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امللخــص التنفيــذى
تػيػػرفهومػػلـفئة يغػػافتػيػ ئرف يػ ئفرفخػ ؿفئةودػػلدفئة

ػػافئمخيػػررفهػػففئةدػػرففئةو ػػريفمفلئةودػػدفئملؿفهػػففئةدػػرففئة ػ دىف

لئةو ريفمفف وػدفنفف ػ ففهومػلـفئة يغػافيدتػرفف تلػلظفئةه ظلهػ يفئة يغيػافف

ػلمفنوػ افئةهومػلـفئكففيتوػدىفذةػؾف

ير.ففلعلىفج لفآخرففددفتودديفئةهج اليفئة يغيافئةهختلواففىف ؿفئةولػلـفلئةهوػ رؼمففصوػ افئة ػديظفئةيػلـفعػفف
ئإلقتو دفئمخضرمفلئةوه ررفئةخضػرئ،مفلئةهػدففوػديدافئة يغػامفلئةولئوػـفئةخضػرئ،مفإضػ فافإةػىفئةهوػ ييـفئة يغيػاففػىف
هج ؿفئةتوػ ي فلئإل تػ مفه ػؿقفتدػليـفئم ػرفئة يغػىمفلئإل تػ مفئم ظػؼمفلتر ػيدفئةط قػامف ةلئعػ درفئإل ػتخدئـفلئةتػدليرمف
لهو ييـفئإلفةتزئـفلئإلةزئـمفلدعـف ظـفئإلدئررفئة يغيامفلتوويؿف ي افئةت هيافئةه تدئهامفلغيرفذةؾ .ف
ةلفئ ط ق فهففإيهػ ففئة لهػاف صيهيػافئة وػ ظفعلػىفئة يغػاف ص ػدفئةهتطل ػ يفئم

ػيافةل وػ ظفعلػىفوػ افئةهػلئط يفف

ل وػػظف دػػلؽفئمجي ػ ؿفئةد دهػػاففػػىفئةه ػلئردفئةط يويػػاففدػػدفن ػػجفجم ػ زف ػػغلففئة يغػػافع ػ ـف2981فةي ػػلففئةه ػػؽف
ئةػػلط ىفةله ػػرلع يفلئم ػػطافئة يغيػػافف ػىفهوػػر.فله ػػذفذةػػؾفئةت ػ ريزفلئةجم ػ زفي ػػيرفقػػده ف ػػلفت ديػػؽفئميػػدئؼف
لئة ي

يفئةتىفلضوم فةت

يفف ةلئو حفئة يغاففىفهوػر.فلقػدفرنيفئةدلةػاففػىفعػ ـف2997فنففتوظػـفهػففئة ػدؼف

ئإلدئرىفةل يغاففىفهورففص صيفلزئررفئة يغا.ف ف
ف
فلنه ـفيذئفئةتطلرفئةم غؿففىفئةهو ييـفلئةهج اليفئة يغيافئةهختلوامف ففهففئةهمـفنففيلتدىفيذئفئةتطلرفهػ فئةت ػري ف
ئة يغىفةلهجته مف ةلئ ط ق فهففذةؾففددفودرفئةد لففرقـف()4فة اف2994فلالغ تهفئةت ويذيافلئةهوػدؿف ةدػ لففرقػـف
()9فة اف1009ففىف صففئة يغافةي دفئةورئغفئةت ريوىففىفئةه ظله يفلئم طافئة يغيافئةتىفةـفيلجدفةم فت ري  .ف
ه ف ويفئةه درف()46فهففد تلرفجهملريافهوػرفئةور يػافلئةوػ درفعػ ـف1024فعلػىفنففة ػؿف ػخصفئة ػؽففػىف
يغافو ياف ليهامفل ه يتم فلئجلفلط ى.فلتلتزـ فئةدلةاف إتخ ذفئةتدئ يرفئة زهافةل و ظفعليم مفلعدـفئإلضرئرف مػ مف
لئإل تخدئـفئةر يدفةلهلئردفئةط يوياف ه في وؿفت ديؽفئةت هيافئةه تدئهامفلضه فف دلؽفئمجي ؿفئةد دهاففيم .
لف ػىفإط ػ رفئةتلجم ػ يفئةو ةهيػػاف ػػلفئإليته ػ ـف ةهلضػػلع يفئة يغيػػامفلئةت ػىفتوػػلفف ػىفجهي ػ فئةهج ػ اليفئة ي تيػػامف
لنيهيػافتديػيـفلقيػ سفئكدئ،فئة يغػىفمىفدلةػامفلئةػذىفيو ػسفجػػلدرفئة يػ رفعلػىفهختلػؼفئموػػودرمفلهػ فته لػهفيػػذ ف
ئة ي يفهففنيهيافقولىف ل م فئةهرج فئم

ىفةهتخذىفئةدرئرففىفلض فئإل ترئتيجي يفلئةخططفئةلط يػامف ةلئيه ػ ف

إةتزئه يفهورففىفئإلفتو قي يفلئةهو يدئيفئةدلةيامف ةلئعه الفةه دنفئة و فيافل ؽفئةجهي ففىفئةهورفاففدػدفق هػيفلزئررف
ئة يغيػػاف إوػػدئرفتدريػػرف ةػػافئة يغػػاففػػىفهوػػرفلئةػػذىفيوػػدرفةلوػ ـفئةو ػػرفعلػػىفئةتػلئةىفإعهػ الففةلهػ درفرقػػـف()5فهػػفف
ئةووؿفئة ىفةلد لففرقـف()4فة ػ اف2994ف ػصفف ه يػافئة يغػافلئةهوػدؿف ةدػ لففرقػـف()9فة ػ اف1009مفلئةتػىف
ت صفعلىفإعدئدفتدريرف فلىفيو سفئةلض فئة يغىففىفهوػرفلذةػؾففػىفإطػ رفت ويػذفئةتلجيمػ يفئة ي ػياف ضػرلررف
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ئطففئةهوػرىفرغ ػاففػىف
ف
إتخ ذف فافئإلجرئ،ئيفةل و ظفعلىفئة يغافهففنجؿفتلفيرفئة يػ رفئكه ػافلئةوػ افئةجيػدرفةلهػل
ئةتلجهف لفئةت هيافئإلقتو ديافئةخضرئ،مفلدعػـف ظػـفئإلدئررفئة يغيػافئةهت هلػامفلتوويػؿف ي ػافئةت هيػافئةه ػتدئهامف
لئةتودىفةظ يررفتػيرفئةه خمفلت هؿفئةوهؿفئة يغىفعلػىفئةه ػتلىفئةدػلهىمفلتوويػؿفدلرفئةهػرنرفلئة ػ لففػىفئةوهػؿف
ئة يغى .ف
لئةتدريػرفئةػذىف ػيففنيػدي فل دػدـفةػهمفيوػرضف ةػافئة يغػاففػىفهوػرفخػ ؿفعػ ـف1023مفليػلفير ػـفوػلررفلئضػ اف
ةو وػػػػػػػػػػرفئة يغػػػػػػػػػػافئم

ػػػػػػػػػػيافليػػػػػػػػػػىفئةمػػػػػػػػػػلئ،مفلئةهيػػػػػػػػػػ مفلئمرضمفلئة يغػػػػػػػػػػافئة ضػػػػػػػػػػريافلئةوػػػػػػػػػػ عياف ف

لئة ي يامفلو دلؽف ه يافئة يغامفه فعرضفميـفئةتػيرئيفئةتػىف ػد يفهػففخػ ؿفئةهؤ ػرئيفئة يغيػافئةتػىفتلضػاف
ةافئة يغافهد ر اف ة لئيفئة

دا .ف

لي تهؿفئةتدريرفعلىفنر وافن لئلف يػظفيخػتصفئة ػ لفئملؿف ػ ةملئ،فليتضػهففئة ػ لفئة ػ ىفئةهيػ فئةوذ ػافلئة ريػاف
لئة لفئة ةظفئمرضف ي ه في هؿفئة لفئة ئر فهلضلع يفئة يغافئة ضريافلئةو عيا .ف
ليت لؿفئةووؿفئملؿفئةخ صف لعيافئةملئ،مفهو درفتللظفئةمػلئ،مفلنيػـفيػذ فئةهلل ػ يفئةج ػيه يفئةوػل افئةو ةدػاف
لئةه ت داف((PM2.5 - PM10مفلئةهلل يفئةػ زيامفليىفغ زئيف ىفن ػيدفئة ريػيمفل ػ كفن ػيدفئة يتػرلجيفمف
لئملزلفمفلنلؿفن يدفئة ر لفمفلهر يفئةرو ص.ف ه فتورضفئةتدريػرفإةػىفلضػ فئة ػ افئةدلهيػافةروػدفهلل ػ يف
ئةملئ،فلئةتىف ػدنفن ػ ؤي فعػ ـف2998مف يػظف لػعفعػددي فئكفف()87فه طػافروػدفةهوػ درفهلل ػ يف لعيػافئةمػلئ،مف
هلزعافعلىفه طؽفئةجهملريافئةهختلوامفلقدفنظمريف تػ غ فئةروػدف هد ر ػافئةهتل ػطفئة ػ لىفةتر يػزئيفئةج ػيه يف
ئةول افئةه ت داففىفئةملئ،فئةه يطفذئيفئةدطرفئمقؿفهفف20فهي رفلهترف ةه طؽفئة ضريافعلىفه ػتلىفئةدػ يررف
ئة رىفلئةدةت فةو ـف1023ف(271فهي رلجرئـ/ـ)3ف ةهتل ػطفئة ػ لىفةوػ ـفئم ػ سف2999ف(291فهي رلجػرئـ/ـ)3ف
يتضػػافلجػػلدفإ خو ػ ضف لػػػيف ػ تهف لػػػيف%22فتدري ػفمف ه ػ فنلض ػ يفعهليػ يفئةروػػدف هلئق ػ فئة ػ اف ةه ػ طؽف
ئةوػ عيافلي ػىفه ػ طؽف(ن لزع ػػؿف–ف ػ رئفئةخيهػػاف–فئةت ػيففف ةد ػ يررفئة ػػرىف–فه طدػػاف وػػرفئةزي ػ يف ةػػدةت )فلجػػلدف
تج لزف يرفةل دفئمقوىفئةه هلحف هفط د فةلهل ؽفرقـف()5ففىفئة غ ػافئةت ويذيػافةلدػ لففرقػـف()4فة ػ اف2994ف
لئةهودؿف ةد لففرقـف()9فة اف1009ف صفف ه يػافئة يغػامف يػظف ػجليفهتل ػطف ػ لىفعػ ـف(106فهي رلجػرئـ/ف
ـ)3ف

افتج لزفق ر يف%295فتدري فمف فل هد ر افئةهتل طفئة لىفةتر يزئيفئةج يه يفئةو ةدافئةتىفالفيزيدفقطريػ ف

علىف1.5فهي رلهترف ه طدافئةد يررفئة رىففةوػ ـف1023ف(204فهي رلجػرئـ/ـ)3ف ة ػدفئمقوػىفةلهتل ػطفئة ػ لىف
ئةه ولصفعليهفق ل ف(50فهي رلجرئـ/ـ)3فيتضافلجلدفتج لزف
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اف%208فتدري ف .ف

ه فج ،يف ت غ فئةهتل ط يفةلتر يزئيففىفغ زف ىفن يدفئة رييفع ـف1023ففىف دلدفئةد لفف هتل طف ػ لىف
علػػىفه ػػتلىفئةه ػ طؽفئة ضػػريافلئةه ػ طؽفئةوػ عيامف فلجػ ،يف تػ غ فئةهتل ػػط يفةلتر يػزئيففػػىفغػ زف ػ ىفن ػػيدف
ئة يترلجيففع ـف1023ففىف ػدلدفئةدػ لفف هتل ػطف ػ لىفعلػىفه ػتلىفئةه ػ طؽفئة ضػريافلئةه ػ طؽفئةوػ عيامف
ه فج ،يفهتل ط يفئةتر يزئيفةلرو صفخ ؿفع ـف1023ففىف دلدفئةه هلحف هفق ل ف هتل طف لىف ةه طؽف
ئة ضريامفل ذةؾفهتل ط يفئةتر يزئيف ةه طؽفئةو عيافةـفتتج لزفئة دلدفئةه هلحف م فق ل ف هتل طف لى.
ه فت

ظفإ خو ضف هيافقشفئمرزفئةتػىفتػـفئةتو هػؿفهومػ ففػىفعهليػ يفئةتػدليرفلئة ػ سفخػ ؿفعػ ـف1023فلئةتػىف

لػيف100فنةؼفطفففدطففىف يفف يف321فنةؼفطػففخػ ؿفعػ ـف1021ف

ػ افإ خوػ ضف لػػيف35ف%مفل ػ ،ف

علىفذةؾفإ خوضيفن هػ ؿفئةهلل ػ يفئإل و ػ يفئةتػىفتػـفه ف تمػ فة ػؿفهػفف()T.S.P-SO2- NO2فخػ ؿفيػذئفئةوػ ـف
هد ر اف ةو ـفئة ػ ؽمف يػظفيرجػ فذةػؾفإةػىفئةظػرلؼفئةتػىفهػريف مػ فئةػ دفلئإل وػ يفئمه ػىفئةػذىفندىف ػدلررفإةػىف
زي درفزرئعافه

