ووط ح و الً
تركلو وزات ح خسض ووش احلظ ووم الحلطو و ت ا ووتث ء ال ووض الحلطو و ت حث وول (الحك ووس  ،الحلدل ووش،

ال حلل نر  ،ال حلل غرب  ،اور للد).
ه .النيترو ين الكمح :TN
تو وراوح حتو ووط تركل ووز ال لت وورو لن الكم ووي ا وولن (  1,2 – 1,17حم م/لت وور) ح و و الً ا خس ضو و ً
ووال ً اووالض حلط و ت القط و ع الغراووي حوون ال ووموم ولتووي ا و وش ،وألض و ً اووالض حلط و ت

القط و ع الن ورقي حوون الل ورلش ولتووي رفووه حق ر ووش اح و ط اإل ووك درلش والوودلت  ،وذلووك كح و هووو
وولش

حوضووه ا لنووكل رقووم ( ،)12-6وقوود إتضووه حوون قوولم ال لتوورو لن الكمووي أن الصووورة األ
التت لو د مملا ال لترو لن ا ل لل الحصري لمالر الحتو ط هي الصورة اللضولش.
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.
.

كل ( )11 -6متوسط تركيل النيترو ين الكمح فح مياه البحر المتوسط لعام 2712

919

و .الفوسفاا الن ط :PO4-P
ت و و وراوح حتو وو ووط تركلو و ووز السو وو ووس ت ال نوو ووط او و وولن (  1,137 – 1,1119حم م/لتو و وور) حنو و وول اًر
الش احلطو ت ( الدخلموش ،الحكوس ،الحلدلوش،

إل خس ض التركلز في حلظم الحلط ت وازل دة
نر وغرب ال حلل ،اور للد).
ل .الفوسفور الكمح :TP

ت و وراوح حتو و ووط تركلو ووز السو و ووسور الكمو ووي او وولن ( 1,156 – 1,112حم م/لتو وور) ح و و الً قلح و و ً

ح خسض ووش ا لح طق ووش الغرال ووش وال ووض حلطو و ت القطو و ع النو ورقي أق وول ح وون الح و و ط األخ ووري
و و مت القوولم ألحرتسلووش فووي الووض الحلط و ت حثوول (الدخلمووش ،الحكووس ،نوور وغوورب ال حلوول،
اور للد) ولوضه النكل رقم ( )13-6حق ر ش التركلز ا لحلط ت الحختمسش.

.
.
.

.
.
.

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

a

Me

b
Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

a

a

a
Me

Me

Me

Me

كل ( )12-6متوسط تركيل الفوسفور الكمح فح مياه البحر المتوسط لعام 2712

ح .السميكاا الن ط :SiO4
توراوح حتو ووط تركلووز ال ووملك ت ال نووط اوولن (1,772– 1,112حم م/لتوور) ،للووث و مت قوولم
ح خسضش ا حلع القط م ت ح مدا قط ع الدلت والذي

ل قلم حرتسلش احلظم حلط ته( رنلد

 – 2 ،1نر وغرب ال حلل ) ولر ع ذلك لتأثره ا لحل اللذاش ل ار ال لل.
ط .الكموروفيل_م :

تو وراوح حتو ووط تركل ووز الكموروفل وول_أ ا وولن (11 – 1,4حلكرو رام/لت وور) لل ووث و و مت حلظ ووم

الحلط و ت ح ووتول ت حتق راووش فووي القوولم و و مت حلط و ت أخووري قلح و ً حرتسلووش حثوول حلط و ت

(دحل ط – ال حلل غرب ونر  -اور للد) ضحن ط
91:

قط ع الدلت والقط ع النرقي.

ي .المواد العالقة:
ت وراوح حتو ووط تركلووز الح وواد الل لقووش اوولن (  56,93 – 21,5حم م/لتوور) ،وقوود و وود أن ه و ك
مالقووش إل الووش اوولن حلتوووى الح وواد الل لقووش وا و قي الل صوور ااخووري (حلتول و ت ال لتوورو لن،
السو سور ،ال لملك ت والكموروفلل_أ) وهذا للكس الدور غلر الحا نر لمحواد الل لقش في الالبش

الالرلش.
ولوضووه النووكل رقووم ( )14-6اللالقووش اوولن حتو ووط تركلووز الكموروفلوول_أ والح وواد الل لقووش لل و م
.2112
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كل ( )13 -6متوسط تركيل كل من الكموروفيل_م والمواد العالقة فح مياه البحر المتوسط لعام 2712

حح و

ووا وح وون خ ووالل د ار ووه الحتغلو ورات السلزل بل ووش والكلحل بل ووش والاكترولو ل ووش للو و م  2112وو مت

حلظوم حلطو ت رصود الالور الحتو وط تركلوزات ح خسضووش إلوت حتو وطش حون تموك الحتغلورات ،وقود تووم
تلدلد مدد ثح ي حلط ت مموت طوول و لل الالور الحتو وط و مت تركلوزات م للوش حون القل و ت

الت ووت ت ولا و و ار و و ح الرصووود ( الدخلموووش – الحك ووس – الحل و و ء الغراوووي – ال حلو وول نو وور – حلطوووش
الكارا ء – الارج – ال حلل غرب – اور للد ) ،ولر ع ذلك لتأثر تمك الح ط اكحل ت حختمسش حن
الصرف الزرامي وحخ رج الاللرات النح للش وحصاي فرمي ار ال لل.

واصسش م حش لحكن تص لف ال و لل الحصوري لمالور الحتو وط مموت أ وه حتو وط حون للوث حلتووى

ور فوي
األحالح الحغذلش ( ،)Mesotrophicا تث ء الوض الح و ط ك لقطو ع الغراوي فاوو للتاور فقل اً
حلت وووى األح ووالح الحغذل ووش ( ،)Oligotrophicوال ووض حلطو و ت ح طق ووش اإل و وك درلش وال وودلت الغ ل ووش
احلتوى األحالح الحغذلش (.)Eutrophic
;91

 .4مؤ ر التموث بساحل المتوسط ( )Pollution Indexخالل اتعوام  1998ال 2712
وال و ب حؤنور التمووث ( )Pollution Indexلم قو ط ال و خ ش مموت طوول ال و لل الحصوري لمالور

الحتو ط خالل األموام حن  1998الت  ،2112لتالن اإل خس ض في حؤنر التمووث هوذا اللو م مون
األموام ال اقش ا تث ء حلطش نر ال حلل الذي تزالد الحؤنر فلا م م  2112من م م .2111
وذلك كح هو حوضه ا لنكل رقم (.)15-6
Pollution Index

كل ( )14-6مؤ ر التموث ( )Pollution Indexفح النقاط الساخنة عم طول ساحل البحر المتوسط خالل اضعوام
 1998لل 2712

 2-4-6نوعية مياه البحر اضحمر وخمي ح السويس والعقبة

لقع الالر األلحر ح الن ق رتي آ ل وأفرلقل ولتحلز احوقع غرافت وا تراتل ت للوى للث لتو ط

لي الوطن اللراي وللد طرلقو ً ربل ول ً لمحاللوش اولن نور اللو لم وغراوه ونوح له و واوه كحو أ وه

لحثل حح اًر ح بلو ً حوع خمول مودن حون الحلولط الا ودي إلوت نور الالور األاولض الحتو وط واو للكس.

و ظو اًر ألن البووش الالوور األلحوور تلوود والوودة حوون أكثوور البو ت اللو لم الالرلووش غ ووت ا لنوول ب الحر لووش

الرابلووش ذات األهحلووش الالبلووش وال وول للش وأنووك ل الللو ة الح بلووش للووث َلووأوي ت ومو ً إلل بلو ً فرلووداً لضووم
أكثوور حوون  1211وووع حوون األ ووح ك الحختمسووش والحت ومووش التووت ا تقطوون غلوور  ,كحو أ ووه َلضووم لووالي
331

و و ً ح وون الحر و و ن الرخ ووو والص وومب فضو والً مو ون إلتواب ووه ل ووالض أ و وواع الللوا و و ت الحا ووددة

ا إل قراض حثول ال وملس ة الخضوراء واقور الالور .لوذا فاوو للتاور قلحوش إقتصو دلش ه حوش وداً ااود حون

اللس ظ مملا واللحل ممت حك فلش تموثه لتلقل حادأ الت حلش الح تداحش ل حلع األ ل ل.

وأل ل هذا فقود قو م او ز نوبون الالبوش ا لتلو ون حوع حلاود ممووم الالو ر والحصو لد فوي ت سلوذ ار و ح

لرصد وملش حل الالر األلحر وخمل ي ال ولس واللقاش ح ذ م م  1998اغرض:
<91

 .1تلدلد القلحش ال ح للش لمح ط ال لملش حن الالر األلحر ولح لتا وت حلتا حن اش ،وزل دة
الدخل القوحت ح ا حن اش أخرى.

 .2إ ن ء ق مدة ال ت لقلقلش من الوضع الالبت لمح طقش ال لملش حن الالر األلحر تلتحد ممت
ظ م الكس ءة وال ودة ولحكن اإلمتح د مملا فت اإلدارة الالبلش لاذ الح ط .

وطاق ً لمار ح فا ه لتم القل م الدد أراع رلالت لقملش دورلش خالل أنار (ح رس ,ح لو ,لوللو و اتحار)
ممت حدار الل م لرصد وملش الحل ا والل الالر األلحر وخمل ي ال ولس واللقاش اصسش حو حلش للدد

 22حلطش رصد تغطي ك فش األ نطش ال ك لش والت حولش اواقع  8حلط ت ممت

لل الالر األلحر،

و 8حلط ت ممت خمل ال ولس ،و 6حلط ت ممت خمل اللقاش ،كح هو حوضه فت ال دول رقم (-6
 )2والخرلطتلن رقم ( )3-6( ,)2-6والتت توضه أ ح ء وحواقع تمك الحلط ت.
دول ( )2-6مسماا ورمول محطاا الرصد عم ساحل البحر اضحمر وخمي ح السويس والعقبة
خميل السويس

الرمل

البحر اضحمر

الرمل

السويس " نو ـنان السويس"

Su1

الغردـة "ممام يراتون الغردـة"

Re4

Su2

سفا ا "رمس ابو سوما"

Re7

منطقة ميناا الصيد بعتاـة

Su3

سفا ا "امام ميناا الفوسفاا"

Re8

ميناا العين السخنة

Su5-a

الحمراوين " مال الميناا"

Re17

العين السخنة

السويس "ممام ساحل معيد عموم
البحار "

راس غار " نو المدينة (حقول
البترول)"

رمس قير "امام الميناا"

الطور "ال اطر العام لممدينة خارل
منطقة المد"

خميل العقبة
رم ال يخ " محمية راس
محمد"
ميناا رم ال يخ

خميل نعمو

دى

الرمل

Aq1

Aq2

Aq3

Aq5

Su5

القصير" ممام منطقة استخرال الفوسفاا"

Re11

ميناا نويبع

Aq8

Su7

القصير " ممام ميناا الفوسفاا"

Re12

طابا

Aq11

Su9

Su13

مرسح عمم " ممام الميناا خارل منطقة
المد"

بير التين " ممام ميناا صيد اضسماك"

=91

Re14

Re15

خريطة ( )2-6مواـع محطاا رصد نوعية المياه بساحل البحر اضحمر

خريطة ( )3-6مواـع محطاا رصد نوعية المياه بساحل خمي ح السويس والعقبة

911

وـد موضحا نتا ل رصد نوعية المياه لمبحر اضحمر وخمي ح السويس والعقبة خالل عام

 2712مايمح:

 .1ملخصا ص الفيليا ية:
لل الالر األلحر وخمل ي

أ .وصمت النس فلش إلت ك حل محود الحل لحختمف ح ط

ال ولس واللقاش اا تث ء الح طقش النح للش حن خمل ال ولس وح طقش رأس غ رب.

ب.

ل حتو ط قلم األس األلدرو ل ت ( )pHفي حل خمل

اللقاش ( )8,21والالر االحر ( )8,21للث ك ت القلم الح

ال ولس ( )8,18وخمل

مش او ه م م ح تقرة وث اتش

فت حلظم الحلط ت والسرو ال ا حلدودة.

ج .تراولت در ت الل اررة لمحل فت خمل ال ولس الن ( 28,92 -19,13در ش حبولش) ،

وفت خمل اللقاش الن ( 28,8 –22,29در ش حبولش)  ،وفت الالر األلحر الن (-24,5

 31,16در ش حبولش).

د .للث أوضلت التغلرات فت در ش الل اررة مدم و ود تق لح ت ل اررلش (no thermal
) stratificationا اب ضل لش اللح

ممت خط ال لل لح طقش الد ار ش ,وارتاطت

التغلرات الكالرة فت در ش الل اررة ا لظروف الحو حلش انكل ك حل ال ح ترتاط التغلرات
الطسلسش الواحل أخرى حثل لركش األحواج والظروف الالدرودل حلكلش ا إلض فش إلت وقت
حع اللل ت.
ه .أوضلت ال ت ب أن حتو ط قلم الحمولش خالل الل م

مت فت خمل ال ولس (41,3

م/لتر) ،وفت خمل اللقاش ( 39,74م/لتر ) ،وفت الالر األلحر ( 41,12م/لتر)،

ازل دة طسلسش في حلط ت ال زء النح لي حن خمل ال ولس حق ر ش احثلالتا في الح ط
األخرى حن الخمل  ،وازل دة حملوظش في حلطش الر نالتلن الحطمش ممت

األلحر للث
.)15

لل الالر

مت قلحش الحمولش فلا ( 43م /لتر) ،كح هو حوضه ا لنكل رقم (-6

و .تتزاحن التغلرات الطسلسش لقلم الحمولش اصسش ربل لش حع التأثلر الحلدود لحص در الحل
اللذاش فت ح ط الد ار ش الحختمسش ،وا لت لت فان توزلع الحمولش للتحد أ

الحل لكل حن هذ الح ط .

911

ً ممت لركش

50

40

30
كل رـم ( )15-6توليع متوسط تركيل المموحة عم طول ساحل البحر اضحمر وخمي ح السويس والعقبة لعام 2712

20
ز .تراوح حتو ط تركلز األك

لن الذابب فت خمل ال ولس الن ( 9 -6,33حم م/لتر) ،وفت

حم م/لتر) ،للث ك ت

(4

خمل اللقاش الن ( 8,63 -6,2حم م/لتر) ،وفت الالر األلحر الن (8,83 -5,49
حلع القلم أممت حن اللد األد ت الح حوح اه م لحل ً

حم م/لتر) واصسش م حش فان الحل ذات حلتوى م ل حن األك

ولم لصل ح توى األك

لن الذابب و لدة التاولش

لن الذابب فلا إلت التالنت أاداً فت

حلع ح ط

الد ار ش

الحختمسش خالل م م  2112كح هو حوضه فت النكل الت لت رقم (.)16-6
ت

ر ي ا س ي ال ا

ي الب ر ا

مر لي

الس ي

ال قبة ل
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كل ( )16-6متوسط تركيل اض كس ين الاا

فح مياه البحر اضحمر وخمي ح السويس والعقبة لعام 2712
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 .2الخصا ص الكيميا ية:
م .الكموروفيل_م:
تراوح حتو ط تركلز الكموروفلل_أ فت خمل ال ولس الن ( 2,55 – 1,41حلكرو رام/لتر)
ال ولس (القرلاش حن

و ل أممت حتو ط تركلز في حلط ت ال زء النح لي حن خمل

الح ط اللضرلش والص ملش لحدل ش ال ولس) من حلط ت ال زء ال وات ح ه للث تراوح
حتو ط تركلز الكموروفلل_أ فت حلط ت ال زء النح لت ( 5,16 -2,27حلكرو رام/لتر) ال ح
فت حلط ت ال زء ال وات فقد تراولت الن (1,75 -1,57حلكرو رام/لتر).
واح ار لش الحتو ط ال وي لتركلز الكموروفلل_أ اخمل ال ولس لولظ زل دة
احلطش " "Su2فت ال زء النح لت احتو ط
( )Su3احتو ط

الش لحلتوا

وى ( 4,81حلكرو رام/لتر) وحلطش مت قش

وى ( 4,48حلكرو رام/لتر) وحلطش رأس غ رب " "Su7احتو ط

( 1,91حلكرو رام/لتر) ولر ع

وى

اب ذلك إلت و ود حص در غ لش ا ألحالح الحغذلش حن

أ نطش الحل ء وال قل الالري والحص رف الحختمسش تؤدى الت تمك الزل دة.
وقد ظار إ خس ض واضه لتركلز الكموروفلل_أ في حلع حلط ت الالر األلحر وخمل اللقاش
خالل الل م للث تراوح حتو ط التركلز الن ( 1,95 – 1,12حلكرو رام /لتر) لخمل اللقاش،
والن (1,82 – 1,19حلكرو رام/لتر) لمالر األلحر ولوضه ذلك النكل (.)17-6
ت

ر ي ال ل

ي

ي الب ر ا
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الس ي

ال قبة
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كل ( )17-6متوسط تركيل الكموروفيل_م فح مياه البحر اضحمر وخمي ح السويس والعقبة لعام 2712
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 .المواد العالقة:
تراوح حتو ط تركلز الحواد الل لقش في حل خمل ال ولس الن (  41 – 25,45حم م/لتر)،
وخمل

اللقاش ( 22,24 – 19,82حم م/لتر) ،والالر األلحر (27,94 – 21,13

حم م/لتر) .وك ت القلم م للش ك لحلت د فت حلط ت ال زء النح لت حن خمل

ال ولس

( ،)Su1 – Su2 – Su3فت للن لولظت محوح قلح ً ح خسضش فت اقلش الحواقع اآلخرى.
ولوضه النكل ( )18-6حتو ط تركلز الحواد الل لقش لل م .2112
ت

ر ي الم ا ال لقة ال لية

ي الب ر ا

مر
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الس ي

ال قبة
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كل ( )18-6متوسط تركيل المواد العالقة الكمية فح مياه البحر اتحمر وخمي ح السويس والعقبة لعام 2712

ل .اضمونيا :NH4-N
تراوح حتو ط تركلز األحو ل في خمل

ال ولس الن ( 1,22 – 1,12حم م/لتر) ،وك ن

التركلز األممت في حلط ت ال زء النح لي حن خمل ال ولس للث
أممت حتو ط تركلز الن الحواقع األخرى اخمل

مت حلطش ""Su2

ال ولس ( 1,22حم م/لتر) ،كح

ءت

ح تول ت األحو ل محوح فت حل خمل اللقاش والالر األلحر ح خسضش للث تراوح حتو ط
التركلز ااح ( 1,179 – 1,115حم م/لتر) 1,13 – 1,118( ،حم م/لتر) ممت التوالي
وذلك كح هو حوضه ا لنكل (.)19-6
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كل ( )19-6متوسط تركيل اضمونيا فح مياه البحر اضحمر وخمي ح السويس والعقبة لعام 2712

واحق ر ه حتو ط تركلز األحو ل لل م  2112ا لل حلن ال اقلن

د زل دة طسلسش في التركلز

في حلظم الحلط ت ،ال ح تو د زل دة حملوظش في حلطش " ( "Su1وب ق ة ال ولس)
وحلطش "( "Su3ح طقش حل ء الصلد الت قش) اخمل

ال ولس ،كح هو حوضه ا لنكل

(.)21-6
ق ة ي

ت

ري ا

ي

ي الب ر ا مر
 2 1ال 2 12
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الس ي

ال قبة
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كل ( )27-6مقارنة بين متوسط تركيل اضمونيا فح مياه البحر اضحمر وخمي ح السويس والعقبة خالل اعوام
 2717ال 2712
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د .النيتريا :NO2-N
لم لتوا د ال لترلت اكحل ت ق امش لمقل س ا لحواقع الحختمسش ممت طول

لل الالر األلحر

وخمل ي ال ولس واللقاش ،ا تث ء الح طقش النح للش حن خمل ال ولس .للث تراوح حتو ط
التركلز الن ( 1,125 – 1,118حم م/لتر) و ( )1,113 – 1,111و (1,116 – 1,111
حم م/لتر) لكل حن خمل ال ولس وخمل اللقاش والالر األلحر ممي التوالي.
ه.النتراا :NO3-N
ء تركلز ال ترات ح خسض في حلظم حلط ت الرصد ،للث تراوح حتو ط التركلز الن
( 1,185 – 1,133حم م/لتر) 1,122 – 1,118( ،حم م/لتر) 1,143 – 1,113( ،
حم م/لتر) اكل حن خمل ال ولس وخمل اللقاش والالر األلحر ممت التوالي،

ل أممت

حتو ط تركلز لم ترات فت ال زء النح لي حن خمل ال ولس من ال زء ال واي للث

ل

حتو ط التركلز احلطش " 1.23( "Su2حم م/لتر) وذلك كح هو حوضه ا لنكل (.)21-6
ت

ر ي ال ترا

ي الب ر ا مر لي

الس ي

ال قبة
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كل ( )21-6متوسط تركيل النتراا فح مياه البحر اتحمر وخمي ح السويس والعقبة لعام 2712

وحن خالل حق ر ش ت ب م م  2112ا ت ب الل حلن ال اقلن لتضه اإل خس ض في حتو ط
تركلز ال ترات في حلظم حلط ت الرصد ،ح مدا زل دة طسلسش احلطتت Re11 , Re12
ا لالر األلحر ،كح هو حوضه ا لنكل رقم (.)22-6
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كل ( )22-6مقارنة بين متوسط تركيل النتراا فح مياه البحر اضحمر وخمي ح السويس والعقبة خالل معوام  2717ال 2712

و .النيترو ين غير العضوي الاا

:DIN

ك ت ح تول ت ال لترو لن الذابب في الحركا ت غلر اللضولش ح خسضش

داً فت الحل

ال لملش لمالر األلحر وخمل ي ال ولس واللقاش فت حلع الح ط فلح مدا ال زء النح لت
حن خمل

ال ولس و حلطش رأس غ رب " ،"Su7للث تراوح حتو ط التركلز فت خمل

ال ولس الن ( 1,47 – 1,116حم م/لتر)  ،وفت خمل اللقاش الن (1,133 – 1,123
حم م/لتر) ،وفت الالر األلحر الن ( 1,181 –1,115حم م/لتر).
ولتضه حن ت ب الرصد لل م  2112أن كالً حن

لل الالر األلحر وخمل اللقاش وال زء

ال وات حن خمل ال ولس هت ح ط قملمش إلي حتو طش الوفرة الغذابلش ( Oligotrophic to
 ،)Mesotrophicأح ال زء النح لت حن خمل ال ولس وحلطش رأس غ رب " "Su7تص ف
ممت أ ا ذات وفرة غذابلش حرتسلش (.)Eutrophic
ل .النيترو ين الكمح :TN
تراولت قلم حتو ط ال لترو لن الكمي لخمل ال ولس الن (  1,924 – 1,49حم م/لتر)،
ولخمل

اللقاش ( 1,597 – 1,197حم م/لتر) ،ولمالر األلحر ( 1,318 – 1,112

تركلز ح خسض ً في حلظم الحلط ت ا لحق ر ش احلطش "( "Su2فت ال زء
اً
حم م/لتر) ،حوضل ً
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النح لي حن خمل ال ولس) ،وحلطش ط ا " "Aq11والتت

مت تركلزات حرتسله

ال ً كح

هو حوضه ا لنكل رقم (.)23-6
ت

ر ي ال يتر ي ال ل

ي الب ر ا

مر

لي

الس ي

ال قبة
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كل ( )23-6متوسط تركيل النيترو ين الكمح فح مياه البحر اضحمر وخمي ح السويس والعقبة لعام 2712

ح .الفوسفاا الن ط :PO4-P
تراوح حتو ط تركلز السو س ت ال نط لخمل ال ولس الن ( 1,116 – 1,112حم م/لتر)،

ولخمل

اللقاش ( 1,113 – 1,111حم م/لتر) ،ولمالر األلحر (1,114 – 1,111

حم م/لتر) ،حنل اًر إلي و ود قلم ح خسضش في حلظم حلط ت رصد الالر األلحر وخمل ي

ال ولس واللقاش اا تث ء حلطش الطور " "Su13اخمل ال ولس التي
خالل نار ح لو.

مت قلح ً م للش

ال ً

ط .الفوسفور الكمح :TP
تراولت قلم حتو ط تركلز السو سور الكمت الن ( 1,155 – 1,125حم م/لتر) لخمل
ال ولس ،و ( 1,135 – 1,115حم م/لتر) لخمل اللقاش ،و(  1,143 – 1,118حم م/لتر)
لمالر األلحر.

ي .السميكاا الن ط :SiO4
تراوح حتو ط تركلز ال لملك ت فت خمل ال ولس الن ( 1,18 – 1,16حم م/لتر) ،وفت خمل
اللقاش ( 1,196 – 1,14حم م/لتر) ،وفت الالر األلحر ( 1,19 – 1,132حم م/لتر) .وقد
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مت زل دة حرتسلش

وحلطش و ط س

ال ً احلطتت رأس غ رب ( )Su7اخمل ال ولس ( 1,134حم م/لتر)

ا لالر األلحر ( 1,121( )Re8حم م/لتر).

 .3القياساا البكتريولو ية:
تم إ راء القل ت الاكترلولو لش لمحل في مدد ( )24حلطش رصد اواقع ( )11حلط ت ممت

خمل ال ولس )8( ،حلط ت ممت الالر األلحر ،و( )6حلط ت ممت خمل اللقاش ،وتم حق ر تا

ا لحل للر الحصرلش واألورالش والتت تلدد مدد اكترل القولون الكملش ( 511حلكروب  111/حل)،

ومدد كل حن اكترل اإللنرنل كواي واكترل القولون ال اللش ( 111حلكروب  111/حل) ،واصسش

م حش أظارت تمك القل ت خالل رلالت الرصد ممت حدار م م  2112ح لمت:
م .خميل السويس:
ح تول ت التموث الاكتلرى ممت نواط خمل ال ولس للث

مت  3حلط ت حن الن 11

حلط ت لمرصد ) (Su1, Su1b, Su7ك ت أمداد الاكترل الحذكورة فلا تسو

الح حوح اه:

 حلطش "( " Su1ال ولس – ن ط اور توفل )

اللد

مت أمداد اكتلرلش تسو اللد الح حوح

اه حن الاكترل فت حو م الصلف ،وذلك لتأثره احل ء الصلد الالرى القرلب ح ا  ،وكذلك
ن ط رواد الن ط فت الصلف.

 حلطش "( "Su1bال ولس – ن ط الكاو ون) و مت أموداد اكتلرلوش تسوو اللود الح وحوح
اه حن الاكتلرل  ،أل ا تتوأثر احصورف الكاو ون الوذى لقوع نوح ل النو ط وللحول حخمسو ت

الح زر.

 حلطش "( " Su7رأس غ رب -الحدل ش) وهت دابحو ت و ل أموداداً اكترلوش م للوش وداً طووال
الل م وهت حص لاش دابح ً لمتموث ال ت من صب حخمس ت الصرف الصلت غلر الحل ل
لحدل ش رأس غ رب حا نرة فت حل الالر.

مالحظاا عامة
 فووت حدل ووش رأس غ و رب ( )Su7ت قصووت أمووداد الاكترل و إلووت لوود ح و ولكوون ح و ازلووت تسووو
اللوود الح ووحوح اووه ط ووال م و م  ،2112والووذى قوود لر ووع ووااا إلووت قمووش كحل و ت حخمس و ت
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الصوورف الصوولت غلوور الحل و ل لحدل ووش رأس غ و رب والتووي تصووب حا ن ورة فووت حل و الالوور
وذلك تل ش الادء فت محل ناكش وحلطش صرف صلت لمحدل ش.

 حلطش " "Su1bفت حدل وش ال وولس (نو ط الكاو ون) ت قصوت فلاو أموداد الاكترلو ولكون
ح زالت تسو اللود الح وحوح اوه فوت نوار حو رس فقوط ،لر وع ذلوك إلوت قول الح وزر الوذى

كو ن لصووب حخمس تووه ااووذ الح طقووش ،وكووذلك تلولوول حصووا ت الصوورف الصوولت التووت ك ووت
تصب فت حصرف الكا ون إلت حلط ت الصرف الصلت.

 .خميل العقبة:
لم ت

ل ت ب الرصد أى ح تول ت حن التموث الاكتلرى ممت النواط الحصرلش لخمل اللقاش

كح ك ت فت األموام ال اقش ،ولر ع ذلك لت ار ع أمداد ال ل ح والزابرلن وال ن ط ال ل لت
والن طبت اصسش م حش ،ا إلض فش إلت و ود مدد حن الحلحل ت الطالللش ممت النواط

الحصرلش لخمل اللقاش ،ذلك ا إلض فش إلت إ ن ء رصلف خ ص فت حلطش "( "Aq2نرم

النلخ -ح رل ن رم) حزود ا ظ م لنسط الحخمس ت اآلدحلش لمحراكب ال ل للش والتت ك ت تمقت
فت الالر ،وممت الن طيء واصسش م حش للتار ال لل الحصرى لخمل اللقاش ظلف وغلر
حموث حن و اش ال ظر الاكترلولو لش ممت حدار هذا الل م .2112
ل .البحر اضحمر:
ءت ح وتول ت التمووث الاكتلورى مموت النوواط الحصورلش لمالور األلحور حقاولوش وفوت اللودود

الح حوح اا فت حلظم أوق ت ال ش اصسش م حش ال ح

مت حلطت ن فقط حن الن حلط ت

الرصود) (Re11, Re15زل دةأموداد الاكترلو فلاحو مون اللودود الحصورلش واألوروالوش الح وحوح
اا :
 حلط ووش "( "Re11القص وولر – ح ت ووع حوفل ال ووك) و و مت أم ووداد اكترلو و تس ووو قم وولالً الل وود
الح وحوح اوه حون اكترلو القولوون ال واللش ( 151خملوش  111/حول) فوي نوار حو لو حتو ثرة
او ود الض ال ن ط ال ل لي.

 حلطوش "( " Re15الور نووالتلن) و مت أموداداً تسووو قموولالً اللوود الح ووحوح اووه حوون اكترلو

القولووون ال وواللش واإللنرلنو كواى فووت نووارى حو رس وحو لو والتووت تووأثرت اأمحو ل الصوولد

للث أ ا حل ء صلد ادابت منوابت ولو د اه أمداداً كالرة حن قوارب الصلد الادابلش.
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مالحظاا عامة
 لاللظ إ خس ض أمداد الاكترل حلل الد ار ش من اللد الح حوح اه حق ر ش ا ألموام ال اقش
وذلووك لمت ار ووع الكالوور فووت أمووداد ال وول ح وال ازبورلن وال نو ط ال وول لت والنو طبت خ صووش فووت
حلع نواط القرى والح ت ل ت ال ل للش.

 فت حدل وش النوالتلن ( )Re15ت قصوت أموداد الاكترلو إلوت لود كالور ولكون حو ازلوت تسوو
اللد الح حوح اه طوال م م  ،2112والوذى قود لر وع وااا إلوت ح وع الصولد لووالت ثالثوش

أنووار كوول م و م وكووذلك ظ فووش الح طقووش لو ووود حلطووش تلملووش حل و لدلثووش حالصووقش لحل و ء

الصلد الالرى الادابت .

وتوضووه األنووك ل رقووم ( )25-6( ,)24-6و( )26-6حق ر ووش اوولن حتو ووط قوولم اللوود الاكتلووري

خووالل رلووالت الرصوود للو م  2112لاكترلو القولووون الكملووش ،واكترلو اإللنرنوول كواي ،و اكتلرلو
القولون ال اللش ،ممي التوالي وذلك في حل الالر األلحر وخمل ي ال ولس واللقاش.

ي ال الب تير لب تيري الق ل

ال لية

ي الب ر ا
2 12
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كل ( )24-6مقارنة بين ـيم العد البكتيري لبكتريا القولون الكمية فح مياه البحر اضحمر وخمي ح السويس والعقبة
خالل عام 2712
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كل ( )25-6مقارنة بين ـيم العد البكتيري لبكتريا اتي ر ياكوتي فح مياه البحر اضحمر وخمي ح السويس والعقبة
خالل عام 2712
ي ال الب تير لب تيري الق ل

السب ية

ي الب ر ا م ر
2 12
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الس ي
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كل ( ) 26-6مقارنة بين ـيم العد البكتيري لبكتريا القولون السبحية فح مياه البحر اتحمر وخمي ح السويس والعقبة
خالل عام 2712

981

واحق ر ووش ت و ب اللوود الاكتلووري لاووذا الل و م  2112ا ت و ب األم ووام ال و اقش و وود إ خس و ض اللوود

الاكتل ووري ف ووي حل ووع حلطو و ت الرص وود الواقل ووه مم ووت و و لل الال وور األلح وور وخمل ووي ال ووولس
واللقاووش فووت هووذا الل و م موون األم ووام ال و اقش ،فلح و موودا الووض الحلط و ت والتووت و مت زل و د

طسلسش من اللدود الح حوح اا خ صوش تموك الحلطو ت التوت تقوع فوت ال وزء النوح لت حون خمول

ال ولس وحلطش رأس غ رب الواقلش فت ال زء ال وات ح ه ،وتر ع أ ا ب اإل خس ض إلوت حو
لمت:

 قوول الح ووزر الووذى ك و ن لصووب حخمس تووه ااووذ الح طقووش ،وكووذلك تلولوول حصووا ت الصوورف
الصلت التت ك ت تصب فت حصرف الكا ون إلت حلط ت الصرف الصلت.

 قووص كحل و ت حخمس و ت الصوورف الصوولت غلوور الحل و ل لحدل ووش رأس غ و رب والتووي تصووب
حا نرة فت حل الالر.

 ت ظوولم وح ووع الصوولد خووالل ثالثووش أنووار كوول م و م ،وكووذلك ظ فووش الح طقووش لو ووود حلطووش
تلملش حل لدلثش حالصقش لحل ء الصلد الالرى الادابي.

 الت ار ع الكالور فوي أموداد ال ول ح وال ازبورلن وال نو ط ال ول لت والنو طبي خ صوش فوت حلوع
نواط القرى والح ت ل ت ال ل للش.

ق ة ي

ت

ال الب تير لب تري الق ل

ي الب ر ا
ال لية
 2ال 2 12

مر

لي

الس ي

ال قبة

كل ( )27-6مقارنة بين متوسط العد البكتيري لبكتريا القولون الكمية فح مياه البحر اضحمر وخمي ح السويس والعقبة
من  2778ال 2712
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ق ة ي

ت

ي الب ر ا
ال الب تير لب تري ا ي ر ي
 2ال 2 12

مر

لي

الس ي

ال قبة
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كل رـم ( )28-6مقارنة بين متوسط العد البكتيري لبكتريا اتي ر ياكوتي فح مياه البحر اضحمر وخمي ح السويس
والعقبة من  2778ال 2712

وقد تم حق ر ش الظروف الالبلش الحختمسش في حختمف ح ط الد ار ش في السترة (،)2112 – 1998

وا لح الحتغلرات الخ صش ا لوفرة الغذابلش ) (Eutrophicationإ ت داً إلت قلم الحتو ط ال وي
وذلك لتقولم ال ح ت الححلزة ،ومح إذا ك ت ه ك إت ه ت حتغلرة تتلكم في وملش الحل  ,وقد

إتضه حن هذ الحق ر ت ح لمي:

م .ال لا ال مال لخميل السويس ويضم محطاا (:)Su1 - Su3
 زلو و دة حمولظ ووش ف ووي ال تو ورات وال لترلتو و ت واألحو لو و وتزاح ووت الزلو و دة فو وت ال لت وورو لن غل وور

اللض وووى ال ووذابب إ خسو و ض ف ووت ال لت وورو لن الكم ووت (ححو و للك ووس إ خس ضو و ً حملوظو و ً ف و وت
ال لترو لن اللضوى) حق ر ش ا ألموام ال اقش.

 زل دة طسلسش فت تركلز الكمورفلل-أ من الل م ال ا حع حاللظش زل دة تركلز فت اللو حلن
 2111 – 2111حق ر ش ا ألموام ال اقش.

 زل دة حملوظ فت تركلز السو سور السل ل والكمت حع إ خس ض حملووظ فوت تركلوز ال وملك ت
حق ر ش ا لل م ال ا .

 تو ود زلو دة

والش فووي اآلثو ر الانورلش ممووت الحلو ال و لملش اصوسش م حووش فوت حلطو ت هووذا

ال زء ).(Su1 - Su3
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 .ال لا ال نوب لخميل السويس ويضم محطاا (:)Su5 - Su13
 إ خس و ض

ووات فووت األحو ل و حت وزاحن حووع إ خس و ض فووت ال لتوورو لن غلوور اللضوووى الووذابب

 إ خس ض

اي فت تركلزات السو سور السل ل والكمت ،حع زل دة فت تركلز ال ملك ت حق ر ش

 تو د زل دة

الش في اآلث ر الانرلش فت حلطش رأس غ رب "( "Su7حق ر ش حع غلرهو حون

حق ر ش ا لل م ال ا .
ا لل م ال ا .

الحلط ت في هذا ال زء).

ل .خميل العقبة:
 زل دة حملوظش فت تركلز األحو ل )أممت قلحش

مت في السترة حن  1998إلت .)2111

 ت و قص ث اوت فوت صوور ال لتورو لن األخورى ححو للكوس زلو دة طسلسوش فوي نو ط وتوأثلر
اإل

ن إا أ ا ا تزال ممت ل لتا ذات الوفرة الغذابلش السقلرة ).(oligotrophic

 زل دة حملوظش فت تركلز الكمورفلل-أ حق ر ش ا ألموام ال اقش.
 زل دة حملوظش فت تركلز ال ملك ت حق ر ش ا لل م ال ا .
د .البحر اضحمر:
 زل دة حملوظش فت تركلز الكمورفلل-أ ،و الح دة الكملش الل لقش حق ر ش ا ألموام ال اقش.

 زل دة حملوظش في األحو ل وال ترات تزاح ت حع إ خس ض فت تركلز ال لترو لن الكمت ،حح
للكس الزل دة ال الش لم ن ط الانرى ممت ح طقش الد ار ش خالل هذا الل م.

 زل دة حملوظش فت تركلز ال ملك ت حق ر ش ا ألموام ال اقش.

وحن د ار ش الح طقش ال لملش لكل حن خمل ت ال ولس واللقاش والالر األلحر او ه م م إتضه
أ ه الو د تغلر حملوظ اح تول ت الحمولش اكل حن هذ الح ط  ،وا لت لت اتو د مالقش قولش
الن ح تول ت الحمولش وح تول ت األحالح الحغذلش ا لحواقع الحختمسش حن الد ار ش وخالل فترات

الد ار ش الحختمسش.
وا لحق ر ش اح تول ت الكموروفلل-أ وكذلك ح تول ت ال لترو لن غلر اللضوى الذابب )(DIN
وكذلك ح تول ت السو سور غلر اللضوى الذابب ) ،(DIPوالتت تم اللصول مملا خالل الد ار ش

الل للش حن الحل ال لملش لح ط خمل ت ال ولس واللقاش والالر األلحر احثلالتا حن الح ط

األخرى فقد و د أن الح تول ت الل للش لكل حن هذ الحتغلرات واكل حن هذ الح ط تقع فت
ح تول ت الح ط

الحر للش الاللدة من التأثلر الانرى وأقل اكثلر حن الح تول ت الحرتسلش
999

اح ط الحق ر ه الحختمسش ،حح لنلر إلت أن الح ط ال لملش لكل حن خمل ت ال ولس واللقاش

والالر األلحر ح زالت ل لتا الالبلش لدة واللدة من الوفرة الغذابلش ) (Eutrophicationظ اًر

لقمش تأثلر ال ن ط الانرى مملا .
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•اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
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الفصل السابع
التنوع البيولوجي
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 7.1مقدمة
يشمل التنوع البيولوجي الكثير من رأس المال الطبيعي المتجدد الذي يرتكز ويعتمد عميو كسب الرزق
والتنمية .فكل السياسات المتعمقة بتدىور األراضي والتصحر والتجارة والنقل والتنمية والتغير المناخي
واألمن والرعاية الصحية والتعميم ليا تأثيرات إما مباشرة أو غير مباشرة عمى التنوع البيولوجي .وبصرف

النظر عن الحاجة الماسة لبرامج صون واستخدام مستدام أكثر فاعمية ،فاألنماط والنتائج المنبثقة عن

المؤشرات المتاحة تشير إلى أن حالة التنوع البيولوجي تنحدر ،وأن الضغوط عمى التنوع البيولوجي تزداد،

وأن العوائد التي يستفيد منيا اإلنسان من التنوع البيولوجي تتقمص .يعود الفقد في التنوع البيولوجي إلى
مجموعة من الضغوط التي يقودىا ويؤدئ إلييا مجموعة من العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية .يعمل التغير
المناخي بالتآزر مع الميددات األخرى إلحداث آثار وعواقب خطيرة عمى التنوع البيولوجي .بالرغم من

العديد من الجيود التي اتخذت عمى المستوى الدولي لمصون واإلستخدام المستدام لمكونات التنوع

البيولوجي ،إال أن ردود الفعل واستجابات الدول لم تكن كافية لتحديد حجم الفقد في التنوع البيولوجي وال
لمحد من الضغوط.
وكون مصر طرفا في إتفاقية التنوع البيولوجي وغيرىا من اإلتفاقيات المتعمقة بالتنوع البيولوجي فإنيا
ممتزمة بالعمل عمى الصون واإلستخدام المستدام لمتنوع البيولوجي وذلك لصالح وتحقيق النفع لألجيال

الحالية والمستقبمية وذلك من خالل تحديد والتأكيد عمى العوامل الرئيسية لفقد التنوع البيولوجي.
أصدرت مصر العديد من التشريعات كما نفذت العديد من األنشطة وبرامج العمل التي من شأنيا حماية

البيئة وصون الموارد الطبيعية بما فييا من موارد حيوانية ونباتية .من أىم تمك التشريعات قانون 701

لسنة  7891في شأن المحميات الطبيعية وقانون  4لسنة  7884في شأن حماية البيئة والمعدل بقانون

 8لسنة  1008والذي يمنع صيد أو حيازة الحياة البرية ،وينظم عممية إستغالليا واستخداماتيا.وتشترط
تمك القوانين إعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة في مصر لتقديمو إلى رئيس الجميورية ومجمس الوزراء
كما تسمم نسخة منو إلى مجمس الشعب .تم إصدار أول تقرير عن حالة البيئة في عام  1004وتمى ذلك

إصدار التقرير سنوياً.