يفن رفةه ولؿفئمرزفعففئةه

يفئةهدرررفق ل فهففق ؿفلزئررفئةػرىمفلئةػذىفندىف ػدلر فإةػىف

زي ػ درف ػ افقػػشفئمرزفلقلػػاف ػ افئةتػػدليرفلئة ػ سف ظ ػ ئرفةهد لهػػافئمي ػ ةىفةل ه ػ يفئةتوتي ػػياف تلػػؾفئةه فظ ػ يف
ةلئ خو ضفعددفئة ر يفئةو هلاففىفهج ؿفتدليرفلهو ةجافقشفئمرز .ف
لتضػػهففئةتدريػػرفئة ػػديظفعػػففئة ػ افئةدلهيػػافة ف و ػ يفئةو ػ عيامفلئإلف و ػ يفئةو ػ دررفعػػففع ػلئدـفئةهر ػ يمف
له رلعفئ تدئهافئة دؿف يظفيجرىف ةي فطرحفه قوافدلةيافةله ت هريففهػففدئخػؿفلخػ رمفهوػرفةتهليػؿفلت ػػيؿف
خطلطفئمتل يسف دي افهرتووافئةه تلىفيدلـف ت ػػيلم فئةدطػ عفئةخػ صفةػر طفئةهػدففئةجديػدرف(6فن تػل رف–فئة ػيزف
زئيد)ف ةخطفئة ىفةهترلفئم و ؽمف ه فتـفئةت يؽفه فييغافئة دؿفئةو ـف يظفتػـفف ػصفنتل ي ػ يفييغػافئة دػؿفئةوػ ـف
ف ةلئخط رفئةميغاف ت غ فنرق ـفئمتل ي يفئة ئر امف ه فتـفإعدئدف ر ه فإلع درفف صف ؿفهففئمتل ي يفئة ئر ػ اففػىف
ئةو صفئة يغكفلئةهوطلػامفلذةػؾف وػدفإجػرئ،فعهليػ يفئإلوػ حفلئةوػي اف ةلئعػ درفت ػػيلم فهػررفنخػرىف هورفػافئةميغػامف
لت لؿفئةووؿف ذةؾفئةهؤ رئيفئةخ واف لعيافئةملئ،مفلئةخطافئةه تد ليافةت

يفف لعيافئةملئ .،ف

ف ةلئف تورضفئةووؿفئة ػ ىفئةخػ صف تػيػرفئةه ػ خمفئةجمػلدفئةهوػريافةهلئجمػافئةتػيػرئيفئةه خيػافلئةتػىفتت ػ لؿفإعػدئدف
تدػ ريرفئإل ػ غفئةلط يػػافإلفتو قيػػافئمهػػـفئةهت ػػدرفئإلط ريػػافةتػيػػرفئةه ػ خمف هػ فتطػػرؽفئةووػػؿفإةػىفإجػرئ،ئيفئةتخويػػؼف
ظيوا.فلئف تورضفئةووؿفئةهخ طرفلئةتص يرئيفئةض ررفةتػيرفئةه ػ خفعلػىفئةدط عػ يف
ل رلتل لؿف يلتلفلآةيافئةت هيافئة
فة
ئةم هػاف هوػرف ةلئجػرئ،ئيفئةت يػؼفهومػ مفليػىفقط عػ يفئةه ػ طؽفئة ػ ليامفلئةزرئعيػامفلئةهػلئردفئةه غيػامفلئة ػػي امف
لئإل ػ ففلئةطػػرؽمفلئةوػ ا.فلتضػػهففئةووػػؿفئةد ئر ػ يفلئةه ػػرلع يفئإل تر ػ دياف ةتوػ لففهػ فئةجمػ يفئةلط يػػاف
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لئمج يا.فلتضهففئةتدريرفئةجملدفئةه ذلةػافئةهتولدػاف ت لةلجيػ فل ػلظفتػيػرفئةه ػ خفخػ ؿفعػ ـف1023مفلئةرؤيػاف
ئةه تد ليا.ف ف
ف ةلفئ ػػتورضفئةووػػؿفئة ةػػظفئةخػػ صف ه يػػافط دػػافئملزلفمفئمضػػػرئرفئة يغيػػافلئةوػػ يافئة جهػػافعػػففتص ػػؿفط دػػػاف
ئملزلفمفلئةهؤ رئيفئة يغيافئةخ واف إلةتزئـف ص

ـفلهدررئيف رلتل لؿفمنتلايرف صففئةخوضفئةتدريجىفإل تم ؾف

ئةه ػلئدفئةه ػػت ودرفةط دػػافئملزلففف ػىفئةدط ع ػ يفئةهختلوػػامف ه ػ فتطػػرؽفئةووػػؿفإة ػىفئإل ػػترئتيجيافئةهوػػريافةلقػػؼف
إ ػػتخدئـفئةه ػلئدفئةميدرل للرلفللرل ر ل يػػامفل ػػذةؾفه ػػرلعفإ ػػت دئؿفل ػػدئيفئةت ريػػدفئةهر زيػػافئةت ػىفتوهػػؿف ػ ةهلئدف
ئة للرلفللرل ر ل يامفله رلعف رلهيدفئةهي يؿمفلئختتـفئةووؿف ةرؤيافئةه تد ليا.ف ف
لتضهف فئةووؿ فئة ئر فئةخ ص ف ةضلض ،م فلتورض فئةووؿ فةهودالي فه تلي ي فئةضلض  ،ففى فه فظ ي فئةد يررف
ئة فرى فل ذةؾفه تلي يفئةضلض ،ففى فئةه طؽفئةو عيافلئة

يام فلئةتىفته ؿفخط ئرف ي ئرفعلىفو افئةهلئط يفف

يظ فن ري فئةتد ريرفئة يغيافلئةو يافئةو ةهيافنففهخ طرفئإلزع م فلئةضلض  ،فق تلافلقدفتؤدىفإةى فتديلرفئة ةاف
ئة و يا فلئإلخ ؿ ف ةو ا فئةو ها فةلهورييف فلضوؼ فئةجم ز فئةه عى ف فلتؤ ر فنيض فعلى فئة هل فئةو فرى فةألطو ؿمف
لتضهف فئةووؿ فت لي فة ت غ ف
ةو ـفئة

ا فرود فه تلي ي فئةضلض  ،ف ه فظ ي فئةد يرر فئة فرى فةو ـ ف 1023فلهد ر تم ف

ؽ.فلتورضفئةتدريرفةلهخ ةو يفئةخ واف رودفه تلي يفئةضلض ،فةأل طافئةهختلوافدئخؿف يغافئةوهؿف

تلى فئمفرعفئإلقليهيافةلجم زم فيذئفلقدفتطرؽفئةووؿفئةىفتص يرفتط يؽفقرئرف
(و عيافػفتج ريافػف ي يا)فعلى فه ف
ظرفئةتجلؿفعلىفه تلي يفئةضلض ،مففلئختتـفئةووؿف ةخطافئةه تد ليا.ف ف
ليت لؿفئةووؿفئةخ هسفئةخ صف ةهي فئةوذ امفئةجملدفئةه ذلةػافة ه يػاف مػرفئة يػؿفلئةهجػ رافئةه غيػافهػففئةتلػلظمف
ه فتورضفةللض فئة ةىفة لعيافئةهي فئةوذ امفل لعيافئةهي ف ػ ة يرئيفئةهوػريامف إلضػ فافإةػىفهلقػؼفئةوػرفيفف
ئةو ىفلئةو عىفلتص يريه فعلىف لعيافئةهي .ف ف
ف ةلفئ تورضفئةووػؿفئة ػ دسفئةهيػ فئة ػ ليافلئةه ػ طؽفئة ػ ليافلئة ريػامفلعػرضفئةووػؿفإجػرئ،ئيفإدئررفئةه ػ طؽف
ئة

ليافلئة ريافلئة و ظفعليم فهففئةتلػلظ,ف هػ فت ػ لؿفئةهخػ طرفئةتػىفتتوػرضفةمػ فئةه ػ طؽفئة ػ ليافلئة ريػامف

فلت لؿفئةووؿفئة ر ه فئةدلهىفةرودف لعيافئةهي فئة

ليامفلعرضفة لعيافهيػ فئة ػرفئةهتل ػطمفلئة ػرفئم هػرف

لخليجىفئة ليسفلئةود امفلعرضفةلهؤ رئيفئةخ واف ةتللظففيم .فيذئفلئختتـفئةووؿف ةرؤيافئةه تد ليا .ف
لت لؿفئةووؿفئة

فئةت لعفئة يلةلجىمفلئةجملدفئةه ذلةاففىفعهليػ يفوػلففئةت ػلعفئة يلةػلجىف لوػوهفرنسفئةهػ ؿف

ئةط يوىفئةهتجددمفلئةذىفتوتهدفعليهفنغللف ػرئه فئةت هيػا.فلقػدفعػرضفئةووػؿفئةضػػلطفلئةهمػددئيفئةرغي ػيافةلت ػلعف
ئة يلةلجكفئةزرئعىمفلئم لئعفئةػري افئةػ زيافلئةهجمػلدئيفئةه ذلةػافةت ػجيؿفئةهجهلعػ يفئةتوػ يويافةمػ ف تػىفيه ػفف
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ئإلقػ ؿفهػػففخطلرتمػ فعلػػىفئةػ ظـفئة يغيػػافئةهوػػريا.فلعػػرضفئةووػػؿفتػػص يرفئةه ػ خفعلػػىفئةت ػػلعفئة يلةػػلجىمفلع قػػاف
ئةتللظف ختو ،فنلفقلافنعدئدفئة غ ػ يفئة يػا.فلتوػرضفئةتدريػرفة ةػافئة يػرئيفئة ػه ةيافلئة يػرئيفئةدئخليػافإضػ فاف
إةػػىف مػػرفئة يػػؿفل يػػررف وػػر.فل ػ قشفئةوو ػؿف ةػػافئم ظهػػافئة يغيػػافئة ػ ليافلئة ريػػاففػػىفئة ػػريففئةهتل ػػطف
لئم هػػر.فلتضػػهففئةووػػؿف ةػػاف ػ افئةه هيػ يفئةط يويػػا.ف هػ فت ػ لؿفئةووػػؿفئال ػػترئتيجيافئةلط يػػافلخطػػافئةوهػػؿف
ةلت ػػلعفئة يلةػػلجىمفلته ػػيففئةهجتهو ػ يفئةه ليػػاف ةه هي ػ يفئةط يويػػامفإض ػ فافإةػػىفت ظػػيـفئة وػػلؿفعلػػىفئةه ػلئردف
ئةجي يػػػػػػػػػػػػافلئةهوػػػػػػػػػػػػ رؼفئةتدليديػػػػػػػػػػػػافئةهرت طػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػ فل ػػػػػػػػػػػػذةؾفئةتوػػػػػػػػػػػػرؼفعلػػػػػػػػػػػػىفئةت ػػػػػػػػػػػػلعفئة دػػػػػػػػػػػػ فىف ف
ةلئعدئدفإ ترئتيجيافئةتوليـفلئإلفتو ؿفلئةتلعيافئة يغيافئةتىفتمتـف دض ي فئةت لعفئة يلةلجى.
ئ،مفلئف تورضفئةووؿفئةجملدفئةه ذلةػافةت ظػيـف
لت لؿفئةووؿفئة هففئةت جيرفلئةػ يفلئم زهافلئةه ط يفئةخضر ف ة
لدعػػـفن ػػطافئةت ػػجيرفلزرئعػػافئم زهػػافلئةػ ػ يفئة ػػجريامفلئةتػىفتضػػه يفه ػػرلعفئة ػزئـفئمخضػػرف ػػلؿفئةطريػػؽف
ػػدئغرىفةلدػػػ يررفئة ػػػرىمف إلضػػػ فافإةػػػىفن ػػػطافئةت ػػػجيرفلزرئعػػػافئةه ػػػط يفئةخضػػػرئ،فلئة ػػػدئغؽف ةه فظػػػ يف
ئةػ ف
لئةه ت ػػوي يفلئةهػػدئرسمفإة ػىفج ػػلفزرئعػػافئةػ ػ يفئة ػػجرياف إ ػػتخدئـفهي ػ فئةوػػرؼفئةو ػ ىفئةهو ةجػػامفلئختػػتـف
ئةووؿف ةرؤيافئةه تد ليا.ف ف
لت لؿفئةووؿفئةت

فئةت هيافئة ضػريافلئةوػ عيافلئة ػي يامففوػرضفئةووػؿفئك ػ رفئة يغيػافئة جهػافعػففئةت هيػاف

ئة ضريافلئةو عيافلئة ي يامفلتطرؽفةله

يفئة يغيافئةرغي افةله طؽفئة ضريامفلئةجملدفئةه ذلةاففػىفهجػ ؿف

ئةت هيػػافئة ضػػريامفلعػػرضفئةه ػ يفئة يغيػػاففػىفهجػ ؿفئةت هيػػافئةوػ عيامفلئةجمػػلدفئةه ذلةػػافةل ػػدفهػػففه ػ يف
ئةت هيافئةو عيامف ه فن رفإةىفه