222

 1.1الضغوط والميددات الرئيسية لمتنوع البيولوجي
تـ تحديد الضغكط الرئيسية عمى التنكع البيكلكجي كالتي تتمثؿ في فقداف كتدىكر المكائؿ الطبيعية كاإلستغالؿ
المفرط كغير المستداـ كالتغير المناخي كالتمكث ،كأخي انر إنتشار األنكاع الغريبة كالغازية .جدير بالذكر أف تمؾ
الضغكط في تزايد مستمر كأنو يتحكـ في تمؾ الضغكط مجمكعة مف العكامؿ اإلجتماعية كاإلقتصادية كيمثميا

بشكؿ رئيسي الزيادة السكانية كما يرتبط بيا مف الزيادة في معدالت إستيالؾ المكارد الطبيعية كالطاقة.
تتفاعؿ العكامؿ المباشرة لفقد التنكع البيكلكجي مع بعضيا البعض كينتج عف ذلؾ مجمكعة متعددة مف

الضغكط عمى التنكع البيكلكجي كاألنظمة البيئية .جيكد اإلقالؿ كالحد مف الضغكط المباشرة دائما ما تكاجو
باألسباب الجذرية الضمنية كالتي تعتبر العكامؿ غير المباشرة التي تحدد إحتياجاتنا لممكارد الطبيعية كفي

نفس الكقت مف الصعب السيطرة عمييا.
 7.2.7فقداف كتدىكر المكائؿ الطبيعية

يعد فقد المكائؿ الطبيعية كما يرتبط بيا مف تجزئة كتقسيـ لممكائؿ المسبب الرئيسي كصاحب المقاـ األكؿ
المتسبب في فقد التنكع البيكلكجي كذلؾ في مختمؼ أنحاء العالـ .يتحكـ في فقداف كتدىكر المكائؿ مجمكعة
مف العكامؿ تتمثؿ في التغير في إستخدامات األراضي كالضغكط الناشئة عف التنمية ،كتعد تمؾ العكامؿ ذات
أىمية كخطكرة عمى كؿ األنظمة البيئية في أنحاء مصر .يعد الفقد المباشر لممكائؿ الميدد الرئيسي لألنظمة

البيئية األرضية كالساحمية كالبحرية ،فى حيف أف األنظمة البيئية لممياه العذبة تتأثر بشدة بتجزئة كتقسيـ

المكائؿ.

 7.7.2.7التيديدات لألراضي الرطبة
تكجد بمصر  6مناطؽ مف أراضي رطبة داخمية رئيسية ،كىي البحيرات المرة ككادم النطركف كبحيرة قاركف
ككادم الرياف كنير النيؿ كبحيرة ناصر .باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ العديد مف األراضي الرطبة ذات المساحات
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الصغيرة كالمنتشرة في الدلتا ككادم النيؿ ككاحات الصحراء الغربية .كما تكجد  6بحيرات ساحمية رئيسية عمى

ساحؿ البحر المتكسط منيا  4بحيرات تقع عمى طكؿ ساحؿ دلتا نير النيؿ كىي بحيرات المنزلة كالبرلس

كادكك كماريكط ،كىي ما يطمؽ عمييا بحيرات الدلتا الشمالية ،كبحيرتاف تقعاف شرؽ قناة السكيس كىما مالحة
مباشر بالبحر .أما
ان
بكرفؤاد أك بكرفؤاد كالبردكيؿ .كؿ ىذه البحيرات بإستثناء بحيرة مريكط متصمة إتصاالن

بالنسبة لممكائؿ الساحمية كاألراضي الرطبة لمبحر األحمر فتشمؿ السيكؿ الطينية كالشعاب كالمانجركؼ

كالجزر البحرية.

تدىكرت حالة معظـ البحيرات الساحمية الشمالية بشكؿ كبير خالؿ الخمسيف سنة السابقة كأصبحت تمثؿ

أكلكية لمصكف في اإلستراتيجية الكطنية لمتنكع البيكلكجي .الميدد الرئيسي لتمؾ البحيرات كالذم يزيد مف
قابميتيا لمتعرض لمخاطر التغير المناخي ىك فقداف كتدىكر المكائؿ الناشيء عف مجمكعة مف العكامؿ منيا

إختزاؿ المساحة كالتعرية الساحمية كتمكث المياه مف الصرؼ الزراعي كالصناعي كصيد األسماؾ الجائر

كاستخداـ كسائؿ أك طرؽ صيد غير قانكنية كصيد زريعة األسماؾ كانتشار النباتات المائية كانسداد االتصاؿ
بالبحر.
كمع ذلؾ فإف نتائج رصد جكدة مياه نير النيؿ كبحيرة ناصر تؤكد أف جكدة المياه العذبة متكافقة مع المعايير

المسمكح بيا عالميان كذلؾ طبقا لنتائج تحاليؿ مركز الرصد البيئي التابع لك ازرة الصحة كالمعمؿ المركزم التابع
لجياز شئكف البيئة (تقرير حالة البيئة .)2007

 2.7.2.7التيديدات المؤثرة عمى األنظمة البيئية الساحمية كالبحرية :
تحاط جميكرية مصر العربية مف الجية الشمالية بسكاحؿ البحر المتكسط كبإمتداد يقارب  7000كيمكمتر ،

أما مف الناحية الشرقية فتطؿ عمى سكاحؿ البحر األحمر كبإمتداد أخر يقارب  2000كيمك متر .

مؤثر كقكيان لألنظمة البيئية الساحمية كالبحرية كينتج عف :
ان
يعد فقد المكائؿ كالبيئات الطبيعية ميددان
أ .التنمية اإلقتصادية غير المخططة أك مدركسة لبعض المناطؽ مثؿ التنمية عمى طكؿ الساحؿ
الشمإلى كقناة السكيس.

ب .إىدار كفقد المحزكف السمكى كمناطؽ التكاثر كالحضانات فى الكثير مف المناطؽ كخصكصا

بالبحر المتكسط كبدرجو أقؿ فى البحر األحمر نتيجة إلعالف مناطؽ كثيرة عمى سكاحمو كجزره

كمحميات طبيعية.
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ج .الناقالت كالسفف التجارية العابرة لقناة السكيس ،إضافة إلي التسرب النفطى كالبتركلى بالحقكؿ كاآلبار
بالبحر األحمر.

د .يعد الصرؼ الصحى فى البحر المتكسط كالبحيرات الشمالية أحد أىـ مصادر التمكث الساحمى
بمصر.

ق .الضغكط اإلجتماعية عمى الحككمة لتمبية اإلحتياجات المرتبطة بالزيادة السكانية مثؿ ( :البطالة،
دخكؿ أنماط جديدة مف أشكاؿ التنمية العشكائية ،زيادة التنافس إلستغالؿ المكارد المتاحة ،نقص

الكعى مع أىمية الثقافة المكركثة كخطط التنمية غير المنظمة ،األخطار التى تكاجو اإلستثما ارت

السياحية نتيجو لنحر الشكاطىء).

ك .السياحة الساحمية كالشاطئية المكثفة كاستصالح األراضى ألغراض الزراعة يزيد مف الضغكط عمى
البيئات الرئيسية لمحياة الفطرية كبيئاتيا عمى سكاحؿ المتكسط  ،فعمى سبيؿ المثاؿ اإلمتداد الجغرافى
الذل كاف يعد فى السابؽ مالئما لبيئة السالحؼ المصرية الصحراكية فى الساحؿ الشمإلى لـ يعد
كذلؾ حاليا كمف الصعب العثكر عمييا اآلف بيذه المناطؽ ،كأصبح كاضحا عدـ قدرة العديد مف

كائنات الحياة البرية التكيؼ ك النجاة فى ىذه المناطؽ  0كمف الممكف أف تككف أىـ الميددات

كاألخطار التى تكاجو ىذه الكائنات (الصعب إسترجاعيا) ىك تدمير المكائؿ الخاصة بيا كالناتج عف

األنشطة الزراعية .كمف المخاطر أيضان مصادر التمكث المحمى كبالتحديد مصادره المرتبطة
باألنشطة البشرية كالصناعية ،إلي جانب أنشطة نقؿ النفط كمعامؿ التكرير .كيعد الصرؼ الزراعى

أيضان مف األخطار ذات التأثير السمبى عمى الحياة الفطرية.
 7.7.2.7التيديدات المؤثرة عمى المكائؿ الصحراكية

تغطي المكائؿ الصحراكية أكثر مف  %90مف مساحة جميكرية مصر العربية ،مف منطمؽ ككجية نظر

المناطؽ األرضية ػ فبعيدان عف كادم النيؿ تعد مصر كاحدة مف أكثر الدكؿ القاحمة جدان في العالـ،

حيث تكجد بيا مناطؽ شاسعة عبارة عف صحراء قاحمة تمامان لـ تسقط عمييا األمطار منذ عقكد .يزداد
سقكط األمطار في الشماؿ بالقرب مف ساحؿ البحر المتكسط كفي جباؿ سيناء كفي أقصى جنكب

الشرؽ حيث يترسب الضباب في منطقة جبؿ عمبة كينتج عف ذلؾ النمكذج المصرم الكحيد لممكائؿ
الميددة بخطر اإلنقراض طبقان لتصنيؼ الصندكؽ العالمي لصكف الطبيعة ) (WWFكىي منطقة

الغابات الضبابية بالبحر األحمر.
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كيعد فقداف المكائؿ كتدىكر األراضي الميدد الرئيسي لمتنكع البيكلكجي الصحراكم .يعكد تدىكر
األراضي في مناطؽ الساحؿ الشمالي إلى الرعي الجائر حيث يتـ تحكيؿ أراضي المراعى إلى الزراعة

المكسمية .كمف األسباب األخرل عكامؿ التعرية كالتآكؿ سكاء بالماء أك باليكاء ،باإلضافة إلى آليات

إدارة األراضي غير المناسبة كعدـ فاعمية المشاركة الشعبية .أيضان ال يمكف إغفاؿ عممية تأسيس
كانشاء العديد مف المشركعات التنمكية التي ليا آثار سمبية عميقة عمى التنكع البيكلكجي.

مف الميددات األخرل عممية التجميع الجائر لمنباتات البرية خاصة النباتات الطبية ،كصيد الحيكانات
البرية خارج المحميات الطبيعية ،كالتحطيب كتقطيع األشجار في الصحراء الشرقية كالغربية بيدؼ

كسب العيش ،كتزايد التنمية الحضرية ،كرحالت السفارم في المناطؽ غير المأىكلة؛ ىذا باإلضافة إلى
األلغاـ األرضية التي تـ تركيا في منطقة العمميف بعد الحرب العالمية الثانية (تقريبان  77,5مميكف لغـ

يغطكف مساحة تزيد عمى ربع مميكف فداف صالح لمزراعة) كالتغير المناخي الذم أدل إلى زيادة الجفاؼ

كارتفاع درجات الح اررة كقمة معدالت األمطار.

 4.7.2.7التيديدات المؤثرة عمى المكائؿ الجبمية كالمناطؽ المرتفعة
تعتبر الجباؿ كاألكدية مف الخصائص المميزة لممنظر الطبيعي لمصحراء الشرقية كسيناء .كتمثؿ المكائؿ
الجبمية في جنكب سيناء كالصحراء الشرقية ،كخاصة جبؿ عمبة ،بيئات طبيعية لتنكع نباتي كحيكاني فريد

مف نكعو .كينتج عف األنشطة البشرية فقداف التنكع البيكلكجي في المناطؽ الجبمية مثؿ :الصيد ،كتقطيع
األخشاب كالتحطيب ،كالتجارة في األنكاع،كالتنمية الحضرية كانتشار األنكاع الغريبة كالغازية ،كالتغير

المناخي كالككارث الطبيعية (غالبان السيكؿ).
 5.7.2.7التيديدات المؤثرة عمى التنكع البيكلكجي الزراعي
الميددات الرئيسية لمتنوع البيولوجي الزراعي في مصر تتمثل في:
أ .التكسع العمراني في األراضي الزراعية كذلؾ بالرغـ مف القكانيف الصارمة التي تكاجو تدمير األراضي
الزراعية.

ب .غياب الدكرات الزراعية المتعاقبة المناسبة باإلضافة إلى زراعة بعض المحاصيؿ المحددة كالتي ليا
قيمة اقتصادية عالية.
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ج .إستخداـ طرؽ الغمر في الرم ،كأدل ىذا إلى تدىكر حالة األراضي كتقميؿ خصكبة التربة كزيادة
ممكحتيا.

د .تمكث المياه الجكفية بالمبيدات الحشرية كالمكاد الكيميائية مما أدل إلى إنتاج أغذية غير صحية
ممكثة ببقايا كآثار مف تمؾ المبيدات كالمكاد الكيميائية.

ق .اإلستخداـ المفرط لألسمدة الكيميائية كالمبيدات الحشرية كالذم أدل إلى اختفاء العديد مف الحياه
البرية (الممقحات كالحدأة كالبكـ كالثعالب كالنمس كالقط البرم).

ك .األنكاع الغريبة كالغازية خاصة سكس النخيؿ كبعض الحشرات العشبية الضارة كالتي تؤدم إلى
خسائر إقتصادية كبيرة.

ز .زيادة اليجرة مف الريؼ إلى المدف مع تزايد العبء كالضغكط عمى المكارد.
ح .إىماؿ األنكاع كالسالالت المحمية نتيجة إدخاؿ كاستخداـ المحاصيؿ كالحيكانات عالية اإلنتاج مما
أدل إلى تدىكر حالة بعض األنكاع أك ندرة البعض أك إختفاء البعض اآلخر.

 2.2.7األنكاع الغريبة كالغازية
تشكؿ األنكاع الغريبة الغازية خط انر كبي انر عمى كافة النظـ البيئية كاألنكاع .فال تكجد دالئؿ عمى كجكد

إنخفاض كبير في ىذا الضغط عمى التنكع البيكلكجي ،بؿ تدؿ المؤشرات عمى أنو آخذ في اإلزدياد .كمف

األمثمة المشيكرة ىك ذلؾ التأثير الضار الناتج عف إدخاؿ نبات كرد النيؿ  Eichhornia crassipesإلى

نير النيؿ كشبكات الرم كقنكات الصرؼ فى جميع أرجاء البمد .مثاؿ آخر ىك إدخاؿ سرخس الماء مف نكع
 Azollafiliculoidesإلستخدامو كسماد بيكلكجي في حقكؿ األرز لكنو قد ىرب بدكف قصد إلى المجارل

المائية حيث يبدك أنو قد قضى عمى عدد مف النباتات المائية األصمية األخرل مثؿ &Lemna spp.

 .Spirodela sppكبالمثؿ فإف استاكك از المياه العذبة الدخيمة  Procambarus clarkiaالتي أدخمت إلى

أحكاض تربية األحياء المائية قد كجدت طريقيا إلى قنكات المياه الرئيسية حيث أصبحت آفة خطيرة عمى
األسماؾ التجارية كعمى التنكع البيكلكجي بصفة عامة.كذلؾ فإف اإلدخاؿ الحديث كغير المتعمد لسكسة

النخيؿ الحمراء كمرض انفمكن از الطيكر ىي أمثمة جيدة أخرل لألنكاع الغازية؛ فاألضرار التقديرية ليا قد

تكمؼ الدكلة أكثر مف مميار جنيو مصرل.

كقد بذلت عدة محاكالت لتسجيؿ مجمكعات تصنيفية مختمفة لألنكاع الغريبة الغازية في مصر ،إال أف
معظـ ىذه المحاكالت ال تطبؽ أك تقر المعايير الدكلية المالئمة المستخدمة لتقييـ حالة األنكاع الغازية .إف
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المعمكمات المتكفرة حاليانعف األنكاع الغريبة الغازية في مصر ال تزاؿ غير كافية ،ككذلؾ الجيكد المبذكلة

محدكدة عمى الرغـ مف حقيقة أف األنكاع الغازية تمثؿ تيديدات حقيقية لمنظـ البيئية المصرية كاإلقتصادية

كصحة اإلنساف.

كيبيف في الجدكؿ رقـ ( )7-7التغيرات المسجمة إلنتشار األنكاع الغريبة الغازية في البيئة المصرية خالؿ
الفترة مف  2004حتي .2070
جدول (. )7-1يوضح التغيرات المسجمة في األنواع الغريبة الغازية بالبيئة المصرية فى الفترة من .1070-1004

العام

10002/1004

1002

1001

1009

1008

1070

عدد األنكاع الغازية المسجمة

49

55

745

770

769

277

زاد عدد األنكاع الغازية المسجمة في عاـ 2070ليصؿ إلى 277نكعان .شممت األنكاع المسجمة عدد ()44
نكعان مف النباتات المائية ،عدد ( )40نكعان مف النباتات األرضية ،عدد ( )76نكعان مف القشريات ،عدد

( )26نكعان مف الحشرات ،نكع كاحد مف العنكبيات ،عدد ( )29نكعان مف األسماؾ ،عدد ( )7أنكاع مف

الثدييات ،عدد ( )5أنكاع مف الطيكر ،نكع كاحد مف الزكاحؼ ،نكع كاحد مف البرمائيات ،عدد ( )77نكعان
مف الفيركسات ،عدد ( )8أنكاع مف الفطريات ،عدد ( )6أنكاع مف البكتريا ،عدد ( )5أنكاع مف الديداف

الخيطية ،عدد ( )5أنكاع مف الرخكيات ،نكع كاحد مف الجمد شككيات ،نكع كاحد مف الجكفمعكيات كعدد

( )2نكعاف مف الديداف الحمقية (عديدة األشكاؾ).

مف الميـ أف نالحظ اإلتجاه التصاعدم في أعداد األنكاع الغريبة القادمة إلى مصر كعدـ التيقف مف

عددىا .فيناؾ حاجة إلى مزيد مف الدراسات المتخصصة لمتأكد مف صحة األنكاع الغازية المسجمة عمى

مدل ىذه سنكات ككذلؾ عمؿ دراسات إضافية لتسجيؿ التغيرات (مثؿ مساحة األرض أك الساحؿ) في حجـ
األنكاع الغازية التي استكطنت عمى نطاؽ كاسع في بيئات المياه العذبة كالبحرية ك األرضية .إف مثؿ ىذه
المعمكمات ميمة لكضع األكلكيات كصناعة القرار كصياغة كتنفيذ برامج كخطط عمؿ ذات مصداقية

إلستئصاؿ األنكاع الغازية.
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2, 2%

Invasive Species

1, 1%

1, 1%

4, 4%
3, 3%

14, 13%

1, 1%
8, 7%

7, 6%

1, 1%
3, 3%
3, 3%

16, 15%

31, 28%

14, 13%

1, 1%
األسماك
الديدان الخيطية

العنكبيات
الكائنات الدقيقة

القشريات
الزواحف
الجوفمعويات

الحشرات
البرمائيات
الديدان الحلقية

النباتات األرضية
الطيور
الجلد شوكيات

النباتات المائية
الثديييات
الرخويات

شكل ( )7-1األنواع الغريبة الغازية المسجمة فى مصر

مف بيف األنكاع الغريبة الغازية المسجمة في مصر ىناؾ  27نكعان قد أدرجت في القائمة العالمية ألسكأ
 700نكع غريب كغازل (القائمة السكداء) التي كضعيا البرنامج العالمي لألنكاع الغازية عاـ .2070
كيعكس ىذا المؤشر حجـ كانتشار األنكاع الغازية كالتدابير المتخذة لمحد مف إنتشارىا .كيبيف الجدكؿ()2-7
األنكاع الغازية المسجمة في البيئة المصرية كالمدرجة في قائمة األسكأ عالميا
جدول ( )1-1األنواع الغازية المسجمة في البيئة المصرية والمدرجة في قائمة األسوأ عالميا

نباتات مائية
7

Water hyacinth

Eichhorniacrassipes

2

Caulerpa, Killer alga

Caulerpataxifolia
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نبات كرد النيؿ
طحمب ككليربا تكسيفميا

نباتات اليابسة
نبات حشيشة الحمفا
 غاب- الغاب البمدل

Imperata cylindrical

Cogon grass

7

Arundodonax

Giant reed

4

Mimosa pigra

Black mimosa

5

Prosopisglandulosa

Honey mesquite

6

Lantana

7

ىندم
نبات الست المستحية
نبات المسكيت

 نبات الالنتانا – أـ كمثكـLantana camara
أشجار لكسينا بيضاء

Leucaenaleucocephala

Horse tamarind - Leucaena 8

الرأس
القشريات
الكابكريا الخضراء

Carcinusmaenas

Green crab

9

األكركبية
)مفصميات األرجؿ (الحشرات
خنفساء الحبكب الشعرية
/ذبابة البطاطس

Trogodermagranarium

Khapra beetle

70

Bemisiatabaci

Sweet potato whitefly

77

الطماطـ البيضاء
)الفقاريات (األسماؾ العظمية
سمكة المبركؾ الشائعة

Cyprinuscarpio

Common carp

236

72

77

Nile perch

Latesniloticus

74

Western mosquito fish

Gambusiaaffinis

سمكة قشر بياض
سمكة الجمبكزيا

75

Oreochromismossambicus Mozambique tilapia

سمكة بمطى مكزمبيقى

76

Micropterussalmoides

سمكة القاركص كبيرة

Large mouth bass

الفـ
الثدييات
77

House mouse

Musmusculus

الفأر المنزلى

78

Black rat - Ship rat

Rattusrattus

الفأر األسكد

البرمائيات
79

Bufomarinus

Cane toad

الضفدعة األسترالية

الفيركسات
20

Bunchy top virus

Banana bunchy top virus

27

Rinderpest virus

Rinderpest virus

فيركس تكرد القمة
فيركس طاعكف البقر

كحيث أف مصر قد أصبحت أكثر دفئا تحت تأثير التغيرات المناخية العالمية ،فمف المرجح أف النظـ
اإليككلكجية ليا ستصبح معرضة بشكؿ متزايد لعمميات غزك مف قبؿ المزيد مف األنكاع الغريبة .كذلؾ فإف
األحداث المناخية القاسية مثؿ الفيضانات تؤدم إلى تفاقـ المشكمة فيى تسمح بإنتقاؿ األنكاع الغريبة
الغازية إلى مناطؽ جديدة.
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 7.2.7التغير المناخي
ال شؾ أف لمتغير المناخي أثر كاضح عمى التنكع البيكلكجي كمف المتكقع أف يشكؿ تيديدان تصاعديان ىامان
في العقكد التالية خاصة عمى األنظمة البيئية األرضية ذات القدرة االستيعابية المحدكدة كاألنظمة الحساسة
مثؿ األنظمة البيئية الصحراكية كالشعاب المرجانية عمى التكالي .كقد تـ بالفعؿ تسجيؿ تغيرات عمى تكقيت
اإلزىار ك أنماط اليجرة ،ككذلؾ في كثافة العشائر كالتكزيعات لبعض األنكاع في أماكف متفرقة مف العالـ
( .)Rosenzweig et al. 2007كما تكجد أدلة عمى نطاؽ كاسع تؤكد أف التغير المناخي سيعمؿ
بالتآزر مع ميددات التنكع البيكلكجي األخرل مثؿ إنتشار األمراض كاألنكاع الغريبة كالغازية.
أشارت الدراسات إلى أف مناخ مصر قد تغير بشكؿ كبير في المائة عاـ األخيرة ( Bubenger et al.
 ،)2008حيث تحكؿ المناخ تدريجيان مف مناخ رطب (كاف متكسط سقكط األمطار أكثر مف  700مـ/عاـ)
إلى مناخ قاحؿ (أقؿ مف  50مـ/عاـ) كىذا ىك المناخ السائد اآلف.كانت عالقة اإلنساف ببيئتو المحيطة
عالقة طيبة كمتكازنو عندما كانت تعيش في ذلؾ الكقت العديد مف الحيكانات مثؿ الزرافة كالفيؿ كبعد ذلؾ
اختفت تمؾ الحيكانات بعد التحكؿ لممناخ الجاؼ.
تـ دراسة تكزيعات درجات الح اررة المكسمية في مصر سنة  2005كالسنكات المتكقعة 2025
ك2075ك ,)Hegazy et al., 2008( 2700خريطة ( .)7-7مف المتكقع أف ترتفع درجة ح اررة الجك
عمى مدار المكاسـ األربعة في األعكاـ المائة القادمة في كؿ أنحاء مصر مف جنكبياإلى شماليا .ىذا
التغير يحتاج إلى إدارة األنظمة البيئية كالزراعية مف أجؿ تكيؼ ممارسات العمميات الزراعية مع
السيناريكىات المستقبمية لمسنكات المتكقعة.

232

الشتاء

الصيف

الربيع

الخريف

1002

1012

1020

1012

232

1700

"سيناريك العمؿ كالمعتاد–"Business-as usual scenario
معدؿ التغيير لمسنكات المتكقعة7,0 – 0,5 = 2025 :؛ 7,0 –2,0 = 2075 – 2,0 ,7,5 = 2050؛

 4,5 – 2,5 = 2700درجة مئكية

خريطة( )7-1توزيعات درجات الحرارة الموسمية في مصر سنة  1002والتوقعات لمسنوات  1012و1012و1700
()Hegazy et al. 1009

تكقعت الدراسة تقمص مساحة األراضي القابمة لمزراعة كتغير في تكقيتات الزراعة .كما أكضحت الدراسة أف
أنظمة إنتاج المحاصيؿ ستعاني في المستقبؿ مف الضغكط المتزايدة مف أجؿ الكفاء باإلحتياجات
المتناميةعمى المستكل الكطني .ىناؾ أيضان بعض األدلة التجريبية عمى أف إرتفاع نسبة ثاني أككسيد الكربكف
في الغالؼ الجكم مف الممكف أف تؤدم إلى إنخفاض نسب البركتيف في بعض محاصيؿ الحبكب.
كما تـ دراسة تأثير إرتفاع درجة ح اررة الجك عمى التكزيعات المكانية كالزمنية ألربعة مف المحاصيؿ
اإلقتصادية في مصر ) . (Hegazy et al., 2008ك ىي القطف (Gossypium barbadense L.,
) cv. Giza 89كالقمح )(Triticum aestivum L., cv. Gemiza 9كاألرز (Oryza stiva L., cv.
) Sakha 707كالذرة .(Zea mays L., cv. Hybrid 70).تـ إستخداـ درجة ح اررة الجك المثمى التي
تسمح بأقصى معدالت نمك لكؿ صنؼ مف محاصيؿ الدراسة ك األنماط الحالية كالمتكقعة مستقبميان لدرجات
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ح اررة الجك لتكقع خرائط التكزيعات المكسمية لممحاصيؿ في األعكاـ  2005ك 2025ك 2050ك2075
ك.2700
أظيرت الدراسات أف مكاعيد بذر البذكر ألم محصكؿ مستيدؼ مف الممكف أف يتـ إدارتيا مف أجؿ إتاحة
الحصكؿ عمى أقصى مساحة يمكف زراعتيا في نفس المنطقة .المساحات الحالية المناسبة لزراعة القطف
القمح ستتأثر بشكؿ كبير بالزيادة المتكقعة في درجة ح اررة الجك.
1020

1012

1700

1002

1012

خريطة ( )1-1توقعات التوزيعات المكانية والزمانية لمقمح صنف جميزة  8وذلك في األعوام
 1002و 1012و 1020و 1012و1700
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تـ تكثيؽ ظاىرة التغير المناخي في جباؿ سانت كاتريف بمحمية سانت كاتريف عف طريؽ رصد تأثير التغير
المناخي عمى إختفاء بعض الكائنات الحية مف قمـ الجباؿ العالية بسانت كاتريف كذلؾ نتيجة إلرتفاع
درجات الح اررة .أثبتت الدراسات أف التغير السنكم في درجات الح اررة يعجؿ مف تعرض فراشة سيناء
الزرقاء القزمة ( -)Pseudophilotes siniacusكالتي تعد أصغر فراشة في العالـ  -لخطر اإلنقراض
كذلؾ بسبب إنخفاض معدالت إزىار نبات الزعيتراف بنسبة قد تزيد عمى %40أثناء سنكات الجفاؼ.
تتعايش فراشة سيناء الزرقاء القزمة مع نبات الزعيتراف ( ) Thymus decussatesكتعتمد في إكماؿ
دكرة حياتيا عمى ىذا النبات حيث تتغذل يرقات الفراشة عمى براعـ النبات بينما تتغذل الفراشات البالغة
عمى رحيؽ أزىار ىذا النبات .إذا استمرت درجات الح اررة في اإلرتفاع فإف أعداد نبات الزعيتراف ستستمر
في التقمص ،ك ىذا قد يؤدم إلى تعرض الفراشة إلى اإلنقراض في فترة زمنية محدكدة كخاصة إذا ما
تعرضت إلى تيديدات مف أنشطة بشرية مثؿ الرعي الجائر أك التجميع الجائر لنبات الزعيتراف بسبب
إستخداماتو الطبية.

 4.2.7اإلستغالؿ المفرط كاإلستخداـ غير المستداـ
يعتبر اإلستغالؿ المفرط كاستخداـ طرؽ صيد كتجميع غير منظمة كمدمرة لمكائنات الحية بيدؼ الكفاء
باإلحتياجات اإلستيالكية مف التيديدات اليامة لمتنكع البيكلكجي في مصر .تشمؿ أىـ األنكاع التي تتعرض
لإلستغالؿ المفرط النباتات الطبية كالثدييات مف أجؿ الحصكؿ عمى المحكـ أك بيدؼ الصيد الترفييي
كالطيكر مف أجؿ الغذاء كالتجارة كالبرمائيات مف أجؿ استخداميا في الطب التقميدم كالغذاء .كما أف ىناؾ
تكسع في إستغالؿ مككنات األنظمة البيئية األرضية كالمياه الداخمية كالساحمية كالبحرية بما في ذلؾ األحياء
التي تعيش فييا في أغراض تجارية أك شبو تجارية أك اإلستخداـ المنزلي كقكت أك مؤنة كذلؾ مف خالؿ
أسكاؽ رسمية أك غير رسمية.بالرغـ مف أف بعض إستخدامات المكارد الطبيعية يتـ إدارتيا بطريقة جيدة
ك/أك تككف في حدكد قدرة المكارد عمى التجديد إال أف الكثير مف اإلستخدامات غير مستدامة.
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خالؿ الخمسة كالعشريف عاما الماضية تعرض حكالي  %40مف األنكاع النباتية باألنظمة البيئية
الصحراكية لإلنقراض كذلؾ كنتيجة اإلستغالؿ المفرط بغرض اإلستخداـ كغذاء أك كدكاء .كما إنقرض عدد
مف الثدييات خالؿ الستيف عاما الماضية بسبب الجفاؼ كالصيد غير المنظـ ،فمف إجمالي  6أنكاع مف
الظباء المسجمة في مصر إنقرض عدد  4أنكاع كىى الغزاؿ العربي (الجبمي) ( )Gazella gazelleكالميا
سيفي القرف ( )Oryx dammahكالميا (عدس) ( ) Addax nasomaculatusكالبقر الكحشي
( )Alcelaphus buselaphusكلـ يبؽ إال نكعيف فقط كىما الغزاؿ المصرم (العفرم) ( Gazelle
 )dorcas dorcasكالغزاؿ األبيض (الريـ) ( )Gazelle leptocerosكىما اآلف يتعرضاف لخطر
اإلنقراض كنتيجة لتقمص نطاؽ مكائميا.
يمثؿ صيد األسماؾ الجائر مشكمة في بحيرات المياه العذبة في مناطؽ األراضي الرطبة بالرغـ مف عدـ
كجكد البيانات كالمعمكمات الكافية لتقدير حجـ الفقد في المكارد.تمؾ الممارسات مف شأنيا أف تؤدم في
النياية إلى تحكير أك تغير في تككيف مجتمع األحياء المائية .كما أف عممية الصيد العرضي لألسماؾ مف
الممكف أف تمثؿ تيديدان رئيسيان لمجمكعات مف األسماؾ مثؿ القرش أك السالحؼ.

 5.2.7التمكث

الزاؿ التمكث مف المغذيات (النيتركجيف كالفكسفكر) كمصادر التمكث األخرل مستم انر كيمثؿ تيديدان متناميان
لمتكع البيكلكجي في كؿ األنظمة البيئية األرضية كالمياه الداخمية كالساحمية.تشمؿ الممكثات مصادر كأنكاع
عدة مثؿ األسمدة الكيميائية كالمبيدات الحشرية الناشئة عف الصرؼ الزراعي كالممكثات الصناعية كتشمؿ
نكاتج التحجير أك التعديف أك إستخراج البتركؿ أكالغاز كنكاتج محطات الصرؼ الصحي كمخمفات المدف
كضكاحييا كالتسرب النفطي ،كؿ ذلؾ يؤدم إلى تأثيرات ضارة مباشرة عمى التنكع البيكلكجي مف خالؿ
زيادة نسب النفكؽ كانخفاض القدرة عمى التكاثر أك تأثيرات غير مباشرة مثؿ تدىكر المكائؿ .مناطؽ
األراضي الرطبة الداخمية كالمكائؿ البحرية كالساحمية تكاجو تيديدان رئيسيانمف الممكثات المائية .كفي نفس
الكقت ال يمكف
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إغفاؿ تمكث الغالؼ الجكم في األنظمة البيئية األرضية خاصة ترسيب المركبات الحمضية كمركبات
التخثر مثؿ المركبات النيتركجينية كالكبريتية.

 1.1حالة واتجاىات مكونات التنوع البيولوجى فى مصر
حالة مككنات التنكع البيكلكجى فى مصر تعكس البيئات كالمناخ .تتميز مصر بمكقعيا الجغرافى حيث تقع
فى ممتقى ثالث قارات مما يجذبيا تنكع بيكلكجي مف مختمؼ تمؾ األماكف ككذا تقع فى نطاؽ أربعة أنظمة
بيئية جغرافية مف األنظمة العالمية :صحارل – سنيدياف كالتى تمثؿ الجزء األكبر مف صحارل مصر؛ايراف
– تيرنياف كالذل يحتؿ جزءان بسيطان مف مصر كىك منطقة الجباؿ المرتفعة فى سيناء؛ نظاـ البحر المتكسط
كالذل تتمثؿ فيو مصر بمساحة صغيرة كىك الشريط الساحمى لمبحر المتكسط؛ المدارل األفريقى .تضـ
كبير مف البيئات (مثؿ :المانجركؼ ،الشعاب المرجانية ،الجباؿ ،األكدية) كيشمؿ مناطؽ
ان
مصر تنكعان
تكاجد عركس البحر ،كتتمثؿ فى مصر البيئات اإلستكائية كبيئات البحر المتكسط.

 7.7.7حالة كاتجاىات المكائؿ الطبيعية فى مصر:

تتميز مصر بتنكع كبير مف البيئات (مثؿ :المانجركؼ ،الشعاب المرجانية ،الجباؿ ،األكدية) ككذلؾ تتمثؿ
البيئات اإلستكائية كبيئات البحر المتكسط .يمكف تقسيـ البيئات الطبيعية فى مصر إلى ؛ أ .بيئات
صحراكية ،ب .بيئات األراضى الرطبة ،ج .البيئات الساحمية كالبحرية ،د .المناطؽ الزراعية كالمناطؽ
الجماليو.
أكؿ تقييـ لمككنات التنكع البيكلكجى فى مصر عمى مستكل األنظمة البيئية تـ خالؿ الفترة مف – 7996
 7998كجزء مف التقيييـ الكمى لممحميات الطبيعية كالتى تعد األداة الرئيسية لمحفاظ عمى التنكع البيكلكجى.
ككاف اليدؼ الرئيسى منو ىك كضع إطار منيجى إلدارة منظكمة المحميات الطبيعية ككضع نطاقات تنمية
كحماية فى كؿ محمية.

244

 7.7.7.7أنظمة األراضى الرطبة:

ال تتمتع األنظمة البيئية لألراضى الرطبة كاألنيار فى مصر بحماية كافية عمى الرغـ مف أنيا تعد مف أىـ
البيئات كاألنظمة البيئية ،كقد تأثرت كتدىكرت بشكؿ كبير خالؿ فترة  50عامان الماضية نتيجة لمضغكط
العديدة الكاقعة عمييا بما فى ذلؾ الصرؼ الصحى كالز ارعى كتجفيؼ بعض المناطؽ لتحكيميا إلى
إستخدامات أخرل مثؿ الزراعة كاقامة المنشآت كالتنمية العمرانية ،كاستخراج المياه إلستخداـ الرل كاقامة
المنشآت الصناعية كاألنشطة الخدمية لمتجمعات السكنية ،كادخاؿ المخصبات الزراعية كالعديد مف
الممكثات ،إلى جانب األصناؼ الغازية التى تعد مف العكامؿ التى تؤثر عمى تمؾ األنظمة .تتأثر النظـ
البيئية لنير النيؿ باإلستخداـ غير الرشيد لممياه ،كجفاؼ العديد مف ركافد كتفرعات النيؿ باإلضافة إلى
العديد مف الترع ،مما يؤدل إلى نقصاف التنكع البيكلكجى كالتأثير عمى حيكية األنكاع.
عمى الرغـ مف أنو قد تـ رصد كتسجيؿ التنكع البيكلكجى فى معظـ جزر نير النيؿ (ضفاؼ كشكاطىء نير
النيؿ ،بحيرة ناصر ،البحيرات الشمالية مثؿ بحيرة البرلس كبحيرة البردكيؿ) ،كمع ذلؾ يجب أف يتـ كضع
خطة رصد دكرل لتقييـ حالة التنكع البيكلكجى ككذلؾ تحديد أكلكيات اإلدارة فى الحماية.
أ .نير النيؿ كبحيرة ناصر
يبمغ طكؿ نير النيؿ  6650كـ كيجرل منو  7570كـ داخؿ مصر .جكدة الماء فى نير النيؿ جيدة حتى
القاىرة ،كلكنيا تنخفض فى منطقة الدلتا .التنكع البيكلكجى المسجؿ فى مياه النيؿ  87نكعان مف النباتات
المائية ك 700نكع مف اليائمات الحيكانية ك 80نكعان مف اليائمات النباتية (الطحالب) .فى بداية القرف
العشريف تـ تسجيؿ  82نكعان مف األسماؾ ،كلكف اختمؼ األمر بعد بناء السد العإلى كتنككف بحيرة ناصر
حيث أصبح عدد أنكاع األسماؾ فى النير  58نكعان .كقد أصبح اآلف  22نكعان مف ىذه األسماؾ منتشرة
( )Tilapia sppبينما باقى األنكاع ( 76نكعان) أصبحكا أقؿ انتشا ار بؿ كأكثر ندرة.
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حتى اآلف تـ رصد  77نكعان مف الزكاحؼ كالبرمائيات فى النير منيا التمساح النيمى كالترسة النيمية كالكرؿ
النيمى التى تـ رصدىا اآلف فى بحيرة ناصر فقط .أما الثدييات فأنيا غير ممثمة حاليا فى نير النيؿ تمثيالن
جيدان حيث أنو إلى اآلف تـ رصد  77نكعان مف الثدييات .كاف فرس النير يعيش فى نير النيؿ حتى عاـ
 .7800كالثدييات التى تتكاجد بكثافة اآلف ىى الثدييات الصغيرة مثؿ الفئراف كالخفافيش .بينما األنكاع
األخرل غير منتشرة مثؿ النمس كالثعمب األحمر كقط المستنقعات كابف آكل كالذل يكجد أساسا فى
األراضى الزراعية فى الكادل كالدلتا .ىذا كيبمغ عدد أنكاع الطيكر التى تـ رصدىا فى نير النيؿ كالجزر
المنتشرة بو  722نكعان .كتـ رصد أكثر مف  200,000طائر ببحيرة ناصر يمثمكف أكثر مف  740نكعان.
الكثير مف األنكاع الغازية تـ رصدىا فى نير النيؿ أىميا كرد النيؿ كاستاكك از المياه العذية .يغطى كرد
النيؿ مساحة تبمغ  487كـ 2مف مسطح النير كقنكات الرل كالصرؼ الزراعى ك  757كـ 2مف مساحة
البحيرات كىك ما يؤدل إلى فقد حكالى  7,5بميكف متر مكعب سنكيا بسبب البخر ،إلى جانب منع أشعة
الشمس مف النفاذ إلى المياه مما أدل إلى تغيرات فى البيئة كالتنكع البيكلكجى .كأدل االنتشار الكبير
الستاكك از المياه العذبة إلى خفض كفاءة مصايد األسماؾ كتقميؿ إنتاجيتيا.
ب .البحيرات
تـ تسجيؿ التنكع البيكلكجى بمختمؼ أنكاعة كتصنيفة فى بحيرة البرلس كبحيرة البردكيؿ .ففى بحيرة البرلس
تـ رصد 887نكعان منيا  797نكعان مف النباتات الكعائية ( 700نكع حكلى ك 97نكعان دائمان) ك 77نكعان مف
النباتات المائية ك 276نكعان مف اليائمات النباتية ( 745نكعان مف األشف ك 50نكعان مف الطحالب الزرقاء
ك 70أنكاع تنتمى لمجمكعات أخرل) .أما اليائمات الحيكانية فقد تـ رصد  90نكعان ك 77نكعان مف
الحيكانات القاعية ك  727نكعان مف الالفقاريات األرضية (الديداف الحمزكنية كالرخكيات كالمفصميات) .كتـ
رصد  27نكعان مف الزكاحؼ ك 772نكعان مف الطيكر ك 78نكعاص مف الثدييات.
خالؿ فترة السبعينيات مف القرف الماضى تـ رصد  77نكعاص مف األسماؾ فى بحيرة البرلس كلكف بحمكؿ
القرف الحادل كالعشريف تـ رصد  25نكعان فقط (معظميـ مف أسماؾ المياه العذبة كاألسماؾ المياجرة) بينما
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أختفت  8أنكاع مف أسماؾ المياه المالحة .كيعتبر ذلؾ برىانان كمؤش انرحيكيان عمى تأثير الصرؼ الزراعى
الذل يصب فى بحيرة البرلس كتخفيؼ ممكحة المياه .كعمى الرغـ مف إرتفاع اإلنتاجية المبدئية لمبحيرة إال
أف جكدة كقيمة األسماؾ (خاصة أسماؾ المياه العذبة) إنخفضت بشدة.
فى بحيرة البردكيؿ تـ رصد  2777نكعان منيا  776نكعان مف النباتات (تتبع  709جنسان ك 42تحت عائمة)
ك 247نكعان مف اليائمات النباتية ك 59نكعان مف اليائمات الحيكانية ،بينما يعيش  72نكعان مف الالفقاريات
كتشمؿ الديداف كالقشريات (مثؿ الجمبرل) كالرخكيات كالجمد شككيات .كتـ رصد  55نكعان مف العناكب
ك 202نكعان مف الحشرات ك 45نكعان مف األسماؾ (منيا الدنيس كالبكرل) ك 27نكعان مف الزكاحؼ ك247
نكعان مف الطيكر (كىك ما يمثؿ أكثر مف نصؼ عدد األنكاع التى تـ رصدىا فى مصر) ك  27نكعان مف
الثدييات .تـ رصد تغير ممحكظ خالؿ الثالثيف عامان الماضية فى بحيرة البردكيؿ مثؿ :زيادة أعداد أسماؾ
الدنيس خالؿ الثمانيات مف القرف الماضى ثـ األسماؾ شعاعية الزعانؼ فى التسعينيات ثـ القشريات
(الجمبرل) فى الكقت الحاضر مما يؤثر عمى حكالى نصؼ إنتاج البحيرة مف األسماؾ.
حالة التنكع البيكلكجى فى بحيرة البردكيؿ حسب القائمة الحمراء لمكائنات الميددة باإلنقراض التى يصدرىا
االتحاد الدكلى لصكف الطبيعة ( )IUCNتضـ  6أنكاع نباتات ميددة باإلنقراض ك 2نكعاف فى درجة أعمى
مف التيديد ،بينما نكع كاحد غير محدد ،كنكع كاحد نادر .باإلضافة إلى  5أنكاع ذات إنتشار محدكد.
كيكجد ببحيرة البردكيؿ أحد أشير األنكاع الميددة بالإلنقراض كىك الترسة المصرية باإلضافة إلى السمحفاة
المصرية كطائر المرعة كالمذاف زادت أعدادىـ فى السنكات األخيرة .كمف الثدييات الميددة باإلنقراض التى
تعيش ببحيرة البردكيؿ الجربكع كالقط البرل كقط الرماؿ كثعمب الفنؾ.