يفت هيافئةه ػ طؽفئة ػي يامفلئةجمػلدفئةه ذلةػافةت هيػافئةه ػ طؽفئة ػي يامف

لئختتـفئةووؿف ةرؤيافئةه تد ليافلئميدئؼفطليلافئةهدىفةت هيافئةه طؽفئة ضريافلئةو عيافلئة ي يا.
لت لؿفئةووؿفئةو رفئةط قاف يظفإ تورضفئةووؿفهوداليفإ ت م ف

افلئجػرئ،ئيفئة ػظف
ػلفئةدط عػ يفئةهختلوػ ف ة

عفف دئغؿفن ظؼمف إلض فافإةىفئةتطرؽفإةػىفه ػرلعفئةط قػافئة يليػافةلت هيػافئةريويػافئةه ػتدئهامفلهؤ ػرئيفئةط قػاف
فىفهورفخ ؿفع ـف.1023فيذئفلئختتـفئةووؿف ةرؤيافئةه تد ليا .ف
ف ةلفئ تورضفئةووؿفئة دىفع رف ه يافلت

يففئة يغافئةو عيامف يظفت ػ لؿفئةووػؿفهلقػؼفئةه ػرلع يفلئة ػرئه ف

ئة ةيافليىقفه رلعفئةت ـففىفئةتللظفئةو عىف(ئةهر لافئة يػا)فله ػرلعف ه يػافئة يغػافةلدطػ عفئةخػ صفلقطػ عف
ئةوػػرىفةتلفيػؽفنلضػ عم فهػ فئةدػ لف.ف
ئمعه ؿفئةو ـفئةو عىمفئةذىفت تويدفه هفئةوػ ع يفئة فػرىفلئةهتل ػطافل ف
لئختتـفئةووؿف ةرؤيافئةه تد ليافة ه يافلت

يففئة يغافئةو عيا.
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لت لؿفئةووؿفئة ػ ىفع ػرفئةهخلوػ يفئةوػل افئةتػىفتدػدرف هيتمػ فئة ػ لياففػىفهوػرفهػ فيزيػدفعػفف12فهليػلففطػفف
ػ لي فط دػ فةتدػػديرئيفعػ ـف1023مف يػػظفيتلةػػدفعػػففه فظػ يفإقلػػيـفئةدػ يررفئة ػػرىف(ئةدػ يررفمفئةجيػػزرفمفئةدليل يػػا)ف
8.3فهليلففطفف لي فته ؿف

اف45ف%فهففإجه ةىفئةهتلةدفئة ػ لىفهػففئةهخلوػ يفئة لديػافئةوػل ا.ف هػ فتضػهفف

ئةووؿفئةجمػلدفئةه ذلةػافةتدليػؿفئك ػ رفئة ػل يافةلهخلوػ يفلئةتػىفإ ػتهليفعلػىفدعػـفئةه فظػ يف ةهوػدئيففػىفإطػ رف
ئةه دررفئةو جلافةت

يففه تلىفئة ظ فافإةىفج لفخطافئة ػيطررفعلػىفئةهد ةػلفئةوهلهيػافلئةهرئق ػافلئة ػيطررفعلػىف

ئةطريؽفئةدئغرى.فلتضهففئةووؿف ذةؾفئإل ررفإةىفإ
ف

،فئة ػ افئةلط يػافئةهوػريافةت ػ دؿفئةهوللهػ يفلئةخ ػرئيففػىف

هج ؿفإدئررفئةهخلو يفئةول ا( ليلف ي).إةىفج لفذ رف ظـفئإلدئررفئة يغيافئةهت هلافةلتو هؿفه فئةهخلو يفئةوػل ا.ف
لئختتـفئةووؿف جملدفئةلزئررففىفدعـفلتطليرف ظـفإدئررفئةهخلو يففىفإقليـفئةد يررفئة رىمفلئةرؤيافئةه تد ليافإلدئررف
ه ظلهافئةهخلو يفئةول ا.
ف ةلفئ تورضفئةووؿفئة ةػظفع ػرفئةهػلئدفلئة و يػ يفئةخطػررمفلت ػ لؿفئةووػؿفئةخطػرفئةرغي ػىفةلهػلئدفلئة و يػ يفئةخطػررمف
لعػػرضفئةتػػص يرئيفئةض ػ ررفلهخ ػ طرفئةتوػػرضفةلهلل ػ يفئةوضػػليافئة تػػامفلت ػ لؿفئةووػػؿف ػػذةؾفئةهؤ ػرئيفئة يغيػػاف
ئةخ واف ورفئة يه لي يفئةلئردرفةل دفلئة يه لي يفئةو عيامف ه فعرضفئةجملدفئةه ذلةافةتدليػؿفئك ػ رفئة ػل يامف
لئةػػدعـفئةو ػىفةػ دئررفئةهت هلػػافةلهػلئدفلئة و يػ يفئةخطػػررمفإضػ فافإةػىفئةه ػػرلع يفئةه ػػتر افهػ فئةجمػ يفئمج يػػاف
ةلتدليؿفهففئك رفئة ل يافةلهلئدفلئة و ي يفئةخطررمفلئختتـفئةووؿف ةرؤيافئةه تد ليا.فف ف
فلتوػػرضفئةووػػؿفئة ئر ػ فع ػػرفةوػ دلؽف ه يػػافئة يغػػامف لوػػوهفندئرف لهيػػافةجػػذلفئإل ػػت ه رئيفةه ػػرلع يفئة يغػػاف
ئةه تدئهافلئةتىفت ؿفئةدعـفلئةتهليؿفةله ػرلع يفئة يغيػامفلزيػ درفئإلفةتػزئـف دػ لففئة يغػافرقػـف()4مفل

ػدفإيتهػ ـف

ئةدط عيففئةوػ ـفلئةخػ صفة ػؿفئةه ػ يفئة يغيػافئةهتزئيػدرف هوػر.فلت ػ لؿفئةووػؿفئةه ػرلع يفئةتػىفقػ ـفئةوػ دلؽف
ت ويذي فخ ؿفع ـف1023مفلت د ـفإةىفه رلع يفقػ ـفئةوػ دلؽف تهليلمػ ف ة هػؿمفله ػرلع يف ػ رؾفئةوػ دلؽف
فػىفتهليلمػ مفإضػ فافإةػىفه ػػرلع يفجػ فرىفه ق ػػتم فلئةتػىفالتػزئؿففػىفطػػلرفئةت ويػػذمفله ػػرلع يفئإل تػ مفئم ظػػؼف
ةتو لففه فه تلفئالةتزئـفئة يغىف إت دفئةو ع يفلئختتـفئةووؿف ةرؤيافئةه تد ليافةلو دلؽ.فف ف
لفىفئة م يافالفي و فإالفنفف تلجهف ة رفلئةتدديرفةجهي فئةو هليفففػىف فػافئةهجػ اليفلئةتخووػ يفئة يغيػاف ػلزئررف
ئةدلةػػافة ػػغلففئة يغػػافلجم زيػػ فئةت ويػػذىفلئةػػل ئزرئيفلئةهؤ

ػػ يفئةولهيػػافئةهختلوػػامفل ػػذةؾفإةػػىفئةهجتهػػ فئةهػػد ىف

لئةجهوي يفئميليافلئةدط عفئةخػ صفئةػذيففالفيػصةلففجمػدئففػىفئةوهػؿفعلػىفئة وػ ظفعلػىفئة يغػاف ةلئعهػ ؿفف ػرفئةت هيػاف
ئةه تدئهافهففنجؿفئةلولؿفإةىف يغاف ظيوػافةألجيػ ؿفئة ةيػافلئةه ػتد لافرئجػيففنفف ػذؿفئةهزيػدفهػففئةجمػدفلئةوهػؿف
ة فرتد ،ف يغت فئةهوريا.فف ف
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املنهجية
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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الفصل األول

نوعية اهلواء

1.1يمذيخ
٠ؼذ رٍٛس اٌٛٙاء ِٓ أوجش ِخبغش اٌصؾخ اٌج١ئ١خ ف ٝاٌؼبٌُ ،ؽ١ش أصجزذ دساعبد ِٕظّخ اٌصؾخ اٌؼبٌّ١خ)(WHO
ٌؼبَ  2102أْ ٕ٘بن ِب ٠مشة ِٓ  ْٛ١ٍِ 7ؽبٌخ ٚفبح ( ٚاؽذ ِٓ وً صّبٔ١خ أشخبص ػٍِ ٝغز ٜٛاٌٛف١بد ف ٝعّ١غ
أٔؾبء اٌؼبٌُ) لذ عبءد ٔز١غخ اٌزؼشض ٌزٍٛس اٌٛٙاء ،وّب رؤوذ ٔزبئظ رٍه اٌذساعبد أْ اٌؾذ ِٓ رٍٛس اٌٛٙاء ّ٠ىٕٗ
إٔمبر أسٚاػ ِال ٓ١٠اٌجشش ػٍِ ٝغز ٜٛاٌىشح األسظ١خ ،ؽ١ش رش١ش اإلؽصبءاد ٚاٌج١بٔبد اٌؾذ٠ضخ ٚعٛد صٍخ ل٠ٛخ ثٓ١
اٌزؼشض ٌزٍٛس اٌٛٙاء عٛاء داخً األِبوٓ اٌّغٍمخ ٚوزٌه ف ٝاٌٛٙاء اٌخبسع ٝاٌّؾ١ػ ٚأِشاض اٌمٍت ٚاألٚػ١خ
اٌذِ٠ٛخ ٚاٌغشغبْ٘ ،زا ثبإلظبفخ إٌ ٝدٚس رٍٛس اٌٛٙاء ف ٝرطٛس أِشاض اٌغٙبص اٌزٕفغ.ٝ
وّب ٠ؼزجش رٍٛس اٌٛٙاء غبٌجب ٔبرغب فشػ١ب ٌغ١بعبد غ١ش ِغزذاِخ ف ٝلطبػبد إٌمً ٚاٌطبلخ ٚإداسح إٌفب٠بد ٚاٌصٕبػخ.
ؽ١ش أْ فِ ٝؼظُ اٌؾبالد اٌز ٝرأخز اإلعزشار١غ١بد ٚاٌغ١بعبد اإللزصبد٠خ ف ٝإػزجبس٘ب اٌجؼذ اٌج١ئِ ٝطجمخ ِجذأ
اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ رؤصش رأص١شا ع١ذا ػٍِ ٝىٔٛبد اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ِّب ٕ٠ؼىظ ثذٚسٖ ػٍ ٝصؾخ األفشاد.
ٌزا رؼزجش اٌج١ئخ اٌٛٙائ١خ ٚؽّب٠زٙب ِٓ اٌزٍٛس ِٓ أوجش اٌزؾذ٠بد ٚاٌصؼٛثبد اٌز ٝرٛاعٙٙب ِؼظُ دٚي اٌؼبٌُ ٚػٍٝ
سأعٙب عّٛٙس٠خ ِصش اٌؼشث١خٚ .رؼزجش ِشىٍخ اٌزٍٛس اٌٛٙائ ٝثّصش ِٓ أُ٘ ِشبوً اٌزٍٛس اٌج١ئ ٝاٌّؤسلخ ٌٍؾىِٛخ
اٌّصش٠خ ِّضٍخ فٚ ٝصاسح اٌج١ئخ ٚرٌه ثغجت رؼذد ٚوضشح ِصبدس اٌزٍٛس اٌج١ئٚ ٝاٌز ٝرشرجػ دائّب ثبٌزّٕ١خ ٚاٌطفشح
اٌؾعبس٠خ اٌز ٝشٙذرٙب اٌجالد خالي اٌؼمذ ٓ٠اٌغبثمٚ ٓ١اٌزٚ ٝاوجٙب ػذَ إدساط ٌٍجؼذ اٌج١ئ ٝف ٝأػّبي اٌزّٕ١خ ٚاٌزخط١ػ
اٌؼّشأ.ٝ
٠زى ْٛاٌٛٙاء اٌطج١ؼ ٝغ١ش اٌٍّٛس ِٓ خٍ١ػ ِٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّىٔٛبد اٌى١ّ١بئ١خ ؽ١ش ّ٠ضً إٌ١زشٚعٚ ٓ١األوغغٓ١
ٚثخبس اٌّبء إٌغجخ اٌغبٌجخ ِٕٗ (ؽٛاٌ ،)%99 ٝأِب إٌغجخ اٌجبل١خ فزشًّ وّ١بد ثغ١طخ ِٓ اٌّٛاد وغبص صبٔ ٝأوغ١ذ
اٌىشثٚ ْٛاٌّ١ضبْ ٚاٌ١ٙذسٚعٚ ٓ١األسعٚ ْٛاٌٚ ،َٛ١ٍ١ٙػٍ ٗ١فئْ أ ٜرغ١ش فِ ٝىٔٛبد اٌٛٙاء أٔ ٚغت رٍه اٌّىٔٛبد
فئْ ٘زا ٠ؼزجش رٍٛس ٌٍٛٙاء اٌّؾ١ػ.