ج .الحالة العامة كمؤشرات الضغكط البيئيةعمى بيئات األراضى الرطبة الميددة:

تشمؿ التغيرات فى مساحة البحيرات ,التخثث (الزياده المفرطة فى المغذيات العالقة بالمياه) ،التمكث بالمبيدات
الزراعيو كالمعادف الثقيمة ،نفكؽ األسماؾ ككذلؾ التنكع السمكى بالبحيرات فجميعيا ضغكط كاضحة تعكس
مستكل جكدة المياه فى البحيرات باألراضى الرطبة كمدم تفعيؿ القانكف الخاص بحماية ىذه األراضى.
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 التغيير فى مساحات البحيرات:
التغير فى مساحات األربع بحيرات بدلتا نير النيؿ مكضحة بالشكؿ ( .)6-4فمنذ عاـ  ,7977كعقب الطفرة
البارزة فى اإلستزراع السمكي كانتشار أقفاص التربية السمكية تقمصت مساحة البحيرات كتحكلت ألراضى
مستصمحة بنسب تعادؿ  60بالمائة لبحيرة ماريكط 29 ,بالمائة لبحيرة إدكك 77 ,بالمائة لبحيرة المنزلة.
كبحمكؿ عاـ  ,7988زادت المساحات المفقكدة مف ىذه البحيرات لتصبح  70بالمائة لبحيرة المنزلة ك62
بالمائة لبحيرة إدكك .أما اليكـ فمـ يتبؽ مف بحيرة المنزلة إال ثمث مساحتيا األصمية ( 727ألؼ فداف)،
كتقمصت كذلؾ بحيرة إدكك ألقؿ مف نصؼ مساحتيا األصمية ،كبالمثؿ فقد فقدت بحيرة البرلس خالؿ
األربعيف سنة الماضية  77بالمائة مف مساحة المياه بيا ،ك 85بالمائة مف مساحة سبختيا .كيعد الصرؼ فى
البحيرات كالردـ لغرض االستصالح الزراعى المتسبباف فى فقد مساحات البحيرات إال أف األمر قد زاد تعقيدان
بتأثر جكدة كنكعية المياه فيما تبقي مف ىذه البحيرات لدرجة خطيرة بفعؿ الصرؼ المستمر ك المنظـ بيذه
البحيرات.
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 التخثث (فرط المغذيات العالقة بالمياه):
تعد مياه البحيرات عالية التخثث كنتيجو لممغذيات النباتية كخاصة لعنصرل النيتركجيف ك الفسفكر
المتكفريف بمياه الصرؼ الزراعى .أصبحت البحيرات غنية بالنباتات خاصة الطحالب التى تتسبب فى
إستنفاد األكسيجيف المذاب بالمياه مما يسبب زيادة النفكؽ باألنكاع األخرل ,إلى جانب التغير فى تجمعات
األنكاع كفقداف التنكع النباتى ك الحيكانى المائى بالبحيرات.
 التمكث:
تتبايف البحيرات فى مستكيات التمكث كيعد الصرؼ الصناعى المعالج جزئيان أك غير المعالج كمياه الصرؼ
الصحي المنزلى ككذلؾ الصرؼ الزراعي المحمؿ بالمخصبات الزراعية كالمبيدات الحشرية كالعشبية
المصدر الرئيس لمتمكث بيا جميعان.
تعد المبيدات الحشرية كالنسب المرتفعة مف المعادف الثقيمة السبب فى تدمير المكائؿ الطبيعية لألسماؾ،
ككذلؾ نفكؽ األسماؾ كسكء حالة المياه باألراضى الرطبة .كطبقان لمسكحات كدراسات أجريت فى الثمانيات
عمى أسماؾ بحيرات دلتا نير النيؿ األربع فقد تبيف أف أكثر مف  60بالمائة مف عينات األسماؾ التى تـ
تجميعيا احتكت عمى آثار لمبيد دل دل تى ) (DDTككمكريد البينزيؿ .بينما أظيرت فحكصات أخرل
عديدة أجريت عمى البحيرات األربع احتكائيا عمى مستكيات مرتفعة مف المعادف الثقيمة ,كالمبيدات الحشرية
ك ثنائى فينيؿ كمكرينى ( )PCBsالمسرطف.
 نفكؽ األسماؾ:
اء فى مصر
تعد بحيرات دلتا نير النيؿ األربع (المنزلة ,البرلس ,إدكك ,ماريكط) مف أكثر األنظمة البيئية ثر ن
حتى قبؿ أربعيف سنة مضت .فيذه البحيرات مدت مصر بػما يعادؿ  75بالمائة مف إجمإلى اإلنتاج

السمكى السنكم خالؿ السبعينات مف القرف الماضى .أما اآلف فيى التنتج سكم  77بالمائة مف إجمإلى
اإلنتاج السمكى بمصر .كىذا التناقص في اإلنتاجية السمكية يعزل لمتمكث ،كاإلدارة غير الكاعية لممكارد
بالبحيرات باإلضافة ألسباب أخرل.
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نسبة مساحات البحيرات باليكتار ( )haمنسكبان لمساحاتيا األصمية ،اإلنتاجية السمكية بالطف المترل (,)t
لمبحيرات األربع حتى عاـ  2006مكضح بالجدكؿ (.)2-7
جدول ( )1-1المساحة واإلنتاجية السمكية لبحيرات دلتا نير النيل األربع.
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كقد كجد أف إنتاج بحيرتى ماريكط ك المنزلة القريبتيف مف مناطؽ عمرانية كثيفة نصؼ إنتاج بحيرتى إدكك
كالبرلس المتجاكرتيف لمناطؽ عمراف زراعى أقؿ كثافة كلذلؾ فإف األخيرتيف أقؿ تأث انر بتمكث الصرؼ الصحى
كالصناعي ككذلؾ نشاط الصيد المائى بيما.
التغير في اإلنتاج السمكي لبحيرة ماريوط
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 تنكع ككثافة األسماؾ:
تعد األسماؾ مؤش انر لمتنكع المائى ،حيث يعكس التنكع السمكى مجاالن كاسعان لمظركؼ البيئية بالبحيرات .كذلؾ
فإف األسماؾ ذات تأثير مممكس عمى إنتشار ككفرة األنكاع األخرل المصاحبة ليا.
كنتيجو لمصرؼ ببحيرة ماريكط منذ عاـ  7988كبفعؿ الصيد الجائر فإف غالبية أنكاع األسماؾ األقؿ قدرة
عمى التكاثر كىي غالبان عالية القيمة كأكثر طمبان مثؿ سمؾ البكرل كأنكاع أخرل قد قمت أك اختفت نيائيان مف
البحيرة بينما زادت أنكاع البمطى لتمثؿ حكالى  90بالمائة مف اإلنتاجية السمكية الكمية ليذه البحيرة حاليان .كما
انخفض إنتاج أسماؾ البكرل ببحيرة ماريكط مف  7,6بالمائة مف إنتاجية البحيرة فى أكاخر السبعنيات إلى أقؿ
مف  7بالمائة مع بداية التسعنيات ،كما أف صيد ثعابيف السمؾ عمى كشؾ اإلختفاء كميان.انظر شكؿ()6-7
()7-7
أما فى بحيرة المنزلة فيناؾ إنخفاض ممحكظ فى أنكاع األسماؾ كالطيكر خالؿ العقكد القميمة الماضية .ك
بالنسبة لبحيرة البردكيؿ فقد تغير تركيب اإلنتاج السمكى منذ عاـ  7995حيث انخفضت بصكرة حادة نسب
غالبية األنكاع اإلقتصادية مف اإلنتاج السمكى مثؿ سمؾ الشبكط ك سمؾ القاركص مف  56,5بالمائة فى
الفترة  7988-7982إلى حكالى  7,5بالمائة مف اإلنتاج السمكى الكمى كذلؾ فى عاـ .2007
شكؿ (( – )6-7أ) اإلنتاج السمكى لألنكاع الرئيسية مف بحيرة ماريكط خالؿ الفترة .2005 – 7962

شكؿ (( )7-7ب) اإلنتاج السمكى لألنكاع غير الرئيسية مف بحيرة ماريكط خالؿ الفترة .2005 – 7962
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 2.7.7.7األنظمو البيئية الساحمية كالبحرية:
تتميز البيئة الساحمية ك البحرية فى مصر إلي مكئميف طبيعييف بارزيف كىما المانجركؼ كالشعاب المرجانية
حيث أعمى تنكع بيكلكجي بحرل يمكف أف يكجد .بينما تقع البيئات الساحمية تحت تأثير العديد مف الضغكط
الناتجة عف التنمية السياحية ك العمرانية ك المكانى .
أ.

حالة التنكع البيكلكجى فى البحر المتكسط:

تيدد مجمكعة مف األنشطة البشرية العديد مف التنكع البيكلكجي فى منطقة حكض البحرالمتكسط .فمف بيف
أنكاع الفقاريات البحرية الميددة باإلنقراض :فقمة البحرالمتكسط ،الدلفيف المنقار المشتركة ،دلفيف القصير
المنقار الشائع  ،كالدلفيف المخطط ؛ حكت العنبر ؛ السمحفاة الخضراء  ،السمحفاة الجمدية الظير ك
السالحؼ ضخمة الرأس ؛ األسماؾ الغضركفية ( أسماؾ القرش كالشفنيف كالكيميرا) (UNEP / MAP /
) . MED POL 2005السالحؼ البحرية أيضان كاقعة تحت التيديد بسبب األنشطة البشرية التى تتعرض
ليا طكاؿ دكرة حياتيا ،ككذا تدىكر المكائؿ لشاطئ التعشيش بسبب إستخراج الرماؿ؛ كقكعيا فى معدات
الصيد ،كفقداف مركج األعشاب البحرية كؿ ذلؾ أدل إلى تراجع أعدادىا في البحر األبيض المتكسط،
كاألنشطة السياحية غير المنظمة ،كالتمكث كالنفايات البالستيكية ،كزيادة حركة مركر السفف .كقد أدرجت
السمحفاه ضخمة الرأس ك السالحؼ الخضراء كأنكاع ميددة باإلنقراض مف  ،IUCNبينما تـ سرد
السالحؼ الجمدية الظير ميددة باإلنقراض فى حالة حماية حرجة (UNEP / MAP 2072) .
يكجد ىناؾ محاذير لحالة الحماية لمطيكر البحرية كخاصة مناطؽ التعشيش فى غرب كشرؽ البحر
المتكسط كالتى تتعرض لمعديد مف المخاطر .حيث أنو فى شرؽ البحر المتكسط تتعرض الطيكر البحرية
لممخاطر بسبب فقداف المكائؿ ككذلؾ الصرؼ بمختمؼ أنكاعة عمى البحر ،كتحكؿ المياه كتغير تركيبتيا،
كالتغيرات في النظاـ المائي السنكم ،زيادة المغذيات ،كتغير التيارات المائية ،كمقالب القمامة ،كالتمكث
الكيميائي ،كالصيد(UNEP / MAP 2072) .
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ب .حالة الشعاب المرجانية بالبحر األحمر:
تـ تقييـ أكثر مف  %60مف الشعاب المرجانية بالبحر األحمر كمنظكمة معرضة لمخطر ،كبشكؿ رئيسى
كنتيجو ألنشطة التنمية الساحمية كالصيد الجائر ،كأيضا نتيجة لمتيديد المحتمؿ مف حكادث التمكث البتركلى
فى الجزء الجنكبى مف خميج السكيس كالبحر األحمر كالخميج العربى كالتى تتخذ كممرات مائية تستخدـ
لنقؿ الخاـ خريطة ()7-7
تعتبر ثمثى مناطؽ الشعاب المرجانية بالخميج العربى مناطؽ معرضة لمخطر نتيجة لعبكر أكثر مف %70
مف ناقالت النفط كؿ عاـ بيذه المناطؽ ،إضافة إلى

التمكث الصناعى كالتنمية الساحمية التى تعد

خطرآخر ييدد بعض المناطؽ األخرل 0
ان
تكاجو الشعاب المرجانية المكجكدة بخميج العقبة التدىكر نتيجة لمتأثيرات المرتبطة بالتنمية السياحية
كاألنشطة المصاحبة ليا.
الشعاب المرجانية المكجكدة بالجزء الشمإلى مف البحر األحمر المصرل يمكف أف تعانى مف التغير الكبير
فى درجات الحرارة أك ضعؼ التيارات البحرية كدكراف المياه.
كفيما يخص خميج العقبة فاف  %70مف الشعاب المرجانية المكجكدة بو تتعرض لخطر قميؿ نسبيا مقارنة
باؿ  %70األخرل التى تعتبر معرضة لخطر كبير نسبيان نتيجة ألعماؿ التنمية الساحمية كمف الممكف
القكؿ إف ىذه النسبة تحتمؿ الزيادة نتيجة لكجكد العديد مف المخاطر كالتيديدات األخرل المرتبطة باألنشطة
السياحية كمركر ناقالت النفط كالسفف التجارية .
كفى بعض المناطؽ ذات الكثافة مف الشعاب المرجانية الكبيرة كالتى ال تدار بيئيا بشكؿ مناسب نجد أنيا
تعانى أيضا مف إستخداـ المخاطيؼ كأنشطة الغكص غير المنظمة كاألنشطة البحرية الترفييية األخرل
التى ال تتكافؽ مع الطاقة اإلستيعابية لممكاف ،كقد تتراكح مف بضعة آالؼ حتى تصؿ إلى أكثر مف 70
ألؼ غكصة فى السنة)(SOE 2070
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خريطة ( )1-1تقدير التيديدات والمخاطر الواقعة عمى الشعاب المرجانية فى البحر األحمر :منخفض (أزرق) ،متوسط
(اصفر) ،مترفع (أحمر).

أنشئت محمية أرس محمد الكطنية عاـ  7987لمعمؿ عمى الحفاظ عمى ىذه المكارد كتجنب المشكالت التى
تعمؿ عمى تدىكرىا كتضـ العديد مف األمياؿ الساحمية التى تحتكل عمى الشعاب المرجانية المميزة  0كتعتبر
حالتيا داخؿ مناطؽ المحمية أحسف حاال مقارنة بالمناطؽ الكاقعو خارجيا  0فى بعض المناطؽ المحمية
كغير المعرضة ألنشطة بشرية كثيفة بمغت نسبة نمك الشعاب بيا أكثر مف  %74مقارنة بحكالى  %5فقط
فى المناطؽ األخرل المعرضة لتأثيرات سمبية باإلضافة لزيادة نسبة الشعاب المرجانية الرخكة عمى حساب
الشعاب المرجانية الصمبة فى ىذه المناطؽ.
تـ تسجيؿ العديد مف األجناس كالكائنات البحرية التى تنتمى إلى بيئة الشعاب المرجانية بالبحر األحمر،
فعمى سبيؿ المثاؿ تـ تسجيؿ أكثر مف  7000نكع مف أسماؾ الشعاب المرجانية ،ك 500نكع مف القشريات،
ك 400نكع مف الرخكيات باإلضافة لمئات األنكاع مف الكائنات كاألجناس البحرية األخرل.
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ج.

الحالة العامة لتجمعات المانجركؼ بالبحر األحمر.

يكجد نكعاف مف المانجركؼ بالبحر األحمر :آفيسينيا مارينا ك الريزكفك ار ميكركناتا كيعد اآلفيسينيا مارينا
النكع األكثر إنتشا انر حيث سجؿ فى  28منطقة مختمفة عمى إمتداد ساحؿ البحر األحمر كجزر البحر
األحمر كخميج العقبة بمحميتى نبؽ ك رأس محمد ،بينما سجؿ النكع الثانى الريزكفك ار ميكركناتا فى جنكب
مصر فقط بمناطؽ حاليب ك الشالتيف كحتى مابعد الحدكد المصرية الجنكبية .كأكثر مناطؽ تجمعات
المانجركؼ أىمية ىي جزيرة أبك منقار ،قيصكـ ،كادل الجماؿ ،حماطة كجنكب سفاجو.
يكفر المانجركؼ بيئة جيدة لعدد كبير مف تجمعات الكائنات البحرية مثؿ التنكع الكبير لألسماؾ,
كالقشريات ،كالرخكيات ك الجمد شككيات .كما أف العديد مف الكائنات األرضية مثؿ الطيكر تعيش أك تزكر
تجمعات المانجركؼ إما لمغذاء أك التكاثر .كيجاكر المانجركؼ فى مصر غالبان بيئات أخرل غنية مثؿ بيئة
الشعاب كبيئة الحشائش البحرية .كيعد المانجركؼ مكطف تكاثر لمعديد مف أنكاع األسماؾ اإلقتصادية كما
سجؿ العديد مف األنكاع التى تتبع عددا مف المجمكعات الحية بتجمعات المانجركؼ بالبحر األحمر كىى
حكالى  22نكعان مف األسماؾ 76 ،نكعان مف الطحالب 40 ،نكعان مف الحشرات 82 ،نكعان مف القشريات،
 65نكعان مف الرخكيات ك  77نكعان مف الجمد شككيات.
د.

حالة كمؤشرات الضغكط عمى المنطقة الساحمية كاألنظمة البيئية البحرية

إف نسبة كعدد المحميات البحرية كالساحمية مف النسبة الكمية لممحميات الطبيعية  ،إلى جانب عدد
األجناس كالكائنات كاألنكاع البحرية التى إنقرضت أك معرضة لمخطر كميددة باإلنقراض كنتيجو لمتغييرات
الحادثة فى البيئات كاألنظمة البحرية كالساحمية كتدىكرىا  ،ككذا المكقؼ الحالي لممكائؿ كالبيئات الحساسة
فى المناطؽ البحرية كالساحمية مثؿ بيئات المانجركؼ كالشعاب المرجانية تعتبر كيمكف إستعماليا كمؤشر
لتقييـ الحالة المكجكدة كلمضغكط الكاقعة عمييا.
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 7.7.7.7األنظمة البيئة الصحراكية:

تغطي المكائؿ الجافة ك ذات الرطكبة األقؿ أكثر مف  %90مف مساحة مصر ك تتككف مف أنظمة بيئية
مختمفة ؛ فالصحراء المطمة عمى ساحؿ البحر المتكسط تستقبؿ أعمى معدالت سقكط أمطار في الكطف
(تصؿ إلى  200مؿ سنكيا) ك تتميز بغطاء نباتي مقبكؿ يحتكم عمى أكبر تنكع نباتي  ،ك تأثير تمؾ
األمطار يمتد ألكثر مف  60كـ في عمؽ الصحراء المطمة عمى ساحؿ البحر المتكسط.
تمثؿ الصحراء الغربية ثمثي مساحة جميكرية مصر العربية ( 687ألؼ كـ ) 2ك ىي بيئة قاسية لنمك
النباتات نظ ار لحر صيفيا الشديد (أحيانا تصؿ درجة الح اررة فكؽ الخمسيف درجة مئكية) ،ك كذلؾ لتفاكت
درجات الح اررة عمى مدار اليكـ في الشتاء (تصؿ إلى أعمى مف  70درجة مئكية نيا ار ك تحت الصفر
المئكم ليال)  ،ك ندرة أمطارىا الشديدة.
تعد الكاحات كاحدة مف أىـ الظكاىر البارزة في الصحراء الغربية ك ىي المصدر الرئيسي لمماء ك الخضرة
عبر تمؾ الصحراء ،كقد تأثر اإلستيطاف البشرم ك الحياة النباتية بشكؿ كبير بالنشاط اإلنساني في المنطقة
عبر تاريخيا الطكيؿ ،فقد تحكلت أراضي تمؾ الكاحات إلى مساحات ك حدائؽ مزركعة ،مما أدم إلى
صعكبة التحقؽ مف معرفة نباتاتيا األصمية ك التي كانت مكجكدة طبيعيا قبؿ تدخؿ اإلنساف.
عمى العكس مف ذلؾ فإف ,الصحراء المتآخمة لمبحر األحمر شديدة الجفاؼ ك الغطاء النباتي ليا يمثؿ
نمكذجان لما يجب أف يككف في مثؿ بيئة الصحراء الشرقية ( 227ألؼ كـ ) 2ك التي تحدىا نيايات األكدية
الكاسعة عمى طكؿ الساحؿ حيث تنمك ىناؾ نباتات المنطقة السبخة.
كما تعتبر شبو جزيرة سيناء ( 67ألؼ كـ ) 2كتمة ىائمة مف تككيف صخرم ركيزم يحتكم عمى قمـ كعرة
(مثؿ جبؿ سانت كاتريف) ك أكدية ك بعض الكاحات  ...ك تمثؿ الكدياف ك الجباؿ جماال طبيعيا لكثير مف
مناطؽ الصحراء الشرقية ك سيناء.
سجؿ حكالي  7775نكعان نباتيان في األنظمة البيئية الصحراكية منيا  279نكعان في شماؿ سيناء ،ك 472
نكعان في جنكب سيناء ،ك  278نكعان في الساحؿ الشمالي ،ك  66نكعان في حاليب  ،ك 250نكعان في
252

الصحراء الغربية  ،ك  280نكعان في الصحراء الشرقية ،ارتبطت غالبية تمؾ األنكاع النباتية بالمعارؼ
التقميدية لمسكاف في سيناء ك الساحؿ الشمالي ك الصحراء الغربية ك الشرقية.
في محمية العميد (كاحدة مف محميات مصر الصحراكية) تـ تسجيؿ تنكع بيكلكجي بيا كالتالي  257نكعان
نباتيان (  7متكطف ك  77ميددان ك 77ميددان باإلنقراض) ك  724نكعان مف الحيكانات ( 79نكعان مف الطيكر
نادر ك  70أنكاع مف الثدييات منيا  7متكطف ك  2ميدد
منيا  4متكطف ك  7ميدد عالميا ك  79نكعان ان
بيئيا ك  242نكعان مف الحشرات 2 ،نكع منيـ ميدد باإلنقراض  .....ىذا باإلضافة إلى كجكد بعض
المصادر الكراثية كالقطف البرم في سيكة.
كفي محمية كادم العالقي يتمثؿ التنكع البيكلكجي في  779نكعان نباتيان ،كقد إنقرض منيـ  98نكعان ما بيف
 2000ك  ،2006ك تدىكرت الحالة البيئية لعدد  6أنكاع أخرل بسبب الرعي الجائر ك العشكائي ،ك يكجد
 75نكعان ثدييان منيـ الكبش األركم ك الغزاؿ ك الضبع ك قط الرماؿ ك الثعمب ك األرنب الجبمي ك ابف آكل
ك الحمار البرم ،إضافة إلى  700نكع مف الطيكر  ...ىذا ك قد شكىد آلخر مرة النعاـ في عاـ 7992ـ.
ك في محمية سيكة تشتمؿ السجالت الخاصة بالتنكع البيكلكجي عمى  57نكعان مف النباتات ك  28نكعان مف
الثدييات منيا ثمانية مف األنكاع النادرة الميددة باإلنقراض (الفيد ك الضبع المخطط ك الغزاؿ المصرم ك
الغزاؿ األبيض ك الثعمب األحمر ك القط البرم ك ثعمب الفنؾ) ك  72نكعان مف الزكاحؼ ك  764نكعان مف
الطيكر ك  76نكعان مف الحشرات إضافة إلى عدد كبير مف الالفقاريات.
ك في محمية كادم الجماؿ  -حماطة سجؿ عدد  740نكعان مف النباتات منيا  72نكعان يستخدـ في الطب
التقميدم ك  24نكعان مف الثدييات ك  29نكعان مف الزكاحؼ ك البرمائيات ك  45نكعان مف الطيكر.
ىناؾ مؤشرات تدؿ عمى فقد التنكع البيكلكجي في البيئات الصحراكية ،فعمى سبيؿ المثاؿ كصؿ معدؿ الفقد
في النباتات إلى  %40في محمية كادم العالقي خالؿ الػ  20سنة األخيرة نتيجة إلى زيادة الجفاؼ الذم
قمؿ مف قدرة النباتات عمى التكاثر ك الذم أثر بدكره عمى الحيكانات الرعكية .
ك ىناؾ أمثمة أخرل عمى فقد التنكع البيكلكجي حيث لـ يشاىد الفيد الصياد خالؿ العقديف األخيريف في
الصحراء الغربية  ...باإلضافة إلى أف الصحارم المصرية كانت حتى منتصؼ األربعينيات مف القرف
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الماضي مكئال لعدد  6مف األنكاع الثديية الكبيرة ك تعرؼ بالظباء مثؿ غزاؿ الجبؿ ك الغزاؿ العفرم ك
الميا أبك حراب (مقكس القرنيف) ك غزاؿ الريـ ك البقر الكحشي (الظبي لكلبي القركف) ك الحمار البرم
األفريقي ،إال أنو نتيجة ألنشطة الصيد ك الجفاؼ اختفى تماما كؿ مف غزاؿ الجبؿ ك الميا أبك حراب
مقكس القركف ك البقر الكحشي ك الحمار البرم األفريقي،أما الغزاؿ العفرم ك غزاؿ الريـ فيما ميدداف
باإلنقراض ،الغزاؿ العفرم منتشر بشكؿ كاسع مقارنة بغزاؿ الريـ ك الذم تـ رصده فقط في أماكف محدكدة
بالصحراء الغربية بالقرب مف كاحة سيكة.
ك الجدير بالذكر أف الغزاؿ العفرم شكىد في  77محمية ك ىى كادم الجماؿ  -سيكة  -الصحراء البيضاء
 عمبة -كادم الرياف  -كادم العالقي  -األسيكطي  -سانت كاتريف  -دجمة  -نبؽ -طابا. مؤشرات حالة التنكع البيكلكجي لألنظمة البيئية الصحراكية:

يتميز الغزاؿ العفرم بقدرتو عمى التكيؼ مع ظركؼ الصحراء القاسية لذلؾ فإنو يعد كاحدا مف المؤشرات
عمى حالة التنكع البيكلكجي في األنظمة البيئية لمصحارل المصرية ،ك يكضح مؤشر النشاط  -الناتج عف
كبير في
أعماؿ الرصد الذم تـ في جنكب سيناء خالؿ الفترة مف عاـ  2006إلى عاـ  - 2070إنخفاضان ان
نشاط الغزالف في مختمؼ مناطؽ الدراسة في عاـ  2070مقارنة باألعكاـ السابقة خاصة في المناطؽ
الشمالية مف الدراسة ك التي كانت تعد مف أىـ مناطؽ تكاجد الغزاؿ.
4.7.7.7النظـ البيئية الجبمية:
تتركز المناطؽ الجبمية في ثالثة أماكف في مصر :جنكب سيناءكشرؽ العكينات كالبحر األحمر كعمبة.كىي
تغطى  % 0,7مف مساحة مصر ك تتميز بتنكع بيكلكجي فريد ،كال سيما النباتات بسبب مجمكعة متنكعة
مف المكائؿ الطبيعية المتميزة بكجكد الجفاؼ كالتدرج فى درجة الح اررة الناتج مف اإلرتفاع عف سطح البحر،
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كالمكائؿ المختمفة مثؿ قمـ الجباؿ ,الصدكع ،المنحدرات الجبمية ،الكدياف الصحراكية،الكدياف الجبمية
كالكيكؼ.
تـ تكثيؽ أكثر مف  600نكع مف النباتات في المناطؽ الجبمية;  70منيا فقدكا أصمية كأنكاع ميددة
باإلنقراض في منطقة عمبة ك جباؿ سانت كاتريف) .مجمكعات تصنيفية مختمفة حتى اآلف سجمت في
األنظمة اإليككلكجية الجبمية 472 :نكعا مف النباتات (بما فييا  79نكعان مستكطف ك  740مف النباتات
الطبية) 47 ،نكعان مف الثدييات ك 76مف الزكاحؼ 50 ,مف الطيكر 77 ,مف الفراشات في جباؿ سانت
كاتريف;  767نكعا مف النباتات في جباؿ الصحراء الشرقية;  458نكعا مف النباتات ( 7منيـ مستكطف)
 76مف الثدييات 78 ,مف الزكاحؼ كالبرمائيات ك  60مف الطيكر فى منطقة عمبة; ك 750نكعان مف
النباتات في حماطة; ك  77نكعان مف النباتات ( 40نكعا انقرضت في السنكات اؿ  20الماضية) ,ك 72
مف الثدييات ,ك 72مف الزكاحؼ ك 70مف الطيكر ك  24مف الالفقاريات في جباؿ شرؽ العكينات" ك 64
نكعان مف النباتات في منطقة الجمؼ الكبير .أكثر الثدييات المألكفة فى المناطؽ الجبمية ىى :الغزاؿ النحيؿ
القركف ،الكعؿ النكبي ) ، (Capra nubianaالقطة البرية ( ،)Felissilvestrisقط األدغاؿ
( ،)Felischausأـ ريشات  ,(Caracal caracal),الكبر الصخرم ( ،)Procaviacapensisالقنفذ ك
نسر األكزكف.
 5.7.7.7التنكع البيكلكجي الزراعي:
يشير التنكع البيكلكجي الزراعي إلى تنكع جميع الكائنات الحية التي تعيش في األراضي الزراعية كالتى
تستخدـ بشكؿ مباشر أك غير مباشر في اإلنتاج الغذائي كالزراعي .تمعب الحياة البرية دك ار ىاما في
الزراعة في التمقيح كحفظ التكازف االيككلكجي .تتركز معظـ األراضي المزركعة في مصر في كادم النيؿ
كالدلتا ( %80مف إجمإلى األراضى المزركعة) .ىناؾ أيضا مساحات صغيرة مزركعة في شماؿ سيناء
ككاحات الصحراء الغربية التي يتـ رييا بالمياه الجكفية  .تتركز أغمب المراكز الحضرية كتتركز حكؿ كادم
النيؿ في الدلتا مع المستكطنات الصغيرة في المناطؽ الساحمية.
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تعتمد معظـ المحاصيؿ النباتية المصرية فى إنتاجيا كميان أك جزئيان عمى تمقيح الحشرات .قدرت خسائر
اإلقتصاد المصرم بنحك  77,5مميار جنيو سنكيان بسبب إستخداـ المبيدات الحشرية التي تسيـ في فقداف
الممقحات.
أدل اإلفراط في إستخداـ األسمدة كالمبيدات الحشرية إلى إختفاء أىمية التنكع البيكلكجي الزراعي مثؿ
البكمة ،الممقحات .فقد زاد إستخداـ األسمدة مف  707,400طف في  2007إلى  996,000طف في
 2007ك  4000,000طف في  .2005فقدت األراضي الزراعية بسبب المستكطنات البشرية حكالي
 286,000فداف كذلؾ مف عاـ  7990إلى عاـ  ;7996إضافة إلى فقد  47,700فداف كؿ سنة.
باإلضافة إلى ذلؾ فإف إدخاؿ األصناؼ ذات العكائد العالية كاإلستخداـ عمى نطاؽ كاسع أدل إلى إىماؿ
كاختفاء األصناؼ التقميدية كتآكؿ التنكع الكراثي النباتي أما بالنسبة إلى المحاصيؿ .فتعتمد مصر في
الكقت الحاضر عمى  4محاصيؿ (القمح كالذرة كاالرز كالبطاطس) لتغطية  %50مف الطعاـ النباتي ك 74
نكعان مف الطيكر كالثدييات لمحصكؿ عمى %90مف البركتينات الحيكانية .كتعد األنكاع الغريبة الغازية مثؿ
سكسة النخيؿ كالحشائش الغازية ىي أيضا مصدر قمؽ كبير.
 2.7.7حالة كاتجاىات تنكع األنكاع:
مصر غنية كمتنكعة بالكائنات الحية ؛ كمكقعيا الجغرافي الفريد عند ممتقى العديد مف المناطؽ الجغرافية
البيكلكجية ،فضال عف مجمكعة كبيرة كمتنكعة مف المناظر الطبيعية كتنكع المكائؿ يدعـ األنكاع المختمفة
تبعا لذلؾ .المكائؿ األ عظـ مف حيث التنكع النباتى كالحيكانى ،أك بشكؿ غير رسمي "البقع الساخنة لمتنكع
البيكلكجي" فى مصر ،غالبا ىى مناطؽ جباؿ جنكب سيناء ،كمنطقة جبؿ عمبة ،كالمنطقة المطمة عمى
البحر المتكسط كالصحراء الساحمية غرب اإلسكندرية .نيرالنيؿ نفسو كبحيرات الدلتا تدعـ كجكد عدد كبير
مف األنكاع .كمع ذلؾ ،فإف ثراء األنكاع مف الشعاب المرجانية في البحر األحمر ال مثيؿ ليا في مصر.
عمى الرغـ مف ككنيا كاقعة تحت ىيمنة الصحراء كالجفاؼ ،يحتكل التنكع البيكلكجي في مصر عمى
747مف األنكاع الفريدة ذات األىمية العالمية ،باإلضافة إلى أنكاع ذات تكزيع جغرافي محدكد فى بعض
المناطؽ "الكاحات ،جبؿ عمبة كجباؿ سيناء" ،فضال عف األنكاع المستكطنة .يسكف مصر أكثر مف
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 22000نكع نباتى كحيكانى ،كثير منيا عمى درجة عالية مف مقاكمة الجفاؼ كاألمراض ،بما في ذلؾ
 7702مف النباتات المزىرة ( 62متكطف ك  2ميدد باإلنقراض) 800 ،نكع مف النباتات الالزىرية ك 777
مف الثدييات ( 40ميدد باإلنقراض)  480 ،مف الطيكر ( 26ميدد باإلنقراض) 709 ،مف الزكاحؼ (27
ميدد باإلنقراض) ،أكثر مف  7000نكع مف األسماؾ 800 ،مف الرخكيات ك  7000مف القشريات ،كأكثر
مف  725نكعان مف الشعاب المرجانية 75000-70000 ،مف الحشرات (بما في ذلؾ  67مف الفراشات)
باإلضافة إلى اآلالؼ مف الطحالب كالفطريات كالبكتيريا كالفيركسات .تـ العثكر عمى جزء كبير مف ىذه
األنكاع في المناطؽ المحمية المعينة عمى الصعيد الكطني.
تمثؿ بعض األنكاع النباتية كالحيكانية الفترات القديمة فى مصر حيث استمرت تمؾ األنكاع عمى حالتيا مف
فترات زمنية قديمة حيث كانت حالة البيئة مختمفة تماما عف الكضع الراىف كتمثؿ تمؾ األنكاع عصكر
مختمفة .كلكف بتغير الظركؼ البيئية كزيادة الجفاؼ ،مما أدل إلى تغير تركيبة العشائر كالمجتمعات كنقص
أعدادىا كبقاء أعداد أقؿ فى مكاقعيا الطبيعية .كعمى سبيؿ المثاؿ ،عشائر قميمة مف معراة البذكر مثؿ
أشجار العرر مازاؿ مكجكد منيا أعداد بسيطة مكجكدة فى منطقة منخفض القطارة بالصحراء الغربية،
ككذلؾ فى شماؿ سيناء ،كلكنيا فى حالة سيئة مف الحماية قد تصؿ إلى حافة اإلنقراض.
تـ تسجيؿ األنكاع النباتية البرية فى مصر فى العديد مف المراجع العممية .كبعض المراجع صنفتيا فى
 2727نكع نباتى ككذلؾ  757أنكاع متفرعة (تحت األنكاع – شكؿ – شكؿ مختمؼ) مف األنكاع األصمية
كالمتجنسة مف النباتات الكعائية ،باإلضافة إلى  758نكع مف الطحالب كالصرخصيات .يقتصر جزء كبير
مف ىذا التنكع عمى المناطؽ الرطبة  :البحر المتكسط ،شبو جزيرة سيناء كجبؿ عمبة  ،سمسمة الجباؿ التي
تدعـ غابات األكاسيا .في حيف ال حصر ليا عمى ىامش شماؿ البحر المتكسط ،الصحراء الغربية ىي
أفقر المناطؽ في البالد مف حيث التنكع النباتي ( El Hadidi and Hosni, 7996 and Boulos,
 . )7999-2005تـ تكثيؽ الغطاء النباتي فى مصر بشكؿ جيد في العديد مف األطركحات كاألكراؽ
العممية كالتقارير .كمع ذلؾ  ،ليس ىناؾ قائمة لمطحالب كالنباتات الزراعية في مصر  ،كلكف كتقدير
تقريبي فإف تنكع الطحالب يقارب  7500نكع  ،عمى حيف أف التنكع الزراعي يقارب  2700نكع باإلضافة
إلى  7000نكع مف األنكاع المزركعة لمزينة .كبالتالي  ،يجب أف تككف أكلكية التركيز فى الدراسات
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المستقبمية عمى الطحالب كالتنكع البيكلكجي الزراعي مف أجؿ إعداد قكائـ اإلختيار لمكصكؿ لكمتا
المجمكعتيف مف النباتات.
يكجد عدد قميؿ مف المراجع التى تطرقت لتصنيؼ النباتات المصرية كفقان لحالة الحماية الخاصة بيا.
 7.2.7.7التنكع الحيكل فى المياه العذبة
الكائنات التى تعيش فى مياه البحيرات بشماؿ الدلتا ىى خميط مف كائنات المياه المالحة كالمياه العذبة.
تمثؿ أنكاع أسماؾ البمطى الجزء األكبر مف الصيد فى المياه العذبة .تسكف الكثير مف األنكاع النيرية تمؾ
البحيرات مثؿ :البياض كالحكت كقشر البياض كالبنى كالقرمكط ككمب السمؾ .ككثير مف األنكاع البحرية
تستطيع أ ف تتعايش فى المياه العذبة التى تتكاجد فى بحيرات الدلتا مثؿ البكرل كثعباف السمؾ كالمكت
كسمؾ مكسى كالقاركس كالجمبرل .كقد اختفى الكثير مف أنكاع أسماؾ المياه المالحة مف بحيرات الدلتا فى
السنكات األخيرة.
تكزيع األنكاع الميددة باإلنقراض فى بيئات المياه العذبة غير معركؼ بشكؿ جيد .كلكف التقييـ اإلقميمى
لمنطقة حكض البحر المتكسط أظير أف أنكاع المياه العذبة بشكؿ عاـ معرضة لخطر اإلنقراض بشكؿ
أكبر مف األنكاع األرضية ( .)Smith and Darwall 2006, Stein and others 200كقد أظير
التقييـ أف  877نكعان يتبعكف خمس مجمكعات تصنيفية مف أنكاع المياه العذبة بشماؿ أفريقيا أف:
أ .تتركز أنكاع المياه العذبة فى منطقة المغرب بالبحر المتكسط كنير النيؿ بمصر.
ب 247 .نكعان يمثمكف  %28,2مف أنكاع المياه العذبة بشماؿ أفريقيا ميددة باإلنقراض ،بينما %9,5
قريبيف مف التيديد بخطر اإلنقراض ك  %74,7ال تتكفر عنيـ معمكمات.
ج 78 .نكعان يمثمكف  %2مف أنكاع المياه العذبة إنقرضت عمى مستكل العالـ (نكع مف أسماؾ السالمكف
المتكطنة كىك  Salmo pallaryiك 77نكعان مف الرخكيات) 72 .نكعان أل  % 4مف األنكاع
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إنقرضت عمى مستكل المنطقة ( 27نكعان مف األسماؾ ك نكعاف مف الرخكيات ك  6أنكاع مف
الرعاشات ككاحد مف النباتات المائية).
د .يمثؿ نير النيؿ منطقة تـ بيا إنقراض الكثير مف أنكاع المياه العذبة فى شماؿ أفريقيا ( 28نكعان تـ
رصد إنقراضيـ عمى مستكل العالـ أك اإلقميـ) مثؿ  27نكعان مف أسماؾ المياه العذبة ك نكعاف مف
الرعاشات كنكعاف مف الرخكيات.
ق .حكالى نصؼ عدد األنكاع المتكطنة ( 94نكعان مف مجمكع  )799ميددة باإلنقراض.
ك .حكض نير النيؿ كخاصة الجزء األدنى مف النير يمثؿ أحد المناطؽ الثالث ذات أكبر عدد مف
أنكاع المياه العذبة .كالمنطقة تمثؿ أىمية كبيرة لػ  %77مف األنكاع الميددة باإلنقراض ( 72نكعان
كتحت نكع) منيا  27نكعان مف أسماؾ المياه العذبة ك 6أنكاع مف النباتات المائية كنكع مف الرخكيات
ك 4أنكاع مف الرعاشات .ىذا كتشمؿ شبكة المحميات الطبيعية الحالية جزءان كبيانر مف المنطقة
المذككرة.
 2.2.7.7التنكع فى األنكاع الساحمية ك البحرية :
تتميز البيئة الساحمية ك البحرية المصرية مف خالؿ البيئات ك المكائؿ المحددة ككذلؾ األنكاع الميددة
كخاصة الثدييات البحرية ( 77نكعا) ،كالسالحؼ البحرية( 4أنكاع) ،كأسماؾ القرش (أكثر مف 20نكعا)،
كخيار البحر ،كنكع خاص مف ذكات الصدفتيف(المحار) ،كالشعاب المرجانية ،أشجار المانجركؼ أك الشكرل
،كالعديد مف الطيكر (النكارس العجمة  ،صقر الغركب  ،العقاب النسارل) .ىذا باإلضافة إلى التنكع
البيكلكجي اليائؿ (أكثر مف 5000نكع) ،بما في ذلؾ  800نكع مف الطحالب كاألعشاب كالحشائش البحرية
209 ،نكعا مف الشعاب المرجانية  ،كأكثر مف  800نكع مف الرخكيات  600 ،نكع مف القشريات  ،ك 750
نكعا مف الجمد شككيات  ،باإلضافة إلى مئات مف األنكاع التي لـ يتـ إكتشافيا حتى اآلف كخاصة في
المنطقة اإلقتصادية الخالصة في كؿ مف البحر األحمر كالبحر المتكسط.
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أ.