 1.1يظبدر رهٕس اذلٕاء احمليط

رٕمغُ ِقبدس رٍٛس اٌٛٙاء اٌّؾيو اٌ ٝلغّيٓ ّ٘ب:
ِصبدس غج١ؼ١خ  ٝ٘ٚ :رزّضً ف ٝاٌّقبدس اٌز ٝال يىٌ ْٛإلٔغبْ رؤصيش ػٍيٙب ِضً إٌّبهك اٌقؾشاٚيخ ِٚب يقذس ػٕٙب
ِٓ ػٛافف رشاثيخ ٚغيش٘ب ِٓ اٌؼٛاًِ األخش.ٜ
ِصبدس غ١ش غج١ؼ١خ  ٝ٘ٚ :اٌّقبدس اٌزٔ ٝؾؤد ِٓ فٕغ اإلٔغبْ  ٛ٘ٚاٌّزغجت األٚي فيٙب ِضً اٌغيبساد ِٚب يقذس
ػٕٙب ِٓ ػٛادَ ٔبرغخ ػٓ ؽشق اٌٛلٛد  ،رٌٛيذ اٌىٙشثبء ٚ ...غيش٘ب ِّب يئد ٜاٌي أجؼبس غبصاد ٚعغيّبد دليمخ رٕزؾش
ف ٝاٌٛٙاء ٚرخً ثّؼبِالد اٌزٛاصْ اٌجيئ ِٓٚ ،ٝاٌّّىٓ أْ رى ْٛاٌٍّٛصبد ف ٝؽىً عضيئبد فٍجخ أ ٚعبئٍخ أ ٚغبصيخ.
ٚيّىٓ أينب ً رقٕيف اٌٍّٛصبد اٌٍِٛ ٝصبد أٌٚيخ ٍِٛٚصبد صبٔٛيخٚ ،اٌٍّٛصبد األٌٚيخ ٘ ٝاٌز ٝرقذس ثؾىً ِجبؽش ِٓ
اٌّقذسِ ،ضً غبص أٚي أوغيذ اٌىشث ْٛإٌّجؼش ِٓ ػٛادَ اٌغيبساد أِ ِٓ ٚذاخٓ اٌّقبٔغ ،أِب اٌٍّٛصبد اٌضبٔٛيخ فٝٙ
رزى ْٛػٕذِب رزفبػً اٌٍّٛصبد األٌٚيخ ِغ ثؼنٙب اٌجؼل.

 1.1يهٕثبد اذلٕاء احمليط

رمغُ ٍِٛصبد اٌٛٙاء اٌ ٝعضئيٓ أعبعييٓ ّ٘ب اٌغغيّبد اٌقٍجخ اٌؼبٌمخ ٚاٌغبصاد هجمب ً إلسؽبداد ٚوبالد ؽّبيخ اٌجيئخ
اٌؼبٌّيخ ِٕٚظّخ اٌقؾخ اٌؼبٌّيخ ( ،)WHOؽيش رُ اٌزشويض ػٍ ٝعذ ٍِٛصبد سئيغيخ يزمشس ثٕبءاً ػٍِ ٝغزٛيبرٙب فٝ
اٌٛٙاء ِغز ٜٛاٌزٍٛس اٌؼبَ ٚثبٌزبٌٛٔ ٝػيخ اٌٛٙاءٚ ،رنُ اٌٍّٛصبد األٌٚيخ اٌشئيغيخ إٌبرغخ ػٓ األٔؾطخ اٌّخزٍفخ ِبيٍ:ٝ
غبصاد صبٔ ٝأوغيذ اٌىجشيذ ،صبٔي أوغيذ إٌيزشٚعيٓ ،أٚي أوغيذ اٌىشث ،ْٛاألٚص ،ْٚاٌغغيّبد اٌقٍجخ اٌؼبٌمخ راد
اٌمطش ألً ِٓ ِ 91يىشِٚيزشٚ ،اٌشفبؿ.
ٚلذ أٚمؾذ رٍه اٌذساعبد أْ ٘زٖ اٌٍّٛصبد رئصش ثؾىً وجيش ػٍ ٝاٌقؾخ اٌؼبِخ ٌإلٔغبْ ٚاٌجيئخ اٌّؾيطخ ثٗ ٚيغت
اٌؼًّ ػٍ ٝاٌزقذٌّ ٜقبدس ٘زٖ اٌٍّٛصبد ٌٍزمٍيً ِٕٙب ثغّيغ اٌٛعبئً اٌفٕيخ  ٚاٌؼٍّيخ ؽز ٝرقً اٌ ٝاٌؾذٚد اٌّمشسح
هجمب ً ٌٍّؼبييش اٌقؾيخ اٌز ٝرمش٘ب ِٕظّخ اٌقؾخ اٌؼبٌّيخ.
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ٚفيّب يٍ ٝػشك ٌٙزٖ اٌٍّٛصبد ِٚقبدس٘ب ٚاٌزؤصيشاد إٌبعّخ ػٓ أسرفبع رشويضارٙب ف ٝاٌٛٙاء اٌّؾيو ػٓ اٌؾذٚد
اٌّغّٛػ ثٙب ٚاٌّزوٛسح ثبٌٍّؾك سلُ ( ِٓ )5اٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌمبٔ ْٛؽّبيخ اٌجيئخ سلُ (ٌ )4غٕخ ٚ 9114اٌّؼذي
ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )1غٕخ .0111
 1.1.1اجلسيًبد انظهجخ انؼبنمخ:
رؼشف اٌغغيّبد اٌقٍجخ اٌؼبٌمخ ) (Particulate Mattersثؤٔٙب ِب يؾٍّٗ اٌٛٙاء ِٓ دلبئك فٍجخ رٕطٍك ِٓ ِقبدس
ػذيذح ثؤؽغبَ ِخزٍفخ ٚثزشويت ويّيبئ ٝيزؤٌف ِٓ ِىٔٛبد ػنٛيخ ٚغيش ػنٛيخٚ ،رٕزظ اٌغغيّبد اِب ِٓ ِقبدس
هجيؼيخ أ ِٓ ٚأٔؾطخ اإلٔغبْ اٌّخزٍفخٌٍٚ .زشويت اٌىيّيبئٌ ٝزٍه اٌغغيّبد دٚساً وجيشاً ف ٝاآلصبس اٌجيئيخ اٌغٍجيخٚ ،وزٌه
لطش رٍه اٌغغيّبد يؼذ ػبِالً أعبعيب ً ف ٝاٌزؤصيش ػٍ ٝاٌجيئخ اٌّؾيطخ ٚاٌز ٜيخزٍف هجمب ً ٌٕٛػيخ اٌّقذس إٌّجؼش ِٕٗ،
ؽيش يؾذد ِغبس ِٚذ ٜاٌزؤصيش ٌزٍه اٌغغيّبد ػٍ ٝاٌجيئخ اٌّؾيطخ ِٓ أغبْ ٚؽيٛاْ ٔٚجبد.
ٚػبدح رٕزظ اٌغغيّبد اٌؼبٌمخ اٌز ٝال يضيذ لطش٘ب ػٓ ِ 0.5يىشِٚزش ِٓ اؽزشاق اٌٛلٛد فِ ٝؾشوبد اٌغيبساد،
ِٚؾطبد رٌٛيذ اٌىٙشثبء ٚثؼل اإلٔجؼبصبد اٌّشرجطخ ثقٕبػخ األعّٕذ ٚغيش٘ب ،أِب اٌغغيّبد راد اٌمطش أوجش ِٓ
ِ 0.5يىشِٚزش فزٕزظ ػبدح ِٓ ثؼل اٌؼٍّيبد اٌقٕبػيخ ٚؽشوخ اٌغيبساد ػٍ ٝاٌطشق غيش اٌّّٙذح........اٌخ ٚ ،يّىٓ
ِٓ خالي ػٍّيبد اٌزٕفظ أْ رقً رٍه اٌغغيّبد اٌ ٝاٌغٙبص اٌزٕفغٚ ٝيٕغُ ػٕٙب رؤصيشاد فؾيخ مبسح ،فؼٕذ اٌزؼشك
ٌٍّٛاد اٌؼبٌمخ راد اٌمطش اٌىجيش يؾذس رٙيظ ٌٍغٙبص اٌزٕفغ ٝوّب ٘ ٛاٌؾبي فِ ٝشك اٌشث.ٛ
أِب اٌّٛاد اٌؼبٌمخ اٌذليمخ فيٕغُ ػٕٙب ػذح ِؾىالد أوجش مشساً أّ٘ٙب صيبدح األِشاك اٌّزؼٍمخ ثبٌمٍت ٚاٌشئزيٓٚ ،يزؼذٜ
رؤصيش ٘زٖ اٌّٛاد اٌؼبٌمخ اٌّؾىالد اٌقؾيخ ٌيؾًّ رذٔ ٝاٌشإيخ العيّب ػٍ ٝاٌطشقِٚ ،ب رغججٗ ِٓ ِؾىالد.
 1.1.1ادلهٕثـبد انغبزيخ:
رزؼذد ِقبدس اٌٍّٛصبد اٌغبصيخ ؽيش يّضً اعزخذاَ اٌٛلٛد اٌجزش ٌٝٚف ٝػٍّيخ أزبط اٌطبلخ أؽذ أُ٘ ٘زٖ اٌّقبدس ٔظشاً
الؽزٛاء اٌٛلٛد األؽفٛسِ ٜضً اٌفؾُ ٚاٌجزشٚي ػٍ ٝاٌؼذيذ ِٓ اٌّىٔٛبد اٌؼنٛيخ ثبإلمبفخ اٌ ٝثؼل اٌؼٕبفش غيش
اٌؼنٛيخ اٌز ٝرئصش ثؾىً ِجبؽش ٚغيش ِجبؽش ػٍ ٝاٌقؾخ اٌؼبِخ ِٕٙٚب:
 .1غبز ثبَٗ أكسيذ انكربيذ :
رشرجو أجؼبصبد غبص صبٔ ٝأوغيذ اٌىجشيذ ف ٝاٌٛٙاء اٌّؾيو أعبعب ً اٌ ٝػٍّيبد ؽشق اٌٛلٛد األؽفٛس ٜاٌّؾز ٜٛػٍٝ
ٔغت ِٓ ػٕقش اٌىجشيذ ثبإلمبفخ اٌ ٝفٕبػخ األعّذح اٌفٛعفبريخ  ٚفٕبػخ ؽّل اٌىجشيزيهٚ ،اٌزؤصيش اٌقؾٝ
ٌٍزؼشك ٌزشويضاد اٌغبص اٌز ٝرزخط ٝاٌؾذٚد اٌّمشسح يزّضً ف ٝاٌزؤصيش ػٍٚ ٝظبئف اٌغٙبص اٌزٕفغ.ٝ
 .1غبز أٔل أكسيذ انكرثٌٕ :
يزى ْٛاٌغبص ِٓ ػٍّيبد اٌؾشق غيش اٌىبًِ ٌٍٛلٛد خبفخ ف ٝاٌّشوجبد  ٚيزنؼ خطٛسح ٘زا اٌٍّٛس ِٓ لذسرٗ اٌفبئمخ
ػٍ ٝاإلرؾبد ِغ ٘يّٛعٍٛثيٓ اٌذَ ثذالً ِٓ األوغغيٓ ِّب يؼيك ٚفٛي األوغغيٓ اٌىبفٌ ٝغّيغ أػنبء  ٚخاليب اٌغغُ
ِّب لذ يزغجت ف ٝؽبٌخ اٌزشويضاد اٌىجيشح ِٕٗ اٌ ٝاٌٛفبح.
 .1غبز ثبَٗ أكسيذ انُيرتٔجني :
اٌّقذس اٌشئيغٌٙ ٝزا اٌٍّٛس ٘ ٛػٍّيبد ؽشق اٌٛلٛد عٛاء ِٓ اٌّقبدس اٌضبثزخ ( اٌقٕبػيخ ) وّقبدس رٌٛيذ اٌطبلخ أٚ
اٌّزؾشوخ ( اٌّشوجبد ) ٛ٘ٚ ،غبص ٔؾيو ويّيبئيب ً  ٌٗ ٚرؤصيش فؾ ٝؽذيذ اٌخطٛسح يزّضً ف ٝرؤصيشٖ ػٍ ٝاٌغٙبص اٌزٕفغ.ٝ
 .4غبز األٔزٌٔ :
 ٛ٘ٚغبص ٔؾيو ويّيبئيب ً ٚيؼزجش ِئوغذاً لٛيب ً يزى ْٛػٍ ٝعطؼ األسك ِٓ خالي ػذح رفبػالد رزنّٓ أوبعيذ
إٌيزشٚعيٓ  ٚاٌٙيذسٚوبسثٔٛبد اٌّزطبيشح فٚ ٝعٛد اٌطبلخ اٌنٛئيخ ٚيزنؼ رؤصيشٖ ػٍ ٝاٌغٙبص اٌزٕفغ ٝخبفخ ف ٝؽبٌخ
اٌزؼشك ٌزشويضاد وجيشح ِٕٗ.

01

 .5ػُظر انرطبص:
يؼزجش اٌشفبؿ أؽذ أخطش اٌٍّٛصبد اٌّزٛاعذح ثبٌٛٙاء اٌّؾيو ٔظشاً ٌزؤصيشٖ ػٍِ ٝخزٍف أػنبء اٌغغُ ٚخبفخ ثبٌٕغجخ
ٌألهفبي ِٚقبدسٖ ٘ ٝاإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِٓ ِغبثه اٌشفبؿ أ ٚاٌّشوجبد ف ٝؽبٌخ امبفخ اٌشفبؿ اٌؼنٜٛ
(ساثغ ايضيً اٌشفبؿ) اٌٚ ٝلٛد اٌجٕضيٓ ثبإلمبفخ اٌ ٝثؼل اٌّقبدس األخش.ٜ
ً
 1.1.1احلذٔد انمظٕٖ ادلسًٕح ثٓب لبََٕب دلزٕسطبد رركيساد يهٕثبد اذلٕاء اخلبرجي:
يٛمؼ اٌغذٚي سلُ ( )9-9اٌؾذٚد اٌمق ٜٛاٌّغّٛػ ثٙب ٌٍّٛصبد اٌٛٙاء األعبعيخ هجمب ً ٌٍٍّؾك سلُ ( ِٓ )5اٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ
ٌٍمبٔ ْٛسلُ (ٌ )4غٕخ ٚ9114اٌّؼذي ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )1غٕخ :0111
عذٚي ( )0-0اٌؾذٚد اٌمص ٜٛاٌّغّٛػ ثٙب ٌّٛصبد اٌٛٙاء األعبع١خ غجمب ٌٍٍّؾك سلُ ( ِٓ )5اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٍمبٔ ْٛسلُ (ٌ )4غٕخ 0994
 ٚاٌّؼذي ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )9غٕخ 2119

اٌؾذ األلصٌٍ ٝزشو١ض (ِ١ىش ٚعشاَِ/زشِ ٚىؼت)
اٌٍّٛس

صبٔ ٝأوغ١ذ اٌىجش٠ذ

أٚي اأوغ١ذ اٌىشثْٛ

صبٔ ٝأوغ١ذ إٌ١زشٚعٓ١

األٚصْٚ

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌؼبٌمخ اٌىٍ١خ
اٌغغّ١بد اٌصٍجخ ألً
ِٓ ١ِ 01ىش١ِٚز١ش
اٌغغّ١بد اٌصٍجخ ألً
ِٓ ١ِ 2,5ىش١ِٚزش
اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌّمبعخ وذخبْ

اٌشصبص

أِ١ٔٛب

إٌّطمخ

عبػخ

إٌّبغك اٌؾعش٠خ

011

025

إٌّبغك اٌصٕبػ١خ

051

051

61

إٌّبغك اٌؾعش٠خ
إٌّبغك اٌصٕبػ١خ

ٍٍِ 01غشاَِ/زش
ِىؼت

ٍٍِ 01غشاَ ِ /زش
ِىؼت

-

-

-

-

إٌّبغك اٌؾعش٠خ

011

-

051

61

إٌّبغك اٌصٕبػ١خ

011

-

051

81

إٌّبغك اٌؾعش٠خ

081

021

-

-

إٌّبغك اٌصٕبػ١خ

081

021

-

-

إٌّبغك اٌؾعش٠خ

-

-

201

025

إٌّبغك اٌصٕبػ١خ

-

-

201

025

إٌّبغك اٌؾعش٠خ

-

-

051

71

إٌّبغك اٌصٕبػ١خ

-

-

051

71

إٌّبغك اٌؾعش٠خ

-

-

81

51

إٌّبغك اٌصٕبػ١خ

-

-

81

51

إٌّبغك اٌؾعش٠خ

-

-

051

61

إٌّبغك اٌصٕبػ١خ

-

-

051

61

إٌّبغك اٌؾعش٠خ

-

-

-

1.5

إٌّبغك اٌصٕبػ١خ

-

-

-

0

إٌّبغك اٌؾعش٠خ

-

-

021

-

إٌّبغك اٌصٕبػ١خ

-

-

021

-

 8عبػخ

09

 24عبػخ

عٕخ
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 4.1انشجكخ انمٕييخ نرطذ يهٕثبد اذلٕاء احمليط:
ثذأ أؾبء ؽجىخ ٌشفذ ٍِٛصبد اٌٛٙاء اٌّؾيو ػبَ  9111ثٛصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئ ْٛاٌجيئخ ٚعٙبص٘ب اٌزٕفيز ٜف ٝاهبس
ِغئٌٛيزٙب ػٓ ؽّبيخ اٌجيئخ اٌّقشيخ رٙذف اٌ ٝرؾذيذ ِقبدس اٌٍّٛصبد ٚاٌغيطشح ػٍيٙب  ِٓٚصُ اٌؾذ ِٓ رٍٛس اٌٛٙاء
ٚاٌٛلٛف ػٍ ٝؽبٌخ ٔٛػيخ اٌٛٙاء ٚاٌزشويض ػٍ ٝاٌزخٍـ ِٓ ِخبهش ِغججبد رٍٛس اٌٛٙاء.
يجٍغ ػذد ِؾطبد ؽجىخ اٌشفذ (ِ )18ؾطخ سفذ ِٛصػخ ػٍ ٝعّيغ إٌّبهك اٌّخزٍفخ ثبٌغّٛٙسيخ ؽغت اٌزقٕيف
اآلر:ٝ
 .9إٌّبهك اٌقٕبػيخ ٚػذد٘ب (ِ )91ؾطخ.
 .0إٌّبهك اٌؼّشأيخ ٚاٌغىٕيخ ٚػذد٘ب (ِ )66ؾطخ.
 .6إٌّبهك اٌّشٚسيخ ٚػذد٘ب (ِ )91ؾطخ.
 .4إٌّبهك اٌّشعؼيخ ٚػذد٘ب (ِ )9ؾطخ.
ِٕٚ .5بهك راد هجيؼخ ِزذاخٍخ األٔؾطخ ٚػذد٘ب (ِ )09ؾطخ.
ٚرزُ ػٍّيخ سفذ اٌٍّٛصبد ِٓ خالي اؽذ ٜاٌطشق اٌزبٌيخ:
 .9اٌطشيمخ األ ِٓ :ٌٝٚخالي أعٙضح آٌيخ رؼًّ ثقٛسح ٌؾظيخ ػٍِ ٝذاس اٌي َٛؽيش رم َٛاألعٙضح ثشفذ
اٌزشويضاد ٌؾظيبً ،صُ اعشاء اٌّزٛعطبد اٌؾغبثيخ وّزٛعو عبػخ ٌٍزشويضاد اٌّشفٛدح.
 .0اٌطشيمخ اٌضبٔيخ :رزُ ِٓ خالي أعٙضح رغّيغ اٌؼيٕبد ػٍ ٝفالرش ِٓٚ ،صُ رؾٍيً رٍه اٌؼيٕبد ف ٝاٌّؼبًِ
اٌىيّيبئيخ اٌّزخققخ ٚرٌه ٌزؾذيذ ٔغت اٌزشويضاد.
ٚيجيٓ اٌغذٚي ( )0-9اٌزٛصيغ اٌغغشافٌّ ٝؾطبد اٌشفذ .وّب يٛمؼ خشيطخ ( )9-9أِبوٓ رٛصيغ ٘زٖ اٌّؾطبد
ثبٌغّٛٙسيخ.
جدول ( )2-1التوزيع الجغرافى لمحطات الشبكة القومية لرصد مموثات الهواء التابعة لوزارة الدولة لشئون البيئة خالل عام 2113
الطبيعة المكانية