حالة األنكاع البحرية المحمية بالبحر المتكسط:

حالة األنكاع البحرية بالبحر المتكسط بالمنطقة ما بيف جنكب أكركبا كشماؿ أفريقياىى ما بيف الحرجة إلى
الميددة باإلنقراض،منيا ما يقرب مف 79نكعان مف الحكتيػات منيػا  8أنػكاع شػائعة الكجػكد (حػكت الزعنفػة،
حػػكت العنبػػر ،الػػدلفيف المخطػػط  ،الػػدلفيف ريسػػك  ،الحػػكت طكيػػؿ الزعنفػػة  ،الػػدلفيف ذك األنػػؼ القػػاركرة ،
الدلفيف الشائع ،الحكتككفييو ذك المنقار) ،كبينما تكجد  4أنكاع عرضية أك ال تكجػد إال فػى أمػاكف معينػة
مػػف البحػػر المتكسػػط كىػػى (حػػكت المنػػؾ  ،الحػػكت القاتػػؿ ،الحػػكت القاتػػؿ الكػػاذب  ،الػػدلفيف المسػػنف )،
باإلض ػػافة إل ػػى 6أنػ ػكاع ازئػ ػرة كي ػػتـ مش ػػاىدتيا م ػػف قبي ػػؿ الص ػػدفة ،كى ػػى ال تفض ػػؿ التكاج ػػد بمي ػػاه البح ػػر
المتكس ػػط  ،كلك ػػف ش ػػكىدت بص ػػكرة ن ػػادرة خ ػػالؿ ال ػ ػ  720س ػػنة الماض ػػية (م ػػف بيني ػػا الحيت ػػاف الح ػػدباء).
ىناؾ عدد قميؿ مف األنكاع الميددة باإلنقراض فقمة راىب البحر المتكسط  ،بمح البحر المتكسػط  ،البػكرم
 ،الدنيس ك فالمنغك الكبرل .كما كجدت في ىذا النظاـ البيئػي السػالحؼ البحريػة كبيػرة الػرأس ،السػالحؼ
الخضراء كالسالحؼ جمدية الظير.
عمى الرغـ مف أف حكض البحر المتكسط كثيؼ فى تنكعو البيكلكجي  ،إال أف الكثير مف األنكاع ميددة مف
جراء مجمكعة األنشطة البشرية .مف بيف أنكاع الفقاريات البحرية الميددة باإلنقراض :فقمة راىب البحر
المتكسط ؛ الدلفيف ذك المنقار القاركرة الشائع  ،الدكلفيف قصير المنقار  ،ك الدكلفيف المخطط ؛ حكت
العنبر؛ السمحفاة الخضراء ،السمحفاة جمدية الظير ك السالحؼ كبيرة الرأس ؛ باإلضافة إلى األسماؾ
الغضركفية(أسماؾ القرش كأسماؾ الرال ك الكميرا) (برنامج األمـ المتحدة لمبيئة.)2005،
كقد كجد أف السالحؼ البحرية معرضة طكاؿ دكرة حياتيا لألنشطة البشرية .كالتى تساىـ فى تراجع أعدادىا
في البحر المتكسط كمف ىذه األنشطة  :اإلستغالؿ فى الماضي ؛الكقكع في شباؾ الصيد ،كفقداف مركج
الحشائش البحرية كالتي ىى بمثابة مصدر التغذية لمسالحؼ البحرية ؛ تدىكر بيئات التعشيش الساحمية
بسبب  :إستخراج الرماؿ ،كالسياحة ،كالتمكث الضكئي؛ التمكث بالنفايات البالستيكية؛ كزيادة حركة السفف.
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ما يقرب مف 2500سمحفاة بحرية تقع فى الصيد العرضي سنكيا بكاسطة مصائد األسماؾ كذلؾ بشباؾ
الجرب منطقة شرؽ البحر األدرياتيكي كأكثر مف 4000سمحفاة بحرية تـ صيدىا بكاسطة مصائد األسماؾ
اإليطالية .
كقد أدرجت السمحفاة كبيرة الرأس كالسالحؼ الخضراء عمى قائمة اإلتحاد الدكلى لصكف الطبيعة IUCN
لألنكاع الميددة باإلنقراض ،بينما يتـ إدراج السالحؼ جمدية الظير فى القائمة الحرجة لألنكاع الميددة
باإلنقراض .
تـ تسجيؿ السالحؼ كبيرة الرأس  ،كجمدية الظير كالسالحؼ الخضراء في المنطقة.في حيف أف تظؿ كبيرة
الرأس كفيرة نسبيا  ،كيبدك أنيا قد شبو ىجرت الحكض الغربي لمبحر المتكسط  .النكعاف اآلخراف أصبحت
نادرة عمى نحك متزايد.
سجمت مكاقع التعشيش لمسالحؼ الخضراء العاشبة كالمياجرة في قبرص كتركيا كسكريا كمصر كلبناف
كاسرائيؿ ،كىناؾ ما يقرب مف 2000فقط مف اإلناث تعشش في ىذه المكاقع  ،كىذا العدد آخذ في
اإلنخفاض.
المكاقع اليامة لتعشيش السمحفاة كبيرة الرأس ىي :سكاحؿ اليكناف كتركيا ،كعمى عدد مف جزر البحر
المتكسط  ،كفي تكنس كليبيا كمصر ك عمى طكؿ ساحؿ شماؿ إفريقيا .بينما السمحفاة جمدية الظير نادرة
الكجكد في البحر المتكسط كليس ليا مكاقع تعشيش دائمة  ،كاف كانت ىناؾ بعض تسجيالت لمتكاثر
بإسرائيؿ كصقمية.
ب .حالة أنكاع الشعاب المرجانية بالبحر األحمر
يتركز أعمى تنكع معركؼ لألجناس فى األنظمة البيئية البحرية فى بيئة الشعاب المرجانية  ،فطريقة نمكىا
الرأسى كتركيباتيا تعطى فرصة كبيرة لكجكد تنكع ىائؿ مف األجناس لمتكاجد فييا كالعيش داخميا 0إف
الشعاب المرجانية تتميز بالنمك الجيد كبخاصة في المناطؽ الشمالية كالكسطى مف البحر األحمر( بالقرب
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مف كعمى سكاحؿ مصر كالسعكدية كالسكداف)  ،أيضا مع كجكد الكثير مف التراكيب لبيئات الشعاب
المرجانية المختمفة القريبة مف الشكاطىء كالجزر البحرية باإلضافة لمحاجز المرجانى الحافى عمى السكاحؿ.
كاذا ما اتجينا جنكبان ،فإننا نجد أف نمكات الشعاب المرجانية تقؿ نكعان ما نتيجو لكجكد تدفؽ لمتيارات
البحرية كالمياه المحممة بالعناصر الغذائية حيث تمتقى مياه المحيط اليندل بالبحر األحمر 0كبشكؿ عاـ
فإف الكائنات البحرية المكجكدة ببيئة الشعاب المرجانية لمبحر األحمر تتميز بظاىرة محمية عالية ككبيرة
مف حيث تكاجدىا فى ىذه المنطقة فقط مف العالـ  ،فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أنو مف اجمإلى عدد أنكاع
أسماؾ الشعاب المرجانية المسجمة عالميا كالتى تبمغ حكالى  7200نكع يكجد حكالى  %70مف ىذه
األنكاع فقط فى البحر األحمر كالتى ال تكجد فى أل مكاف أخر مف العالـ  0كقد تـ تسجيؿ حكالى 700
نكع مف الشعاب المرجانية فى البحر األحمر  0كيضـ الجزء المصرل مف البحر االحمر 200نكع مف
الشعاب المرجانية الصمبة التككف كالتى تشكؿ الحاجز المرجانى ،كىى تنتمى إلى  50جنسان مختمفان 0كتمثؿ
ىذه النسبة أربعة أضعاؼ مثيالتيا فى البحر الكاريبى ،كلكف يمكف مقارنتيا بالنسب المكجكدة بتنكع
الشعاب المرجانية فى جزر المالديؼ أك جزر سيشيؿ بالمحيط اليندل.
ج.

حالة أنكاع نبات المانجركؼ فى البحر األحمر

تـ تسجيؿ العديد مف المجتمعات األحيائية كىى :مايزيد عمى  22نكعان مف األسماؾ 76 ،نكعان مف
الطحالب 40 ،نكعان مف الحشرات 82 ،نكعان مف القشريات 65 ،نكعان مف الرخكيات ك  77نكعان مف الجمد
شككيات .مع ذلؾ فإ ف تنكع الحيكانات الالفقارية (القشريات كالرخكيات كأنكاع شككيات الجمد) ذكرت فى
تقرير عاـ  2006أنيا ( 27جنسان) كىى أقؿ مما ذكر فى تقرير عاـ  77( 2002جنسان)  ،فى حيف أف
مساحة غطاء الشعاب المرجانية فى المناطؽ المتاخمة لغابات المانجركؼ لـ تتغير.
7.2.7.7حالة كمؤشرات الضغكط الخاصة باألنكاع كالمجمكعات التصنيفية الميددة
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لكى نستطيع إستيعاب اإلتجاىات الخاصة بخطر اإلنقراض ،يجب بدءان تقييـ حالة الصكف كالحماية
الخاصة بكؿ مجمكعة تصنيفية عمى فترات منتظمة كبشكؿ دكرل.
تعتبر محاكالت تقييـ صكف التنكع البيكلكجى فى مصر محاكالت غير متكاممة كمتفرقة إلى حد ما ،فقد تـ
القياـ بمحاكالت عديدة الغرض منيا تككيف صكرة متكاممة لجيكد صكف التنكع البيكلكجى الخاصة بكؿ
مجمكعة تصنيفية فى مصر كبداخؿ مناطؽ المحميات الطبيعية.
بنياية عاـ  2072تكفرت التقييمات الخاصة بصكف التنكع البييكلكجى لممجمكعات التصنيفية التالية :
الثدييات  777نكعان  ،الحشرات كخصكصا الفراشات  67نكعان  40 ،نكعان مف الحشرات اآلكمو لمحكـ،
 4انكاع مف العائالت النباتية ( Apocyanaceae: 22 species, Euphorbiaceae: 57 species,
 )Primulaceaa: 9 species and Amaranthaceae: 25 speciesمما يعد مؤش انر عمى تزايد
خطر التيديد باإلنقراض.
 4.2.7.7القائمة الحمراء لألنكاع الميددة باإلنقراض
تحتكل القائمة المصرية لألنكاع الميددة باإلنقراض حاليا عمى أربع مجمكعات رئيسية مف الحيكانات،
باإلضافة ألربعة أخرل مف النباتات طبقا لجدكؿ .2070
أ .الثدييات  :العدد الكمى لألنكاع المسجمة فى مصر حكالى  777نكعان  ،مقسمة طبقا لمشكؿ ()70-7
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واقعة تحت ضغوط
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نقص بيانات

36
شكل ( )70-1شكل  :71القائمة الحمراء لمثدييات ( 777نوعاً)

 40نكعان مف إجمإلى أنكاع الثدييات المسجمة فى مصر(  777نكعان( ضمف القائمة الحمراء الخاصة

باإلتحاد الدكلى لصكف الطبيعة مما يشكؿ تقريبا أكثر مف ثمث العدد اإلجمإلى لمثدييات المصرية المسجمة.
يتكقع تقرير البيئة العالمى أف ربع عدد الثدييات عمى مستكل العالـ سيصبح ميددان بخطر اإلنقراض فى

غضكف  70عامان عمى األكثر .كفى مصر أنكاع عديدة مف الثدييات البرية كالصحراكية أصبحت منقرضة
بالفعؿ خالؿ النصؼ الثانى مف القرف العشريف.
ب .الحشرات :
 الف ارشات :العدد اإلجمإلى المسجؿ فى مصر  67نكعان كمكضح بالتصنيؼ ضمف شكؿ
()77-7
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شكل ( )77-1تصنيف القائمة الحمراء لمفراشات ( 21نوعاً)

جدول ( )1-1حالة واتجاه تجمع فراشة سيناء الزرقاء القزمة
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العدد
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75

2077 2070
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 الرعاشات  :Odonataالعدد اإلجمإلى المدرج فى القائمة المصرية  40نكعان كتـ تصنيؼ حالتة
فى شكؿ (.)72-7
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شكل ( )71-1القائمة الحمراء لمرعاشات ( 40نوعاً)

ج .الطيور :العدد اإلجمإلى لمقائمة الحمراء المصرية لمطيكر  47نكعان كتصنيفيا مدرج فى شكؿ (-7
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تهديد متوسط
شبة مهدده
11

واقعة تحت ضغوط
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شكل ( )71-1القائمة الحمراء لمطيور
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د .النباتات:
 الدفمية :Apocynaceaeالعدد اإلجمإلى لمقائمة الحمراء المصرية  22نكعان كتصنيفو مدرج فى
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شكل ( )74-1القائمة الحمراء المصرية لعائمة دفيمة  11نوعاً

 العائمة المبنية :Euphorbiaceaeالعدد اإلجمإلى لمقائمة الحمراء المصرية  57نكعان كتصنيفو
مدرج فى شكؿ (.)75-7
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15
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شكل ( )72-1القائمة الحمراء المصرية لمعائمة المبنية  27نوعاً
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 العائمة الربيعية  :Primulaceaaالعدد اإلجمإلى لمقائمة الحمراء المصرية  9أنكاع كتصنيفو
مدرج فى شكؿ (.)76-7
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شكل ( )72-1القائمة الحمراء المصرية لمعائمة الربيعية  8أنواع

طيفية  :Amaranthaceaeالعدد اإلجمإلى لمقائمة الحمراء المصرية  25نكعان
 العائمة القُ َ
كتصنيفو مدرج فى شكؿ (.)77-7
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شكل ( )71-1القائمة الحمراء المصرية لمعائمة القطيفية  12نوعاً
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اعتبا انر مف عاـ  2070تـ تقييـ 764 :مف األنكاع ( الجدكؿ  . ) 4مف ىذه األنكاع يعد  : 47منيا
(  752نكعان) ميددة بخطر اإلنقراض .بيف الثدييات التى تـ إختيارىا كالحشرات ك المجمكعات النباتية ،
يمكف اعتبار مف  : 25إلى  : 70مف ىذه األنكاع ميدد حاليا بخطر اإلنقراض  ،كتعد العائمة النباتية
 Euphorbiaceaأكثرىا تعرضان لمخطر األكبر.
المهددة باإلنقراض

القائمة الحمراء

مهدده جدا

40

تهديد متوسط

35

شبة مهدده

30

واقعة تحت ضغوط

25

لم يتم التقييم

20
No°

نقص بيانات

15
10
5
0

التصنيف
شكل ( )79-1يوضح المجموعات التصنيفية النباتية والحيوانية المختمفة التى تم تقييميا طبقا لمفائمة الحمراء

كمف بيف األنكاع الميددة كذلؾ ،الثدييات كالفراشات كالحشرات كالطيكر كالدفميات ،اEuphorbiacea
 Amaranthace ، Primulaceaa،كالتى تـ تقييميا بالنسب التالية : 60 ، : 50 ، : 25 ،: 77
 : 44 ،: 70 ،: 40 ،ك .: 76
مف المتكقع أف نحك ربع الثدييات فى العالـ سكؼ تتعرض لمخطر خالؿ السنكات اؿ ثالثيف المقبمة طبقان
لتقارير البيئية العالمية.
في مصر ىناؾ العديد مف أنكاع الثدييات الصحراكية إنقرضت بالفعؿ خالؿ النصؼ األكؿ مف القرف
العشريف .
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كمع ذلؾ ،فإف تقييـ تأثير التدخالت لمحفاظ عمى ىذه األنكاع مف خطر اإلنقراض ال يمكف تقييميا بسيكلة
لعدـ كجكد برامج لمرصد عمى مدل فترة معينة كطكيمة مف الزمف.
كتجرل حاليا العديد مف الجيكد لمتعرؼ عمى بقية المجمكعات مثؿ  :الزكاحؼ ك بقية األنكاع النباتية  ،ك
بقية أنكاع الحشرات  ،كغيرىا مف المجمكعات االخرل.
جدول( )4-1حالة تصنيف القائمة الحمراء المصرية

طيفية
القُ َ

Amaranthaceae

الربيعية

Primulaceaa

المبنية

Euphorbiacea

دفمية

الطيور
Apocynaceae

Birds

الرعاشات

Odonata

الفراشات

Butterflies

الثدييات

الحمراء
Mammals

تصنيف القائمة

Category

1
1

7

1

1

2

1

7

77

EN

2

1

11

1

70

70

74

14

VU

72

77

77

77

71

12

NT

77

1

2

1

2
7
8

1

72

72

DD

species

12

species

8

species

27

species

species
11

41

species

40

species

21

species

777

 EN: Endangeredميدد باإلنقراض

74

17

NE

Total

 VU:ميدد جدان

LC

CR: Critically Endangered

 LC: Least Concernedشبو ميدد ;NT: Near Threatened

تيديد متكسط Vulnerable

نقص بيانات  DD: Data Deficientلـ يتـ التقييـ  NE: Not Evaluatedكاقع تحت ضغكط
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Red list

70

1

7

4

CR

 7.7.7المكارد الكراثية النباتية لألغذية كالزراعة:
يجرم حاليا في مصر تقدـ محرز مممكس مف أجؿ حماية التنكع الكراثي النباتي ،كخاصة عف طريؽ إستخداـ
البنكؾ الكراثية (حماية خارج المكقع) .كقد بدأ عدد مف البرامج مف أجؿ جمع األصناؼ الكراثية المختمفة
لفيرستيا كتخزينيا إلحتماؿ إستخداميا في المستقبؿ .كيقدر عدد المكارد الكراثية النباتية مف المحاصيؿ
الحقمية كالبستانية المكجكدة في البنؾ القكمى لمجينات ( )NGBكالذل يقع في مركز البحكث الزراعية
(القاىرة) في عاـ  2006إلى أكثر مف  75ألفان مف األصكؿ الكراثية 500 ،منيا مف الخض اركات التي تـ
جمعيا مف خالؿ برامج التربية كمف بنكؾ الجينات الدكلية .كمع ذلؾ ،تقدر الطاقة االستيعابية لسعة التخزيف
فى البنؾ القكمى لمجينات إلى  200,000عينة جينية المنشأ .انظر جدكؿ() 5 -7األنكاع المحفكظة مف
النباتات المختمفة فى البنؾ القكمى لمجينات (.)2007
جميع المجمكعات النباتية المصرية محفكظة تقريبا في المعشبات النباتية بالجامعات كمراكز البحكث
كالحدائؽ النباتية فى مصر (مثؿ حدائؽ أسكاف كاألكرماف ،كقصر القبة كالزىرية في القاىرة؛ قصر المنتزه
كانطكنيادس في اإلسكندرية) .تسعة مف ىذه المعشبات تـ تسجيميا في فيرس معشبة الحديقة النباتية بمدينة
نيكيكرؾ بالكاليات المتحدة االمريكية.
جدول( )2-1األنواع المحفوظة من النباتات المختمفة فى البنك القومى لمجينات ()1001

عدد الطكائؼ

عدد األنكاع

المحصكؿ
محاصيؿ حقمية

48

777

محاصيؿ الخضر

45

56

النباتات الطبية كالعطرية

777

777

النباتات البرية

747

227

األشجار

45

67

المجمكع

472

670

222

أما فيما يخص المكارد الكراثية الحيكانية لألغذية كالزراعة :فال تزاؿ ىناؾ حاجة إلى بذؿ جيكد كبيرة
لمحفاظ عمى التنكع الجيني لممكارد الكراثية الحيكانية.
 4.7.7حالة شبكة المحميات الطبيعية القائمة :
في مصر كما ىك الحاؿ في أماكف أخرل ،تعد المحميات الطبيعية أىـ أداة فعالة لمحفاظ عمى التنكع
البيكلكجي  ،ككقؼ الفقد الجارم في األنكاع ك المكائؿ ك الكفاء بإلتزامات مصر الدكلية .كما أنيا تمعب
دك ار ىاما في التنمية اإلجتماعية كاإلقتصادية .أعمنت مصر نسبة جيدة نسبيا مف أراضييا كمحميات
طبيعية  ،كتعد الفكائد البيئية كاإلجتماعية التي يقدميا نظاـ المحميات في مصر مرتفعة.
بنياية عاـ  ،2072بمغ عدد المناطؽ المحمية في مصر  70محمية (شكؿ  )79-7تغطي أكثر مف
 746,000كـ 2بنسبة  : 74,7مف المناطؽ البرية كالبحرية لمبالد ،أقؿ مف تمؾ المكصى بيا مف قبؿ
إتفاقية التنكع البيكلكجي لممحميات الكطنية ( ىدؼ أيشي  :77أف التقؿ المناطؽ المحمية مف المناطؽ
األرضية ك المياه الداخمية عف  ، : 77ك  :70مف المناطؽ الساحمية كالبحرية) .عمى الرغـ مف أف
النسبة المئكية لممناطؽ األرضية ك المياه الداخمية لتحقيؽ ىدؼ  : 77قد ارتفع مف  :7,2في عاـ 7994
إلى  % 74,7عاـ  ،2072فإف النسبة المئكية مف المناطؽ اإليككلكجية البحرية لتحقيؽ ىدؼ : 70
ليست سكل حكالي  . : 7,7تختمؼ المحميات الطبيعية مف حيث الحجـ فأكبرىا عمي اإلطالؽ ىي محمية
الجمؼ الكبير حكالي 48الؼ كـ 2كأصغرىا محمية سالكجا كغزاؿ كحجميا  0,5كـ.2
شبكة المحميات الكطنية بيا تمثيؿ جيد لممكائؿ المصرية (كلكف يحتاج لتدقيؽ كمي ) مع األىمية
البيكلكجية العالية جنبا إلى جنب مع غيرىا مف المكاقع ذات األىمية مثؿ المكاقع بالغة الحساسية لمتنكع
البيكلكجي  ،كالتراث الثقافي  ،التككينات الجيكلكجية  ،كالمناظر الطبيعية مف جماؿ طبيعي أخاذ ك المناطؽ
اليامة لمطيكر .النظاـ يبدك أنمو نفس القدر مف األىمية بالنسبة لصكف التنكع البيكلكجي  ،مثاؿ :الصفة
التمثيمية  ،كاألنكاع اليامة  ،المجمكعة الكاممة مف التنكع ،ك األعداد الكبيرة المؤثرة ،الخ
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عدد المحميات المعلنة حتى عام 2012
35
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العام

شكل ( )78-1مدى المناطق المحمية المعمنة عمى الصعيد الوطني من 7891وحتي 1071

شكؿ : 79-7عدد المناطؽ المحمية المعمنة عمى الصعيد الكطني مف عاـ 7987كالى عاـ  2072مف
إجمالي المناطؽ/األرض كالمياه الداخمية كالمناطؽ الساحمية كالبحرية ،مقابؿ السنكات كؿ  5سنكات
 7.4.7.7فئات المحميات الطبيعية :
تغطي المحميات حاليا ست فئات مف تقسيـ  IUCNكتندرج تحت أربع مجمكعات بيئية عامة (
13.02%

0.03%

1,088.53

0.90%

32.74%

18,808.3
9

126,600.
16

مساحة ونوع األراضى المحمية

33.12%

20.19%
محمية اإلستخدام المستدام للموارد الطبيعية

متنزه وطنى

محمية إدارة موائل وأنواع

محمية الحياه الفطرية

محمية منظر طبيعى

محمية آثر طبيعى

853,502.
92

Protected Inland

شكل ( )10-1تصنيف المحميات الطبيعية
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Protected Marine

 2.4.7.7تمثيؿ أنكاع رئيسية في العالـ لممكائؿ (البيكـ) كالمناطؽ اإليككلكجية في المناطؽ المحمية المعينة
عمى الصعيد الكطني :
كفقان لمتصنيؼ العالمي لمصندكؽ العالمي لمطبيعة ) ، (WWFتقع مصر في مجاؿ الجغرافية البيكلكجية فى
منطقة الباليركتيؾ أك المممكة البيئية كتحتكم عمى أنكاع مف المكائؿ كالمناطؽ اإليككلكجية ذات األىمية
العالمية .يبدك أف شبكة المناطؽ المحمية القائمة تحتكم عمى تمثيؿ جيد مف ىذه األنكاع كالمكائؿ كالمناطؽ
اإليككلكجية.
 7.4.7.7المناطؽ ذات األىمية الخاصة لمتنكع البيكلكجي كالمغطاةعمى الصعيد الكطني مف خالؿ المناطؽ
المحمية المعينة :
أ .المناطؽ اليامة لمطيكر في المناطؽ المحمية المعينة عمى الصعيد الكطني :
تـ العثكر فى مصر عمى  74منطقة ىامة لمطيكر التي تضـ مجمكعة كاسعة مف المكائؿ الحرجة لمطيكر،
بما في ذلؾ األراضي الرطبة كالجباؿ عالية اإلرتفاع ،ككدياف الصحراء كالسيكؿ الساحمية كالجزر
البحرية.ىذه المناطؽ تغطي مساحة قدرىا 75,000كيمك متر مربع ك نحك  :4مف أراضي مصر .خمس
عشرة منيا أك حكالي  :44مف اإلجمإلى تقع كميا ضمف شبكة المناطؽ المحمية القائمة .يتـ تمثيؿ جميع
مكائؿ الطيكر في مصر داخؿ الشبكة المحددة لممناطؽ اليامة لمطيكر ،كاف لـ يكف بنفس القدر.
ب .تمثيؿ األنكاع في المناطؽ المحمية المعينة عمى الصعيد الكطني :
تشمؿ المناطؽ المحمية مف مصر عمى حكالي  :50مف النباتات.كأىـ مراكز التنكع النباتى كالمكائؿ ،عمبة،
العميد ،سانت كاتريف ،العالقي ،سالكجا كغزاؿ ،نبؽ كأبكجالكـ .كتشمؿ ىذه المناطؽ عمى معظـ األنكاع
النباتية المتكطنة كالميددة كالفريدة مف نكعيا .عمى سبيؿ المثاؿ ،مف بيف  67نكع نبات متكطف في مصر،
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يكجد  77منيا فى داخؿ محميات سيناء .كىذا يعني أف  :60,7مف األنكاع المتكطنة في مصر تحت
الحفظ في المكقع في ىذه المحمية.
ج.

النقاط الساخنة لمتنكع البيكلكجي في المناطؽ المحمية المعينة عمى الصعيد الكطني:

أىـ بقعة ساخنة لمتنكع البيكلكجي البحرم في مصر(الشعاب المرجانية فى البحر األحمر) كتمثؿ إلى حد ما
مف قبؿ الشبكة القائمة .كبالمثؿ ،ىناؾ أربع بقاع ىامة لتمثيؿ التنكع البيكلكجى عمى األرض ( سانت
كاتريف  ،عمبة  ،كاألراضي الرطبة ،كالغربية الصحراكية الساحمية لمبحر المتكسط ) تقع بالكامؿ داخؿ
المناطؽ المحمية القائمة.
د.

تغطية األنكاع المستكطنة ك الميددة باإلنقراض في شبكة المناطؽ المحمية:

يقع تكزيع معظـ األنكاع المتكطنة فى مصر فى نفس أماكف التنكع البيكلكجى اليامة (األماكف الساخنة)
كبالتالي  ،يتـ تغطيتيا إلى حد ما داخؿ شبكة المحميات القائمة.
تعـ شبكة المحميات الطبيعة المكجكدة فى مصر عمى تغطية األنكاع الميددة باإلنقراض بشكؿ عادؿ
كجيد .كنأخذ العناصر الحيكانية بإعتبارىا مؤشر عمى التغطية ،حيث يكجد العديد مف األنكاع الميددة
 IUCNكالتى يتـ حمايتيا كرصدىا داخؿ شبكة

باإلنقراض عالميا مف الحيكانات المدرجة مف قبؿ

المحميات الطبيعية الحالية ،عمى سبيؿ المثاؿ الفيد) ، ( Acinonyxjubatusالغزاؿ نحيؿ القركف
( ، )Gazellaleptocerosالسمحفاة المصرية ( ، )Testudokleinmanniالنكرس أبيض العينيف (
) ،Larusleucophthalmus ) (Tridacna maximaثعمب الفنؾ ) ، (Fennecuszerdaالجربكع
)،(Allactagatetradactyla

الجربكع

األعظـ

بربرم).(Ammotraguslervia
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)،(Jaculusorientalis

ضأف

ق .مكاقع التراث الطبيعى كالثقافى الممثمة داخؿ المحميات:
تضـ المحميات المصرية المعمنة ضمف قائمة منظمة اليكنسكك أىـ مكاقع لمتراث الثقافى العالمى المكجكدة
فى مصر (دير سانت كاتريف) ككذلؾ مكاقع التراث الطبيعى (منطقة كادل الحيتاف بمحمية كادل الرياف)،

ككذا مناطؽ المحيط الحيكل (محمية كادل العالقى كمحمية العميد) .باإلضافة إلى مكاقع رامسار لألراضى

الرطبة كالتى تعد مف أىـ األنظمة البيئة العالمية كىي :محمية الزرانيؽ – محمية البرلس – محمية قاركف
– محمية كادل الرياف).
 4.4.7.7تقييـ حالة المحميات الطبيعية:
تـ تكثيؽ أداء المحميات في الحفاظ عمى أعداد األنكاع الرئيسية المسجمة بيا عمى نحك غير جيد .حيث

أنو يتطمب تقييـ مدل إكتماؿ التغطية كحالة شبكة المحميات القائمة كتحديد مكاقع إضافية يسيـ بفعالية
نحك الشمكلية التمثيؿ النسبي لشبكة المحميات ،يتطمب ذلؾ إنشاء قاعدة بيانات كالتي يمكف إستخداميا في
تقييـ شبكة المحميات الكطنية ،مف حيث أنكاع النباتات كالحيكانات المتمثمة في شبكة المحميات كدرجة

حمايتيا كاإلجراءات المتخذه لمحد مف تدىكرىا ،ك كاف مطمكبا قاعدة بيانات كاسعة مف العينات

كالمالحظات التي تـ جمعيا.

كفي أكائؿ عاـ  ،2006قاـ مشركع  BioMapالممكؿ مف التعاكف اإليطالي بعمؿ خرائط ألكثر مف

 200,000معمكمة (سجؿ) بإستخداـ برنامج نظـ المعمكمات الجغرافية  .كفي ىذه األثناء  ،تـ إستخداـ
عدد مف األنكاع الميددة باإلنقراض كمؤشر عمى تمثيؿ األنكاع في شبكة المحميات.
 .5.4.7.7التيديدات كالضغكط عمى األنكاع كمكائميا في المحميات الطبيعية:
قاعدة البيانات العالمية لممحميات الطبيعية )  ( WDPAكالذم عقد في  UNEPكالمركز العالمي
لمصكف كالرصد )  ( UNEP- WCMCرصد عدد مف المؤشرات لتكصيؼ المحميات في العالـ مف
حيث التيديدات كالضغكط عمى األنكاع كمكائميا.
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مؤشرات استحالة اإلسترجاع كالضغكط ألربعة مف محميات مصر المدرجة في قاعدة البيانات لممركز
العالمى لمصكف كالرصد ( ،)WCMCكىي محمية رأس محمد  ،كجبؿ عمبة ككادم األسيكطي ك بحيرة
قاركف ،كفيما يتعمؽ بالمحميات األخرل في مصر كفي نفس المناطؽ اإليككلكجية يتـ تقييـ األنكاع
المكجكدة بالمحميات الطبيعية

مف خالؿ األصناؼ ك الفئات الخاصة ب IUCNبإستخداـ مؤشرات

.IUCN
يتـ عرض ممخص تقييـ إستحالة اإلسترجاع مف المحميات الطبيعية كالضغكط عمييا ،كفقا لمتكسط القيـ
لمبالد ك المناطؽ اإليككلكجية المستخرجة مف WDPAفي  UNEP- WCMCكقاعدة البيانات العالمية
لممحميات  ( 2070نظرة عامة عمى مؤشرات إستحالة اإلسترجاع كالضغكط في المحميات)  .كمما زاد
إستحالة إسترجاع المكائؿ في المحميات أكثر ،كمما ارتفع الترتيب في مخطط األكلكيات المحتممة.

 4.1تأثيرات فقد التنوع البيولوجى
تَأَثر التنكع البيكلكجى عمى مستكيات متعددة تصؿ إلى مستكل النظـ البيئية كاألنكاع كالعشائر ،كما تأثر
أيضان التنكع الجينى .كفى اآلكنة األخيرة تزايدت تأثيرات تغير المناخ التى تصؿ أحيانان إلى مخاطر عمى
التنكع البيكلكجى ،كلذا يجب تغيير السياسات كالمركنة المتبعة حاليا فى التعامؿ مع مككنات التنكع
البيكلكجى كاقرار مبدأ القيمة اإلقتصادية لمتنكع البيكلكجى كالمكارد الطبيعية كالخدمات التى تقدميا لمبشرية،
ككضع ضكابط لمتعامؿ مع الطبيعة سكاء لألفراد أك كاضعى السياسات كمتخذل القرار.
وفيما يمى أىم الضغوط الواقعة عمى التنوع البيولوجى وتأثيرىا عمى النظم البيئية والبشرية:
 7.4.7فقداف كتدىكر المكائؿ (القيمة)
أ .التأثير عمى التنوع البيولوجى:انخفاض مساحة المكائؿ الطبيعية ،التجانس فى تركيبة األنكاع
كالعشائر ،تفتت التراكيب كالمناظر الجمالية ،تغير تركيبة التربة كتدىكرىا.
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ب .التأثير المحتمل عمى خدمات النظم البيئية والتأثير عمى البشرية :قدرة زيادة اإلنتاج الزراعى ،عدـ
القدرة عمى تنظيـ إستخداـ المياه ،عدـ القدرة عمى التنكع فى إستخداـ األنكاع كاإلعتماد عمى عدد
محدكد منيا ،إنخفاض أعداد المصايد السمكية ،إنخفاض القدرة عمى حماية الشكاطئ ،فقد العديد مف
المعارؼ التقميدية.
أمثمة :تدىكر المياه الداخمية يقابؿ العديد مف عدـ الثقة فى إستمرار اإلنتاج الزراعى المرتبط مع
النظـ البيئة لممياه العذبة .كىذا ىاـ جدان ،كذلؾ بسبب أف معظـ األسماؾ المكجكدة فى المياه الداخمية
تـ اصطيادىا كقمت أعدادىا بشكؿ يؤثر عمى المجتمعات التى تعيش عمى ضفاؼ النير أك البحيرات
حيث تمثؿ األسماؾ ليـ قيمة غذائية كمكردان لمرزؽ.
بحيرة المنزلة؛ كىى تعتبر أكبر مساحة أراضى رطبة عمى البحر المتكسط فى مصر إلى جانب
أنيا تحتكل عمى أكبر مصائد األسماؾ ،ىذه البحيرة فقدت حكالى  % 70مف مساحتيا كتحكلت إلى
أراضى زراعية كذلؾ خالؿ الفترة مف عاـ  7980حتى عاـ .2008
مستمر عمى مساحتيا حتى اآلف
بحيرة ماريكط؛ قد فقدت حكالى  %75مف مساحتيا كما زاؿ التعدل
ان
كاذا استمر ىذا التعدل عمييا سكؼ تنتيى كتختفى تماما بحمكؿ عاـ .2075
منتشر فى العديد مف األماكف عمى مستكل الجميكرية كبأعداد كفيرة
الغزاؿ المصرل؛ الذل كاف
ان
مقتصر عمى أماكف محددة كىى (الصحراء الشرقية ،الصحراء الغربية ،سيناء)
أصبح كجكده اآلف
ان
كبأعداد قميمة.
 2.4.7األنكاع الغريبة الغازية:

أ .التأثيرات عمى التنوع البيولوجي:تؤدم التأثيرات إلى :التنافس مع األنكاع األصمية كافتراسيا ،التغير
في كظيفة النظاـ اإليككلكجي ،التعرض لإلنقراض.
ب .التأثيرات المحتممة لخدمات النظام اإليكولوجي ولألشخاص ،ومن ىذه التأثيرات :التجانس ،التمكث
الجينى ،فقداف المكارد التقميدية المتكفرة  ،فقداف األنكاع المحتمؿ أف تككف مفيدة ،باإلضافة إلى
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الخسائر في اإلنتاج الغذائي ،إرتفاع تكاليؼ الزراعة ،مصائد األسماؾ ،إدارة مكارد المياه ،صحة
اإلنساف كتعطيؿ النقؿ المائي.
األمثمة :اإلدخاؿ غير المقصكد لنبات كرد النيؿEichhorniacrassipesإلى نير النيؿ كشبكات
الرم كقنكات الصرؼ فى جميع أرجاء البمد.مثاؿ آخر ىك إدخاؿ سرخس الماء مف نكع
Azollafiliculoidesإلستخدامو كسماد بيكلكجي في حقكؿ األرز لكنو قد ىرب بدكف قصد إلى
المجارل المائية حيث يبدك أنو قد قضى عمى عدد آخر مف النباتات المائية األصمية
مثؿ) .(Lemnaspp.andSpirodelaspp.كبالمثؿ ،فإف استاكك از المياه العذبة الغريبة
 Procambarusclarkiiالتي أدخمت في أحكاض تربية األحياء المائية كجدت طريقيا إلى قنكات
المياه الرئيسية حيث أصبحت آفة خطيرة عمى األسماؾ التجارية كعمى التنكع البيكلكجي بصفة عامة.
إف اإلدخاؿ الحديث كغير المتعمد لسكسة النخيؿ الحمراء كمرض انفمكن از الطيكر ىي أمثمة جيدة
أخرل مف األنكاع الغازية؛ فاألضرار التقديرية ليا قد تكمؼ الدكلة أكثر مف مميار جنيو مصرل.
 7.4.7الجنى غير المستداـ (الجمع الجائر):
أ .التأثير عمى التنوع البيولوجى:يؤدل الجمع الجائر لألنكاع إلى :اختفاء األنكاع كانخفاض أعداد
العشائر ،ظيكر األنكاع الغربية كالغازية بعد نضكب المكارد ،قدرة األنكاع عمى التجانس كضعؼ
األنظمة البيئية عمى القياـ بكظائفيا.
ب .التأثير المحتمل عمى خدمات النظم البيئية والتأثير عمى البشرية :قمة المكارد الطبيعية ،إنخفاض
فرص الدخؿ المحتممة لممجتمع ،زيادة المخاطر البيئية (إنخفاض القدرة عمى التكيؼ) كانتقاؿ
األمراض مف الحيكانات إلى اإلنساف.
أمثمة :حكالى  %40مف النباتات البرية اختفت مف البيئة كذلؾ خالؿ فترة  25عامان األخيرة بسبب
الجمع الجائر كاإلستخداـ غير المستداـ سكاء لمطعاـ أك األغراض الطبية.
خالؿ فترة  60عامان األخيرة  ،إنقرض  4أنكاع مف الثدييات الكبيرة كىى الغزاؿ اآلدمى Gazella
 ، gazellaكالميا العربى ) ،Scimitar-Horned Oryx (Oryx dammahالبقر الكحشى

226

)،Addax (Addax nasomaculatusككذلؾ يكجد نكعاف ميدداف بخطر اإلنقراض كىما الغزاؿ
العفرل كغزاؿ الريـ كذلؾ نتيجة الصيد الجائر.ككذلؾ السمحفاة البحرية كالسمحفاة الخضراء تـ
كضعيما فى قائمة اإلتحاد العالمى لصكف الطبيعة  IUCNكأنكاع ميددة ،بينما السمحفاة الجمدية
 leatherback turtleتـ تصنيفيا فى قائمة األنكاع الميددة جدان بخطر اإلنقراض (UNEP/MAP
)2072كذلؾ نتيجة تدىكر المكائؿ الطبيعية الخاصة بيا كتدمير األعشاش التى تمكنيا مف أكتماؿ
دكرة حياتيا ،ككذلؾ فقداف العديد مف األعشاب البحرية التى تتغذل عمييا السالحؼ الناضجة
كاألميات.
عشائر الطيكر تكاجو العديد مف التحديات التى تؤدل إلى فقداف أعداد كبيرة منيا فى مساراتيا
الطبيعية كاألماكف اليامة لتكاجدىا كذلؾ بسبب الصيد العشكائى غير المنظـ كالصيد مف أجؿ الغذاء
كالصيد التجارل كمصدر لمدخؿ ،كيتـ تيديد الصقكر بسبب الطرائؽ غير السميمة فى مكافحة اآلفات
التى تؤدل فى العديد مف األكقات إلى فقداف أعداد كبيرة مف الصقكر التى تتغذل عمى تمؾ األفات.
 4.4.7التغيرات المناخية:
أ .تأثيرىا عمى التنوع البيولوجى:تؤثر التغيرات المناخية مباشرة عمى التنكع البيكلكجى ،كمف ىذه
التأثيرات :اإلنقراض ،إختالؿ تركيبة المجتمعات كالعشائر كاألنكاع التى قد تحدث زيادة فى بعض
منيا أك نقصاف فى األنكاع األخرل مما يؤدل إلى تغير طبيعة إنتشارىا ككفرتيا فى الطبيعة كبالتإلى
تغير تركيبة كتكامؿ أفراد العشيرة.
ب .التأثير المحتمل عمى خدمات النظم البيئية والتأثير عمى البشرية :إنخفاض تكافر المكارد الطبيعية،
إعطاء الفرصة إلنتشار األمراض فى أماكف كنطاقات جديدة ،تغير خصائص أماكف المحميات
الطبيعية ،كتغير كاختالؼ طبيعة النظـ البيئية.
أمثمة :تأثير التغيرات المناخية عمى العديد مف عناصر التنكع البيكلكجى الذل تـ تسجيمو مف خالؿ
الرصد البيئى إذ تـ ألكؿ مرة عاـ 2007تسجيؿ إبيضاض الشعاب المرجانية  ،كذلؾ أدت التغيرات
المناخية إلى إنخفاض تكزيع كانتشار أشجار األمبت ،كنخيؿ العرجكف فى المناطؽ الجبمية فى منطقة
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محمية جبؿ عمبة ،إلى جانب تأثيره عمى العديد مف النباتات الطبية فى محمية سانت كاتريف،
باإلضافة لمتأثير الكاقع عمى فراشة سيناء الزرقاء القزمة  Sinai baton blueكالتى تعد أصغر
فراشة فى العالـ فضالن عف أنيا متكطنة بمنطقة سانت كاتريف بؿ فى منطقة محدده مف الجباؿ العميا
كيصؿ مدل إنتشارىا إلى  5كـ 2باإلضافة أف العائؿ الكحيد لتمؾ الفراشة ىك نبات متكطف لتمؾ
المنطقة كىك نبات الزعتراف . Thymus decussates
أما عف التأثير المحتمؿ لمتغيرات المناخية عمى إرتفاع مستكل سطح البحر ،فقد إنخفضت مساحة
األنظمة البيئية الساحمية ،مما يؤثر كيؤدل إلى مخاطر لممستكطنات البشرية فى المناطؽ الساحمية،
إلى جانب تدىكر النظـ البيئية الساحمية كالتأثير عمى تنكع كجكدة كانتشار الشعاب المرجانية مما
سيؤدل إلى التأثير عمى صناعة السياحة.
ك بالنسبة لمتأثير المحتمؿ عمى المخزكف السمكى فسكؼ يؤدل إلى إعادة تكزيعو كىجرتة إلى
األماكف األكثر بركدة نحك القطبيف الشمإلى كالجنكبى كبالتإلى التأثير عمى األمف الغذائى كخاصة
فى األماكف الفقيرة التى تعتمد عمى األسماؾ كمصدر أساسى لمبركتيف فى الغذاء.
 5.4.7التمكث:
أ .التأثير عمى التنوع البيولوجى:يؤدل التمكث إلى :زيادة معدؿ الكفيات،كزيادة الضغكط عمى المكارد
الغذائية كزيادة حمضيتيا.
ب .التأثير المحتمل عمى خدمات النظم البيئية والتأثير عمى البشرية:مف ناحية أخرل يؤدل التمكث إلى
 :صعكبة الحصكؿ عمى الخدمات ،إنخفاض إنتاحية المكارد الطبيعية ،فقد القدرة عمى حماية
المناطؽ الساحمية ،تدىكر الشعاب المرجانية كاشجار المانجركؼ ،كتغير السمسمة الغذائية ،نقص
محتكل األككسجيف فى المياه مما يؤدل إلى فقداف المصائد السمكية.
أمثمة :البحيرات الكاقعة شماؿ الدلتا تتأثر بزيادة محتكل النيتركجيف كالذل يسبب زيادة التشبع
بالمحتكل الغذائى كالذل يصاحبو زيادة فى الطحالب إلى التأثير عمى التنكع البيكلكجى كالمصائد
السمكية.
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كعمى سبيؿ المثاؿ بحيرة ماريكط أدل تمكث المياه فييا إلى إنخفاض مستكل اإلنتاج السمكى حيث
أف الكمية التى تستخرج حاليان أقؿ  5مرات مف الكمية الطبيعية فى فترة ستينيات ىذا القرف.
ككذلؾ بحيرة إدكك فإف النفايات الصناعية كالكيماكيات كالمبيدات الزراعية التى تستخدـ فى المناطؽ
المجاكرة أدت إلى تدىكر المحتكل السمكى إضافة إلى أف صناعة صيد األسماؾ أخذة فى اإلندثار
كتأثرت تأث انر شديدان.

 2.1اإلجراءات التي اتخذتيا الدولة لمواجية ميددات التنوع البيولوجي
تنكعت اإلجراءات التي اتخذتيا الدكلة لمكاجية الفقد المستمر لمتنكع البيكلكجى ،كما تـ االىتماـ بالضغكط
الكاقعة عمى التنكع البيكلكجي في العديد مف األنشطة كاإلجراءات.
 7.5.7االستراتيجية الكطنية كخطة العمؿ لمتنكع البيكلكجي
تمزـ إتفاقية التنكع البيكلكجي كالتي دخمت حيز التنفيذ في نياية عاـ  7997الدكؿ األعضاء بإعداد
إستراتيجية كطنية كخطة عمؿ لمتنكع البيكلكجي بحيث تمثؿ تمؾ اإلستراتيجية اآللية األساسية لتنفيذ خطط
كاستراتيجيات اإلتفاقية كذلؾ بيدؼ حث كدعـ جيكد صكف التنكع البيكلكجي عمى المستكل الكطني لمدكؿ
األعضاء .أعدت مصر إستراتيجية كطنية كخطة عمؿ لمتنكع البيكلكجي لمفترة  2077-7997كتـ إعداد
تمؾ اإلستراتيجية بطريقة تشاركية كاسعة .كقد اعتمدت الحككمة تمؾ اإلستراتيجية في عاـ  7998كذلؾ
إستجابة إللتزاماتيا الدكلية فيما يتعمؽ بإتفاقية التنكع البيكلكجي.
بالرغـ مف أف اإلستراتيجية الكطنية كخطة العمؿ لمتنكع البيكلكجي تشجع إتخاذ إجراءات الصكف عمى
المستكل الكطني كتسيـ في تحسيف فيمنا لمتنكع البيكلكجى ،إال أنيا لـ تكف كاممة الفعالية فيما يتعمؽ
بتحديد العكامؿ األساسية كراء فقد التنكع البيكلكجي أك فيما يتعمؽ بدمج التنكع البيكلكجي كخدمات األنظمة
البيئية في برامج التنمية .مف المتكقع أف تقكـ مصر بصفتيا عضك في إتفاقية التنكع البيكلكجي بمراجعة
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كتحديث خططيا بحمكؿ عاـ  2074كذلؾ بما يتفؽ مع اإلستراتيجية العالمية لمتنكع البيكلكجي -2077
 2020كالتي تتضمف بعض المراجع لتطكير عممية الدمج.
 2.5.7اإلتفاقيات كاستراتيجيات التعاكف الدكلية كاإلقميمية :
مصر طرؼ في العديد مف اإلتفاقيات المتعمقة بمختمؼ جكانب صكف التنكع البيكلكجي  ،كمنيا عمى سبيؿ
المثاؿ :كليس الحصر :اإلتفاقية التي تتعمؽ بالحفاظ عمى الحيكانات كالنباتات في بيئتيا الطبيعية ،كاإلتفاقية
األفريقية لصكف الطبيعة ك المكارد الطبيعية ،كاتفاقية منع اإلتجار دكليان في األنكاع الميددة باإلنقراض مف
الحيكانات كالنباتات البرية ،كاتفاقية صكف أنكاع الحيكانات البرية المياجرة ،كاتفاقية األراضي الرطبة ذات
األىمية الدكلية الخاصة بكصفيا مكئال لمطيكر المائية (كالتي تعرؼ باسـ إتفاقية رامسار) ،كذلؾ إتفاقية
األمـ المتحدة لقانكف البحار ،كاتفاقية التنكع البيكلكجي ،ك بركتكككالت السالمة األحيائية ،كالتقاسـ العادؿ
لممنافع الناشئة عف التنكع البيكلكجي كالكصكؿ ليا ،كاتفاقية األمـ المتحدة بشأف تغير المناخ ،كاتفاقية األمـ
المتحدة لمكافحة التصحر ،ك إتفاقية حماية البحر المتكسط مف التمكث ،كبركتكككؿ حماية البحر المتكسط
مف التمكث مف مصادر برية ،كالبركتكككؿ المتعمؽ بالبحر المتكسط كباألخص المحميات الطبيعية.
 7.5.7التشريع المحمي كالدعـ المؤسسي كبناء القدرات لحماية التنكع البيكلكجي :
أنشأت مصر نظامان كأصدرت التشريعات مف أجؿ الحفاظ عمى تراثيا الطبيعي ،أىميا القانكف رقـ 48
لسنة  7982بشأف حماية نير النيؿ ك القنكات المائية ،كالقانكف رقـ  702لسنة  7987كالذم يعتبر اإلطار
القانكني إلعالف كادارة المحميات الطبيعية (كالذم تاله إعالف رأس محمد في جنكب سيناء أكؿ محمية
طبيعية في مصر) ،كذلؾ القانكف رقـ  724لسنة  7987بشأف تنظيـ ك إدارة مصائد األسماؾ ،كالقانكف
رقـ  707لسنة  7985بشأف تأميف مصادر مناسبة لتمكيؿ المحميات الطبيعية ،كالقانكف رقـ  4لعاـ
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 7994بشأف حماية البيئة كالذل يشكؿ تشريعان كطنيان داعمانساعد عمى كفاء مصر بالتزاماتيا تجاه إتفاقية
التنكع البيكلكجي كعمؿ عمى تنظيـ عمميات صيد الحيكانات البرية كمنع تدمير مكائميا الطبيعية.
بم ػ ػػغ عػػ ػػدد الك ػ ػ ػكادر البش ػ ػ ػرية فػ ػ ػػي قطػػ ػػاع حمايػ ػ ػػة الطبيعػػ ػػة مػػ ػػا يزيػ ػ ػػد عم ػ ػػى  600شػ ػ ػػخص مػػ ػػف بيػ ػ ػػنيـ 7
أش ػ ػػخاص م ػ ػػف ح ػ ػػاممي ال ػ ػػدكتكراه ك 77شخصػ ػ ػان ح ػ ػػامالن لدرج ػ ػػة الماجس ػ ػػتير ك 77شخصػ ػ ػان حام ػ ػػؿ م ػ ػػؤىالن
عالي ػ ػ ػ ػان (بكػ ػ ػ ػػالكريكس) ك 727شخص ػ ػ ػ ػان تعمػ ػ ػ ػػيـ متكسػ ػ ػ ػػط ،كالبػ ػ ػ ػػاقي ممػ ػ ػ ػػف أكمم ػ ػ ػ ػكا تعمػ ػ ػ ػػيميـ األساسػ ػ ػ ػػي .
كم ػ ػػف أج ػ ػػؿ تعزي ػ ػػز البني ػ ػػة البيئي ػ ػػة كادارتي ػ ػػا كلزي ػ ػػادة فعالي ػ ػػةعمميات التفت ػ ػػيش البيئ ػ ػػي كص ػ ػػالحياتو كلتنفي ػ ػػذ
ميػ ػػاـ جيػ ػػاز شػ ػػئكف البيئػ ػػة تجػ ػػاه البيئػ ػػة كتقيػ ػػيـ أدائػ ػػو ،تػ ػػـ إنشػ ػػاء قطػ ػػاع حمايػ ػػة الطبيعػ ػػة ليقػ ػػكـ بالتكاصػ ػػؿ
كتنس ػ ػػيؽ األنش ػ ػػطة م ػ ػػع جمي ػ ػػع قطاع ػ ػػات كادارات جي ػ ػػاز ش ػ ػػئكف البيئ ػ ػػة كك ػ ػػذلؾ م ػ ػػع المؤسس ػ ػػات الكطني ػ ػػة
كاإلقميمية ك الدكلية األخرل ذات الصمة.
 4.5.7عمميات الصكف المبنية عمى إعالف المحميات الطبيعية:
كما أشرنا مسبقان فإف إعالف المحميات الطبيعية جاء كأحد اإلستجابات األكلية لمحفاظ عمى التنكع
البيكلكجي في مصر .كقد تكسعت المحميات الطبيعية خالؿ الثالثيف عامان الماضية مف حيث العدد ك
المساحة (انظر الشكؿ المبيف)  .فمقد تـ إعالف  70محمية حتى عاـ  2072تشغؿ حكالي  : 74,6مف
إجمالي المناطؽ البرية كالبحرية لمصر ،كتشتمؿ عمى مجمكعة كبيرة مف المكائؿ الطبيعية كالمناطؽ
الجغرافية الطبيعية باإلضافة إلى المكاقع ذات األىمية  .إضافة إلى أنيا تغطي كذلؾ أنكاع المكائؿ الرئيسية
ك المناطؽ األحيائية كاإليككلكجية ذات األىمية العالمية المتكاجدة في مصر  ،إال أف ىذه التغطية ال تفي
بأىداؼ إتفاقية التنكع البيكلكجي (ايتشي) لعاـ  .2020كما أف نسبة المناظر الطبيعية خارج المحميات
الطبيعية كالتي تدار عمى نحك مستداـ ألغراض إنتاجية متمثمة في الزراعة كمصايد األسماؾ ك تربية
األحياء المائية بالنسبة لمثيمتيا تعتبر محدكدة لمغاية.
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 فعالية إدارة المحميات الطبيعية:
طالب ػػت إتفاقي ػػة التن ػػكع البيكل ػػكجي ال ػػدكؿ األطػ ػراؼ بإس ػػتعراض فعالي ػػة إدارة المحمي ػػات الطبيعي ػػة كم ػػف بيني ػػا
مصػػر ،كذلػػؾ فػػي ضػػكء تقيػػيـ حالػػة ككضػػع المحميػػات الطبيعيػػة مػػف خػػالؿ تحديػػد مػػدل تحقيػػؽ المحميػػة
ألى ػػدافيا كالكق ػػكؼ عم ػػى نق ػػاط الق ػػكة كالض ػػعؼ النس ػػبي ل ػػإلدارة كالتركي ػػز عم ػػى خط ػػط العم ػػؿ كالسياس ػػات.
فػػي عػػاـ  2009تػػـ إج ػراء تقيػػيـ لفعاليػػة إدارة المحميػػات الطبيعيػػة كفق ػان لممعػػايير الدكليػػة بإسػػتخداـ أداة تتبػػع
فعالي ػػة إدارة (  )METTلع ػػدد  7محمي ػػات كى ػػـ (كادم دجم ػػة ،س ػػانت ك ػػاتريف ،نب ػػؽ ،رأس محم ػػد  ،الج ػػزر
الشػػمالية لمبحػػر األحمػػر  ،كادل الجمػػاؿ ،الصػػحراء البيضػػاء ) ثػػـ زاد العػػدد إلػػى  77محميػػة (تشػػكؿ : 79
مػػف المحميػػات الطبيعيةالحاليػػة ) كبػػذلؾ تػػـ تجػػاكز اليػػدؼ الػػذم اعتمدتػػو إتفاقيػػة التنػػكع البيكلػػكجي بػػأف تقػػكـ
ال ػ ػػدكؿ األطػ ػ ػراؼ ب ػ ػػإجراء تقي ػ ػػيـ م ػ ػػا ال يق ػ ػػؿ ع ػ ػػف  : 70م ػ ػػف محمياتي ػ ػػا الطبيعي ػ ػػة بحم ػ ػػكؿ ع ػ ػػاـ .2070
خمصػػت النتػػائج الرئيسػػية لمتقيػػيـ إلػػى أف المحميػػات الطبيعيػػة تمبػػي بصػػفة عامػػة أىػػداؼ صػػكف الطبيعػػة كأف
الميػػارات الفنيػػة لمكػكادر البشػرية العاممػػة بيػػا جيػػدة فػػي عمكميػػا ،كمػػا أف نظػػاـ المحميػػات الطبيعيػػة ىػػك أحػػد
األصػ ػػكؿ اإلجتماعيػ ػػة كاإلقتصػ ػػادية الميمػ ػػة لمغايػ ػػة لمصػ ػػر إال أف العديػ ػػد مػ ػػف الفكائػ ػػد غيػ ػػر مدركػ ػػة حتػ ػػى
اآلف.تعاني المحميات كميا مف نقػص المػكارد الماليػة كالتػي تعتبػر أدنػى بكثيػر مػف الحػد األدنػى لمتمكيػؿ فػي
البمداف النامية أك حتى أفريقيا .ىناؾ تفاكت ممحػكظ فػي تكزيػع الكػكادر البشػرية ك الميزانيػات بػيف المحميػات
الطبيعة كعدـ تناسب تمؾ التكزيعات مع إحتياجات كأكلكيػات المحميػات كقيمػة التنػكع البيكلػكجي بيػا .تشػكؿ
عمميػػات تحكيػػؿ إسػػتخداـ األ ارضػػي كاإلسػػتخدامات الترفيييػػة لممحميػػات (خاصػةن السػػياحة) كالصػػيد الضػػغكط
األكبر عمى نظاـ المحميات الطبيعية ،كيمكف لإلستراتيجيات الكطنية التنسيقية مف معالجة تمؾ المشػكالت.
كمػػا يبػػدك أف ىنػػاؾ عالقػػات جيػػدة مػػع المجتمعػػات المحميػػةإال أف السػػكاف المحميػػيف ال يػػدعمكف بالضػػركرة
المحمية كال يشػارككف فػي قػ اررات اإلدارة .يعتبػر نظػاـ المحميػات الطبيعيػة فػي مصػر معػرض لمخطػر نتيجػة
لضػػعؼ تطبيػػؽ القػػانكف كلإلسػػتغالؿ المفػػرط لمم ػكارد الطبيعيػػة ،إضػػافة إلػػى نقػػص الم ػكارد الماليػػة كالضػػغط
الشديد عمى المديريف إلستيعاب المطالب غير المستدامة  ،كيتسػـ التخطػيط فػي المحميػات بالضػعؼ بصػفة
عامة،فنصؼ المحميات الطبيعية فقط لدييا خطط إدارة رسمية أك خطط عمؿ نيائية.
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يعد نقص المكارد المالية حاليا كاحدان مف القيكد الرئيسية لإلدارة الفعالة لممحميات الطبيعيةالمكجكدة في
مصر .تشمؿ المصادر الرئيسية لتمكيؿ المحميات الطبيعية في مصر حاليا الميزانية المخصصة مف
الحككمة إضافة إلى جيات التعاكف الثنائية كمتعددة األطراؼ مثؿ الدكؿ األعضاء في منظمة التعاكف
اإلقتصادم كالتنمية (  ، )OECDكمرفؽ البيئة العالمية ( ، ) GEFكالبنؾ الدكلي  ،ك ربما مصادر
أخرل .كمع ذلؾ فال ميزانيات الحككمة كال المساعدات الدكلية تكاكب التكسع في شبكة المحميات الطبيعية
في مصر منذ دخكؿ إتفاقية التنكع البيكلكجي حيز التنفيذ في عاـ  .7997فالمحميات الطبيعية كميا تعاني
مف نقص شديد في المكارد المالية حيث أنيا أقؿ كثي انر مف معايير التمكيؿ المالي في البمداف النامية أك
حتى أفريقيا.كمف أجؿ مجاراة المعايير اإلقميمية أك الدكؿ النامية تحتاج مصر إلى إستثمار ما بيف 7,4
مميكف ك  75,7مميكف دكالر أمريكي سنكيا في شبكة المحميات الطبيعية أل أنيا تحتاج إلى زيادة
بمقدار 9-4أضعاؼ النفقات الجارية .
مف المؤكد أف تمكيؿ القطاع العاـ كمساعدة الجيات الثنائية كالجيات متعددة األطراؼ تعد مصادر ىامة
لمتمكيؿ كستظؿ كذلؾ ،إال أف ىناؾ حاجة إلى آليات مالية جديدة ك مبتكرة لمؿء فجكات التمكيؿ الحالية
كالمستقبمية  .فاإلستدامة المالية ىى ضركرة ممحة لشبكة المحميات الطبيعية الفعالة كالتي يتناكليا اليدؼ
 77مف أىداؼ إتفاقية التنكع البيكلكجى آيتشي.
كاستجابةن لمكضع السئ الذم تعاني منو المحميات الطبيعية كلقيمتيا اإلقتصادية الكبرل  ،تـ تطبيؽ عدد
مف اآلليات اإلقتصادية في مصر إلدرار األمكاؿ لممحميات الطبيعية كلتحقيؽ اإلكتفاء الذاتي مف التمكيؿ
ليا .كىى آليات قد يتطمب تنفيذىا بنجاح نيج جديد يضمف لممحميات الطبيعية اإلحتفاظ الفعمي لمصادر
الدخؿ مف أجؿ تحسيف فعالية األداء ك النمك في المستقبؿ.
 5.5.7الحماية خارج المكقع
تكاصمت تدابير الحماية لعناصر كمككنات التنكع البيكلكجي خارج المكقع ،كشممت  77نكعان مف األحياء
الحيكانية كالنباتية .كنجحت برامج اإلكثار في األسر ألكؿ مرة لمعديد مف األنكاع الميددة باإلنقراض أك
حديثة اإلنقراض مثؿ :الميا العربي ،أبك حراب السكداني (الميا العربي) ،قط أف الركيشات أك النيص (أبك
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شكؾ) .كما أدخؿ الفيد لبرامج اإلكثار ألكؿ مرة منذ أربعيف عامان .كدخمت الغزالف جيميا الرابع في برامج
اإلكثار .كقد زادت أعداد السالحؼ األفريقية أك (السمكات) بكمية كبيرة جدان في برنامج الحماية خارج
المكقع كأصبحت متاحة لمبرامج البحثية أك عمميات اإلكثار األخرل .كما تـ بذؿ جيكد إلعادة تأىيؿ بعض
األنكاع مف الكائنات الحية الحيكانية كالنباتية المتكطنة بيدؼ زيادة أعدادىا في مكائميا الطبيعية كحمايتيا
تباعان مف خطر اإلنقراض؛ كمف األمثمة اليامة  :زراعة بعض أنكاع النباتات في محمية سانت كاتريف
شممت نبات األرفيجا ( )Annarhinum pubscensكزياتو ()Septemcrenata nepeta
كالمصيؽ( )Sailne shimperianaكالغصة ( )Ballota kaiseriباإلضافة إلى زعتر سانت كاتريف
( )Origanum syriacumكتـ عمؿ سياج كاقية لكؿ ىذه األنكاع لحمايتيا مف رعي الحيكانات المجترة
كغيرىا ككذلؾ لحمايتيا مف الميددات األخرل ،حيث بمغ عدد المناطؽ المسيجة ( )52مكزعة في ()78
مكقعان .كما تـ إعادة تأىيؿ السمحفاة المصرية البرية ( )Testudo kleinmanniداخؿ محمية الزرانيؽ بعد
إكتشاؼ تكاجدىا في منطقة خارج المحمية .تـ إكثار شجرة السنط (األكاسيا) ( )Acacia raddianaفي
محمية كادم الجماؿ ،كاكثار شجرة اليجميج ( )Balanites aegyptiacaفي محمية عمبة الطبيعية.
كاكثار نبات الصرح ( )Maerua crassifoliaفي محمية كادم الجماؿ (حيث تقتات الكائنات الحية
الحيكانية مثؿ الغزاؿ كالكبر كاألرنب الجبمي كالكبش األركم عمى بذكر كزىكر كأكراؽ ىذه النباتات) .كذلؾ
تـ إكثار نبات النبؽ أك السدر الشككي ( )Zizyphus spina – Christiكالمعركؼ بإسـ تفاحة
الصحراكم في محمية نبؽ الطبيعية.
 6.5.7مكافحة األنكاع الغريبة الغازية:
تعتمد اإلدارة الناجحة لمكافحة األنكاع الغازية عمى منع إدخاؿ كانتشار األنكاع الدخيمة إلى مناطؽ جديدة،
فضالن عف السيطرة كالقضاء عمى األنكاع الغازية كذلؾ كفقان لإلتفاقيات الدكلية المختمفة كالمنظمات التي
أصبحت مصر طرفا فييا.كقد بذلت ك ازرة الدكلة لشئكف البيئة جيكدان كاسعة في ىذا الصدد بالتعاكف مع
الييئات األخرل ذات الصمة لتسجيؿ مجمكعات تصنيفية مختمفة مف األنكاع الغريبة الغازية في مصر
كلمتحكـ فى تنقؿ األنكاع الغازية عبر البحار كمياه الصابكرة كلمحصكؿ عمى معمكمات حكؿ الكضع الحالي
لألنكاع الغريبة الغازية البحرية.عمى الرغـ مف أف ىذه الجيكد تدؿ عمى اإلصرار الكطنى إلدارة الغزك
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البيكلكجي فإنو ال تكجد تشريعات أك إستراتيجيات كخطط إدارة لمسيطرة كالقضاء عمى األنكاع المكجكدة
كمنع دخكؿ الجديد منيا .فال تزاؿ الجيكد المبذكلة محدكدة كعدد األنكاع الغريبة الغازية القادمة إلى مصر
في إزدي اد عمى الرغـ مف حقيقة أف األنكاع الغازية تمثؿ تيديدات حقيقية لمنظـ اإليككلكجية المصرية
كاإلقتصاد كصحة اإلنساف.عالكة عمى ذلؾ فإف المعمكمات عف أنشطة اإلدارة الحالية إما غير مكجكده أك
يصعب الحصكؿ عمييا بسيكلة .إف مكافحة األنكاع الغازية تتجاكز اإلمكانيات الحالية لمبالد مف حيث
المكارد البشرية كالمالية كالتقنية ،كتتطمب مشاركة جميع الجيات المعنية.

 7.5.7إدارة إستخدامات كتجارة الحياة البرية
يتـ في مصر إستغالؿ الحياة البرية لألنظمة البيئية البرية كالمياه الداخمية كالساحمية كالبحرية ألغراض
تجارية أك شبو تجارية أك ألغراض اإلستخداـ المنزلي كقكت كذلؾ مف خالؿ أسكاؽ رسمية أك غير رسمية.
بالرغـ مف أف بعض تمؾ اإلستخدامات يتـ إدارتيا كمراقبتيا ك/أك في الحدكد اآلمنة لقدرة الكائنات عمى
التكاثر أك التجديد ،إال أف الكثير مف تمؾ اإلستخدامات تتـ بطريقة غير مستدامة .كمع ذلؾ فانو ال تتكافر
معمكمات مكثكقة عف الصناعات غير الرسمية القائمة عمى إستخدامات المكارد البيكلكجية (مثؿ الصيد
كالسياحة البيئية كتجميع النباتات الطبية البرية) كذلؾ بسبب أف تمؾ الصناعات ال تنظميا لكائح معتمدة كال
تخضع ألنظمة التراخيص أك المكافقات الحككمية.
تـ إصدار أكؿ قانكف مصرم لحماية الحياة البرية عاـ  7972حيث جرـ ىذا القانكف قتؿ بعض أنكاع
الطيكر اليامة لمزراعة .كمنذ الستينيات اتخذت الحككمات المصرية مجمكعة مف الخطكات اليامة التي
تيدؼ إلى صكف البيئات اليامة كعشائر الحياة البرية المعرضة لخطر اإلنقراض .حظر القانكف رقـ 57
لسنة  7966صيد الطيكر كبعض األنكع الحيكانية األخرل التي تحتاج الحماية .كيعتبر القانكف  702لسنة
 7987في شأف المحميات الطبيعية تشريعان ىامان لصكف الطبيعة في مصر حيث أف جزءان كبي انر مف
مجيكدات الصكف لمدكلة ينصب عمى إنشاء شبكة مترابطة مف المحميات الطبيعية .يكلي قانكف  4لسنة
 7994كتعديمو بقانكف  9لسنة  2009في شأف البيئة إىتماما بصكف الحياة البرية فيك يكفر الحماية
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لألنكاع الميددة باإلنقراض .كما تـ إنشاء بعض الييئات الحككمية لحماية الطبيعة ،فقد تـ إنشاء إدارة
خدمات الحياة البرية المصرية التي أنشئت في حديقة حيكاف الجيزة عاـ  ،7979كجياز شئكف البيئة
المصرم الذم أسس عاـ  7992كالذم يمثؿ اآلف الكياف التنفيذم الرئيسي لك ازرة الدكلة لشئكف البيئة .كما
تـ تأسيس لجنة إلدارة صيد الطيكر عاـ  .7994يعد قانكف  4لسنة  7994كتعديالتو بقانكف  9لسنة
 2009أداة تشريعية قكية تعطي جياز شئكف البيئة مسئكلية إدارة كحماية الحياة البرية كمكائميا الطبيعية
كيجعؿ الجياز ىك نقطة اإلتصاؿ الكطنية الرئيسية لإلتفاقيات الدكلية المتعمقة بالصكف.
تدمير البيئات كاإلفراط في التجميع ألغراض تجارية يعتبر العامالف األساسياف كراء إختفاء العديد مف أنكاع
الحياة البرية في مصر .عمى سبيؿ المثاؿ السمحفاة المصرية ) (T. kleinmanniكالتي بدأت في اإلختفاء
مف أجزاء كبيرة مف مكاطنيا كبيئاتيا كذلؾ بسبب التجميع المفرط بغرض التجارة كتدمير بيئاتيا كذلؾ برغـ
حمايتيا بقرار كزير الزراعة رقـ  7407لعاـ  .7990لألسؼ لـ ينفذ ىذا القرار كلحؽ بأمثالو مف تشريعات
الصكف الغير مفعمة .في كاقع األمر فإف حديقة حيكاف الجيزة كالتي تتبع ك ازرة الزراعة كانت تمثؿ الجية
اإلدارية إلتفاقية التجارة الدكلية في األنكاع الميددة (سايتس  )CITESككانت تصدر العديد مف تصاريح
التصدير ليذا النكع النادر مف السالحؼ عمى مدار األعكاـ السابقة.
كؿ المعمكمات المتاحة عف مصر عمى مدار  70عامان لدل إتفاقية التجارة الدكلية في األنكاع الميددة
(سايتس  )CITESفيما يتعمؽ بالكميات كالحالة الحالية لإلتجار الدكلي في األنكاع النباتية كالحيكانية
الميددة تبيف أف القائمة المصرية تتككف مف  755نكعان منيـ  752نكعان حيكانيان (منيـ  296نكع في
الممحؽ رقـ  )2ك  7أنكاع نباتية فقط .تكضح القائمة أف األنكاع المسجمة تحتكم عمى  47نكعان فقط مف
الثدييات مف أصؿ  720نكعان ك 75نكعان فقط مف الطيكر مف أصؿ  480نكعا مف األنكاع المياجرة
كالمتكطنة ك 28نكعان فقط مف الزكاحؼ مف أصؿ  772نكعان ك 70أنكاع فقط مف األسماؾ ك 7أنكاع مف
ذكات الصدفتيف كأغمبية األنكاع المتبقية مف األنكاع  767( sanitarians speciesنكعان) كالتي تشمؿ
معظـ أنكاع الشعاب المرجانية المسجمة في مصر.
مف المعمكمات السابقة يتضح أف مصر كاحدة مف أىـ الدكؿ في مجاؿ اإلتجار الدكلي في األنكاع المياجرة
سكاء مف خالؿ التصدير المباشر لممكارد الطبيعية كأغمبيا مف المكارد الميددة باإلنقراض أك كبمد عبكر في
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حالة التجارة في األنكاع الكاردة مف أفريقيا أك الميربة عف طريؽ كسائؿ غير شرعية .بالرغـ مف ذلؾ ىناؾ
مجيكدات كبيرة تبذؿ منذ أكائؿ عاـ  2000لتشكيؿ لجاف عممية كادارية لتنظيـ كالسيطرة الكاممة عمى
المكانئ المصرية البرية كالبحرية كلمنع التجارة في تمؾ األنكاع الميددة كعمؿ حمالت تفتيش عمى الفنادؽ
كمحالت بيع تمؾ األنكاع الميددة أك أجزاء منيا (مثؿ المصنكعات الجمدية كالعاجية)؛ كمع ذلؾ كبسبب
المؤىالت كالقدرات المحدكدة ألعضاء تمؾ المجاف مف مكظفي الجمارؾ (أغمبيـ مف األطباء البيطرييف)
فإنيـ يحتاجكف إلى تطكير قدراتيـ الفنية كالمؤسسية؛ كما أف ىناؾ حاجة إلى إج ارء مسكح عممية لتحديد
حالة كنمط كاتجاه تمؾ األنكاع الميددة كذلؾ بيدؼ إصدار تصاريح التصدير بناءان عمى أساس عممي .كما
أنو يمزـ تنفيذ العديد مف حمالت التكعية كالتثقيؼ عمى كافة المستكيات
 8.5.7إدارة الزراعة كالتنكع البيكلكجي :
تمقى الزراعة المستدامة إىتماما متزايدا عمى الصعيد العالمي نتيجة تدىكر التنكع البيكلكجي الناتج عف التكسع
الزراعى الكبير .فالتكسع في الزراعة في مصر يحتاج إلى مزيد مف األراضي الزراعية لتحقيؽ نفس مستكيات
اإلنتاج .كعمى الرغـ مف أنو قد يككف ليا تأثيرات سمبية عمى الحياة البرية كصحة اإلنساف ،كأنيا قد أدت إلى
فقداف البيئات كتجزئتيا كتآكؿ التنكع الكراثي،إال أف البنؾ القكمى لمجينات (  ) NGBالمنشأ في مركز
البحكث الزراعي ة ( القاىرة ) يقكـ بعممية جمع كحفظ كتكصيؼ كتقييـ كتجديد كتكثيؽ المكارد الكراثية لمنباتات
كالحيكانات الزراعية كالكائنات الحية الدقيقة اليامة لممجاؿ الزراعي  .تشمؿ القدرة االستيعابية لمبنؾ القكمى
لمجينات حفظ  200,000عينة مف العينات جينية المنشأ  ،كلكف تقدر األصكؿ الكراثية النباتية لممحاصيؿ
الحقمية كالبستاينية المحفكظة  75ألؼ عينة مف األصكؿ الكراثية المختمفة ،فيناؾ حكالى  500عينة مف
الخض اركات التي تـ جمعيا مف برامج التربية ك بنكؾ الجينات الدكلية .باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ العديد مف
الحدائؽ النباتية في مصر ذات القدرة اإلدارية الجيدة كالمكظفيف الذيف ىـ عمى مستكل عاؿ مف الكفاءة.ك
يمكف القكؿ بأف جميع المجمكعات النباتية المصرية محفكظة تقريبا في المعشبات النباتية فى الجامعات
كمراكز البحكث كالحدائؽ النباتية .فيناؾ تسع مف ىذه المعشبات تـ تسجيميا في فيرس معشبة الحديقة
النباتية بمدينة نيكيكرؾ بالكاليات المتحدة االمريكية.
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يعتبر إستخداـ الكائنات الميندسة كراثيا كاحدان مف األساليب الحديثة التي تجمع بيف األكثر فعالية كالممارسات
الضارة مف الزراعة المكثفة كاسعة النطاؽ .كمع ذلؾ ،فإف إستخداـ الكائنات المعدلة كراثيا في الزراعة كفى
تربية األحياء المائية أيضا يحتمؿ أف يعتبر كؿ منيا مف الفرص أك مف الميددات عمى التنكع البيكلكجي.
درسة كضع
لتعظيـ الفكائد كتقميؿ التيديدات المحتممة مف الكائنات المعدلة كراثيا عمى التنكع البيكلكجي ،تـ ا
الكائنات الميندسة كراثيا في مصر مف خالؿ إطار كطني مف أجؿ سالمة تداكؿ كنقؿ كاستخداـ الكائنات
الميندسة كراثيا كالتى تمت مف خالؿ مشركع السالمة األحيائية الممكؿ مف مرفؽ البيئة العالمية كبرنامج
األمـ المتحدة لمبيئة .كما تـ إعداد مشركع قانكف كافقت عميو ك ازرة العدؿ كفي إنتظار تقديمو إلى مجمس
الشعب القادـ.
تاريخ الزراعة العضكية في مصر يعكد إلى منتصؼ السبعينيات .حيث تـ إنتاج األسمدة الحيكية ك السماد
العضكل التى تـ انتاجيا كتـ تطبيقيا عمى المحاصيؿ البقكلية مف أجؿ زيادة إنتاج الغذاء مع تقميؿ كمية
األسمدة الكيماكية المستخدمة عمى المحاصيؿ .حيث أدركت ك ازرة الزراعة أىمية إستخداـ الزراعة العضكية
لمخضركات كالفكاكو كبعض المحاصيؿ ،كانشئت أكؿ مزرعة عضكية فى مصر في عاـ  7977مف مجمكعة
سيكاـ كالتى اعترفت بأف األسمدة الكيماكية كالمبيدات تؤدم إلى تدىكر التربة كتتسرب إلى السمسمة الغذائية
مسببة تأثيرات سمبية عديدة .كبحمكؿ عاـ  2070كصمت المساحة اإلجمالية لمزراعة العضكية فى مصر إلى
 82767ىكتار ( .جدكؿ رقـ . ) 6
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جدول( )2-1جدول يوضح تطور الزراعة العضوية فى مصر خالل السنوات الماضية

السنة

المساحة باليكتار

نسبة الزراعة العضكية مف المساحة الزراعية

2005

24548,4

0,72

2006

74765

0,47

2007

792,5,89

0,54

2008

40000

7,77

2009

56000

7,58

2070

82767

2,27

المصدر :الموقع الرسمى لل تحاد الدولى لمزراعة العضوية ()1071

اتخذت ك ازرة الزراعة كاستصالح األراضي الخطكات الالزمة إلصدار مرسكـ يحدد قكاعد كاجراءات الزراعة
العضكية مف أجؿ الحفاظ عمى األراضي الزراعية المستصمحة حديثا (مثؿ مشركع تكشكى في جنكب غرب
مصر) مف اإلستخداـ المفرط لألسمدة كمبيدات الحشائش .كىناؾ عدد مف ككاالت التصديؽ بدأت اآلف
لتسجيؿ كفحص كاعتماد المنتجات العضكية.
 9.5.7تمكيف المجتمعات المحمية بالمحميات الطبيعية
يعد تمكيف المجتمعات المحمية بالمحميات الطبيعية مف األدكات القانكينة القكية في مجاؿ حماية التنكع
البيكلكجي كاإلستخداـ المستداـ .في الكقت الحالي ال تكجد أية محمية بمصر تدار بصكرة كاممة مف خالؿ
المجتمعات المحمية كذلؾ عمى الرغـ مف أف المجتمعات المحمية غير مستبعدة مف منظكمة المحميات
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الطبيعية .يعتبر دكر المحميات الطبيعية في حماية التنكع البيكلكجي يمثؿ تحديا حقيقيان لتطكر المحميات
الطبيعية بمصر.
كعمي الرغـ مف ذلؾ فإف العالقة بيف خدمات كفاعمية النظـ البيئية كالحد مف الفقر ىي عالقة حقيقية
مؤكدة كمممكسة عمى المستكل المحمي كالمجتمعي ككذلؾ عمى المستكل القكمي حيف تتخذ القرارت اليامة
بالنمك اإلقتصادم كالتنمية .كىناؾ نماذج ناجحة حيث تـ تشجيع المجتمع المحمي عمى المشاركة الفعالة
مف خالؿ الشراكة في مشركعات بيئية ،كخير مثاؿ عمى ذلؾ النمكذج الناجح لمشركع النباتات الطبية.
كقد تـ إستحداث عدد ىاـ مف البرامج المتعمقة بالحد مف الفقر كتنمية المجتمعات المحمية مع تكفير فرص
الدخؿ التي تحافظ عمى المكارد الطبيعية كربط التنكع البيكلكجي بالتنمية االجتماعية.
 70.5.7تنظيـ الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالمعارؼ التقميدية المرتبطة بيا
قامت جميكرية مصر العربية بالتصديؽ عمى بركتكككؿ ناجكيا الخاص بتنظيـ الحصكؿ عمى المكارد
الجينية كالمعارؼ التقميدية المرتبطة بيا كذلؾ في أكتكبر 2077
ك يمزـ ىذا البركتكككؿ الدكؿ المكقعة عميو -بما فييا مصر -بإتخاذ خطكات جادة نحك تطبيؽ مبدأ التقاسـ
العادؿ كالمنصؼ إلستخدامات المكارد الجينية كالمعارؼ التقميدية المرتبطة بيا تطبيقان إلتفاقية التنكع
البيكلكجي كذلؾ بمجرد دخكؿ البركتكككؿ حيز النفاذ.
إلى اآلف لـ يتـ إصدار تشريع كطنى أك آليو كاضحة في التعامؿ مع إستخدامات المكارد الجينية المصرية
كالمعارؼ التقميدية المرتبطة بيا كالتقاسـ العادؿ كالمنصؼ الناتج عف إستخداـ تمؾ المكارد .إف غياب اآللية
اإلدارية كالقانكنية لتنظيـ إستخدامات المكارد الجينية كالمعارؼ التقميدية المرتبطة بيا لكضع إشتراطات
التقاسـ العادؿ كالمنصؼ إلستخداـ تمؾ المكارد يمثؿ قيدان محكريان نحك تنفيذ التقاسـ العادؿ كالمنصؼ بشكؿ
كاضح .كعمى الرغـ مف ذلؾ ،فيناؾ تقدـ مممكس إذ تـ تقديـ المسكدة النيائية لقانكف تنظيـ الحصكؿ عمى
المكارد الجينية كالمعارؼ التقميدية المرتبطة بيا .ككذلؾ قامت الحككمة المصرية باالنتياء مف إعداد كتبني
إستراتيجية خاصة بالنباتات الطبية بما في ذلؾ الشراكات مع كؿ مف القطاع الخاص كالمجتمع المدني.
322

 77.5.7التعرؼ عمى التنكع الثقافي كالمعارؼ التقميدية
أدرؾ العالـ أىمية المعارؼ التقميدية كالثقافات المحمية لصكف التنكع البيكلكجي حيث تـ إقرارىا ضمف
أىداؼ الخطة اإلستراتيجية لحماية التنكع البيكلكجي ،ككذلؾ أىداؼ أيشي لصكف التنكع البيكلكجي التي
تدعـ تعظيـ القيـ ك المعارؼ التقميدية ك إندماجيا الكامؿ كانعكاسيا في تطبيؽ اإلتفاقية العالمية لمتنكع
البيكلكجي عمى كافة المستكيات مع األخذ في اإلعتبار المشاركة الكاممة الفعالة لمسكاف المحمييف (أيشي
اليدؼ .)78
كىناؾ إ نجاز محرز مف جانب جميكرية مصر العربية في مجاؿ تكثيؽ المعارؼ التقميدية كاستخداماتيا
كخاصة في مجاؿ المحميات الطبيعية كذلؾ مف خالؿ تسجيؿ المعارؼ التقميدية الخاصة ب  78نكعان مف
النباتات الطبية البرية في جنكب سيناء  ،ككذلؾ تسجيؿ المعارؼ التقميدية الخاصة بػ 45نكعان مف النباتات
في شماؿ سيناء 79 .نكع في محمية عمبة ك 77نكع في الصحراء الغربية ك 76نكع في الصحراء
الشرقية،ك قد تـ تسجيؿ المعارؼ التقميدية الخاصة بيا أيضان .كذلؾ باإلضافة إلى تسجيؿ المشغكالت
اليدكية كارتباطيا الكثيؽ بالتراث الثقافي كالطبيعي في المحميات الطبيعية.
كقد قامت مصر بإتخاذ خطكات سباقة حيث تـ إعداد المسكدة النيائية لقانكف الحصكؿ عمى المكارد
الجينية كالمعارؼ التقميدية المرتبطة بيا كالتقاسـ العادؿ كالمنصؼ لممنافع الناشئة عف إستخداـ تمؾ المكارد
كحماية المعارؼ التقميدية كاإل بداعات كالممارسات المحمية المرتبطة بعناصر التنكع البيكلكجي كذلؾ مف
خالؿ اطار يعترؼ بالحقكؽ الفردية كالمجتمعية ليـ.
 72.5.7إدارة تأثير تغير المناخ عمى التنكع البيكلكجي مف خالؿ التخفيؼ/التقميؿ كالتكيؼ
تـ تغطية إ دارة تأثير تغير المناخ عمى التنكع البيكلكجي مف خالؿ التخفيؼ/التقميؿ كالتكيؼ في الفصؿ
الخاص بتغير المناخ.
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 77.5.7التعميـ كاإلتصاؿ كالتكعية البيئية
تـ إعداد إستراتيجية التعميـ كاإلتصاؿ كالتكعية البيئية التى تغطي قضايا ىامة مثؿ أىمية أخذ الخطكات
الضركرية لحماية التنكع البيكلكجي .كتضع ىذه اإلستراتيجية المكاد المناسبة في مجاؿ التعميـ كاإلتصاؿ
كتحديد المجمكعات المستيدفة .كتيدؼ إستراتيجية التعميـ كاإلتصاؿ كالتكعية البيئية إلى دمج مفاىيـ صكف
التنكع البيكلكجي في إستراتيجيات التعميـ .تعمؿ اإلستراتيجية عمى تأسيس كتفعيؿ طرؽ فعالة لإلتصاؿ
كتبادؿ المعمكمات ،كما تعمؿ عمى تطكير قكاعد البيانات ،كما أنيا تدعـ إنشاء مكاقع اليكتركنية متخصصة
لنشر كتبادؿ المعمكمات .إضافة إلى أنيا تيدؼ إلى نشر الكتب كالتقارير كاألقراص المدمجة كاألفالـ
كالفيديكىات ،كتعمؿ كذلؾ عمى تشجيع عقد كرش العمؿ كالمقاءات االعالمية في التميفزيكف كالراديك كاعطاء
محاضرات لمفئات المستيدفة .كقد أحرزت ىذه اإلستراتيجية نجاحات فى رفع الكعى العاـ كالذم يتجمى
كاضحان في زيادة عدد زكار المحميات الطبيعية كزيادة أعداد األفراد المتعاكنيف مف المجتمعات المحمية
كالجميكر العاـ كالزكار األجانب مف خالؿ البريد االليكتركني لإلبالغ عف المخالفات في المحميات
الطبيعية.
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الفصل الثامن
التشجير والغابات واألحزمة والمسطحات الخضراء