القاهرة الكبرى

اإلسكندرية

الدلتا

الصعيد

سيناء ومدن القناة

المجموع

مناطق صناعية

8

3

4

3

1

19

مناطق عمرانية و سكنية

14

4

8

9

1

36

مناطق مرورية

9

1

مناطق مرجعية

11
1

مناطق ذات طبيعة متداخمة

16

1

2

2

المجموع

47

8

14

15

اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

00

1
21

3

87
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 5.1يؤشراد َٕػيخ اذلٕاء:
رؼذ اٌؾجىخ اٌمِٛيخ ٌشفذ ٍِٛصبد اٌٛٙاء اٌزبثؼخ ٌٛصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئ ْٛاٌجيئخ اٌّشعغ األعبع ٝإلػذاد اٌّئؽشاد
اٌجيئيخ فيّب يخـ ٔٛػيخ اٌٛٙاء ٚوزٌه األعبط ٌجؾش ِذ ٜاٌزغيش ػٍِ ٝذاس األػٛاَ اٌغبثمخٚ ،رٌه ثٙذف:
 .9رؾذيذ أُ٘ ِئؽشاد اٌزٍٛس ٚاٌزٕغيك ِغ اٌغٙبد اٌّؼٕيخ اٌّخزٍفخ ٌجؾش عجً اٌٛفٛي ثزٍه اٌّئؽشاد
ٌٍّغزٛيبد اآلِٕخ.
 .0اعزخذاَ رٍه اٌّئؽشاد ف ٝاػذاد رمبسيش اٌزمييُ اٌجيئ ٝاٌّزىبًِ ٚرمبسيش اٌزّٕيخ اٌّغزذاِخ ٚرمبسيش ؽبٌخ اٌجيئخ
ٚاٌّئؽشاد اٌجيئيخ ِٚزبثؼخ أداء اٌغيبعبد اٌّزفك ػٍيٙب ٚرؤصيش٘ب ػٍِ ٝذ ٜاٌزؾغٓ فٛٔ ٝػيخ اٌٛٙاءٚ ،رٌه ثٕب ًءا
ػٍٔ ٝزبئظ اٌؾجىخ اٌمِٛيخ ٌشفذ ٍِٛصبد اٌٛٙاء ٚاٌز ٝرٛمؼ ِؼذالد اٌزغيش ف ٝاٌزشويضاد خالي اٌغٕٛاد
اٌغبثمخ ؽز ٝيّىٓ رمييُ اٌخطو ٚاٌجشاِظ اٌّغزمجٍيخ ٌزؾغيٓ ٔٛػيخ اٌٛٙاءٚ ،رؼزجش ٔزبئظ اٌشفذ ِٓ أُ٘ اآلٌيبد
اٌّطٍٛثخ ٚاٌالصِخ فِ ٝغبي اٌزمييُ اٌجيئٚ ٝرؾذيذ اٌؾًّ اٌجيئٌٍّٕ ٝبهك اٌّخزٍفخ.
ِ .6شاعؼخ ٚرمذيُ اٌّؼبييش ٚاٌؾذٚد اٌمق ٜٛإٌّقٛؿ ػٍيٙب ثبٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌمبٔ ْٛاٌجيئخ ٌٍّٛصبد اٌٛٙاء
اٌّؾيو.
ٚفيّب يٍ ٝػشك ألُ٘ ِئؽشاد اٌشفذ ٌٕٛػيخ اٌٛٙاء اٌّؾيو خالي ػبَ ٚ 0196رؾٍيً ٌٍجيبٔبد اٌز ٝرُ سفذ٘ب ػٍٝ
ِذاس اٌؼبَ ِٚمبسٔزٙب ثٕزبئظ اٌشفذ ٌألػٛاَ اٌغبثمخ .
 1.5.1غبز ثبَٗ أكسيذ انكربيذ
يٕزظ غبص صبٔ ٝأوغيذ اٌىجشيذ ثقفخ أعبعيخ ػٕذ اؽزشاق اٌٛلٛد األؽفٛس ٜاٌؾبٌ ٜٚؼٕقش اٌىجشيذ ؽيش يزؤوغذ ِب ثٗ
ِٓ وجشيذ اٌ ٝصبٔ ٝأوغيذ اٌىجشيذ ٚ ،يزى٘ ْٛزا اٌغبص عٛاء ِٓ اٌّقبدس اٌضبثزخ وّؾطبد رٌٛيذ اٌطبلخ أ ِٓ ٚاٌّقبدس
اٌّزؾشوخ ِزّضٍخ ف ٝاٌّشوجبد ،ػٍّب ً ثؤْ اٌؾذ األلق ٝاٌّغّٛػ ثٗ ف ٝإٌّبهك اٌؾنشيخ ِ٘ 51 ٛيىشٚعشاَ 6َ/فٝ
اٌٛٙاء وّزٛعو عِٕ 61ٚ ،ٜٛيىشٚعشاَ 6َ/وؾذ ألقٌٍّ ٝزٛعو اٌغٕ ٜٛف ٝاٌٛٙاء ثبٌّٕبهك اٌقٕبػيخ هجمب ً ٌٍٍّؾك
سلُ ( )5ثبٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌٍمبٔ ْٛسلُ (ٌ )4غٕخ ٚ 9114اٌّؼذي ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )1غٕخ .0111
 .1ادلزٕسط انسُٕٖ نهرتكيساد ثبدلُبطك احلضريخ:
ثذساعخ ِئؽشاد ٔٛػيخ اٌٛٙاء اٌّمبعخ ػٍِ ٝغز ٜٛإٌّبهك اٌؾنشيخ ثبٌغّٛٙسيخ خالي ػبَ  0196ثبٌٕغجخ ٌغبص صبٔٝ
أوغيذ اٌىجشيذ يزجيٓ أْ ِزٛعو اٌزشويض اٌغٕ ٜٛفِ ٝؾطبد اٌشفذ ثبٌّٕبهك اٌؾنشيخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌغّٛٙسيخ ٌُ
يزغبٚص اٌؾذ األلق ٝاٌّغّٛػ ثٗ هجمب ً ٌٍٍّؾك سلُ ( )5ثبٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌٍمبٔ ْٛسلُ (ٌ )4غٕخ ٚ 9114اٌّؼذي ثبٌمبْٔٛ
سلُ (ٌ )1غٕخ ِ 51( 0111يىشٚعشاَ 6َ/ف ٝاٌٛٙاء وّزٛعو عٕ.)ٜٛ
ٚيجيٓ اٌؾىً (ِ )9-9مبسٔخ اٌّزٛعو اٌغٌٕ ٜٛزشويض غبص صبٔ ٝأوغيذ اٌىجشيذ ػٍِ ٝغز ٜٛإٌّبهك اٌؾنشيخ
ثبٌغّٛٙسيخ خالي ػبَ ِ ،0196غ ِزٛعطبد اٌزشويضاد ثؼبِٚ 0190 ٚ 0199 ٝوزٌه ػبَ األعبط ٚ ،9111اٌزٜ
يزنؼ ِٕٗ ٚعٛد أخفبك ٍِؾٛظ ف ٝاٌزشويضاد اٌّمبعخ ِٕز ػبَ  9111ؽز ٝػبَ  ،0196سغُ اٌضيبدح ف ٝرشويض
االٔجؼبصبد ػٓ اٌؼبَ اٌغبثك وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌؾىً (:)9-9
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شىً ( )0-0اٌّزٛعػ اٌغٌٕ ٜٛزشو١ضاد غبص صبٔ ٝأوغ١ذ اٌىجش٠ذ ثبٌّٕبغك راد اٌطج١ؼخ اٌؾعش٠خ خالي األػٛاَ ()2100-0999
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ٚيّىٓ اسعبع رٌه اٌى ٝرؾىٛي أوبعىيذ اٌىجشيىذ إٌّجؼضىخ ِىٓ اٌّقىبدس اٌّخزٍفىخ اٌى ٝعغىيّبد فىٍجخ ػبٌمىخ ٔزيغىخ اٌزىؤصش
ثبٌؼٛاًِ ٚاٌظشٚف اٌغٛيخ اٌّؾيطخ ِ ٛ٘ٚب رئوذٖ دساعبد رٕغيت اٌٍّٛصبد ٌّقبدس٘ب ف ٝالٍيُ اٌمب٘شح اٌىجش.ٜ
 .1ادلزٕسط انسُٕٖ نهرتكيساد ثبدلُبطك انظُبػيخ:
ثّشاعؼخ ٔزبئظ سفذ غبص صبٔ ٝأوغيذ اٌىجشيذ ثىجؼل إٌّىبهك اٌقىٕبػيخ ثبٌغّٛٙسيىخ ٘ٚىِٕ ٝىبهك (أثٛصػجىً – ؽىجشا
اٌخيّخ – اٌزجيٓ ثبٌمب٘شح اٌىجشِٕ – ٜطمخ وفىش اٌضيىبد ِٕ -طمزى ٝاٌّىبوظ  -أثى ٛليىش ثبإلعىىٕذسيخ – وى َٛاِجى ٛثقىؼيذ
ِقش ) يزجيٓ ٚعٛد رٛافك ثٕغجخ ِ %911غ اٌؾذ اٌّغّٛػ ثٗ ثبٌٍّؾك سلُ ( )5فى ٝاٌالئؾىخ اٌزٕفيزيىخ ثبٌمىبٔ ْٛسلىُ ()4
ٌغىىٕخ ٚ 9114اٌّؼىىذي ثبٌمىىبٌٔ )1( ْٛغىىٕخ ٘ٚ 0111ىىِ 61( ٝيىشٚعىىشاَ/6َ /عىىٕخ) ثبٌّٕىىبهك راد اٌطجيؼىىخ اٌقىىٕبػيخ،
ؽيش عغٍذ ِزٛعو عٕ ٜٛػبَ (ِ 00يىشٚعشاَ.)6َ /
ٚثبٌّمبسٔخ ثبٌّزٛعو اٌؼبَ اٌّغغً ثؼبَ ِ 91( 0190يىشٚعىشاَ )6َ/يزنىؼ ٚعىٛد صيىبدح لىذس٘ب  %00رمشيجىب ً وّىب فىٝ
ؽىً ()0-9
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شىً ( )2-0اٌّزٛعػ اٌغٌٕ ٜٛزشو١ضاد غبص صبٔ ٝأوغ١ذ اٌىجش٠ذ ثبٌّٕبغك راد اٌطج١ؼخ اٌصٕبػ١خ خالي ػبِ)2100-2102( ٝ
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 .1ادلزٕسط انيٕيٗ نهرتكيساد ثبدلُبطك احلضريخ:
ثٍغذ ٔغجخ رٛافك ٔزبئظ اٌشفذ وّزٛعو يِ ِٝٛغ اٌؾذ األلق ٝاٌّغّٛػ ثٗ لبٔٔٛىب ً ٚاٌجىبٌغ (ِ 905يىشٚعىشاَ/6َ /يى)َٛ
ثبٌّٕبهك راد اٌطجيؼخ اٌؾنشيخ ؽٛاٌ %11 ٝوّب ف ٝؽىً (.)6-9
سظانخكرار٘ انخٕزیغ2013
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شىً ( )0-0اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٌٍّ ٜزٛعػ اٌٌ ِٝٛ١زشو١ضاد غبص صبٔ ٝأوغ١ذ اٌىجش٠ذ خالي ػبَ  2100ثّؾطبد إٌّبغك اٌؾعش٠خ ثبٌشجىخ
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ٚيٛمؼ اٌؾىً ( )4 -9اٌزغيش فِ ٝزٛعطبد اٌزشويضاد اٌيِٛيخ ػٍىِ ٝىذاس األعىجٛع خىالي ػىبَ  0196ثبؽىذ ٜاٌّٛالىغ
اٌؾنشيخ ( ِؾطخ سفذ اٌمٍٍٚ ) ٝاٌز ٝرٛمؼ ؽبٌخ اإلسرجبه ثيٓ ِزٛعطبد اٌزشويض ٚاٌىضبفىخ اٌّشٚسيىخ ػٍىِ ٝىذاس أيىبَ
األعجٛع  ٚأخفبمٙب ثٕغجخ ثغيطخ ف ٝأيبَ األعبصاد.
التغٌر فً متوسطات الٌوم لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت على مدار األسبوع خالل عام  2013بمحطة رصد القللً
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شىً ( )4-0اٌزغ١ش فِ ٝزٛعطبد اٌ َٛ١ػٍِ ٝذاس األعجٛع ثّؾطخ سصذ اٌمٍٍٝ
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 .4ادلزٕسط انيٕيٗ نهرتكيساد ثبدلُبطك انظُبػيخ:
ثٍغذ ٔغجخ رٛافك ٔزبئظ اٌشفذ وّزٛعو ي ِٝٛفِٛ ٝالغ اٌشفذ ثبٌّٕبهك راد اٌطجيؼخ اٌقٕبػيخ ؽٛاٌِ %911 ٝغ
اٌؾذ األلقٌٍّ ٝزٛعو اٌي ِٝٛإٌّقٛؿ ػٍيٗ لبٔٔٛب ً (ِ 951يىشٚعشاَ/6َ /ي )َٛثبٌّٕبهك راد اٌطجيؼخ اٌقٕبػيخ
ؽيش ٌُ رزغبٚص اٌّزٛعطبد اٌيِٛيخ اٌؾذٚد اٌمق ٜٛاٌّغّٛػ ثٙب ٌٍّزٛعو اٌي ِٝٛوّب ف ٝؽىً (.)6-9
سظانخكرار٘ انخٕزیغ2013
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شىً ( )5-0اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٌٍّ ٜزٛعػ اٌٌ ِٝٛ١زشو١ضاد غبص صبٔ ٝأوغ١ذ اٌىجش٠ذ خالي ػبَ  2100ثّؾطبد إٌّبغك اٌصٕبػ١خ ثبٌشجىخ
ج
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شكل ( )6-1التغير فى متوسطات اليوم عمى مدار األسبوع ببعض محطات الشبكة ذات الطابع الصناعى

اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

 .5يزٕسط انسبػخ نهرتكيساد ثبدلُبطك احلضريخ:
وبْ ِؼذي رٛافك ِزٛعو رشويض اٌغبػخ ػٍِ ٝذاس اٌؼبَ ٌٍّؾطبد اٌىبئٕخ ثبٌّٕبهك اٌؾنشيخ ٘ %911 ٛؽيش ٌُ
رزغبٚص رٍه اٌّزٛعطبد اٌؾذ األلق ٝاٌّغّٛػ ثٗ لبٔٔٛب ً (ِ 611يىشٚعشاَ/6َ /عبػخ) ثبٌّٕبهك اٌؾنشيخ وّب فٝ
ؽىً (.)8-9
سظانخكرار٘ انخٕزیغ2013
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شكل ( )7-1التوزيع التكراري لممتوسط الساع ي لتركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت خالل عام  2113بالمواقع الحضرية

اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

ٚيٛمؼ اٌؾىً ( )1-9اٌزغيش فِ ٝزٛعطبد رشويض عبػخ ػٍِ ٝذاس اٌي َٛخالي ػبَ Diurnal variation for ( 0196
 )1 hour averagesثبؽذ ٜاٌّٛالغ اٌؾنشيخ (ِؾطخ سفذ اٌمٍٍ ، )ٝؽيش رّضٍذ اإلسرفبػبد ػٍِ ٝذاس اٌي َٛخالي
ػبَ  0196ف ٝفزشح إٌؾبه اٌجؾش ٜخبفخ ؽشوخ اٌّشوجبد (اٌغبدعخ فجبؽب ً – اٌغبدعخ ِغبءاً).
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شكل ( )8-1التغير فى متوسطات الساعة عمى مدار اليوم ببعض محطات الشبكة ذات الطابع الحضرى

اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

 .6يزٕسط انسبػخ نهرتكيساد ثبدلُبطك انظُبػيخ:
رٛافمذ ثؾىً وبًِ ِزٛعطبد اٌزشويض ٌّذح عبػخ ِغ اٌؾذ األلق ٝاٌّغّٛػ ثٗ ثبٌٍّؾك سلُ ( )5ف ٝاٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ
ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )4غٕخ ٚ 9114اٌّؼذي ثبٌمبٌٔ )1( ْٛغٕخ ِ 651( 0111يىشٚعشاَ/6َ /عبػخ) ثبٌّٕبهك راد اٌطجيؼخ
اٌقٕبػيخ ،ؽيش وبٔذ ٔغجخ اٌزٛافك  %911وّب ف ٝؽىً (.)1-9
ٚيّىٓ اسعبع رٌه اٌ ٝرؾٛي أوبعيذ اٌىجشيذ إٌّجؼضخ ِٓ اٌّقبدس اٌّخزٍفخ اٌ ٝعغيّبد فٍجخ ػبٌمخ ٔزيغخ اٌزؤصش
ثبٌؼٛاًِ ٚاٌظشٚف اٌغٛيخ اٌّؾيطخ ِ ٛ٘ٚب رئوذٖ دساعبد رٕغيت اٌٍّٛصبد ٌّقبدس٘ب ف ٝالٍيُ اٌمب٘شح اٌىجش.ٜ
سظانخكرار٘ انخٕزیغ2013
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شكل ( )9-1التوزيع التكرارى لممتوسط الساعى لتركيزات غاز ثانى أكسيد الكبريت خالل عام  2113بمحطات المواقع الصناعية بالشبكة

اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

ٚيٛمؼ اٌؾىً ( )91-9اٌزغيش فِ ٝزٛعو رشويض عبػخ ػٍِ ٝذاس اٌي َٛخالي ػبَ Diurnal variation for ( 0196
 )1 hour averagesثبؽذ ٜاٌّٛالغ اٌقٕبػيخ (ِؾطخ سفذ أثٛصػجً ) ٚرزّيض رٍه إٌّطمخ ثٛعٛد اٌؼذيذ ِىٓ ِقىبدس
اٌزٍىىٛس اٌقىىٕبػ ، ٝؽيىىش ٌىىٛؽع رشوىىض ٔزىىبئظ اٌشفىىذ ٚرغىىغيً أػٍىى ٝاٌّؼىىذالد خىىالي اٌفزىىشح اٌّغىىبئيخ ٚعىىبػبد اٌقىىجبػ
األٚ ،ٌٝٚاْ وبٔذ ٌُ رزخط ٝاٌّؼبييش اٌٛاسدح ف ٝاٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌمبٔ ْٛاٌجيئخ سلُ(ٌ )1غٕخ .0111
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شكل ( )11-1التغير فى متوسطات الساعة عمى مدار اليوم ببعض محطات الشبكة ذات الطابع الصناعى

اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

 1.5.1غبز ثبَٗ أكسيذ انُيرتٔجني:
يؼزجش غبص صبٔ ٝأوغيذ إٌيزشٚعيٓ ِٓ أُ٘ ٍِٛصبد اٌٛٙاء ٚأوضش٘ب ؽيٛػب ً ٚيٕزظ ِٓ ػٍّيبد ؽشق أٔٛاع اٌٛلٛد اٌّخزٍفخ
اٌز ٝرزُ ف ٝدسعبد اٌؾشاسح اٌؼبٌيخ ٌٗٔٛٚ ،ثٕ ٝيّيً اٌ ٝاإلؽّشاس ٚر ٚسائؾخ ٔفبرح ؽبدح ،ػٍّب ً ثؤْ اٌؾذ األلقٝ
اٌّغّٛػ ثٗ ف ٝإٌّبهك اٌؾنشيخ ِ 61يىشٚعشاَ 6َ/ف ٝاٌٛٙاء وّزٛعو عِٕ 11ٚ ،ٜٛيىشٚعشاَ 6َ/وؾذ ألقٝ
ٌٍّزٛعو اٌغٕ ٜٛف ٝاٌٛٙاء ثبٌّٕبهك اٌقٕبػيخ هجمب ً ٌٍٍّؾك سلُ ( )5ف ٝاٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌٍمبٔ ْٛسلُ (ٌ )4غٕخ 9114
ٚاٌّؼذي ثبٌمبٌٔ )1( ْٛغٕخ .0111
 .1ادلزٕسط انسُٕٖ نهرتكيساد ثبدلُبطك احلضريخ:
عبءد ٔزبئظ اٌّزٛعو اٌغٌٍٕ ٜٛزشويضاد اٌز ٝرُ سفذ٘ب ثبٌّٕبهك اٌؾنشيخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌغّٛٙسيخ خالي ػبَ 0196
(ِ 98يىشٚعشاَ )6َ/ألً ِٓ اٌؾذ األلق ٝاٌّغّٛػ ثٗ لبٔٔٛب ً (ِ 61يىشٚعشاَ 6َ/ف ٝاٌٛٙاء وّزٛعو عٕ ٜٛفٝ
إٌّبهك اٌؾنشيخ)ٚ ،ثّمبسٔخ اٌّزٛعو اٌغٌٕ ٜٛؼبَ  0196ثبٌّزٛعو اٌغٌٕ ٜٛؼبَ ِ 60( 0190يىشٚعشاَ )6َ/يالؽع
رغغيً أخفبك لذسٖ  %46رمشيجبًٚ ،وزٌه رغغيً ٔغجخ أخفبك لذس٘ب  %60ثبٌّمبسٔخ ثبٌّزٛعو اٌغٌٕ ٜٛؼبَ األعبط
ِ 45( 9111يىشٚعشاَ )6َ/وّب ف ٝؽىً(.)99-9
 ٚيشعؼ أْ رٌه يؼٛد اٌ ٝرؾٛي أوبعيذ إٌيزشٚعيٓ إٌّجؼضخ ِٓ اٌّقبدس اٌّخزٍفخ اٌ ٝعغيّبد فٍجخ ػبٌمخ ٔزيغخ
اٌزؤصش ثبٌؼٛاًِ ٚاٌظشٚف اٌغٛيخ اٌّؾيطخ ِ ٛ٘ٚب رئوذٖ دساعبد رٕغيت اٌٍّٛصبد ٌّقبدس٘ب ف ٝالٍيُ اٌمب٘شح اٌىجشٜ
ف٘ ٝزا اٌؾؤْ ،ثبإلمبفخ اٌ ٝاٌظشٚف اإللزقبديخ ٚاٌغيبعيخ اٌزِ ٝشد ثٙب اٌجالد خالي ٘زا اٌؼبَ  ٚاٌز ٝفبؽجزٙب ػذَ
رٛافش اٌٛلٛد اٌالصَ ٌزؾغيً اٌؼذيذ ِٓ إٌّؾآد اٌقٕبػيخ ثىفبءح وبٍِخ ٚغٍك ثؼل خطٛه اإلٔزبط.
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شكل ( )11-1المتوسط السنوى لتركيزات غاز ثانى أكسيد النيتروجين بالمناطق ذات الطبيعة الحضرية خالل األعوام ()2113-1999

اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

 .1ادلزٕسط انسُٕٖ نهرتكيساد ثبدلُبطك انظُبػيخ:
ثّشاعؼخ ٔزبئظ سفذ غبص صبٔ ٝأوغيذ إٌيزشٚعيٓ ٚؽغبة اٌّزٛعو اٌغٕ ٜٛثجؼل إٌّبهك اٌقٕبػيخ ثبٌغّٛٙسيخ
(أثٛصػجً – اٌزجيٓ ثبٌمب٘شح اٌىجشِٕ – ٜطمخ أث ٛليش ِٕ -طمخ اٌّبوظ ثبإلعىٕذسيخ) فمذ رٛافمذ ٔزبئظ اٌشفذ رّبِب ً ِغ
اٌؾذ األلق ٝاٌّغّٛػ ثٗ هجمب ً ٌٍٍّؾك سلُ ( )5ف ٝاٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )4غٕخ ٚ 9114اٌّؼذي ثبٌمبْٔٛ
(ٌ )1غٕخ ِ 11( ٛ٘ٚ 0111يىشٚعشاَ/6َ /عٕخ) ثبٌّٕبهك راد اٌطجيؼخ اٌقٕبػيخ ،ؽيش رُ رغغيً ِزٛعو عٕ ٜٛػبَ
(ِ 09يىشٚعشاَٚ ،)6َ /ثبٌّمبسٔخ ثبٌّزٛعو اٌغٕ ٜٛخالي ػبَ ِ 01( 0190يىشٚعشاٌَٛ )6َ/ؽع ٚعٛد أخفبك
لذسٖ ٚ ،%01وزٌه وبٔذ ٔغجخ أخفبك لذسٖ  %60ثبٌّمبسٔخ ثبٌّزٛعو ٌؼبَ ِ 69( 0199يىشٚعشاَ )6َ/وّب فٝ
ؽىً (ٚ ،)96-9يشعؼ أْ رى ْٛأعجبة اإلٔخفبك رؼٛد اٌِ ٝب عجك روشٖ .

شكل ( )12-1المتوسط السنوى لتركيزات غاز ثانى أكسيد النيتروجين بالمناطق ذات الطبيعة الصناعية خالل األعوام ()2113-2111
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ
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 .1ادلزٕسط انيٕيٗ نهرتكيساد ثبدلُبطك احلضريخ:
ثٍغذ ٔغجخ رٛافك ٔزبئظ اٌشفذ وّزٛعو ي ِٝٛفِٛ ٝالغ اٌشفذ ثبٌّٕبهك اٌؾنشيخ ؽٛاٌِ %11 ٝغ اٌؾذ األلقٝ
إٌّقٛؿ ػٍيٗ لبٔٔٛب ً ٌٍّزٛعو اٌي ِٝٛهجمب ً ٌٍٍّؾك سلُ ( )5ف ٝاٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌٍمبٔ ْٛسلُ (ٌ )4غٕخ ٚ 9114اٌّؼذي
ثبٌمبٌٔ )1( ْٛغٕخ ِ 951( ٝ٘ٚ 0111يىشٚعشاَ/6َ /ي )َٛثبٌّٕبهك راد اٌطجيؼخ اٌؾنشيخ وّب ف ٝؽىً (.)96-9
سبت%
قَ
انقإٌَ يؼٛار يغ انخٕاف

سظانخكرار٘ انخٕزیغ2013
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شكل ( )13-1التوزيع التكرارى لممتوسط اليومى لتركيزات غاز ثانى أكسيد النيتروجين خالل عام  2113بمواقع الرصد الحضرية بالشبكة
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

ٚيٛمؼ اٌؾىً ( )94-9اٌزغيش فِ ٝزٛعو رشويض  04عبػخ ػٍِ ٝذاس األعجٛع خالي ػبَ  0196ثبؽذ ٜاٌّٛالغ
اٌؾنشيخ (ِؾطخ سفذ اٌمٍٍٚ )ٝاٌز ٝرٛمؼ ِذ ٜاٌزغيش فِ ٝزٛعطبد اٌزشويض ػٍِ ٝذاس أيبَ األعجٛع ؽيش يظٙش
أثشص أخفبك ٌّغز ٜٛاٌزشويض خالي ي ِٝٛاٌؼطٍخ األعجٛػيخ ثيّٕب رضداد ِؼذالد اٌزٍٛس ثبٌغبص ػٍِ ٝذاس اٌخّغخ أيبَ
األخشِّ ٜب يجيٓ رؤصيش ِقبدس اٌزٍٛس العيّب اٌّزؾشوخ ِٕٙب ٚاٌز ٝرظٙش رؤصيش٘ب ػٍٛٔ ٝػيخ اٌٛٙاء ثبٌّٕطمخ ٚاٌزٝ
رزغُ ثٛعٛد وضبفخ ِشٚسيخ ػبٌيخ أغٍت أٚلبد األعجٛع.
التغٌر فً متوسطات الٌوم لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن على مدار األسبوع خالل عام  2013بمحطة رصد القللً
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شكل ( )14-1التغير فى متوسطات اليوم عمى مدار األسبوع بمحطة رصد القممى
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 .4ادلزٕسط انيٕيٗ نهرتكيساد ثبدلُبطك انظُبػيخ:
ثٍغذ ٔغجخ رٛافك ٔزبئظ اٌشفذ وّزٛعو  04عبػخ فِٛ ٝالغ اٌشفذ ثبٌّٕبهك راد اٌطجيؼخ اٌقٕبػيخ ؽٛاٌِ %11 ٝغ
اٌؾذ األلق ٝاٌّغّٛػ ثٗ ٌّزٛعو رشويض  04عبػخ  ٚإٌّقٛؿ ػٍيٗ لبٔٔٛب ً (ِ 951يىشٚعشاَ/6َ /ي )َٛثبٌّٕبهك
اٌقٕبػيخ وّب ف ٝؽىً (.)95-9
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شكل ( )15-1التوزيع التكرارى لممتوسط اليومى لتركيزات غاز ثانى أكسيد النيتروجين خالل عام  2113بالمحطات الصناعية بالشبكة
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

ٚيٛمؼ اٌؾىً (ِ )96-9ؼذي اٌزغيش فِ ٝزٛعو رشويض  04عبػخ خالي األعجٛع ػٍِ ٝذاس ػبَ  0196ثّؾطخ سفذ
اٌزجيٓ.

التغٌر فً متوسطات الٌوم لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن على مدار األسبوع خالل عام  2013بمحطة رصد التبٌن
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شكل ( )16-1التغير فى المتوسط اليومى لمتركيزات عمى مدار األسبوع خالل عام 2113

ثاء
نثال
ا

انٕٛو

يٛكرٔجراو انخركٛس/و3

15

 .5يزٕسط رركيس سبػخ ثبدلُبطك احلضريخ:
ٌُ رزغبٚص ِزٛعطبد رشويضاد عبػخ اٌؾذ األلق ٝاٌّغّٛػ ثٗ لبٔٔٛب ً هجمب ً ٌٍٍّؾك سلُ ( )5ف ٝاٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌٍمبْٔٛ
سلُ (ٌ )4غٕخ ِ 611( 9114يىشٚعشاَ/6َ /عبػخ) ثبٌّٕبهك راد اٌطجيؼخ اٌؾنشيخ وّب ثؾىً (.)98-9
سبت%
قَ
انقإٌَ يؼٛار يغ انخٕاف

 ٙنهًخٕسظانخكرار٘ انخٕزیغ2013
ساػ
 ٙغازنخركٛساث ان
سٛذ ثاَ
جٍ أك
ق انُٛخرٔ ٛ
ػاوخالل انحضرٚت بانًُاط

120%

قإََا بّ انً
سًٕح انحذ(300
يٛكرٔجراو/و/)3ساػت
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سًٕح انحذ ي
بّ انً
قإََاً
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يٛكرٔجراو انخركٛس/و3

شكل ( )17-1التوزيع التكرارى لمتوسطات الساعة لتركيزات غاز ثانى أكسيد النيتروجين خالل عام  2113ببعض المواقع الحضرية بالشبكة
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

ٚيٛمؼ اٌؾىً (ِ )91-9ؼذي اٌزغيش فِ ٝزٛعو رشويض اٌغبػخ ٌغبص صبٔ ٝأوغيذ إٌيزشٚعيٓ ػٍِ ٝذاس اٌي َٛخالي ػبَ
 0196ثبؽذ ٜاٌّٛالغ اٌؾنشيخ (ِؾطخ سفذ اٌمٍٍ )ٝؽيش رضإِذ صيبدح اٌزشويض ِغ صيبدح ِؼذي ؽشوخ اٌّشوجبد ػٍٝ
ِذاس اٌغبػخ ف ٝاٌي َٛؽيش يّضً ٘زا إٌؾبه أثشص ِقذس ٌٍزٍٛس.
 ٙرصذ بًحطت
 ٙانخغٛر2013انقهه
ساػتيخٕسطاث ف
 ٙغازنخركٛساث ان
سٛذ ثاَ
جٍ أك
ٗ انُٛخرٔ ٛ
ػاوخاللانٕٛو يذار ػه