 1-8مقدمة
تعددد األشددجار أحددد أ ددم ر اصددر البيبددة الطبيعيددة الت د تم د

الخيددر والحمايددة والظددل و وتمثددل الغابددات

واألشجار المزرورة أحد ر اصر المدوارد الطبيعيدة المتجدددة الم مدة التد تقدوم بحفدظ التدوازن البيبد

إلى جا ب أ ا تمعب دو ارً م ماً ف البيبة الطبيعية الت تتواجد في ا و ف

تتفارل مع مختمف أشكال

الع اصر البيبية الم اخية واألرضية والمابية والحيوية وتعمل رمى حماية البيبة بكل ر اصر ا و وبدون

األشجار فإن الحياة البشرية ستصب غير قابمة لإلستدامة و وخير دليل رمى ذلك مدا دادب بدل العديدد
من ال تفاقيات والمؤتمرات و فم حافظ رمى الغابات و زرع األشجار من أجل كوكب ا .
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 2-8الج ود المبذولة
وضعت و ازره الدولو لشؤن البيئة اإلستراتيجية الخاصو بتنظيم ودعم العديد من أنشطة التشجير وزراعة
األحزمة الخضراء والغابات الشجرية عمى النحو التالي :
 1-2-8الحزام األخضر حول الطريق الدابري لمقا رة الكبرب
ييدف المشروع لزراعة حزام أخضر حول القاىره الكبرى بطول  011كم يزرع بو  551ألف شجرة

لإلستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج ،وقد تم اإلنتياء من زراعة األسبقية األولى بطول  01كم

بدءاً من تقاطع طريق القطامية  -العين السخنة مع الطريق الدائـري والى تـقاطع طريق القاىرة السويس
حيث تم زراعة  55ألف شجرة ،ويتم حاليا متابعة ألعمال الصيانة لتمك المرحمة وقد تم اإلنتياء من

البنية األساسية لألسبقية الثانيو بطول 8كم بدءاً من تقاطع طريق القاىرة  -السويس وحتى تقاطع طريق

القاىرة  -اإلسماعيمية حيث تم حفر الجور الالزمة لزراعة األشجار كما تم االنتياء من تنفيذ البنية
األساسية من الخزانات وخطوط الري الرئيسية تمييداً لبدء زراعة األشجار حيث يتم زراعو  51ألف

شجرة فى ىذه المرحمة ،وسيتم كذلك رييا بنظام الري بالتنقيط مستخدماً مياه الصرف الصحي المعالجة
حفاظاً عمى عدم تموث البيئة  ،وقد تم إدراج المرحمة الثانية من المشروع كأحد مشروعات آلية التنمية

النظيفة . CDM

خريطت ( )1-8الحزام األخضر حول القاهرة الكبرى
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صور( )1-8المرحمة األولى من مشروع الحزام األخضر حول القا رة الكبرب
حول القاهرة الكبرى

وتوالى و ازره الدولة لشئون البيئة اإلىتمام بزراعة األحزمة الخضراء حول المدن وكذلك اإلشتراك فى

مشروع األحزمة الخضراء فى الوطن العربي بالتنسيق مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة
 22دولو ،وجارى البدء فى الخطوات التنفيذية لممرحمة األولى من المشروع .
 2-2-8أ شطة التشجير وزرارة المسطحات الخضراء والحدابق -:
أ .توالى وزارة الدولة لشئون البيئة اإلىتمام بالتشجير والمسطحات الخضراء وانشاء الحدائق حيث

قامت الوزارة بتطوير حديقة بجامعة القاىرة بمساحة  111م 2وذلك بزراعة المسطحات الخضراء
وأشجار النخيل والحوليات المزىرة .كما قامت الوزارة بتطوير حديقة مجرى العيون بمستشفى

 57557عمى مساحو  05ألف م 2حيث تم إنشاء المسطحات الخضراء وزراعة الزىور وأشجار

النخيل وبناء برجوالت .كما تم أيضا تطوير حديقة مدخل الرسوة بمحافظة بورسعيد عمى مساحة

 25ألف م ،2وكذلك رفع كفاءة وتطوير حديقة عزبة الوالدة بحموان عمى مساحة  5أفدنة .كما
يتم أعمال الصيانة لمزراعات بحديقة السالم بشرم الشيخ عمى مساحة  55فداناً منيا  5,5فدان

تضم  15نوعاً من النباتات الطبية والعطرية ذات االستخدام الطبي والتقميدي اليام والمتوارث

عبر السنين بين بدو جنوب سيناء ،كذلك  15نوع نباتي يشمل النخيل وأشباه النخيل واألشجار

والشجيرات واألعشاب والمتسمقات والمسطحات الخضراء عالوة عمى حديقة لمصبارات تحتوي

 55نوعاً ،كما تم زراعة أكثر من  5511شجرة من الزيتون رمز السالم بالحديقة.
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صورة ()2-8حديقة الرسوة ببورسعيد

صورة ( )3-8مستشفى  57357بمجرب العيون
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صورة ( )4-8حديقة جامعة القا رة

صورة ( )5-8حديقة السالم بشرم الشيخ
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ب .إيماناً من و ازرة الدولة لشئون البيئة بالدور اليام لمحدائق العامة والتشجير ودورىا الحيوي في
المحافظة عمى التوازن اإليكولوجي وتحسين الظروف المعيشية تم اإلنتياء ىذا العام من إجراء
حصر ألعداد الحدائق ومساحتيا عمى مستوى جميع محافظات الجميورية بالتعاون مع مكاتب

البيئة بالمحافظات خالل الفترة من  2115إلى  ،2102وقد أظير الحصر أن أعمى أعداد

لمحدائق كانت بالترتيب فى محافظات القاىرة  751حديقة ،الدقيمية  072حديقة  ،الجيزة 058

حديقة  ،اإلسكندرية  055حديقة  ،بينما كانت أقل المحافظات أعداداً لمحدائق فى الوادي الجديد

 01حدائق ،مطروح  01حديقة ،األقصر  07حديقة ،البحر األحمر وأسـوان 25حديقة.

ج .إحتفاالً بيوم البيئة العالمي ساىمت الو ازرة بدعم جميع محافظات الجميورية باألشجار والشجيرات

وقد بمغ عدد األشجار المقدمة كدعم بيئي ليذا العام (05511شجرة ) بمتوسطة يبمغ حوالي

 511شجرة لكل محافظة  ،وقد تم إختيار أنواع األشجار بعناية وخبرة عممية متميزة يتوافر فييا

القيمة الجمالية واإلقتصادية  ،كذلك مالءمتيا لمظروف البيئية لكل محافظة من محافظات

الجميورية .

د .تقديم الدعم البيئي باألشجار لقوافل التوعية البيئية لعدد  21محافظة باجمالي  1511شجره
لرفع الوعي البيئي لمشباب ومشاركتيم فى زراعو تمك األشجار .

ه .تقديم الدعم باألشجار لمبادرة و ازرات بال أسوار بالتنسيق مع وزارة الشباب لحممة عطاء الشباب

حيث يقوم الشباب بزراعة تمك األشجار .تم دعم جميع المحافظات بالجميورية ( 27محافظة)
بعدد  1511شجره بواقع  051شجرة لكل محافظة وكذلك عدد  05511حوليات مزىرة بواقع

( 511حوليات مزىرة لكل محافظة).

صورة ( )6-8مشاركة الشباب فى زرارة األشجار خالل حمالت التورية بالمحافظات
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و .من خالل مبادرة وطن نظيف تم تقديم الدعم باألشجار لزراعة مناطق الزاوية الحمراء -المرج-
الشربية) بمحافظو القاىرة و( العمرانية -المريوطية -امبابو-أرض المواء) بمحافظو الجيزة حيث
ا
تم رفع التراكمات فى تمك المناطق وزراعتيا باألشجار لرفع الوعي البيئي بين المواطنين حيث تم
زراعة 2111شجرة فى تمك المناطق .
ز .المساىمة في تشجير وتجميل بعض الجامعات والكميات والمدارس الحكومية  ،وكذلك الزراعة
حول المساجد واألديرة والمستشفيات العامة ووحدات األمن المركزي والميادين العامة والجمعيات
األىمية وو ازرة الطيران المدني  ،وقد تم تقديم الدعم البيئي بأعداد بمغت (  02111شجرة ) .
مصدر
ح .استمرار تطوير المشتل المركزي وحديقة الطفل التابعين لمجياز حيث يمثل ىذا المشتل
اً
دائماً إلنتاج األشجار والشجيرات ونباتات الظل لمدعم البيئي لممدارس ووحدات األمن المركزي
والمستشفيات العامة والمساجد واألديرة والجمعيات األىمية  ،كما تعد حديقة الطفل المتنفس
الصحي والبيئي لسكان مناطق القاىرة الجديدة  ،كما تقوم الو ازرة تفعيال لممادة  27من القانون 1
لسنو  0991بضرورة إنشاء مشتل بكل قرية ومحافظة ،فقد قامت الو ازرة بتقديم الدعم إلنشاء
مشتل لفرعي الجياز بالوادي الجديد والفيوم باإلضافة إلى مشتل فرع الجياز باإلسكندرية .

صورة ()7-8تطوير حديقة األطفال لج از شبون البيبة بالقطامية
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صورة ( )8-8تطوير صوب المشتل المركزي لج از شبون البيبة

 3-2-8زرارل الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصح المعالجة :
إن زراعة الغابات الشجرية بإستخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتيا يعد من أفضل اإلستثمارات
إلستغالل ىذه النوعية من المياه وأكثرىا أمناً  ،فبجانب التخمص من مشكمة الصرف الصحي فيوجد

العديد من العوائد البيئية واإلقتصادية واإلجتماعية التي يمكن الحصول عمييا من إقامة الغابات
الشجرية.

من ىذا المنطمق فقد تضافرت الجيود بين الو ازرات المعني ـ ــة (و ازرة الدولة لشئون البيئة  ،و ازرة الزراعة

واستصالح األراضي وو ازرة االسكان والمرافق) في تنفيذ البرنامج القومي لإلستخدام اآلمن لمياه الصرف
الصحي المعالجة في زراعة الغابات الشجرية وتنفيذ ما جاء بالكود المصري إلستخدام مياه الصرف

الصحي المعالجة في الزراعة والصادر عام . 2115حيث تم حتى اآلن زراعة  07ألف فدان من
الغابات الشجرية موزعة عمى  51غابة فى  07محافظة.
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خريطة ( )2-8توزيع الغابات التى تروب بمياة الصرف الصحى المعالجة بالمحافظات

جدول ( )1-8يبين موقف ت فيذ الغابات الشجرية الت تروب بمياه الصرف الصح المعالجة

المحافظة

تصرف المحطات

ردد

المساحة

( ألف م/3يوم )

الغابات

المزرورة ( فدان )

ظام الري

األ واع ال باتية
لمزرورة

أسوان

011

1

751

التنقيط

كايا – ترميناليا

األقصر

55

2

911

التنقيط +الغمر المتطور

كايا -جاتروفـا كافـور  -توت أكاسـيا

قنا

271

5

911

الغمر المتطور

كافور – كايا

سوىاج

105

5

2190

التنقيط  +الغمر المتطور

كايا -جاتروفا

أسيوط

225

5

195

التنقيط

كايا

المنيا

001

2

211

التنقيط

كافور – كازورينا

الجيزة

55

0

511

التنقيط

كايا – سرو

الدقيمية

2

0

211

التنقيط

سرو – كينوكاربس كازورينا
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سرو – صنوبريات أكاسيا – كافـور كازورينا –

المنوفية

08

0

511

التنقيط

مطروح

51

0

211

التنقيط

كازورينا  -كافور

0

51

التنقيط

كازورينا – كافور

اإلسماعيمية

91

0

511

التنقيط

السويس

51

0

111

التنقيط

جاتروفا

شمال سيناء

05

0

511

التنقيط

سرو  -صنوبر

جنوب سيناء

01

2

711

التنقيط

كافور – كازورينـا أشجار زينة

91

0

211

التنقيط

كازورينا – جاتروفا كايـا

10

5

0811

التنقيط  +الغمر المتطور

51

00075

اإلسكندرية

البحر
األحمر

الوادي الجديد
اإلجمالي

سيسـال توت – أشجار زينة

سرو – صنوبريـات كايا – كازورينـا كافور سيسال –
توت بامبو  -كنوكاربس

كايا – ترميناليا كازوريـنا – كافور أكاسيا – أتل –
نيم

وييدف المشروع إلى :
 .0اإلستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة األحزمة والمسطحات الخضراء
والغابات الشجرية

 .2إستصالح واضافة مساحات جديدة من أراضى المناطق الصحراوية
 .5توفير فرص عمل جديدة لمشباب

 .1حماية مصادر المياه من التموث ( نير النيل  ،البحيرات والمياه الجوفية ) وكذلك التربة .
 .5توفير جزء من األخشاب المنتج محمياً لترشيد اإلستيراد من الخارج مثل أخشاب الماىوجني

 .5حماية المناطق الصحراوية والمدن الجديدة من الرياح وسفي الرمال والعواصف الترابية وما ينشأ
عن ذلك من أضرار صحية وبيئية  ،ومكافحة ظاىرة التصحر وكذلك إمتصاص ثاني أكسيد

الكربون واضافة أكسجين .
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 .7إقامة صناعات خشبية واضافة مصادر دخل جديدة من اإلنتاج الثانوي لمغابات مثل تربية
ديدان الحرير لتصنيع الحرير والسيسال لتصنيع الحبال وانتاج الوقود الحيوي من زراعة

الجاتروفا والجوجوبا

صورة()9-8غابة الجاتروفا باألقصر

 .8إمكانية بيع أرصدة الكربون من األشجار التي تزرع بالغابات واألحزمة كمشروعات آللية التنمية النظيفة
ويتم ا ختيار األنواع النباتية التي يتم زراعتيا بالغابات بعناية وبخبرة عممية متميزة والتي يتوافر فييا

القيمة اإلقتصادية العالية  ،وكذلك مالئمتيا لمظروف اإليكولوجية لممنطقة ( تربة ومناخ ) .ومؤخ ار
قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصالح األراضى وجامعة ميونخ بألمانيا
بتوقيع مذكرة تفاىم بشأن تقديم الخبرة األلمانية فى مجال زراعة الغابات الشجرية لالستفادة من الخبرة

األلمانية فى إنشاء المزيد من الغابات .

313

صورة ( )11-8غابة الما وج ى االفريقى التى تروب بمياه الصرف المعالجة بغابة االقصر

 3-8الرؤية المستقبمية
تكثف و ازرة الدولة لشئون البيئة الجيود إلضافة مزيد من المساحات الخضراء وزراعة األشجار والدعم

والتوعية البيئية وانشاء الحدائق سواء بالمدارس والجامعات واألماكن العامة والمدن القديمة أو

بالمجتمعات العم ارنية الجديدة ،وكذلك دعم الجمعيات األىمية لما لذلك من آثار بيئية وصحية وجمالية
وسياحية ذات نفع كبير عمى المجتمع.

ومع التزايد المستمر لكميات مياه الصرف الصحي والتي يتم معالجتيا وتوالي إنشاء محطات المعالجة

في سائر أنحاء الجميورية خالل سنوات الخطة فإن و ازرة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع كافة الو ازرات
المعنية تولي أىمية كبيرة لتقدم العمل وزراعة مزيد من الغابات الشجرية واألحزمة الخضراء حول

الطريق الدائري لمقاىرة الكبرى ومع الطرق المتقاطعة وحول المدن القديمة والجديدة.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ
• اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ :اﻟﺘﺼﺤﺮ

• اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ :ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
• اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮ :اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
• اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ :اﻟﻤﺨﻠﻔـﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
• اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ :اﻟﻤﻮاد واﻟﻨﻔـﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة
• الﻓﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ:ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
• اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ :دﻟﻴﻞ اﻵداء اﻟﺒﻴﺌﻰ
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الفصل التاسع
الجهود الوطنية المصرية لمكافحة التصحر
1-9مقدمة :
تبمغ المساحة اإلجمالية لجمهورية مصر العربية حوالي مميون كيمو متر مربع  ،تقع جميعها
تحت نطاق الظروف المناخية لممناطق القاحمة إلى الشديدة الجفاف  ،عمى حين تبمغ مساحة
األراضي الزراعية المنتجة حوالي  ٪3فقط من المساحة اإلجمالية .و مصردولة ذات كثافة
سكانية عالية تبمغ أكثر من  99مميون نسمة ،تتركز أساسا في منطقة صغيرة لمغاية في
جميع أنحاء وادي النيل والدلتا مع بعض المناطق اإلقميمية .وقد أدي ذلك إلي زيادة الضغوط
البيئية وزيادة تأثيرها ،والتي شكمت مع الحساسية الشديدة لمنظام البيئي والموروث الثقافي
ومصدرً لقمق وتهديد شديدين لمسكان.
ا
ضغوطا جعمت من حماية البيئة موضوعاً شائكا ،
صدقت مصر عمى إتفاقية مكافحة التصحر ( )CCDفي  22يوليو  ،1996وقامت بتقديم
أربعة تقارير حول جهودها الوطنية في هذا المجال كان آخرها في ديسمبر  .2912كما قامت
بالتصديق عمى اإل تفاقية اإلطارية لمتغيرات المناخية في  14يوليو  ،1999إال أنها لم توقع
عمى بروتوكول كيوتو حتى اآلن ،هذا إلي جانب تصديقها عمى إتفاقية التنوع البيولوجي في
 12يوليو .2991
ونظ ارً ألن هناك إختالفات كبيرة وواضحة في الخصائص البيئية في كل من األربع مناطق
الزراعية البيئية في مصر ،خاصة فيما يتعمق بعوامل التصحر النشطة وتأثيراتها والتي تختمف
بإختالف اإلقميم ،كل ذلك جعل من غير المناسب وضع برنامج موحد لمكافحة التصحر داخل
تمك المناطق المختمفة.
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2-9المناطق الزراعية البيئية في مصر:
وىبت مصر أربعة أقاليم زراعية بيئية مختمفة تماماً من حيث السمات المميزة لمموارد الطبيعية،
والخصائص المناخية  ،والتضاريس والخصائص الجيومورفولوجية ،وأنماط إستخدام األراضي
وآثارىا اإلجتماعية واإلقتصادية ،وبناء عمى ذلك فقد كان من المناسب وضع برامج لمكافحة
التصحر تأخذ بعين اإلعتبار السمات المحددة في كل من المناطق الزراعية البيئية عمى النحو
التالي:
 .1وادي النيل :وتشمل األرض الغرينية الخصبة في القطاع األوسط وصعيد مصر ومنطقة
دلتا النيل والمناطق الصحراوية المستصمحة عمي جانبي وادي النيل.
 .2الحزام الساحمي الشمالي :ويشمل المنطقة الساحمية التي تمتد غرباً من الساحل الشمالي
الغربي حتي المنطقة الساحمية بشمال سيناء شرقاً.
 .3المناطق الداخمية  :وتشمل المناطق الداخمية من سيناء والصحراء الشرقية مع المناطق
الجنوبية المرتفعة بيم.
 .4الصحراء الغربية :وتضم الواحات والمناطق النائية الجنوبية ،بما في ذلك مناطق شرق
العوينات ،و توشكى ودرب األربعين.

 3-9الضغوط والعمميات الرئيسية التي تدفع لمتصحر
وتشمل كالً من العوامل التالية:
1-3-9التحضر
التحضر ىو واحد من أكثر العوامل حدة التي تؤدي إلي تدىور األراضي  ،ذلك أن تأثيرىا يعني
خسارة ال رجعة فييا بالنسبة لتغيروظيفة التربة ،وتتسبب في خروج األراضي المنتجة زراعيا من
العممية اإلنتاجية نيائياً.
2-3-9التممح
تنتشر مشاكل مموحة األراضي عمى نطاق واسع في مصر،حيث تبمغ نسبة األراضي المتأثرة
باألمالح ما يقرب من  :33من إجمالي مساحة األراضي الزراعية المروية  ،كما يقدر أن التربة
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في  :63من األراضي المزروعة في شمال الدلتا و  :23من المناطق الوسطى والجنوبية عمى

حد سواء ىي من التربة المتأثرة باألمالح .وفي الوقت نفسو تمثل التربة المتأثرة بالتممح في وادي
النيل حوالي  :25من إجمالي المساحات المزروعة.

3 -3-9التموث
يشكل التدىور الكيميائي لمموارد المائية واألرضيو واحداً من أىم العوامل المؤثرة سمباً عمي
التركيب الكيميائي والعمميات الكيميائية المؤثرة عمى النظم المائية والخصائص التي تنظم وظيفة

التربة ،والتي تعرف كعامل ميم من عوامل التصحر.
 4-3-9إستنزاف خصوبة التربة

أسفرت الزراعة التوسعية و المتكررة لممحاصيل المختمفة في وادي النيل والدلتا في ظل ظروف
إدارة غير مستدامة لمياه الري وممارسات زراعية غير مناسبة ،عن إستنفاد ونقص في العديد من

العناصر الغذائية والتي شكمت بدورىا عامال من أىم عوامل التصحر.
 5-3-9التجوية بالرياح

نظ اًر لممناخ الجاف  ،فإن النحر بالرياح يعد واحداً من أىم عوامل تدىور األراضي في مصر،
ويبدو ذلك واضحاً في الصحراء الشرقية والغربية والمناطق الداخمية من سيناء ،والتي يغمب عمي

طبيعتيا التربة الرممية .كما يحدث التجوية بالرياح في المنطقة الساحمية حيث تسود الكثبان

الرممية الساحمية .لذلك فغن التجوية بالرياح تؤثر عمي حوالي  :93من مساحة البالد الكمية.
6-3-9التجوية بالمياه

تعد التجوية بالمياه واحدة من أىم العوامل الرئيسية لتدىور األراضي في المنطقة الساحمية
الشمالية من البالد حيث تتسبب العواصف المطيرة المفاجئة والشديدة في الجريان المائي الشديد
نحر شديداً لمتربة .تسود مثل ىذه العممية أيضا في السيول الساحمية والتالل
مما يسبب
اً
والمنحدرات الجبمية لمبحر األحمر ،وخميج العقبة وكذلك األجزاء الجنوبية من سيناء والعديد من

األودية في الصحراء الشرقية .ويقدر معدل فقد التربة السنوي من خالل التجوية المائية في

المناطق المطيرة عمى طول الساحل الشمالي الغربي بـ  3,8إلي  5,3طن  /ىكتار  /سنة.
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 7-3-9سفي الرمال
تعد الكثبان الرممية والتكوينات الرممية الساحمية والداخمية األكثر عرضة لمتآكل والترسيب بالرياح
 ،وبالتالي فإنيا تشكل تيديدا خطي ار لمتنمية الزراعية ،والمجتمعات الريفية والحضرية ،وحركة
المرور عمى الطرق والصحة العامة .وتغطي الكثبان النشطة وزحف الرمال أكثر من

( )166333كم ،2أي حوالي  :16,6من مساحة البالد الكمية.

 4-9اآلثار المترتبة عمي التصحر
حيث يمكن تمخيص التأثيرات الرئيسية لمتصحر في اآلتي :
 .1الغطاء النباتي والموارد الرعوية:
أدى التصحر إلى إنخفاض نسبة الغطاء النباتي الطبيعي  ،وانخفاض معظم األنواع العالية

والمتوسطة اإلستساغة واإلختفاء الكمي لألنواع األخرى ،وكذا إختفاء العديد من النباتات

الحولية العالية القيمة العمفية .الخ  ، ...بينما أدي الرعي الجائر لألنواع النباتية إلى إختفائيا
أو إنخفاض ممحوظ في نسبة وجودىا ،مما أدى إلى زيادة الجريان السطحي والنحر بالمياه،

والحد من عمميات الرشح داخل التربة  ،وما يستتبعو من إعادة ملء لخزان المياه الجوفي.
وبالتالي الحد من الغطاء النباتي بالنباتات المعمرة و الحولية  ،وانخفاض إنتاجية وحدة

المساحة.

 .2المياه و التربة والموارد:
تؤدي عمميات التصحر لزيادة التعرية بالرياح و بالماء  ،وبما ليم من اآلثار السمبية عمى
الموارد المائية والتربة الطبيعية .وتشمل ىذه النتائج السمبية عمي :تكون القشرة الممحية ،
وتدىور المواد العضوية ،و نضوب المغذيات  ،وزيادة احتمال حدوث العواصف الترابية ....

الخ
 .3اآلثار اإلجتماعية واإلقتصادية :
وتشمل اآلثـ ـ ـ ـار السمبية غير المباشرة لمتصـ ـحر عمى تدىور م ـ ـ ـوارد المـ ـ ـ ـياه والمـ ـ ـ ـوارد

األراضية ،وأثر ذلك عمى الصحة العامة  ،كما تشمل تموث موارد مياه الشرب  ،والتعرض
لألمراض الخطرة من جراء تموث المنتجات الغذائية واألسماك  ،وزيادة احتمال ىبوب

العواصف الرممية .....الخ  ،وبالتالي  ،فإن ىذه العوامل تؤثر سمبا عمى المجتمعات المحمية
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في العديد من الجوانب التي تزيد من المعاناة و الفقر الراسخة في المجتمعات المحمية
المتأثرة بظاىرة التصحر.

5-9اإلستجابة الوطنية لمكافحة التصحر:
اشتمل إطار اإلستجابة الوطنية لمكافحة التصحر عمي برامج متكاممة ،يتضمن كل منيا بعض
المشاريع التوضيحية والقابمة لمتكرار  ،كما اقترحت خطط عمل لمكافحة التصحر في كل األقاليم
الزراعية البيئية  ،ويمكن تمخيصيا عمى النحو التالي:
أ .دلتا وادي النيل
حقق التكامل بين الييئات الوطنية ذات الصمة مثل و ازرة الموارد المائية ،مركز البحوث الزراعية،
ومركز بحوث الصحراء مؤشرات إيجابية ىامة فيما يتعمق بمكافحة التصحر في المنطقة عمي

النحو التالى:

 تعزيز الكفاءة واإلستدامة البيئية من خالل إدارة واستغالل أىم الموارد الطبيعية لمبالد
مثل األراضي الزراعية والموارد المائية .حيث تشير التقديرات إلى أن متوسط إنتاجية

المحاصيل قد زادت بنسبة تصل إلي  ، :15وعمى حين بمغت الزيادة في معدل العائد

اإلقتصادي  ، :25وبالتالي تحقيق تحسن كبير في الظروف المعيشية لسكان الريف .
وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أن تمويل عمميات تنفيذ تمك البرامج المستمرة التي
تتطور بشكل دائم قد تحمل تكاليفيا كاممة المستفيدين من تنفيذ ىذه البرامج.

 إعتماد وتنفيذ العديد من عناصر تحسين القدرات.
ب .المنطقة الساحمية الشمالية

من خالل ستة برامج ومشاريع متكاممة تمت مشاركة المنطقة بشكل إيجابي في أنشطة مكافحة
آثار
التصحر ،حيث كان ليذه األنشطة التي اتخذت في إطار تطوير المنطقة الساحمية الشمالية اً
إيجابية عمى البيئة والمجتمعات المحمية يمكن تمخيصيا في اآلتي:

 الحد من تدىور النظم البيئية اليشة وما يترتب عميو من مكافحة إلستفحال ظاىرة
التصحر .وقد تحقق ىذا التأثير من خالل بعض إنشاءات لمبنية التحتية التي تتيح تفعيل

آليات حصاد المياه ،وتنفيذ مجموعة من اإلجراءات التي تيدف إلي تحسين األراضي ،
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والتي بتكامميا تحقق نتائج إيجابية فيما يتعمق بتحسين اإلنتاجية الزراعية ودخل

المزارعين ،وما يترتب عميو من الحد من الفقر.

 تشجيع مشاركة المجتمعات المحمية في إطار تنفيذ وتوفير خدمات التدريب واإلرشاد بما
في ذلك أنشطة تنمية المرأة.

 الرصد البيئي والبحوث التطبيقية لتحسين القدرات المحمية إلبتكار واختبار تكنولوجيات
زراعية تناسب الظروف القاحمة وشبو القاحمة.

ج .الصحارى الغربية والشرقية بما في ذلك سيناء:
من خالل تنفيذ أحد عشر مشروعاً مختمفاً كان ليا أكبر األثر عمي اإلقتصاد البيئي بشكل عام،

والمجتمعات المحمية باإلقميم بشكل خاص ،اعتمد في تنفيذ بعضيا عمى منيج التكامل بين

المجتمعات و السمطات المحمية ،حيث اشممت آلياتيا عمي عناصر لمتدريب واإلرشاد ،و ساىمت
ىذه األنشطة في تخفيف األثر السمبي لمشكمة التصحر عمى األنشطة المتعمقة بالبنية التحتية
والتنمية.

وفيما يتعمق بالوضع الراىن خالل العشر السنوات األخيرة ،كان جياز تحسين األراضي ىو

المعني بشكل خاص بأنشطة تحسين األراضي  ،حيث كانت أولي ميامو الرئيسية لمكافحة
التصحر ىي تحديد األسباب الرئيسية التي أدت إلي تدىور األراضي في المناطق المنزرعة

القديمة التي تشكل حوالي  :93من األنشطة الزراعية في مصر .حيث تحتل ىذه األراضي

أساسا األقميم الزراعي البيئي "وادي النيل والدلتا"  ،باإلضافة إلى بعض األراضي المزروعة حديثا

في األقاليم الزراعية البيئية األخرى من مصر  ،حيث تم التعرض ألنشطة مكافحة التصحر من
خالل عدة مجاالت.

ولألسف ال يوجد بيان رسمي يمكن اإلعتماد عميو لتحديد المساحة الكمية التي تقع تحت تيديد
التصحر ،ولكن يمكن توقع ىذا البيان من أنشطة جياز تحسين األراضي خالل السنوات العشر
الماضية التي وصمت إلى تحسين في صفات األراضي ألكثر من ( ) 3227375فدان كانت
جميعيا تحت تأثير عوامل التصحر المختمفة.
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الفصل العاشر
التنمية الحضرية والصناعية والسياحية

0-01مقدمة
تعانى مصر  -مثل معظم الدول النامية  -من مشكمة سوء التوزيع السكاني حيث يتركز معظم
سكانها في ذلك الشريط الضيق وتمك المساحة المحدودة حول وادي النيل والدلتا التي ضاقت بكثرة
عدد السكان  ،وذلك رغم الجهود الضخمة التي تبذل في بناء مدن جديدة خارج هذا الشريط  ،إال
أن مشكمة التركز السكاني حول وادي النيل وبعض الواحات القميمة في وسط الصحراء مازالت
قائمة حيث تظهر خريطة مصر السكانية ترك ازً كبي ارً خاصة بالقاهرة العاصمة وبعض المحافظات
التي تميزت بقدر من التنمية بها حيث أن تنمية المدن هي أحد العوامل الرئيسية والمباشرة التي
تؤثر عمى نسبة التركز السكاني .
وبوجه عام أدى هذا التركز إلى العديد من المشاكل والسمبيات مثل الزحف العمراني عمى األراضي
الزراعية والتموث البيئي  ،باإلضافة إلى إختناق المرافق والخدمات بالمحافظات ذات الكثافة
السكانية العالية  ،وبالتالي أدى ذلك إلى عدة آثار سمبية عمى ديناميكية تنمية المدن التي أتسمت
بالتركز السكاني المرتفع .

 2-01في مجال التنمية العمرانية
0-2-01السمات السكانية لممناطق الحضرية
أ .القاىرةتحتلالمرتبة71فيقائمةأكبرالمدنالضخمةعمىمستوىالعالمعام9002ومن
تمكالمرتبةحتىعام9092وفقاًلتقديراتاألممالمتحدة.

المتوقعأنتظلفي
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ب .مدينةالقاىرةىىأكبرالمدنالمصريةمنحيثعددالسكانيمثلسكانياأكثرمنخمس
سكانالمدنالمصرية( .)%97,2
ج .تأتىمدينةاإلسكندريةفيالمرتبةالثانيةمستأثرةبحوالى()%79,2منإجمالىسكان
المدنتمييامدينةالجيزةبنسبة.%2,9
د .تضممصر942مدينةيقطنبياحوالى17,4مميوننسمةوفقاًلنتائجتعدادعام،9002
وعمى الرغم من ىذا العدد الكبير من المدن في مصر فإن  %22من سكان الحضر
يتمركزونفيمدنمحافظات(القاىرة-الجيزة-القميوبية-اإلسكندرية) .
ه .يوضحالشكلالتالىأكبر70مدنمنحيثعددالسكانبالنسبةإلجمالىعددالمدنوىى
عمى النحو التالى بالترتيب (القاىرة – اإلسكندرية – الجيزة – شب ار الخيمة – حموان –
السويس-بورسعيد–المحمةالكبرى–المنصورة–طنطا) .
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2-2-01التوزيع النسبي لممدن وفقاً لعدد السكان
الوجوالبحرييميياالوجوالقبميبنسبة .%12,2

أ .نسبة%44,1منالمدنالمصريةتقعفي
ب .التوزيعالنسبىلسكانالمدنعمىاألقاليمالجغرافية%41,7منسكانمصريعيشونفي
الحضريتوزعونعمى947مدينة.

ج .نسبة%47,8منسكانالمدنفيمصريقطنونالمحافظاتالحضريةتمييامحافظات
الوجوالبحرى()%98ثممحافظاتالوجوالقبمى( .)%91,4
د .أكثرمنربعالمدنالمصرية()%98يقطنبيامابين92ألفنسمةإلىأقلمن20
ألفنسمة.
ه)2( .مدن(القاىرة–اإلسكندرية–الجيزة–شبراالخيمة–حموان)يقطنبيم72,2مميون
نسمةمقابل72,2مميوننسمةيقطنون918مدينة .
و)4( .مدنمصرية(القاىرة–اإلسكندرية–الجيزة–شبراالخيمة)يقطنبكلمنيامميون
نسمةفأكثر .

صورة ( )0-01األزدحام السكانى بمدن القاهرة الكبرى
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3-2-01المشكالت البيئية الرئيسية لممناطق الحضرية
أ .زحفالعمرانالعشوائيعمىاألراضيالزراعيةالواجبالحفاظعمييا.
ب .الكثافةالمتزايدةلمسكانفيالمناطقالحضريةوالريفية.
ج .تدىورالبيئةالعمرانيةوتداخلإستخداماتاألراضيغيرالمتجانسةبالمدنوالقرى.
د .محد وديةاإلعتماداتالماليةالمخصصةلمشروعاتالمياهوالصرفالصحي.
ه .عدمالتوازنفيتوزيعخدماتاإلسكانوالمرافقفيكافةالمناطق.
و .تزايدمشكالتالنقلوالمرور .

4-2-01المناطق العشوائية
أ .عدد()991مميوننسمةتحسنتأوضاعيمولميصبحوامنسكانالعشوائياتوذلكخالل
العشر سنوات من (  )9070-9000منيم  99مميون نسمة بالدول النامية انتقموا من
العشوائياتنتيجةتطويرىا .
ب)7( .منبينكل1أفرادمنسكانالحضربالدولالناميةيعيشونفيالعشوائيات.
ج .تأتيمصرمنأفضل 90دولةفيالعالممنحيثجيودتحسينأوضاعالعشوائياتإذ
حصمتعمىالمرتبةالخامسةفيمؤشرانخفاضنسبةسكانالحضرالذينيعيشونفي
العشوائياتبعدكلمنأندونيسياوالمغربواألرجنتينوكولومبيا.

5-2-01الجهود المبذولة في مجال التنمية الحضرية
د ارس ةةةالطمب ةةاتالمقدم ةةةم ةةنمحافظ ةةةالق ةةاىرةلتع ةةديلالتص ةةنيفالن ةةوعىل نش ةةطةالمختمف ةةةطبقة ةاً
إلس ةةتخداماتاأل ارض ةةى،م ةةنخ ةةاللالضة ةوابطالحاكم ةةةلتغيي ةةرالتص ةةنيفالن ةةوعيل نش ةةطةوت ةةم
اسةوابداءالراىالفنيلعدد()71مشروعاً.
اإلنتياءمندر 
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 3-01في مجال التنمية الصناعية
0-3-01المدن الجديدة العمرانية والصناعية في مصر
أ .إتجيتالدولةلتوسيعالرقعةالمأىولةبالسكانوذلكمنخاللبناءالمدنالجديدةالتىتيدف
إلىتخفيفالضغطعنالمناطقالمكدسةبالسكانفيالمدنالكبرىبالجميورية .
ب .بمغ عدد المدن العمرانية الجديدة حتى عام  ) 99 ( 9002مدينة مقابل(  ) 1مدن عام
حوالى
 ،7289أى تضاعف عدد المدن العمرانية الجديدة خالل الفترة ( )9002 – 7289
1مرات .
ج .تقع ( ) 1مدن من المدن العمرانية الجديدة في المنطقة الشرقية وىى ( مدن العاشر من
رمضان72-مايو-الصالحيةالجديدة-بدر–العبور-الشروقوالقاىرةالجديدة)عمىحين
يوجدمدينتان مقامتان في المنطقةالشماليةتتمثالنفي مدينتىدمياطالجديدة،وبرجالعرب
الجديدة،بينماتستحوذمنطقةشمالوجنوبالصعيدعمى 2مدنمنالمدنالجديدة.وقد
وامداده بالخدمات
واىتماميا بتنمية صعيد مصر من خالل تطويره 
يرجع ذلك لجيود الدولة 
والمرافق .

2-3-01المشكالت البيئية في مجال التنمية الصناعية
أ .التموثالصناعينتيجةإستخدامالتكنولوجياتالقديمةفيالصناعة.
ب .القصورفينظمالمعموماتوالبياناتيمثلعائقاًأمامعمميةإتخاذالقرارومتابعةالتنفيذ.
ةواستخداميالمزيوتالثقيمةوالفحموالمطاط
ج .إنتشاراألنشطةالصناعيةالمتوسطةوالصغير 
وبعضالمخمفاتكوقودممايؤدىإلىزيادةاإلنبعاثاتالمموثةلميواء.
د .نقصالتمويلالمخصصلتحقيقاإلنتاجاألنظف.
ه .عدموجودخريطةرقميةإلستخداماتاألراضيل غراضالصناعية.
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 3-3-01الجهود المبذولة في مجال التنمية الصناعية
التنسةةيقمةةعمحافظةةةالقميوبيةةة،نقابةةةالعمميةةين،اإلدارةالمركزيةةةلمتفتةةيش،المعمةةلالمركةةزى،نوعيةةة
المي ةةاهوالية ةواءلمناقش ةةةتنمي ةةةمنطق ةةةعكرش ةةةالص ةةناعية(مرك ةةزالخانك ةةة) وت ةةمعق ةةدزي ةةاراتميداني ةةة
لمنطقةعكرشةبالتنسيقمعمحافظةالقميوبيةلمتعرفعمىالوضعالراىنلممنطقة.

 4-01في مجال التنمية السياحية
0-4-01مناطق التنمية السياحية (التقسيم المعتمد من قبل الهيئة العامة لمتنمية
السياحية ):
-7البحراألحمر-9العينالسخنة-1خميجالعقبة-4رأسسدر-2الساحلالشمالي 
-2بحيرةناصر-1الطور-8الفيوم 

خريطة ( )0-01توضح مناطق التنمية السياحية في مصر

0مناطق التنمية السياحية
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2-4-01مشكالت تنمية المناطق السياحة:
أ .ضرورة العمل عمى زيادة حركة السياحة الوافدة من خالل منظومة الحفاظ عمى الموارد
البيئية .
ب .نشر الوعي البيئي بين العاممين في مجال اإلستثمار السياحي.
ج .ضرورة اإلعتماد عمى مراكز التنمية السياحية في إضافة مناطق عمرانية تسمح باإلستيطان
الدائم.
د .ضرورة زيادة الوعي العام بأىمية السياحة كأحد روافد اإلقتصاد القومي وأىميتيا في توفير
فرصالعمل.
ه .وضع أنماط سياحية إضافية تعتمد عمي السياحة المستدامة .
و .وضع حماية الموارد الطبيعية ضمن أولويات صناعة السياحةالجديدة

3-4-01الجهود المبذولة في مجال التنمية السياحية .
أ .عملإجتماعتنسيقيبينو ازرتيالبيئةوالسياحةلتعظيماإلستفادةمنالمحمياتووضعيا
عمىخريطةالسياحةالبيئية.
ب .قامتو ازرةالبيئةبتوقيعبروتوكولتعاونمعو ازرةالسياحةومركزالبيئةوالتنميةل قميم
العربىوأوروبا(سيدارى)لإلرتقاءباألداءالبيئىلممنشآتالسياحية.

5-01الرؤية المستقبمية لتنمية المناطق الحضرية والصناعية والسياحية
0-5-01في مجال تنمية المناطق الحضرية
أ .توجيوالنموالحضريإلىالمناطقالجديدةمعتوفيرالمرافقوالخدمات.
ب .التوزيعالعادللمخدماتالحضريةفيكافةالمناطقالسكنيةخاصةالمدنوالقرى.
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ج .اإلستخدام األمثل لمحاور ومواقع التنمية العمرانية في مصر من خالل مخططات التنمية
العمرانية .
د .تفعيلالمشاركةالمجتمعيةفيمجاالتالتخطيطالعمرانيلكافةقريومدنالجميورية.
ه .الحد من انتشار المناطق العشوائية والعمل عمى اإلرتقاء بالقائم منيا مع توفير الخدمات
والمرافق.
و .تقنينالممكياتبمشاركةاألىالي.
ز .توجيو النمو العمرانى المخطط نحو التوسع بالمناطق الصحراوية لمحد من تآكل األراضى
الزراعية.
ح .تحقيقالتغطيةالكاممةلخدمةالصرفالصحيوالعملعمىآلياتالبدائلالتكنولوجيةلحل
مشاكلالصرفالصحي .

2-5-01في مجال تنمية المناطق الصناعية
أ .نشرتكنولوجيااإلنتاجاألنظف.
ب .تأسيس قاعدة بيانات شاممة لجميع المعمومات الخاصة بمواقع األنشطة الصناعية في
المحافظاتوالمناطقالصناعيةالجديدة.
ج .إعداد الدراسات والخطط القطاعية والمكانية إلعادة توطين المصانع المتسببة في التموث
خارجالمناطقالسكنية.
د .إنشاء مناطق صناعية متخصصة ل نشطة الصناعية مثل :أنشطة المسابك والمدابغ والغزل
والنسيجوبما يتمشى مع مخططات التنمية العمرانية.
ه .تطويرالمناطقالصناعيةالقائمةوتصميمخططعامةلتوسعتياوزيادةكفاءتيا.
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 3-5-01في مجال تنمية المناطق السياحية :
أ .أهداف قصيرة المدي تطبق من خالل عدة محاور منها:
المحور األ ول
إدراجأبعادالتنميةالبيئيةالمستدامةضمندراساتتقييمالتأثيرالبيئي.
المحور الثاني
تقييم الوضع الراىن لممشروعات السياحية التي تم تقييميا وحصوليا عمي موافقة بيئية سابقاً من
خاللإستبيانلممنشآتالسياحيةوقياسمدياستنزافيالممواردالطبيعيةمنعدمو .
المحور الثالث
 إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي بالنسبة لممشروعات السياحية بالتنسيق مع الوحدات
األخرىبالجيازوفروعو.
 التخطيط والتنظيم المباشر لإلدارة البيئية بالنسبة لممشروعات السياحية غير الخاضعة
والخاضعةألحكامنظامتقييمالتأثيرالبيئي.
أهداف طويمة المدي
ادالمحميةوطرائقاإلستخدامالتىتتمشىمعالوسط

 تشجيعالعمارةالبيئيةالمعتمدةعمىالمو
المحيط 
 تطبيقالمؤشراتالبيئية،إعطاءالشيادةالبيئيةلمنظمصديقةالبيئة .
 تشجيعإستخدامالطاقةالمتجددة(الشمسية،الرياح) 
 ضرورةإعدادوتنفيذاستراتيجيةلمسياحةالبيئية .
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الفصل الحادي عشر
حماية وتحسين البيئة الصناعية
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1-11مقدمة
التنمية الصناعية في مصر ىي المحرك الرئيس لمنمو وجوىر عممية التنمية اإلقتصادية ومقياس التقدم
اإلقتصادي لوضع منتجاتيا عمى خريطة األسواق العالمية ،وذلك لمنيوض بقطاع التصنيع واإلنتاج والذي
ينعكس بدوره عمى قطاع التصدير بإعتباره قضية حيوية ومحرك رئيسي لعممية التنمية بأية دولة .ويمثل
قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث األىمية بالنسبة لإلقتصاد القومي المصري ،فيو يأتي في مقدمة
القطاعات اإلقتصادية من حيث مساىمتو في الناتج المحمى اإلجمالي  ،باإلضافة إلى عالقتو التشابكية
القوية مع العديد من القطاعات اإلنتاجية والخدمية ،عالوة عمى دوره في تنمية التجارة الخارجية
وتحسين ميزان المدفوعات.
وفي ىذا اإلطار تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بإدارة العديد من البرامج التمويمية لتحقيق اإل لتزام البيئى،
من خالل تقديم حزم ميسرة لتمويل مشروعات مكافحة التموث ومشروعات اإلنتاج األنظف .وتتمخص
أىمية مشروعات اإلنتاج األنظف في كونو أىم السبل لتحقيق التنمية المستدامة وخفض المموثات في
الصناعة من المصدر ،كما يعد مواكباً مع السياسات العالمية الصناعية ,وانتشار أساليب اإلنتاج
األنظف ،و ظيور مفاىيم عالمية جديدة تتخذ من مبادىء الجودة الشاممة أساساً تعتمد فييا عمى جودة
المنتج.
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 2-11المشروعات و البرامج الحالية
 1-2-11مشروع التحكم في التموث الصناعي  -المرحمة الثانية ()2012 - 2007
يق و المشرو و علب ودعالروووي يالمش و فياللووولمش ص و يلمشلووشيعولبيشرشو و لمشلووشيعي لعووطلط ي و ل قووديالفزر و ل
ر يصيو و لريسو و ل(%02لرشفو و ل%62لقو و ضتلل ي ووزل(مشر فصو و لمشةيشيو و تلل ووولرفيلظ ووي لمشق ووي لمشيب و ولىل
لمألسوويشد ي لعص وىلمشرشوويط لتم لمشيةيل و لمشةيشي و لرووطلشيفي و لمشرشو و لمشلووشيعي لمش و ر لمش وووليش و لعشهوويل
لرة و و :لرلو وويشالمألسو وورش ،ل مشفديو وودل مشلو ووص ،ل مشلو ووشيعي ل

أفرو ووي ليبي و و لرو ووطلرص ةو ووي لمشه و و م ل مشل و و

مشييري ي ،ل مشدبيغ ،ل تمل يبصغلإجريشولمشفزر لمش ر يصي لش صو لمشر فصو لفو مشول563لرصيو طلد ر ل(5لرصيوي ل
جشيهلرل يت،ل يو ر لمشدعالمشرقدالرطلمشب شير لعصى:لل
 .1المكون التمويمى:
ق ضلريس لشصرشو لمشلشيعي لي الإعيد لإق م ه لرطل ال لمشبش لمأل صىلمشرل ىل(%62لق ضل،ل
%02لرشف لرل دتل يبصغلقير لمش ر ي لشهتملمشري ط :ل
لللل

لأ02 .لرصي طلد ر لللل

ل  .لرييةيد 22لرصي طلد ر ل
لج22 .لرصي طلي
لد22 .لرصي طلي

 .2مكون الدعم الفنى:

للل

ل

ل

ل

ل

للمشبش لمشد شولشإلشوي للمش ةري ل

ل

للبش لمشييبيطلشص ةي طلمشد شو ل

ل

لمش ييش لمشف شسي لشص شري

ل بش لمإلس ةري لمأل

بى ل

يقدالمشدعالمشفشىلشصرشو لمشلشيعي لمش ىلسي ال ر يصهويلروطل وال لمشريو طلمش رو يصىلروطل وال ل(روش لرل
دتلرطل ال  :ل
لأ .بش لمإلس ةري لمأل

بىلب ر ي (ل0 6تلرصي طلي

ل  .مشفي ر لمشفشصشدي لب ر ي ل(2 66لتلرصي طلي

 .3الموقف الحالي لعام :2012

.

ل .ل

عووددلمشرو و عي لمشرد ج و لبيشرو و علف ووىلديسوورب 0250ل و (ل25تلرو و علشةووددل(15تلو و ي لب يصف و ل
إجريشي ل بصغل573 555لرصي طلد ر  .ل
ل
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جدول ( )1-11المشروعات المدرجة بمشروع التحكم في التموث الصناعى المرحمة الثانية

عدد المشاريع

التكمفة التقديرية (بالدوالر)

المشروعات
تم التنفيذ

8

29,269

تم التنفيذ خالل عام 2012

5

26,833

مشروعات في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات

4

2,968

مشروعات في مرحمة التوريد والتركيب( توقيع إتفاقية القرض)

14

104,205

مشروعات في مرحمة المناقصات (إحتمالية توقيع إتفاقية القرض

7

23,496

في الربع االول )2013
مشروعات في مرحمة التحضير

3

8,4

اإلجمالى

41

195,171

جدول ( )2-11مشروعات تم تنفيذىا خالل عام 2012

اسم الشركة

الموقع

أبو زعبل لألسمدة

القميوبية

اسم المشروع
إعادة تأىيل وحدات الـحمض

الفسفوريك  ,ووحدات السماد

قيمة القرض
بالمميون دوالر

14,991

والطواحين الممحقة (3مشروعات)
المصرية لمنشا والجموكوز
(مسطرد)
شركة النيل لممشروبات (كراش)

تعديل في خطوط اإلنتاج

القميوبية

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف

األسكندرية

الصناعى

إجمالى المشاريع
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11,142

0,7
26,833

جدول ( )3-11مشروعات في مرحمة تجارب التشغيل

أسم الشركة

الموقع

أسم المشروع

قيمة القرض بالمميون دوالر

شركة ىارفست فود

األسكندرية

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

0,21

األسكندرية لكربونات الصوديوم

األسكندرية

وحدة إزالة األتربة

1,73

شركة كريازى اليكتريك

العبور

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

0,435

شركة كريازى اليندسية

العبور

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

0,593
2,968

إجمالى المشروعات
جدول ( )4-11مشروعات في مرحمة التوريد والتركيب

قيمة القرض

الموقف

بالمميون دوالر

التنفيذى
جارى التعاقد

أسم الشركة

الموقع

أسم المشروع

الشركة القومية لألسمنت

القاىرة

تركيب فالتر نسيجية لخط  4 ،3الجاف

16,5

النصر لصناعة الكوك

القاىرة

إستبدال أبواب األفران لمبطاريات

1,945

جارى التركيب

شركة العامرية لتكرير البترول

األسكندرية

إستبدال الفينول بمادة NMP

15

جارى التنفيذ

عرب أبوساعد (مصانع الطوب)

القاىرة

إستبدال الوقود

25

جارى التنفيذ

حموان لألسمنت

القاىرة

تركيب فالتر لطواحين األسمنت

1,4

اسمنت سمبور العامرية

األسكندرية

تغيير فمتر الكتروستاتيكى بفمتر نسيجى

7,8

العامرية لألسمنت

األسكندرية

العامرية لألسمنت
شركة بورتا إيجيبت
شركة أبو قير لألسمدة

إستبدال  13فمتر في منطقة التعبئة ونقل
الكمنكر خط 2 ,1

األسكندرية
السادس من
أكتوبر

إستبدال فمتر بخط رقم 2

7

وحدة إسترجاع المذيبات

4

إنشاء وحدة معالجة بطريقة التناضح

والتركيب

جارى التوريد
والتركيب
جارى التوريد
والتركيب
تم توقيع العقد
جارى التوريد
والتركيب

8

الترسية

وحدة إسترجاع المذيبات

6,5

الترسية

شركة العربية لألسمنت

-

استخدام الوقود البديل

8

الترسية

شركة مصر لمكيماويات

األسكندرية

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

1,8

الترسية

شركة روتجرافي

األسكندرية

1,26

جارى التوريد

العكسي

السادس من
أكتوبر

104,205

إجمالى المشروعات
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¶
جدول ( )5-11مشروعات في مرحمة المناقصات

أسم الشركة

الموقع

أسم المشروع

شركة جريت فود

األسكندرية

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

شركة ماى جاز

الجيزة

شركة يونيفرسال

اسكندرية لمبترول
الشركة المصرية
لمبتروكيماويات
شركة اسكندرية لمصمب

السادس من
اكتوبر

األسكندرية

األسكندرية

إستبدال الوقود بقمائن الطوب بمنطقة
الصف

تركيب وحدة تيوية لقسم المعالجة

قيمة القرض

بالمميون دوالر

إعادة تأىيل وحدة إنتاج الفورفورال

األسكندرية

العقد

التعاقد
التوريد

0,09

5

تعديل في خطوط اإلنتاج

جارى توقيع

15

إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى

الصناعى

التنفيذى

0,3

0,106

مشروع الحد من مشكمة مياه الصرف

الموقف

والتركيب
التوريد

والتركيب
التقييم الفنى
والمالى
تم تحضير
كراسة الشروط

2

والمواصفات
تم طرح

1

إجمالى المشروعات

المناقصة
23,496

جدول ( )6-11مشروعات في مرحمة التحضير

أسم الشركة

الموقع

شركة الدلتا لمصمب

القاىرة

أسم المشروع
رفع كفاءة نظام تجميع األ تربة بمنطقة أفران
الصير

قيمة القرض

بالمميون دوالر

التنفيذى
تم طرح

4,4

المناقصة

شركة اسكندرية الوطنية لتكرير

جارى تحضير

البترول والبتروكيماويات

األسكندرية

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

1,5

نيضة مصر

األسكندرية

استخدام الوقود البديل

2,5

(إنربيك)

الموقف

إجمالى المشروعات

المواصفات
الفنية

جارى تحضير
دراسة الجدوى
8,4
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الشركة المصرية لصناعة النشا و الجموكوز:

رو علمس بدم ل طلمشجص ي زلمشقديالب

لجديدليةر لب يش شجييلأشظ لبيشو ي لمشرل ي لشلشيع لمششويل

لمشجص ي ز ل بصغ لمش يصف لمإلجريشي لشصرو ع ل( ل55 4ت لرصي ط لد ر لب ر ي ل 55 525لرصي ط لد ر ل
(%62لق ض ل%02لرشف تللرطل ال لرو علمش فياللولمش ص يلمشر فص لمشةيشي ،لل (5-55ت ل
ل
ل
ل

ل
المشروع قبل التنفيذ

ل


صورة ()1-11

المشروع بعد التنفيذ

شركة طرة لألسمنت

رو ع لمس بدم لمشفال لمإلشي س ي ييي لبفال لشسيجي لش ط لمإلش يج ل قا ل(6ت ل ل بصغ لمش يصف لمشيصي ل
شصرو ع ل( ل 02لت لرصي ط لد ر  ،ل قيا لرو ع لمش فيا للو لمش ص ي لمشلشيعى لب ر ي (53ت لرصي ط لد ر ل
(%62لق ض ل%02لرشف تل مشبيقول ر ي لتم ولرطلمشو ي ،ل ل(0-55ت ل
ل
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المشروع قبل التنفيذ

صورة( )2-11

المشروع بعد التنفيذ

 2-2-11مشروع حماية البيئة لمقطاع الخاص وقطاع األعمال العام الصناعي (– PPSI
)2012-2008
 .1خمفية عامة:
يهد لرو ع لفريي لمشبيئ لشصقطيع لمش يص ل قطيع لمألعري لمشةيا لإشى لدعا مشلشيع ل(مشيب ىل
مشر سط ل مشلغي تلمشرل ي لشإلش زمالبيشق مشيطلمشبيئي .ل

لرو علرو

لبيطلمشفي ر لمألشريشي ل

ررةص للو لبش لمش ةري لمألشريشو ل مشفي ر لمشرل ي لررةص للو لمشبش لمشر يزي لمشرل ي لير ص ،ل
جهيزلوئ طلمشبيئ ليجه لرشفت لشصرو ع.
 .2أىداف المشروع:
لأ .دعا لرو عي لمش فيا للو لمش ص ي لمشلشيعو لبيشرشو

لمشلشيعي لبيشقطيعيط لمش يصل

مألعري لمشةيا.
ل  .إشوي لآشي ل ر يصيهل للشيهل لرؤسسي لرس دمر لشصفدلرطلمش ص يل قصي لأفري لمش ص يللول
مشرشيط لمألية ل ص ةيً للو لرل ل بيش ييز لعصى لرفيلظي لمشدش ي ل مشلةيد ل تش لش فسيطل
مشظ

لمشبيئي لدم

لمشرشو لمشلشيعي ل ي جهي.
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لج .فةي لمإلج م م لمش و يةي ،ل لاليفي لمش ف يشلمشبيئو،ل ط ي لمشيفي لمشفشي لمشبيئي لشي مد ل
مشجهيز ،لبيإل يل لشصبش

لمشروي ي ل يتش ل لا لمش عو ل مشةقيل لمشةير لمشر ةصق لبيشبيئ ل

مشلشيعي للولجره ي لرل لمشة بي ل ب يل للولرفيلظي لمش جهلمشبف يللمشقبصى.
 .3الموقف الحالي لممشروع حتى ديسمبر :2012
ق ال فد ل شفيتلمشرو علبإدم لةالة لب مر لل عي ل ل ول
لأ .ل PPSI Iل ل بصغلإجريشىلمشرشف لبه ل( 4 3لتلرصي طلي

لر لل لشصو يي ،يريل لربيطل

بيشجد ل(5-55ت ل
ل  PPSI I I .ل ل بصغلإجريشىلمشرشف لبهل( 6 3لتلرصي طللي

لر لل لشصو يي ل،ليريل ل

ربيطلبيشجد ل(6-55ت
لج PPSI .مشجز لمشرر لرطللشد لفريي لمشبيئ ل ل بصغلإجريشىلمشرشف لبه ل( ل2 443تلرصي طللللل
ي

لشصلشيعي لمشلغي ل لمشر سط ،ليريل لربيطلبيشجد ل(7-55ت
جدول (  )7-11بيان بالشركات المدرجة بالمشروع البرنامج الفرعى  PPSI Iونطاقيا الجغ ارفي ل

مشروعات تم صرف منحة الدراسات فقط ل
اضى انشركخ -انًىقع

اسم المشروع
تحويل الصرف الصناعي إلى
شبكة خاصة والمعالجة

.1

قُب نهىرق – قىص ثقُب .

.2

اندنتب نالضًدح ،انًُصىرح.

.3

شركخ انًُصىرح نهراتُجبد – ضُدوة ,انًُصىرح.

.4

شركخ األيير نهطيراييك – انعبشر يٍ ريضبٌ.

.5

عثًبٌ نهغسل وانُطيج – انًحهخ غرثيخ.

.6

 SMCنالنكتروَيبد – انًحهخ غرثيخ.

.7

انشىرثجً نهغسل – انعبشر يٍ ريضبٌ.

الثانوية

تركيب وحدة إزالة إنبعاثات
Nox
تحويل الوقود من المازوت
لمغاز الطبيعي
تركيب فالتر إل زالة األتربة
محطة معالجة الصرف
الصناعي

محطة معالجة لمصرف
الصناعي

محطة معالجة لمصرف
الصناعي
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اسم الشركة  -الموقع
 .1مصر لاللمونيوم بنجع حمادي.

اسم المشروع
إعادة تأىيل وحدة صير القطران – التركيب والتشغيل

 .2مصـــر لمغـــزل والنســـيج والصـــبا ة /مصـــنع

تغيير الوقود لمغاز الطبيعي– التركيب والتشغيل

الغزل والنسيج بكفر الدوار.

 .3مصـــر لمغـــزل والنســـيج والصـــبا ة /مصـــنع
الصبا ة بكفر الدوار – صبا ي البيضا.

 .4السكر والصناعات التكاممية – أبوقرقاص.

تحويل الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي – التركيب والتشغيل
تغيير الوقود لمغاز الطبيعي – التركيب والتشغيل

 .5النصر لمتعدين – ادفو باسوان.
 .6المصـــــــــــــــــرية لمســـــــــــــــــبائك الحديديـــــــــــــــــة
(الفيروسيمكون).

.7

كان لتعبئة الغازات.

 .8مصــــــر لمزيــــــوت والصــــــابون – الزقــــــازيق,
الشرقية.
 .9مصر لمزيوت والصابون – سندوب.
 .10الدقيميـــــــة لمغـــــــزل والنســـــــيج – ســـــــندوب,
المنصورة.

تركيب فالتر لكساره – التركيب والتشغيل
تحسين وحدات تنقية الغازات – التركيب والتشغيل
تركيب وحدات لمحد من تموث الصرف الصناعي – التركيب
والتشغيل

تحويل الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي – التركيب والتشغيل
تحويل الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي – التركيب والتشغيل
تحويل الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي – التركيب والتشغيل

 .11مضارب الشرقية – الزقازيق ,الشرقية.

تحويل الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي – التركيب والتشغيل

 .12مصنع الربيع – العاشر من رمضان .

استبدال خط إنتاج الطحينة والسمسم – التركيب والتشغيل

 .13األى ـرام لصــناعة البالســيتك -مدينــة الكــوثر

إعادة تدوير المخمفات الصمبة – التركيب والتشغيل

سوىاج .

 .14الروماني لصـناعة البالسـيتك-مدينـة الكـوثر
سوىاج.

 .15شــركة بيبــوبيرد لمصــناعات الجمديــة-مدينــة
الكوثر سوىاج.

 .16الكــــوثر لصــــناعة األ ذيــــة-مدينــــة الكــــوثر
سوىاج.

 .17الكــوثر لصــناعة األعــالف الحيوانيــة-مدينــة
الكوثر سوىاج.

 .18مصــنع عبــد الحــي لمطــوب الطفمــي بطمخــا –
المنصورة.

تركيب خط طباعة جديد – التركيب والتشغيل
إعادة تدوير المخمفات الصمبة – التركيب والتشغيل
إعادة تدوير المخمفات الصمبة – التركيب والتشغيل
تركيب الية جديدة بمشتماالتيا – التركيب والتشغيل
تركيب فالتر ىواء و عدد  2صومعو في منطقة التغذية – التركيب
والتشغيل

تحويل الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي – التركيب والتشغيل
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 .19مصــنع العشــماوي لمطــوب الطفمــي بطمخــا –
المنصورة.

تحويل الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي – التركيب والتشغيل

 .20الـــــرواد لمـــــدواجن والصـــــناعات الغذائيـــــة – محطة معالجة لمصرف الصناعي – التركيب والتشغيل
الشرقية.

 .21جست لممعادن – العاشر من رمضان.

وحدة لمعالجة المخمفات الصمبة – التركيب والتشغيل
تركيب وحدة سنفرة جديدة – التركيب والتشغيل

 .22مصنع الريدى إلستخالص الزيـوت وأعـالف إعادة تأىيل خط العمف – التركيب والتشغيل
الدواجن – المنيا.
 .23شركة دودى بالست – البحيرة.
 .24سوىاج لمبالستيك  -مدينة الكوثر سوىاج.

إعادة تأىيل الغالية – التركيب والتشغيل
تركيب ماكينة تشكيل البالستيك – التركيب والتشغيل
تركيب  2كسارة 2 ,وحدة حقن 1 ,قالب  2وحدة تشكيل بالستيك
– التركيب والتشغيل

 .25المتحـــدة لمبالســـتيك موانتـــاج مواســـير البـــولى تغيير كسارة قديمة ,وحدة حقن ,قالب ووحدة تشكيل بالستيك
باخرى جديدة – التركيب والتشغيل
فينيل كموريد.
تغيير الية قيمة باخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى – التركيب

 .26البركة إلنتاج اعالف الدواجن.

والتشغيل

تركيب  2ماكينة كبسول  2 ,ماكينة طحن وقالب – التركيب
والتشغيل

 .27أبو الدىب إلنتاج المواسير البالستيك.
 .28مصــــنع النــــور لمطــــوب الطفمــــى – رشــــيد –
البحيرة.

 .29مصنع محمود إبراىيم بكر لمطوب الطفمـى –
رشيد – البحيرة.

 .30مصنع محمـود رفعـت بكـر لمطـوب الطفمـى –
رشيد – البحيرة.

 .31مصـنع عمــاد الــدين المنسـى لمطــوب الطفمــى
– رشيد – البحيرة.

تغيير كسارة قديمة ,وحدة حقن ,قالب ووحدة تشكيل بالستيك
باخرى
إعادة توطين واستبدال وقود – التركيب والتشغيل
إعادة توطين واستبدال وقود – التركيب والتشغيل
إعادة توطين واستبدال وقود – التركيب والتشغيل
إعادة توطين واستبدال وقود – التركيب والتشغيل

اسم الشركة  -الموقع
 .32شركخ إيجيكى نالدويخ – انعبشر يٍ ريضبٌ.

 .33شركخ كبيب نهتصُيع – انعبشر يٍ ريضبٌ.

اسم المشروع
محطة معالجة لمصرف الصناعي – في مرحمة تجارب التشغيل
والقياسات

تركيب خط دىانات جديد يعمل اتوماتيكياً – في مرحمة تجارب
التشغيل والقياسات
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 .34شركخ يصر ادفى نههت وانىرق – ادفى – أضىاٌ.
 .35يصُع عجد انًجيد نهطىة انطفهً – انًحًىديخ –
انجحيرح.
 .36يصُع أثى ثكر ( )1نهطىة انطفهً – انًحًىديخ
– انجحيرح.
 .37يصُع أثى ثكر ( )2نهطىة انطفهً – انًحًىديخ
– انجحيرح.
 .33يصُع إثراهيى حجيهخ نهطىة انطفهً – انًحًىديخ
– انجحيرح.
 .33يصُع حطٍ حجيهخ نهطىة انطفهً – انًحًىديخ
– انجحيرح.
 .44يصُع يًُ إضًبعيم انريص نهطىة انطفهً –
انًحًىديخ – انجحيرح.
 .41يصُع أو انطعد يحًد فتح انهخ نهطىة انطفهً –
انًحًىديخ – انجحيرح.
 .42يصُع انصقر عجبش عبير نهطىة انطفهً –
انًحًىديخ – انجحيرح.
 .43يصُع انجُدي نهطىة انطفهً – انًحًىديخ –
انجحيرح.
 .44يصُع عبير نهطىة انطفهً – انًحًىديخ –
انجحيرح.
 .45يصُع أيًٍ ثهُطً نهطىة انطفهً – انًحًىديخ
– انجحيرح.
 .46يصُع ضعبد حهخ نهطىة انطفهً – انًحًىديخ –
انجحيرح.
 .47يصُع انطالو نهطىة انطفهً – انًحًىديخ –
انجحيرح.
 .43يصُع يحًد أحًد حطُيٍ نهطىة انطفهً –
انًحًىديخ – انجحيرح.
 .43يصُع ضعبد حطٍ هجيهخ نهطىة انطفهً –
انًحًىديخ – انجحيرح.
 .54يصُع يحًد إضًبعيم عطيخ نهطىة انطفهً –
انًحًىديخ – انجحيرح.
 .51يصُع أشرف ثهُطً نهطىة انطفهً –
انًحًىديخ – انجحيرح
 .52يصُع فىزيخ عطيخ عيطً نهطىة انطفهً –
انًحًىديخ – انجحيرح.

تركيب وحدة لغسيل واعادة تدوير المب – في مرحمة تجارب
التشغيل والقياسات

استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
استبدال وقود – في مرحمة تجارب التشغيل والقياسات
ل
مسالمشرو ع ل

اسم الشركة  -الموقع
 .53شركخ دييبط نهحبويبد  -دييبط

رفط لرةيشج لشصل

لمشلشيعول–لجي ىل يدلمشرةدم ل

ل
مسالمشرو ع ل

اسم الشركة  -الموقع
 .54شركخ ثبكيٍ  -األضكُدريخ

رفط لرةيشج لشصل
ل
ل
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لمشلشيعول–للولر فص لإعدمدلمشد مسي

ل
ل
جدول ( )8-11بيان بالشركات المدرجة بالمشروع البرنامج الفرعى (  ) PPSI I Iونطاقيا الجغرافي ل

اسم المشروع

اسم الشركة  -الموقع
 .1بحيره باك – البحيرة.

يشروعبد تحطيٍ ثيئخ عًم

 .2المصــــــرية البمجيكيــــــة لإلســــــتثمارات
الصناعية – البحيرة.

 .3شــركة ســنيوريتا لمصــناعات الغذائيــة
– المحمة.

 .4شــــركة ليــــدر لمصــــناعات الغذائيــــة –
المحمة.
 .5شركة الدلتا لمرخـام والجرانيـت – شـق
الثعبان.
 .6شـــركة الحســـنة لمرخـــام والجرانيـــت -
شق الثعبان.

 .7شـــركة أونكـــس لمرخـــام والجرانيـــت -
شق الثعبان.

 .8الشــركة العالميــة لمصــناعات الغذائيــة
( مصنع البسكويت ) – السادات.

 .9الشــركة العربيــة لمصــناعات الطبيــة –
السادات.

 .10بل كمر – قويسنا.
رمضان.
االسماعيمية.

يحطخ يعبنجخ صرف صُبعً ويشروعبد تحطيٍ ثيئخ عًم

يشروعبد تحطيٍ ثيئخ عًم ووحدح إضترجبع انُشب

يحطخ يعبنجخ ييبِ انصرف انصُبعً

يحطخ يعبنجخ ييبِ انصرف انصُبعً

يحطخ يعبنجخ ييبِ انصرف انصُبعً

يشروعبد تحطيٍ ثيئخ عًم ويعبنجخ ييبِ انصرف انصُبعً

يشروعبد تحطيٍ ثيئخ عًم

محطة معالجة صرف صناعى وتعديل في العمميات اإلنتاجية

 .11المتحـــدة لمبطاريـــات – العاشـــر مـــن
 .12شــــركة اإلســــماعيمية لمــــدواجن

يحطخ يعبنجخ صرف صُبعً ووحدح تعجئخ

-

تعديل في خطوط اإلنتاج لمتحكم في مموثات اليواء
محطة معالجة الصرف الصناعى ومعالجة المخمفات الصمبة
(ٌ)Rendering

 .13مصـــــنع مجـــــدى المتـــــولى لمطـــــوب

تحويل وقود

الطفمى– دمياط

 .14مصنع أحمد نصر لمطوب الطفمـى –

تحويل وقود

دمياط .

 .15مصنع محمد ىنيدى لمطـوب الطفمـى

تحويل وقود

– دمياط .
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 .16مصنع يونس يـونس لمطـوب الطفمـى

تحويل وقود

– دمياط.

 .17مصـــنع رضـــا عبـــد الحميـــد لمطـــوب

تحويل وقود

الطفمى – دمياط.

 .18مصنع صـالح السـيد لمطـوب الطفمـى

تحويل وقود

– دمياط.

 .19مصنع كمال السيد لمطوب الطفمى –

تحويل وقود

دمياط .

 .20مصــنع محمــد عــدلى لمطــوب الطفمــى

تحويل وقود

– دمياط .

 .21مصـــــنع محمـــــد عـــــدلى  2لمطـــــوب

تحويل وقود

الطفمى – دمياط .
 .22السويس لمصمب – السويس .

معالجو الصرف الصناعى

 .23األمــل لتصــنيع وتجميــع الســيارات –

معالجو الصرف الصناعى

العاشر من رمضان .

خط دىان جديد

 .24الشــــركة العربيــــة لمنتجــــات الــــورق

خالط نشا

والكرتون -سوىاج

 .25الشركة الدوليو لمصـناعات الطبيـة –
العاشر من رمضان .

معالجو الصرف الصناعى وتعديل في العمميات اإلنتاجية

جدول ( )9-11بيان بالشركات المدرجة بالمشروع البرنامج الفرعى  PPSIفي الجزء الممول من صندوق حماية البيئة ونطاقيا الجغ ارفي

اسم الشركة  -الموقع
 .1مصنع الياسمين لممكرونو -المنطقة
الصناعية بالمنيا.

 .2المختار لمصناعات الغذائية بالمنيا.
 .3الزعيم لألعالف بالمنيا.
 .4السبع لألخشاب بالمنيا.
 .5الفرسان لمصناعات الغذائية بالمنيا.
 .6عسل لألثاث بدمياط.

اسم المشروع
تركيب الية تعمل بالغاز الطبيعي
تركيب سيور ناقمة ووحدات تيوية
محطة معالجة لمصرف الصناعي
إستبدال وحدة التعبئة اليدوية بأخرى أوتوماتيكية
تركيب نظام تيوية في بيئة العمل وعدد  4صوامع في منطقة
التخزين

إستبدال خط إنتاج الخشب بخط جديد
إستبدال عدد  10وحدات طبخ سكر-طواحين -وحدة إزالة أتربة
إستبدال خط الدىان اليدوي ألخر أوتوماتيكي مغمق
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شركة روفي لصناعة الدواجن :
ال ر ي لرو عىل"رفط لرةيشج لرييهلمشل

لمشلشيعىل"بيإل يل لمشىل" فد لرةيشج لمشر صفي "ل

شص صصلرطلمشر صفي لمشلصب لمششي ج لرطلمشرجز .
بصغلمش يصف لمرس ةري ي لشصرو عيطل)5 571 536ل( ي

ل317 506.07لي

ليرشف لرل دلرطل

ال لرو علفريي لمشبيئ لشقطيعلمألعري لمشةيال مش يصلشصلشيع ل،ل لقد ل ال وغي لمشرو عللول
ديسرب ل،0227ليريل لربيطلبيشل ل(ل0-55ت

ل

ل

ل


صورة ( )3-11ل
المشروع بعد التنفيذ

شركة مصانع الطوب بالمحمودية :
ال ر لي ل 55لرليشالط

لطفصىلرو علمس بدم لمش ق دلمشرس دالدم

لمشف طلرطلمشريز

لإشىل

مشغيزلمشطبيةىلبيإل يل لإشىل شفيتلمشوبي لمشدم صي ل مش ي جي ل تش لعطلط ي لردل لال ل ي جي ل
لال لدم صي ل غيي لمش رعي لمشفيشي لشصف ط لب يصف ليصي ل( 5552565لت لي
قير لمشدلمسي لمشبيئي ل ل ال ر ي ل(302533 3تلي

لبيإل يلهلمشىل

ليرشف لرل دلرطل ال لرو علفريي لمشبيئ ل

شصقطيع لمش يص ل قطيع لمألعري لمشةيا لمشلشيعى لبيإل يل لإشى لرشف لمشدلمسي لمشبيئي ل قد ل ال
مرش هي لرطلأعري لمش يي ل مش وغي للوليشيي ل،0251لل ل قال(2-55ت

للللللللللل
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ل

صورة ( )4-11المشروع بعد التنفيذ

ل

 3-11الرؤية المستقبمية:
 .5ل ووالمشو و عىلمشبيئ ووىلش وودىلمشرج ر ووالمشر وودشىلع ووطلط يو و ل طبيو و لبة ووضلمألشظرو و لرةو و لشظ وويال قي وويال
لووشي لمش صو يلمششووي لعووطلمشروو عي لمشلووشيعي ل(PROPERتل تشو لرووطل ووال لشوو لش وويئ ل
مشب مر للولمشلف لمشرل ي لش قييالرس ىلأدم لمشو يي  .ل
 .0طبي لشظيال قيويالمش ويةي لمشبيئوىلشييلو لمشروو عي لمشجديود ل مشوتىلي ملو لروالموو مطي لمشجهوي ل
مشرر ش ل(مشبش لمشد شولشإلشوي ل لمش ةري ،لبش لمشييبيطلشص ةي طلمشود شو،لبشو لمرسو ةري لمأل

بوى،ل

مش ييشو لمشف شسووي لشص شريو ت،ل رووطلأ وال ووتهلمروو مطي لعقوودلجصسووي لمرسو ريعل مرعووالطلعووطل صو ل
مشرو عي لقب ل شفيت يلرريليةطىلوفيلي ل فسيطلمش

المشبيئى.

 .1فضلأفري لمش ص يلبو يي لمألسرش لبيشقي لمشيب ىللمألسيشد ي لإشىلرس يي لمرش زمالمشيير ل
بيشرؤو م لمشرسر حلبهيلعصىلمشرس ىلمشرفصو،ل للوولبةوضلمشوو يي لإشوىلمشرسو ىلمشود شىل تشو ل
ال لمشسش م لمش رس لمشقيدر .
 .2شق و لجريووالمشلووشيعي لمشف لي و لمشرص ة و لرووطلدم و لمشي و لمشسوويشي ل جريةهوويلبيشرشوويط لمشلووشيعي ل
مشرة رد ،لرة لرشيط لمشةي و ل بد .
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 .3ف ي لمشل

لعصىلمششي لإشىلمشل

لعصىلمشوبيي لمشةر ري للولعددلرطلمشوو يي لمشلوشيعي ل

مشيبلىل مش ول رة لرلد مًل ئيسييًلش ص ييلرييهلمششي ،لبةدل شفيتلرو عي لرةيشج لمشريويهلأ لإعويد ل
مس دمرهي.
 .4قصي و لأفرووي لمش ص و يلدم و لمشرشوويط لمألية و ل ص ة ويًلبيشقووي لمشيب و ىل(ليروويلي ووصلج و د لمشه و م ت،ل
لمألس وويشد ي ل(لير وويلي ووصلمشلو و

لعص ووىلمشبفو و ت،لبة وودل شفي ووتلمشروو و عي لمشرق فو و لبيشوو و يي ل

مشلشيعي لرطل ال لمشب مر لمش ر يصي لبيش مز .
 .5د مس ل يةي لإلدم لمشالئف لمش شفيتي لشقيش طل قال7لشسش ل0227لعصىلمألدم لمشبيئىلشصلشيعي .
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الفصل الثانى عشر
المخلفات الصلبة
 2-21مقدمة

يعتبررر اإهتمرراب بالبي ررة شرراناً عالمي راً تشررتر ايررل وميررت الررددل د يقتصررر علررى ددلررة د
موتمررت دا ررد د ةدارة ةدميررة د خاصررة د علررى ارررد ددا لخررر االمشرراةل البي يررة
تعترررب بال ررددد الييايررية للررددل دهررل تررشثر بشررةل مباشررر د يررر مباشررر علررى ةقتصرراد

الددل.
هنا مشةلة داض ة دلينا د دنا ارل للر

االعرالب ومرت يتعرر

لررا بردروات متفادترة

االمشةلة هل ا المرمالت دتراةب المخلفات دديا ل د ياليب التعامل معرا تبدد ارل ةثيرر
ما األ ياا قاصرة ديي ة المظررر داليربب ارل للر هرد تزايرد الضرطدا اليرةانية دارتفرا
نماا اإيترال دعدب قدرة األورزة القا مة على اإيتوابة الالزمرة لموابرتررا د صرب
مناص ما لرا ولريا ال ةاار الت ديث الشامل المنشدد للددلة العصرية.
دعلرررى ررررار معظرررب البلرررداا اليرررا رة ارررل اريرررا النمرررد يررراهمت التاررردرات اإقتصرررادية
داإوتماعيررة خررالل العقررديا األخيررريا اررل ظررردر نمرراا معيشررية وديرردة دت ةلررى زيررادة
متالبات اإنياا دتندعرا د دى هلا التادر ةلى تزايد دتند ةمية المخلفات.
دلتعميرررا المفررراهيب البي يرررة الخاصرررة برررودارة المخلفرررات دربرررا ةقتصررراديات للررر برررالندا ل
اإوتماعيرة دالبي يرة اقررد صرب ت اليرردب عمليرة ةدارة المخلفررات ارل معظررب ددل العرالب مررا
األمدر ال يدية للم ااظة على الصر ة داليرالمة العامرة دمرا ثرب اروا منظدمرة ةدارة هرل
المخلفات تعتبر منظدمة متةاملة دمتراباة تعتمد ةل خادة ايرا على يابقترا دتمثل ال
نفس الدقت األيراس الرلي يقردب عليرل مرا بعردها

يرث تبرد بعمليرات الفصرل مرا المنبرت

دالومررت دالنقررل دعمليررات التررددير دايررتروا الم رداد دانترراج ااقررة بديلررة يمةررا اإيررتفادة
منررررا د خيررر ارً الرررتخلص الصررر ل داومرررا للمرادضرررات ارررل المررردااا الصررر ية  0دارررل ةرررل
األ دال دما الضردري ال ةل مر لة ةيتخداب ديا ل منايبة دمال مة للظردب اليرا دة
دالمدارد المتا ة دالم ددات القا مة.
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وتتتتص ا مشكل ت ص ف ت أن مشتتم ا مشئمةك ت حت تى مآلن ممتتق صمة تلى تصتتى تص ت محت مجتتمق مشكجتك ت
ك تص تتا ل ت تلمةح ك تتن ح تتتب تحئ ت ت ك تتتتو كئ تتو كتتتن مشم مفت ت  ،وتئص ت ت ا مشك تتمةل مشةتتتح

 ،وتوف ل مشك هل مشحضملي مشعما .ح ب تئتترل ك ت مشك صاتتمق مش صر ت

ومإلمع م مق مش ة مش ص

مشةتتص ف ت كةتتل كتتم ئتتل كتتن  12كص تتون ةتتن تتمو م ة ئتتم شتئتتر لمق تتتما  ،1021توشتتر تتتن
 9,5كص ت تتون ةت تتن ت تتمو م تك ت ت

كحمف ت تتمق إصص ت ت ا مشئت تتم لى مش ت تتل (مشئت تتم لى  ،مشج ت توى  ،مشئص و ت ت

م ت  %55كتتن إجكتتمش مشكتوشتتر مش تتموي كتتن مشك صاتتمق مش صر ت مشةتتص  ،كتتم ص ت كتو تتة اتتم ى
تكص تتمق مشجكت ومشمئت فت مشكمتتمة مشحضتتل كتتن  50إشتتى  ،%55و صت كتو تتة اتتم ى تكص تتمق

مشجك ت ومشمئ ت ف ت مشكمتتمة مشل ا ت إشتتى أص ت كتتن  ،%00ككتتم ل ت

ةتتولى تصتتى مشةتتح مشعمك ت

ومش ة ت مشكح ة ت ف ت تتترا مشتعمك ت ك ت مشك صاتتمق ف ت إةتتمل مشكم وك ت مشكت مكص ت شصك صاتتمق مش صر ت

مشةص .

وت صت م ت

تكص تتمق مشكعمشجت ومشتتترو ل ف ت كةتتل حتومش  % 9,5كتتن إجكتتمش مشك صاتتمق مش صر ت
تتتا مشتعمك ت كعهتتم و ت ض تك ت م ت ضتتة ص جتترم كتتن ك ت مشك صاتتمق مشت ت

مشةتتص مشت ت

مإل تامرى كمهم ،ومشت

ك تتن

تا مشعك ف مشاتلمق مشئمرك تصى تع ا مإل تامرى كتن تكص تمق مشكعمشجت

ومشترو ل.

كتتم أن تكص تتمق مشتتت صا مشمهتتمة كتتن مشك صاتتمق فت أغصت

مألحتوم تتتتا مشكئمشت

مشكح وك ومشت ال تا مش ةلى تص هم ككم جعصهم تلض شإللتعم مش متى مش

مشعلتومة غ تتل

علض مش ة إشى

أ ةمل لر رى.
 1-21ةميات المخلفات الصلبة المتدلدة ال مصر
مخلفات بلدية
% 72

مخلفات تطهير الترع و المصارف

% 72

مخلفات صناعية
%2
مخلفات هدم و بناء
%5
الحمأة (الصرف الصحي)
%7

مخلفات زراعية
% 27
شةل ( )2-21ةميات المخلفات الصلبة ال مصر
شةل ( )2-21ةميات المخلفات الصلبة ال مصر
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وددل ( )2-21ةمية المخلفات البلدية الصلبة المتدلدة يدمياً بوميت الم ااظات

الم ااظة

ةمية المخلفات اليدمية بالاا

ةمية المخلفات اليندية بالمليدا اا

القاهرة

20000

0,74

اإيةندرية

7000

2,74

الويزة

7000

2,47

القليدبية

0000

2,14

الدقرلية

7000

2,47

الطربية

0000

2,14

المنداية

1000

0,12

الب يرة

0000

2,14

ةفر الشيخ

1000

0,12

الشرقية

2000

0,40

دمياا

100

0,01

اإيماعيلية

400

0,12

بدريعيد

400

0,10

اليديس

700

0,27

الفيدب

400

0,12

بنى يديب

400

0,14

المنيا

2000

0,74

ييدا

400

0,10

يدهاج

100

0,01

قنا

2000

0,74

يداا

400

0,10

األقصر

100

0,01

الب ر األ مر

700

0,24

ماردح

100

0,01

شمال ييناء

100

0,04

وندب ييناء

000

0,21

الدادى الوديد

200

0,00

اإومالل

00400

10,24
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 0-21ةمية التراةمات التقديرية الراهنة داخل ومردرية مصر العربية
ئرل إجكمش مشت مل كمق مشحمش

حومش  12,5كص ون كتل ك ع

كحمف مق مشجكهول و وضح مشجرو مشتمش

كن مشت مل كمق مشتمل ت مشكمتلتلى

ممم تصك مشت مل كمق:

وددل ( )1-21بياا بةميات التراةمات بالم ااظات المختلفة
الم ااظة

ةمية التراةمات بالمتر المةعب

القاهرة

0,000 , 000

اإيةندرية

077,000

الويزة

0,000,000

القليدبية

2,000

الدقرلية

2,000

الطربية

2,000

المنداية

100,000

الب يرة

400,000

ةفر الشيخ

114,000

الشرقية

020,000

دمياا

200,000

اإيماعيلية

000,000

بدريعيد

001,070

اليديس

2,240,000

الفيدب

111,000

بنى يديب

200,000

المنيا

102,000

ييدا

100,000

يدهاج

102,070

قنا

100,700

يداا

000.170

األقصر

204,011

الب ر األ مر

2,000,000

ماردح

274,711

شمال ييناء

270,000

وندب ييناء

021,000

اإومالل

12,010,104
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 7-21الوردد المبلدلة لتقليل اوثار اليلبية خالل عاب 1021

 .2رتا مشكحمف مق مشكعرمق ف إةمل مشك مرلى مشعمجص شتح ن ك تو مشم مف جرو (0-21
وددل ( )0-21المعدات التل تب دعب الم ااظات برا ال ةاار المبادرة العاولة لت ييا ميتدى النظااة
سيارة
قالب
 02طن

سيارة
قالب
 02طن

سيارة
قالب
5طن

هكبس
 06طن

هكبس
 5طن

لىدر
هتىسط

جرار
بوقطىرة

جرار
هجهس
لىدر

لىدر
2.0

لىدر
زاحف

إجوالي كل
هحافظت

سىهاج

-

5

3

-

-

-

-

-

0

0

8

الغربيت

2

-

6

0

5

-

-

-

0

0

02

الدقهليت

3

6

6

3

-

-

22

-

0

0

29

أسىان

3

4

5

-

-

2

25

-

0

0

09

الفيىم

3

-

3

-

-

2

4

-

0

0

00

شمال
سيناء

-

-

5

-

-

2

20

-

0

0

06

البحيرة

5

3

8

2

-

-

20

-

0

0

08

االقصر

-

2

3

-

-

2

-

-

0

0

6

الوحافظاث

هعداث
هرحلت أولى

جنىب
سيناء

2

2

3

2

-

2

-

-

0

0

02

مطروح

2

-

5

2

-

-

2

-

0

0

02

بىر سعيد

2

-

5

2

-

2

-

-

0

0

02

المنىفيت

3

-

5

2

-

-

-

-

0

0

9

قنا

2

-

5

-

-

2

-

4

0

0

00

بنً
سىيف

-

-

-

2

-

-

-

-

0

0

0

دمياط

2

-

5

-

-

-

-

-

0

0

7

الشرقيت

0

-

5

-

-

-

-

-

0

0

7

كفر الشيخ

4

-

5

3

-

-

-

-

0

0

00

المنيا

3

-

2

2

-

2

-

-

0

0

8

الىادي
الجديد

2

-

2

2

-

2

-

-

0

0

4

االسماعيليت

2

-

3

2

-

2

-

-

0

0

8

اإلسكندريت

2

-

3

-

-

-

-

-

0

0

5

أسيىط

3

-

3

2

-

-

-

-

0

0

8

هعداث هحافظت االقاهرة

22

2

25

0

0

23

0

0

6

0

56

هعداث هحافظت الجيسة

8

2

26

0

0

3

0

20

3

0

46

هعداث هحافظت القليىبيت

2

2

24

2

0

4

0

0

2

0

02

السىيس

2

0

3

0

0

0

0

0

0

5

9

هعداث
هرحلت ثانيت
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البحر األحور

0

2

2

0

0

2

0

0

0

0

6

كفر الشيخ

0

2

2

3

0

2

0

0

0

0

7

جنىب سيناء

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

الفيىم

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

هركس أطفيح

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

هشتل الىزارة

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

إجوالي ها تن تسليوه

66

22

050

22

5

40

62

04

00

5

408

.1

ة مش ةلى تصى مشكئمش

مشعكوك أ مم

أ .مإلمتهتتم كتتن مش ت ةلى تصتتى مشكئمشت

م لى مو مق تصوب مشهوم مشحمرى :

مشعكوك ت ومشةل ت مشتترمةل شصحتتر كتتن تصتتوب مشهتوم ت صص ا

مشئم لى مش ل أ مم فتلى مش حم و شك كن ال :

 وض ت

ة ت شصكلمص ت ومش ت ةلى تصتتى مشكئمش ت

ومشةل مشرمةل شصحر كن تصوب مشهوم

 تتمن مشهتترا مشلة تتى كتتن مش ة ت

مشعكوك ت (ل ت لمكمق – مشلو تتى – مش تتالا ،

صص ا مشئم لى مش ل أ مم فتلى مش حم .

تتو مش ت ةلى تصتتى مشكئمش ت

مشم مفت ت شصئض تتم تص تتى تتلل مشح ملةت ت مشكتعك تترى مشتت ت ص تتر تملت ت

مشعكوك ت و ك تتمترى

ةتتمق

ك تتن تتال تكص تتمق مشح تتل

مشكتعكر ش عض مش ملج ن تصى مشئممون و عض مشال وى تصتك مشكومصت  ،أو عتض مشح ملةت مشتت

تمل

مت م مت ج ترا مشتغة مش وك شصك صامق مشوملرى شصكئمش  ،وتا شك كن ال تتوف ل

كعتترمق ت كوص ت شص ت ةلى تصتتى تصتتك مش تتلل ،و وضتتح مشجتترو مشتتتمش

مم تم مشكعتترمق مشت ت

صمكق أتكم مش ةلى ال مشاتلى كن  1021/9/2وحتى .1021/22/20
وددل ( )7-21المعدات التل ايتخدمت للييارة على المقالب العمدمية
المدقت

لددر

ييارة قالب مدلة  20اا

مشلو ى

1

2

ل لمكمق

2

2

مش الا

2

2

مإلجكمش

5

0

 كم تتضكمق مش ة مشكلمص ومش ةلى تصى مشةل مشرمةل كن ال تجه تو حكصتت ن شلفت
مشت مل كمق كن مشةل مشترمةل ومش ت ةلى تص ت  ،و وضتح مشجترو مشتتمش

م ت ركق شص ةلى تصى مشةل مشرمةل .
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ممتم مشكعترمق مشتت

وددل ( )0-21المعدات التل ايتخدمت للييارة على الاريا الدا رى
المدقت

شورل

القدس الوندبى دالطربى

2

1

القدس الشمالى دالشرقى

2

1

اإومالل

1

5

وت ن مشةول مش الب مشتمش أتكم مش ةلى ف كئمش

ملى صال

مش الا و ل لمكمق ومشلو ى

صدرة ( )2-21مقلب اليالب ثناء عمال الييارة

صدرة ( )1-21مقلب شبرامنت ثناء عمال الييارة

صدرة ( )0-21مقلب الردبيةى ثناء عمال الييارة
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حكوش  20ةن

 .0لف ت ت مل كتتمق كتتن كحمف تتمق مشئتتم لى مش تتل

تتال حكص ت مش ت ر لة ت و مشجكهول ت وفت تلى كومجه ت

مو مق تصوب مشهوم مشحمرى ومشت صرلق ف حرور  100أشا كتلك ع .

 .5إفتتمح كحة كمموش مش مت ن كحمف
 .5إفتتمح كحة كمموش مشكل وة
 .5مشكلمل ف إملم مشل
مشةص ( و

مشج وى.

مشوةم مشكةل شت مر مشكعصوكمق ومش لمق ف كجم إرملى مشك صامق

مق ول ةهم:

أ .أ ا مشكهما مأل م

كحمف

مشئم لى.

شل

و

مق:

• إ جمر كجم إصص ك شت مر مشتجمل ومش لمق.
و مم مشئرلمق.

• مشئ ما أملة شصترل

• تةو ل أرش م تللمر ور مل مق وأرومق شةممع مشئلمل وكلمل مكو ج .
 .أ ا أملة ل

و

ت مق:

• إترمر تئمل ل كمت ك حو إرملى مشك صامق مشةص .
• إصمك كمتر مق وولش تك إصص ك حو إرملى مشك صامق مشةص .
• إملم وم مش تلوم إصص ك حو إرملى مشك صامق مشةص :
• إترمر صمترى مممق لمكص حو مألةلما مأل م
• تما

لمكج ترل

وأملة تعص ك إش تلوم .

)(www.sweep-net.org
م مشكجم .

ومشكعصوكمق ف

• تئر ا ركمق تئم وم تلمل .

• تما كهكمق ك رمم وو ملمق تئم وكلمل مكو ج .

 0-21المشارةة ال تادير نظب ةدارة المخلفات ال ةقليب القاهرة الةبرى

 .2رتا مشكحمف مق كعرمق جر رى شلف

ام ى تكص مق مشجك ومشمئ رم

مشكحمف مق.

 .1إملم كحةت ن كمموش و ت ة ومحترى كحمف ت مشئتم لى كومصت مش تمت ن ومأل تل كوصت مشكل وة ت
كحمف

مشج وى شصحر كن ت صا مشتلح

شكومص مشكرمفن.

 4-21الرشية الميتقبلية

 .2إترمر مش م

مشعمك إلرملى كم وك مشك صامق تصى مشك تو مشئوكى.

 .1إترمر كللوع صممون إلملم جهمو شتم ا ومرملى كم وك مشك صامق مشةص .

 .0إملم كحةمق مشكمموش  :ح ب ت تا إ تت كم إملتم تترر  1كحةت و ت ة ومحترى مشئتم لى وأ تل
مشج وى.
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الفصل الثالث عشر
المواد والنفايات الخطرة
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 1-13مقدمة:
تستخدم الكيماويات في مصر في مجاالت متعددة  ،ففي مجال الزراعة تستخدم المبيدات

واألسمدة بمعدالت مرتفعة بغرض زيادة إنتاجية االراضى الزراعية ،وذلك لتمبية احتياجات النمو

السكاني المتزايد ،وقد أدى ذلك إلى تموث التربة الزراعية وأثر عمى قدرتيا اإلنتاجية ،كما تموثت
مصادر المياه السطحية والجوفية والنباتات والمحاصيل المختمفة ،وتأثر اإلنسان بطريقة مباشرة

عن طريق مالمستو لممبيدات أو استنشاق أبخرتيا،أو بطريقة غير مباشرة عندما يتغذى

بالنباتات والحيوانات المموثة بيذه المواد.

في السنوات األخيرة تزايـد الوعي عمى المستوى العالمي باألخطار التي تيدد الصحة البشرية

والبيئة من جراء التزايد المستمر في استخــدام المواد الكيميائية ومركباتيا لما ليا من تأثيرات

ضارة عمى البيئة والصحة العامة ،وتركز اىتمام المجتمع الدولي عمى فئة أولية مـن المواد

الكيميائية وىــى التي تسمى بالمموثات العضوية الثابتـة  ، POPsوتشكل مبيـدات اآلفــات بعض
ىـذه المواد والبعض اآلخر ىي كيمـاويات صنـاعية أو منتجات عرضية تنتـج وتنبعث بغيـر قصـد
أثنـاء بعض العمميـات الصناعيــة

وتنبعث أيضا كمنتجات ثانوية غير مقصودة ناتجة عن

عمميات حرق مخمفات المصانع ونفايات المستشفيات وزيوت المحوالت والمكثفات الكيربائية.
ويكمن الخطر الرئيس ليذه المموثات فى انيا :
 .1مركبات أو مخاليط من مركبات عضوية كمورونية.
 .2تقاوم التحمل الكيميائي والضوئي والبيولوجي.

 .3فترة نصف العمر تت اروح بين شيور إلى سنوات عديدة.

 .4متطايرة وتنتشر في اليواء والماء واألنواع المياجرة عبر أالف األميال وتستقر بعيداً عن
مكان إطالقيا حيث تتجمع في النظم اإليكولوجية األرضية والمائية.

 .5التركيزات الضئيمة منيا عالية السمية.

 .6شحيحة الذوبان في الماء وسيمة الذوبان في الشحوم والدىون مما يساعد عمى تراكميـا
في األنسجة الدىنية لمكائنات الحية البحرية والبرية.

 .7يسيل امتصاصيا في المواد الغذائية من خضروات وفواكو وألبان.

 .8يبمغ عدد المموثات األكثر خطورة من ىذه المركبات  12مموثاً وذلك النتشارىا في البيئـة
واألغذية كما ىو مبين بالجدول التالي ()1-13
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جدول(  )1-13المموثات العضوية الثابتة

المواد الكيميائية

مبيدات

الدرين

#

كموردان

#

ديمدرين

#

اندرين

#

ىبتاكمور

#

ميركس

#

توكسافين

#

د .د.ت

#

كيماويات
ضارة

ىكساكموروبنزين

#

يى سى بى PCBs

#

منتجات
عرضية

ديوكسين

#

فيوران

#

 2-13التأثيرات الضارة لممموثات العضوية الثابتة
تشتمل اآلثار الصحية الضارة لممموثات العضوية الثابتة عمى:

 .1السرطان (مسرطن لمرئة والمثانة والكبد والبنكرياس )  ،تييج الجمـد  ،الحساسية المفرطة،
اإلضرار بالجيـاز العصبي.

 .2تعطيل جياز المناعة.

 .3يسبب الطفرات الجينية.
وألىمية وخطورة المموثات العضوية الثابتة عمى مستوى العالم تم إبرام اتفاقية استكيولم لممموثات

العضوية الثابتة  POPsفي  2003/5/2ودخمت حيز التنفيذ في  2004/5/17ووقعت عمييا
مصر .و قد بمغ عدد الدول الموقعة عمييا ( )151دولة  ،وبمقتضى ىذه االتفاقية تم حظر وتداول
المموثات العضوية الثابتة والتي يطمق عمييا ( الدستة القذرة ).
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 3-13المؤشرات البيئية:
 1-3-13حصر الكيماويات الواردة لمبالد عن طريق االفراجات الجمركية :
 .1تتمقى و ازرة الدولة لشئون البيئة كل الطمبات الواردة من الجمارك بخصوص إبداء الرأي من

الناحية البيئية في واردات بضائع المواد الكيميائية الخطرة لمبالد ،وتم خالل عام 2012
التنسيق مع مصمحة الجمارك والجيات األخرى المعنية بالرقابة عمى الواردات بدراسة

وابداء الرأي في عدد ( )202شحنة مواد خطرة واردة من الخارج.

إخطار خاصاً بإجراءات التحكم والرقابة عمى نقل نفايات خطرة
 .2مراجعة ودراسة عدد ()22
اً
عبر الحدود وفقاً لقواعد العبور المنصوص عمييا في المادة رقم ( )6من اتفاقية بازل

المعنية بالتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.مراجعة عدد ()60
إخطار خاصاً
اً

المستخدمة في األغراض التنموية
بإجراءات التحكم والرقابة عمى التجارة في الكيماويات ُ
وفقاً لقواعد اتفاقية روتردام المتعمقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن عمم عمى مواد
كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.

 4-13الجيود المبذولة لتقميل اآلثار السمبية
 1-4-13الدعم الفني لإلدارة المتكاممة لممواد والنفايات الخطرة
 .1تركيب وتشغيل عدد ( )4محارق فى محافظات (سوىاج -اسيوط -كفر الشيخ -بنى
سويف) بإجمالى مبمغ ( 1,527,000مميون وخمسمائة وسبعة وعشرون الف جنيو).

 .2التنسيق مع الييئة المصرية العامة لممواصفات والجودة واعداد مواصفة مصرية قياسية
لممبيدات.

 .3في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وو ازرة

الدولة لشئون البيئة حول تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الصديقة لمبيئة الموقع بتاريخ

 ۲۲۰۲/۲/۹بين الو ازرتين ،تم تشكيل لجنو لتسيير أعمال البروتوكول وتشمل ممثمين من
القطاعات التالية :القطاع الحكومي،

شركات القطاع الخاص  ،المجتمع المدني،

الجامعات  ،والمؤسسات الدولية المعنية بالعمل فى مجال تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت الصديقة لمبيئة.
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2-4-13النشرات العممية واالرشادرية
 .1لزيادة الوعي البيئي لدى األطفال عن" المخمفات االلكترونية والكيربية"تم ادراج المعمومات
العممية المبسطة عن ىذه المخمفات( تعريف -مصادر –إستخدامات) بمجمة بذرة.

 .2اعداد مطوية عن كل المعمومات اليامة والمبسطة الخاصة بكمية المخمفات االلكترونية
والكيربية التى تمثل مشكمة كبيرة لرفع الوعى البيئى لدى كل فئات المجتمع بالتعاون مع

الجمعيات االىمية.

 .3لرفع الوعي البيئي لدى األطفال تم إعداد بعض األسئمة واألجوبة عن "الزئبق وتأثيراتو
الصحية والبيئة" "،كيفية التخمص االمن من لمبات الفموريسنت في حالة كسرىا" ،في مجمة
بذرة.

 .4إعداد بعض الرسائل التوعوية عن " الكيماويات"  ،ترشيد استخداميا "التصرفات الخاطئة
و" التداول اآلمن لمكيماويات بالمنازل".

 3-4-13المشاريع:
 .1مشروع المموثات العضوية الثابتة( POPs:البنك الدولي):
أ .االنتياء من التنسيق مع البنك الدولي وو ازرة الكيرباء وتم االتفاق عمى CO-Finance
والتأكيد عمى عدم خمط الزيوت أو بيعيا بالمزاد العمني وأىمية توفير( )Kitsالختبار الزيوت
قبل تجميعيا في الموقع.
ب .تحديد المناطق اليامة لمجرد المستقبمي لممحوالت والمكثفات الكيربية القديمة عمى مستوى
مصر من خالل التفتيش البيئي باألفرع اإلقميمية لمجياز.

 .2مشروع تعزيز االستراتيجيات لمحد من االنبعاث غير المقصود لممموثات العضـوية
الثابتة في منطقة البحر األحمر وخميج عدن ): )PERSGA

ت ــم تحدي ــد المص ــادر اليام ــة النبعاث ــات الديوكس ــينات والفيورن ــات وى ــى (الح ــرق المكش ــوف –
وشركات تكرير البترول) تم تحديد االتى :

أ.

اختيار شركة السويس لتكرير البترول لتنفيذ المشروع التجريبي.

ب .اختيار المقمب المحكوم بالغردقة لتنفيذ المشروع( .صورة رقم ()1-13
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صورة(  )1-13المقمب المحكوم بالغردقة

 5-13الرؤية المستقبمية:
 .1التخمص اآلمن من كمية  226طن مبيدات مسرطنة من مـادة المينـدان المحظـورة بإخراجيـا
من ميناء األدبية بالسويس ومخزن المبيدات بالصف إلى خارج البالد.

 .2الـتخمص اآلمـن خـارج الـبالد مـن  200طـن مـن الزيـوت المموثـة بمـواد  PCBsوالمحـوالت
والمكثفات الكيربية عمى مستوى مصر واستكمال الحصر ألعمى تركيزات تموث.

 .3إعــداد دورات تدريبيــة لــادارات المختمفــة بالجيــاز واألفــرع اإلقميميــة عمــى منظومــة التجميــع
والتخزين الوسطي واجراءات التخمص اآلمن من الزيوت المموثة بمواد . PCBs

 .4البــدء فــي حصــر كميــات وأن ـواع الم ـواد الخط ـرة المســتخدمة بالصــناعة والمصــنفة كمموثــات
عضــوية ثابتــة مضــافة حــديثاً إلــى اتفاقيــة اســتُكيولم لممموثــات العضــوية الثابتــة بالمنش ـآت
الصناعية .
 .5العم ــل عم ــى زي ــادة ال ــوعي البيئ ــي ع ــن الزئب ــق والمخمف ــات الكيربي ــة وااللكتروني ــة بالمن ــاىج
التعميمية المختمفة.
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الفصل الرابع عشر
صندوق حماية البيئة
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 4-41مقدمة
تممم إنشمماد صممندوق حمايممة البيئممة ليكممون أداة لمحكومممة المصممرية لتمموتير التمويممل لممشممروعا البيئيممة ويتبممع

صممندوق حمايممة البيئممة مممن ناحيممة التنممميم المؤ

مي جهمماش شممئون البيئممة و وشارة الدولممة لشممئون البيئممة التممي

تتولى م ئولية وضمع ال يا ما البيئيمة القوميمة لمدولمة وتن ميق أنشم ة اادارة البيئيمة ،كمما تتمولى م مئولية
جميمع الجوانممل المتةمقممة بتنفيما القموانين البيئيممة وم ار بتهمما يهمتم صممندوق حمايممة البيئمة المنشممو بالقممانون ر ممم

 41/1والمةممدل بالقممانون ر ممم  9004/4بممدعم المشممروعا البيئيممة تممي مصممر والممك لمحممد مممن التممموئ البيئممي

المتشايد

ويقوم صندوق حماية البيئية بإعداد خ ة تنفياية نوية تتضمن ال ولويا البيئية وآليا الدعم التمي يقمدمها

الصندوق وهي كاآلتي :
 -4المنح

 -9القروض المي رة

 -3دعم ةر تائدة القرض
 -1المشاركا

وتتغير أولويا المجاال التي يدعمها الصندوق بقا لمخ ة الو نية لمةمل البيئي ،ومن هما المجماال التمي
ام صندوق حماية البيئة بدعم المشروعا البيئية لها هي كالتالي :
 -4المخمفا ال بية والنفايا الخ رة
 -9المخمفا الصمبة

 -3الحد من تموئ الهواد
 -1حماية ال بيةة
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 9-41المشروعا التي ام صندوق حماية البيئة بتنفياها خالل عام 9049
 4-9-41مشروعا

ام الصندوق بتمويمها بالكامل

المحافظة

اسم المشروع

بنى سويف
توريد عدد  4محارق يتم إختيارىا طبقا لألولويات

كفر الشيخ

إجمالي التكمفة

مساىمة

(بالجنية المصرى)

الصندوق

0257211

0257211

أسيوط
سوىاج

دعم ممم المم ممؤتمر الم ممدولى لمطفم ممل والشم ممبا

بإسم ممم دعنم مما نيم ممتم

51111

51111

دعم مجمس مدينة شرم الشيخ إلزالة التموث البترولى

02111

02111

دعم اإلدارة العامو لشرطة البيئة والمسطحات

011111

011111

بكوكبنا بإسم محافظة البحر األحمر

دعم ممم مم ممؤتمر جيولوجي م مة دول حم مموي النيم ممل بإسم ممم جامعم ممة
االسكندرية

البحر األحمر

االسكندرية

اإلجمالي
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0111

0111

0552211

0552211

 9-9-41مشروعا شارك الصندوق تي تمويمها بالتةاون مع جهاش شئون البيئة (بال ادس-
مشروعا إ تثمارية(

اسم المشروع

برنامج حماية الطبيعة وادارة المحميات الطبيعية
برنامج التشجير والتخمص اآلمن لمياه الصرف الصحى

إجمالي التكمفة

مساىمة الصندوق

(بالجنية المصرى)

(بالجنية المصرى)

0000114

0000114

0112044

0112044

البرنامج القومى لتحسين نوعية المياه

0544011

0544011

البرنامج القومى لتحسين نوعية اليواء

540400

540400

البرنامج القومى لمحد من التموث الصناعى

400142

400142

اإلجمالي

4105415

4105415

المعالجة
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برنامج الحد من التموئ الصناعى:
تم تنفيذ العديد من دراسات تقييم األثر البيئى لممشروعات بتمويل من الصندوق لما ليذه الدراسات من أثر فعال
في تجن

المخاطر التي قد تؤثر عمى حيماة المشمروع ،كمما تمم إجمراء صميانة المعاممل المركزيمة بمالفروع والجيماز

لضمان إستمرار العمل بكفاءة.
برنامج تح ين نوعية الهواد:
تم تشغيل وصيانة المعمل المرجعى لميواء وذلك لرصد إنبعاثات العمميات الصناعية والسيطرة والحد من أخطار
تمك المموثات والحد من حرق المخمفات بكافة أنواعيا.كما تم إجراء صيانة وتطوير قاعدة بيانات الشبكة القومية

لرصد مموثات اليواء وتشغيل شبكة رصد مموثات الضوضاء.
برنامج تح ين الميا :

فإنو تم التعاقد مع المعيد القومى لعموم البحار والمصايد لتنفيذ برنامج رصد األراضي الرطبة والبحيرات وىذا
البرنامج ييدف إلى المتابعة الدورية ليذه البحيرات عن طريق الرصد الدورى لنوعية المياه والرواس

واليائمات

المؤثرة عمييا في األوقات واألماكن المختمفة وذلك بغري وضع برنامج لمحد من تأثير المموثات ووقف التدىور
المستمر لمبحيرات.

كما تم التعاقد مع معيد الدراسات العميا والبحوث جامعة اإلسكندرية لتنفيذ برنامج رصد البحر المتوسط وذلك
لتحسين نوعية المياه بالبحيرات المتصمة بالمتوسط .
برنامج التشجير:
تم صيانة وتشغيل مشروع الحزام األخضر حول القاىرة الكبرى ،كمما تمم صميانة وتشمغيل كمل ممن محطمة التحميمة
بحديقة السالم بشرم الشيخ و معالجة المياه لمشروع الحزام األخضر وكيرباء حديقة السالم بشرم الشيخ.
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 3-9-41المشروعا الجاري منا شتها والتي تي ور التنفيا

اسم المشروع

دعم م م ممم مكت م م م م

االلت م م م مزام

البيئم م م م م م م م م م م ممي باتحم م م م م م م م م م م مماد
الصممناعات المصممري –
و ازرة الصناعة

الجية
المتقدمة

مساىمة الصندوق
الجية القائمة بالدراسة

(القيمة بالمميون
جنية المصري)

تم م م م م م م ممم توقيم م م م م م م ممع البروتوكم م م م م م م ممول

صندوق
حماية

صندوق حماية البيئة

5

البيئة

تطوير مكامير الفحم

صندوق حماية البيئة

0,2

البيئة
دعم م م ممم قطم م م مماع حمايم م م ممة
الطبيع ممة وذل ممك لتط مموير
محميات وادى الجمال

ت م مموفير اإلعتم م مماد ال م ممالزم حت م ممى

جم م م م م مماري مناقشم م م م م ممة المشم م م م م ممروع
واالتصال باالطراف المنفذة
وذلم ممك ضم مممن مشم ممروع تطم مموير

قطاع
حماية

بتم م م م م م م مماريخ 5100/05/01دون
اآلن

صندوق
حماية

موقف التنفيذ

قطاع حماية الطبيعة

0,141

الطبيعة

المحميم ممات الطبيعيم ممة بالتعم مماون
مم م م ممع مرفم م م ممق البيئم م م ممة العم م م ممالمي
(المبمغ المحول فعميا )

1,041

اإلجمالي
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 1-9-41مشروعا اانتاج النمف بالتةاون مع مكتل االتشام البيئي
القطاع

قطاع الصناعات
الغذائية

اسم الشركة

شركة البركة لتصنيع األعالف الداجنة
شركة بورسعيد لمتصنيع الغذائي
(ريادة)

اإلجمالي
قطاع صناعات

شركة األمل لصناعة األدوات المنزلية

مبمغ التمويل

المستخدم منو

(بالجنية المصري)

(بالجنية المصري)

0,105,111,11

0,105,111,11

5,011,111,11

5,011,111,11

0,105,111

0,105,111

151,111,11

151,111,11

األدوات المنزلية
وصناعة منتجات
األخشا

واألثاث

شركة شولح لألثاث

اإلجمالي
شركة اوديبا تكستا بمتر لمصباغة
والتجييز
قطاع الصناعات

شركة مونالي از لممالبس الداخمية

النسيجية

شركة سيد ومحسن السجينى لمصباغة
والتجييز
شركة الداليا لإلستيراد والتصدير

اإلجمالي
737

5,011,111,11

500,045,51

5,151,111

0,401,045,51

5,011,111,11

5,011,111,11

0,211,411,11

0,211,411,11

0,541,111,11

0,541,111,11

5,511,111,11

5,511,111,11

7,045,411

7,045,411

القطاع

قطاع الصناعات
اليندسية والمعدنية

مبمغ التمويل

المستخدم منو

(بالجنية المصري)

(بالجنية المصري)

شركة ساكوم بالست

0,252,111,11

715,771,11

مصنع حماد لممعادن

0,511,111,11

0,511,111,11

5,752,111

0,115,771

اسم الشركة

اإلجمالي
شركة الوليد لمبالستيك

0,011,211,11

121,521,11

شركة العامرية لممطاط والبالستيك

401,111,11

401,111,11

شركة ىالة لتكسيير البالستيك

0,721,111,11

0,721,111,11

5,117,111,11

0,721,111,11

0,421,111,11

0,014,111,11

7,004,211

5,110,521

( طاىر محمد الشافعى )
قط م م م مماع الص م م م ممناعات
البالستيكية

الشركة المتحدة لصناعة البالستيك
والم pvc
شركة المحروسة لمعبوات وصناعة
البالستيك

اإلجمالي
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 3-41الرؤية الم تقبمية:
سوف يستمر الصندوق في تقديم الدعم لممشروعات البيئية والتعاون مع مختمف الجيات الحكومية وغير
الحكومية مثل :
 .0دعم مشروعات اإلنتاج األنظف بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية .
 .5مراكز األبحاث والجامعات .
 .0فتح آفاق جديدة لمتعاون مع و ازرة البترول وو ازرة اإلتصاالت .
 .4الصندوق اإلجتماعي لمتنمية .
 .2تطوير عمل إدارة التسويق والترويج لممشروعات الصديقة لمبيئة بيدف رفع الوعى البيئى بأىمية
المشروعات مستيدفين رجال األعمال والجيات المانحة والصناعات والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة والكبيرة والسفارات والقنصميات العربية واألجنبية .
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الفصل الخامس عشر
دليل األداء البيئي

673

 1-15مقدمة
حرصاً من وزارة الدولة لشئون البيئة عمى اإلرتقاء بالوضع البيئى فى مصر وتحقيق اإلستدامة البيئية ،تقوم
الوزارة بمتابعة ودراسة التقارير الدولية التى تعكس الحالة البيئية فى العالم أجمع وفى مصر عمى وجو خاص
ومن ىذا المنطمق قامت الوزارة بدراسة دليل األداء البيئي العالمي الذى يتم إعداده واصداره بواسطة مركز
التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل ومركز شبكة معمومات عموم األرض التابع لجامعة كولومبيا
بالتعاون مع المنتدى اإلقتصادى العالمي(دافوس) ومركز األبحاث المشتركة بالمفوضية األوروبية .
تبمغ الدرجة النيائية لمدليل  111درجة موزعة طبقاً لآلتي:ـ
 %51 لخفض الضغوط والتأثيرات البيئية عمى صحة اإلنسان.
 %51 لزيادة حيوية النظام اإليكولوجي واإلدارة السميمة لمموارد الطبيعية .
و يعتمد حساب درجات الدول بالدليل عمى عدد  55مؤشر أداء تغطى عدد  11مجاالت ىى (صحة البيئة،
نوعية اليواء ،نوعية المياه ،الموارد المائية  ،التنوع البيولوجي ،الموائل ،الغابات ،المزارع السمكية ،الزراعة،
والتغيرات المناخية) ،وتعكس ىذه المجاالت أولويات السياسات البيئية العالمية وتبنى المجتمع الدولى لميدف
السابع من األىداف التنموية لؤللفية الثالثة والمتمثل فى تأكيد اإلستدامة البيئية.

677

 5-15وضع مصر فى دليل اآلداء البيئى العالمى لعام )EPI( 5115
بدراسة الدرجات التي حصمت عميها مصر وترتيبها في أدلة األداء البيئي منذ إصدارها ،تالحظ تقدم ترتيب
مصر عمى كافة المستويات تباعاً عمى النحو التالي :ـ
 1-5-15عمى مستوى الدول العربية:
إحتمت مصر المركز األول عام  2102من إجمالي عدد  01دولة ،مقارنة بحصولها عمي المركز الرابع عام
 2101من إجمالي عدد  01دولة ،والمركز الرابع عام  2112من إجمالي عدد  01دولة ،والمركز التاسع من
إجمالي عدد  01دولة عام .2111
جذول ( )5-55تطور ترتيب مصر علي مستوى الذول العربيت
السنة

5116

5118

5111

5115

الترتيب

9

4

4

1

إجمالي عدد الدول العربية بالدليل

11

14

17

16

المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 2102

41

41

شكل ( )0-01تطور ترتيب مصر عمى مستوى الدول العربية
المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 2102
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المرتبة إلى إجمالى عدد الدول

41

41

 5-5-15عمي المستوي اإلقميمي (دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ):
تقدمت مصر لتحصل عمي المركز األول بالدليل لعام 2102من إجمالي عدد  02دولة مقارنة
بحصولها عمي المركز الخامس عام  2101من إجمالي عدد  20دولة ،وذلك بدالً من المركز الثامن
عام  2112من إجمالي عدد  03دولة ،والمركز الثالث عشر عام  2111من إجمالي عدد  01دولة.
جذول ( )2-55تطور ترتيب مصر علي المستوى اإلقليمي
السنة

5116

5118

5111

5115

الترتيب

11

8

5

1

15

19

51

18

إجمالي عدد دول الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 2102

14
41

41

شكل ( )2-01تطور ترتيب مصر عمى المستوى اإلقميمى
المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 2102
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المرتبة إلى إجمالى عدد الدول

41

 1-5-15عمي مستوي دول شرق أوروبا ووسط آسيا:
فقد تقدم ترتيب مصر عن األعوام السابقة حيث حصمت عمي المركز الخامس من إجمالي عدد 02
دولة عام  ،2102مقارنة بحصولها عمي المركز السادس من إجمالي عدد  01دولة عام 2101
والمركز الثامن من إجمالي عدد  02دولة عام  2112والمركز التاسع من إجمالي عدد  01دولة عام
.2111
جذول ( )3-55تطور ترتيب مصر علي مستوى دول شرق أوروبب ووسط آسيب
السنة

5116

5118

5111

5115

الترتيب

9

8

6

5

14

18

17

18

إجمالي عدد دول شرق أوروبا
ووسط آسيا

المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 2102

41

41

41

شكل ( )1-01تطور ترتيب مصر عمى مستوى دول شرق أوروبا ووسط آسيا
المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 2102
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المرتبة إلى إجمالى عدد الدول

41

 4-5-15عمى المستوى العالمي:
طبقاً لدليل األداء البيئي العالمي ( )EPIالصادر في أعوام 2101،2112،2111 ،2102فقد تالحظ
تقدم ترتيب مصر عمي المستوي الدولي  ،حيث جاء ترتيب مصر في المرتبة  11عمي مستوي العالم
في عام  2102من بين  012دولة شممها الدليل هذا العام ،مقارنة بحصولها عمي المرتبة  12في عام
 2101من بين  011دولة ،فى حين حصمت عمي المركز  10من بين  013دولة عام ،2112
والمركز  21من بين  011دولة عام .2111

 1-15الخالصة
طبقاً لدليل األداء البيئي العالمي لعام  2102فقد احتمت مصر المرتبة الخامسة عمي مستوي العالم من
مؤشر
بين  012دولة في أفضل أداء بيئي خالل الفترة من عام  2111وحتي عام  ،2101مما يعد
اً
إيجابياً في مجال حماية البيئة ويدعو إلي إستمرار الجهد في تحقيق السياسات في مجالي صحة البيئة
وحيوية النظام اإليكولوجي  ،وتحقيق تحسن في نوعية الهواء الخارجي ونوعية المياه والحفاظ عمي
الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وكذلك إعداد المؤشرات التي تعكس مدى التقدم في هذه المجاالت.
جذول ( )4-55ترتيب مصر في دليل األداء البيئي العبلمي  2052علي المستويبث المختلفت ،ببإلضبفت إلي أفضل
أداء بيئي خالل الفترة من عبم 2050 – 2000
ترتيب مصر في دليل األداء البيئي العالمي لعام
5115

عمي مستوي الدول العربية

إجمالي عدد الدول

المركز

 16دولة

األول

 18دولة

األول

عمي مستوي دول شرق أوروبا ووسط آسيا

 18دولة

الخامس

عمي مستوي العالمي

 115دولة
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عمي مستوي العالم

الخامس

عمي المستوي األقميمي

( الشرق األوسط وشمال أفريقيا)

ترتيب مصر كأفضل أداء بيئي خالل الفترة من عام
5111 -5111

المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 2102
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شكل ( )1-01ترتيب مصر مقارنة ببعض الدول الكبرى بدليل اآلداء البيئى العالمى 2102
المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 2102

صورة ( )5-51حصول هصر الورتبت الخبهست علي هستوي العبلن هن بين  531دولت في
أفضل أداء بيئي خالل الفترة هن عبم  1222وحتي عبم 1252
المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 2102
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قائمة ببعض المختصرات المستخدمة 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 Demand

CO2

Carbon Dioxide

DIN

Dissolved Inorganic Nitrogen

DO

Dissolved Oxygen

EB

Electron Beam

EPA

Environmental Protection Agency

EPAP

Environment Pollution Abatement Program

ETO

Ethylene Oxide

GDP

Global Domestic Product

GEF

Global Environment Facility

GFP

Good Farming Practices
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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

ICZM

Integrated Coastal Zone Management

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IUCN

International Union for Conservation of Nature

IMO

International Maritime Organization

JICA

Japanese International Cooperation Agency

KOICA

Korean International Cooperation Agency

LEDs

Low Emission Development strategies

MRV

Measurable, Reportable, Verifiable

NAP

National Action Programme

NAMAs

National Appropriate Mitigation Actions

NH3

Ammonia
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NIS

National Inventory System

NO2

Nitrogen Dioxide

ODP

Ozone Depletion Potential

PCB's

Polychlorinated Biphenyls

PFCs

Per fluorocarbons

PH

Hydrogen Ion Concentration

PM01

Particulate Matter

PPSI

Public & Private Sector Industrial Project

PRTR

Pollutant Release & Transfer Registers

REACH

Registration, Evaluation & Authorization of
Chemicals

REMIP

Regional Environmental Management
Improvement Project

SF6

Sulfur hexafluoride

SO2

Sulfur Dioxide

TSP

Total Suspended Particulates

QIZ

Qualified Industrial Zone

UNDP

United Nations Development Program
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UNFCC

United Nations Framework for Climate Change

VOCs

Volatile Organic Compounds

WHO

World Health Organization
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انًشبركٍُ فٍ إعذاد انزمزَز
وسارح انذونخ نشئىٌ انجُئخ جهبس شئىٌ انجُئخ
و /أحًذ أثى انظعىد

رئُض لطبع شئىٌ انفزوع

د /يًُ كًبل

رئُض لطبع َىعُخ انجُئخ

د /عطىح حظٍُ

رئُض لطبع اإلدارح انجُئُخ

أ /أيٍُ انخُبل

رئُض اإلدارح انًزكشَخ نهًخهفبد وانًىاد وانُفبَبد انخطزح

د /يحًذ عجذ انًُعى فبروق

رئُض اإلدارح انًزكشَخ نهًُبطك انظبحهُخ وانجحُزاد

أ /هشبو عُظً

رئُض اإلدارح انًزكشَخ نهزغُزاد انًُبخُخ

د /يحًذ طهعذ انحُبوي

رئُض اإلدارح انًزكشَخ نهًحًُبد انطجُعُخ

ن /كىثز حفٍُ أثى انظعىد

رئُض اإلدارح انًزكشَخ نألسيبد وانكىارس انجُئُخ

ن /عبدل انشبفعٍ

يذَز عبو اإلدارح انعبيخ نهًىاد وانُفبَبد انخطزح

د /يُبل انطُطبوي

يذَز عبو اإلدارح انعبيخ نًزالجخ انزهىس انجحزي وشئىٌ انًىاَئ

ن /إنهبو رفعذ

يذَز عبو اإلدارح انعبيخ نهزًُُخ انجُئُخ

ن /أيبًَ يحًذ طهُى

يذَز عبو اإلدارح انعبيخ نُىعُخ انًُبِ انظبحهُخ

و /رَى عجذ انزحًٍ

يذَز عبو اإلدارح انعبيخ نهحًبَخ يٍ انضىضبء

ن /يُظىٌ عهٍ

يذَز إدارح انًشبرَع انخبرجُخ انظُبعُخ

أ /يحًذ يعزًذ عُظىي

وحذح انًؤشزاد وانزمبرَز انجُئُخ

َزمذو جهبس شئىٌ انجُئخ ثخبنض انزمذَز نهجهىد انًجذونخ يٍ لجم انًظؤونٍُ انظبثمٍُ ثبنجهبس إلطذار
هذِ انُظخخ يٍ انزمزَز
د /فبطًخ أثى شىن

انزئُض انزُفُذٌ انظبثك نجهبس شئىٌ انجُئخ

د /يظطفً انحكُى

انًظزشبر انظبثك انظُذ انىسَز نشؤوٌ انشراعخ

ن /إخالص جًبل انذٍَ

انزئُض انظبثك نإلدارح انًزكشَخ نُىعُخ انًُبِ

د /عشد نىَض

انزئُض انظبثك نإلدارح انًزكشَخنهزغُزاد انًُبخُخ
انًشزف عهً وحذح األوسوٌ

و /أحًذ عهٍ أحًذ عهٍ

انزئُض انظبثك نإلدارح انًزكشَخ نهًحًُبد انطجُعُخ

د /طبهز أحًذ يحًذ عُظً

انًذَز انعبو انظبثك نزُىع األَىاع واألجُبص

و /يبهز كبيم انجُذي

انًذَز انعبو انظبثك نُىعُخ يُبِ انظزف وإعبدح اإلطزخذاو

د /طعُذ انذنُم

انًذَز انعبو انظبثك نظُذوق حًبَخ انجُئخ

و /يحًىد يزواٌ

انًذَز انعبو انظبثك نعىادو انًزكجبد
انًزاجعخ انفُُخ
د /يحًذ انشرلب
أعضبء فزَك انعًم

أ /رحبة رأفذ ربج

أخظبئً إحظبء وحبطجبد إنكززوَُخ

أ /طىساٌ كُالًَ انظُذ

أخظبئً إحظبء وحبطجبد إنكززوَُخ

أ /سَُت سكً عجذ انجهُم

أخظبئً إحظبء وحبطجبد إنكززوَُخ
رظًُى انغالف

أ /ضُبء انزحًٍ عجذ انزحًٍ

أخظبئٍ رىعُخ ثُئُخ