يٛكرٔجراو انخركٛس/و3
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شكل ( )18-1التغير فى متوسطات الساعة عمى مدار اليوم بمحطة رصد القممى

ج
انٕق

 .6يزٕسط رركيس سبػخ ثبدلُبطك انظُبػيخ:
ٚلذ رٛافمذ اٌّزٛعطبد اٌغبػيخ ثبٌّؾطبد ِغ اٌؾذ األلق ٝاٌّغّٛػ ثٗ هجمب ً ٌٍٍّؾك سلُ ( )5ف ٝاٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ
ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )4غٕخ ٚ 9114اٌّؼذي ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )1غٕخ ِ 611( 0111يىشٚعشاَ/6َ /عبػخ) ثبٌّٕبهك راد
اٌطجيؼخ اٌقٕبػيخ ،وّب ف ٝؽىً (.)91-9
سبت%
قَ
انقإٌَ يؼٛار يغ انخٕاف

 ٙنهًخٕسظانخكرار٘ انخٕزیغ2013
ساػ
 ٙغازنخركٛساث ان
سٛذ ثاَ
جٍ أك
ق انُٛخرٔ ٛ
ػاوخاللانكبرٖ بانقاْرة انصُاػٛت بانًُاط
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قإََا بّ انً
سًٕح انحذ
(300يٛكرٔجراو /و/)3ساػت
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شكل ( )19-1التوزيع التكرارى لممتوسط الساعى لتركيزات غاز ثانى أكسيد النيتروجين خالل عام  2113بمحطات الرصد بالمواقع الصناعية بالشبكة
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

ٚيٛمؼ اٌؾىً (ِ )01-9ؼذي اٌزغيش فِ ٝزٛعو رشويض عبػخ ػٍِ ٝذاس اٌي َٛخالي ػبَ Diurnal ( 0196
 )variation for 1 hour averagesثبؽذ ٜاٌّٛالغ اٌقٕبػيخ (ِؾطخ سفذ اٌزجيٓ) ٚاٌز ٝثٙب اٌؼذيذ ِٓ ِقبدس
اٌزٍٛس اٌقٕبػ ،ٝؽيش يالؽع اسرفبع ِؼذالد اٌزشويض ف ٝاٌفزشح اٌّغبئيخ ٚعبػبد اٌقجبػ اٌجبوش.
 ٙانخغٛر2013انخبّ ٍٛرصذ بًحطت
ساػتيخٕسطاث ف
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شكل ( )21-1معدل التغير فى متوسطات الساعة لتركيزات غاز ثانى أكسيد النيتروجين عمى مدار اليوم بمحطة رصد ّ
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ج
انٕق

يٛكرٔجراو انخركٛس/و3

15.0

 1.5.1أٔل أكسيذ انكرثٌٕ
يؼزجش غبص أٚي أوغيذ اٌىشث ِٓ ْٛاٌغبصاد اٌنبسح ٚاٌز ٝلذ رئد ٜثؾىً ِجبؽش اٌ ٝاٌٛفبح ػٕذ اٌزؼشك ٌٙب ثزشويضاد
ػبٌيخٚ ،يٕجؼش غبص أٚي أوغيذ اٌىشث ِٓ ْٛػٍّيبد األؽزشاق غيش اٌىبًِ ٌٍٛلٛد ف ٝاٌقٕبػبد اٌّخزٍفخ ٚف ٝاٌّشوجبد
أ ِٓ ٚؽشق اٌّخٍفبد ف ٝاألٔؾطخ األخشٚ ،ٜيجٍغ اٌؾذ األلقٌٍ ٝزؼشك ٌغبص أٚي أوغيذ اٌىشثٚ ْٛاٌّغّٛػ ثٗ هجمب ً
ٌٍٍّؾك ( )5ف ٝاٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )4غٕخ ٚ 9114اٌّؼذي ثبٌمبٌٔ )1( ْٛغٕخ ٍٍِ 61( 0111يغشاَ /
ِزشٌّ / 6زٛعو رشويض عبػخ) ٍٍِ 91(ٚيغشاَ ِ /زشٌّ / 6زٛعو رشويض  1عبػبد).
 .1يزٕسط رركيس سبػخ:
أ .عبءد ٔزبئظ ِزٛعطبد اٌزشويضاد وّزٛعو عبػخ خالي ػبَ  0196ف ٝؽذٚد اٌّغّٛػ ثٗ لبٔٔٛب ً ؽيش وبٔذ
ٔغجخ اٌزٛافك ؽٛاٌِ %11 ٝغ اٌؾذ األلقٍٍِ 61( ٝيغشاَِ/زشٌّ/6زٛعو رشويض عبػخ) ٝ٘ٚ ،راد إٌغجخ
اٌّغغٍخ خالي ػبَ ٚ .0190يٛمؼ ؽىً ( )09-9اٌزٛصيغ اٌزىشاسٌّ ٜزٛعو رشويض عبػخ ٌغبص أٚي أوغيذ
اٌىشث ْٛخالي ػبَ .0196
سطاثانخكرار٘ انخٕزٚغ2013انرصذبًحطاث
ساػتنًخٕ
سٛذأٔل غازنخركٛساث ان
ػاوخاللانكربٌٕ أك
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شكل ( )21-1التوزيع التكرارى كمتوسط ساعة لتركيزات غاز أول أكسيد الكربون خالل عام  2113بمحطات الرصد
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

ة .يٛمؼ ؽىً ( )00-9اٌزغيش فِ ٝزٛعو رشويض اٌغبػخ ٌغبص أٚي أوغيذ اٌىشث ْٛػٍِ ٝذاس اٌي َٛخالي ػبَ
 ،0196ؽيش رجبيٕذ ِؼذالد اٌزشويضاد ػٍِ ٝذاس اٌغبػخ ٚوبٔذ أغٍت اإلسرفبػبد خالي فزشاد إٌؾبه
ٚاٌزىذط اٌّشٚس.ٜ
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يٛههٛجراو انخركٛس/و3

 ٙانخغٛر2013
ساػتيخٕسطاث ف
سٛذأٔل غازنخركٛساث ان
ٗانكربٌٕ أك
ػاوخاللانٕٛو يذار ػه
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شكل ( )22-1التغير فى متوسطات الساعة لتركيزات غاز أول أكسيد الكربون عمى مدار اليوم بمحطتى رصد قصر العينى وميدان الجيزة
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

 .1يزٕسط رركيس مثبٌ سبػبد:
أ .ثٍغذ ٔغجخ اٌزٛافك ٔزبئظ ِزٛعطبد اٌزشويضاد ٌّزٛعو رشويض صّبْ عبػبد خالي ػبَ  0196ؽٛاٌِ %15 ٝغ
اٌؾذ األلق ٝإٌّقٛؿ ػٍيٗ لبٔٔٛب ً (ٍٍِ 91يغشاَِ/زشٌّ /6زٛعو رشويض  1عبػبد)ٚ ،يشعغ رٌه غبٌجب ً
إلسرفبع اٌىضبفخ اٌّشٚسيخ ثزٍه إٌّبهك ِغ ػذَ ِٛافمخ ِؾشوبد اٌّشوجبد ٌٍّؼبييش اٌّطٍٛثخ.
ةٚ .يٛمؼ ؽىً ( )06-9اٌزٛصيغ اٌزىشاسٌ ٜزشويضاد غبص أٚي أوغيذ اٌىشث ْٛخالي ػبَ ٌّ 0196زٛعو صّبْ
عبػبد.
سطاثانخكرار٘ انخٕزٚغ2013انرصذ بًحطاث
سٛذأٔل غازنخركٛساثساػاث انثًاٌ نًخٕ
ػاو خالل انكربٌٕ أك
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التركٌز مٌللٌجرام  /م3

شكل ( )23-1التوزيع التكرارى لمتوسط الثمان ساعات لتركيزات غاز أول أكسيد الكربون خالل عام  2113بمحطات الرصد
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

 4.5.1األٔزٌٔ
يؼزجش غبص األٚصٍِٛ ْٚس صبٔ ٜٛؽيش يزى ْٛاألٚص ْٚف ٝهجمبد اٌغ ٛاٌمشيجخ ِٓ عطؼ االسك ٚيغّ ٝثبألٚصْٚ
األسمٔ ٝزيغخ اٌزفبػالد اٌىيّيبئيٗ اٌنٛئيخ ثيٓ اٌٍّٛصبد اٌؼنٛيخ ٚأوبعيذ إٌيزشٚعيٓ فٚ ٝعٛد أؽؼخ اٌؾّظٌ .زا
68

رشرفغ رشويضاد األٚص ْٚاألسم ٝخالي ؽٛٙس اٌقيف ػٕٙب ف ٝفقً اٌؾزبء ٚرٌه ٔزيغخ صيبدح ػذد عبػبد عطٛع
اٌؾّظٚ ،يؼزجش األٚص ِٓ ْٚاٌغبصاد راد اٌخطٛسح ػٍ ٝفؾخ اإلٔغبْ ٚاٌجيئخ اٌّؾيطخ وّب أٔٗ يغبُ٘ ثذٚس وجيش فٝ
ؽذٚس ظب٘شح اٌنجبة اٌذخبٔ ٝػٕذ اسرفبع رشويضارٗ ثٕغت وجيشح.
ٌزا رؾذد اٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌمبٔ ْٛاٌجيئخ سلُ (ٌ )4غٕخ ٚ 9114اٌّؼذي ثبٌمبٌٔ )1( ْٛغٕخ  0111ثبٌٍّؾك سلُ ()5
اٌزشويضاد اٌمقٌ ٜٛغبص األٚص ْٚثّب ال يضيذ ػٓ (ِ 911يىشٚعشاَِ/زش اٌّىؼت ٌّزٛعو رشويض عبػخ ٚاؽذح) 901(ٚ
ِيىشٚعشاَِ/زش اٌّىؼت ٌّزٛعو رشويض  1عبػبد).
 .1يزٕسط رركيس سبػخ:
أ .عبءد ٔزبئظ ِزٛعطبد اٌزشويضاد ٌغبص األٚص ْٚوّزٛعو عبػخ خالي ػبَ  0196ف ٝؽذٚد اٌّغّٛػ لبٔٔٛىب ً ٚ
ثٕغجخ رٛافك رمزشة ِٓ ِ %11غ اٌؾذ األلق ٝإٌّقٛؿ ػٍيٗ لبٔٔٛب ً (ِ 911يىشٚعشاَِ/زش ِىؼت).
ةٚ .ثبٌّمبسٔخ ِىغ اٌّزٛعىو اٌؼىبَ ٌٍزشويىضاد خىالي ػىبَ  0190يالؽىع صجىبد ٔغىجخ اٌزٛافىك ٔغىجيب ً  %911رمشيجىبً،
ٚيٛمؼ ؽىً ( )04-9اٌزٛصيغ اٌزىشاسٌّ ٜزٛعو رشويض عبػخ ٌغبص األٚص ْٚاألسم ٝخالي ػبَ .0196
سطاثانخكرار٘ انخٕزٚغ2013انرصذبًحطاث
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قإََا بّ انًسًٕح انحذ
(180يٛكرٔجراو /و/)3ساػت

العباسٌة
دمٌاط
قها
مطار صالة 4

90%

70%

50%
40%
30%

نسبة التوافق مع معٌار القانون

60%

20%
10%
0%

أكبر من 180

150-180

120-150

60--90

90-120

30--60

1--30

التركٌز مٌكروجرام  /م3

شكل ( )24-1التوزيع التكرارى لمتوسط الساعة لتركيزات غاز األوزون خالل عام  2113ببعض محطات الرصد
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

طٚ .يٛمؼ ؽىً ( )05-9اٌزغيش فِ ٝزٛعو رشويض عبػخ ٌغبص األٚص ْٚػٍِ ٝذاس اٌي َٛخالي ػبَ  ٚ 0196اٌزٜ
يزنؼ ِٕٗ صيبدح ِؼذالد اٌزشويض ثذ ًء ِٓ فزشاد ِب ثؼذ اٌؾشٚق ٚ ٚفٌٙٛب ألػٍِ ٝغزٛيبرٙب ف ٝفزشاد ِىب ثؼىذ
اٌظٙيشح ( فزشاد عطٛع اٌؾّظ ٚاسرفبع دسعبد اٌؾشاسح ف ٝاٌيٚ َٛاٌّٛاوجخ ألػٍ ٝفزشاد إٌؾبه اٌجؾش. )ٜ
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شكل ( )25-1التغير فى متوسطات الساعة لتركيزات غاز األوزون عمى مدار اليوم بمحطات الشبكة
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

َ .1زبئج يزٕسط رركيس مثبٌ سبػبد:
ثٍغذ ٔغجخ رٛافك ِزٛعو رشويض صّبْ عبػبد ؽٛاٌِ %18 ٝغ اٌؾذ األلق ٝإٌّقٛؿ ػٍيٗ لبٔٔٛب ً (901
ِيىشٚعشاَِ/زشٌّ /6زٛعو رشويض  1عبػبد) خالي ػبَ ٚ ،0196يٛمؼ ؽىً ( )06-9اٌزٛصيغ اٌزىشاسٌ ٜزشويضاد
غبص األٚص ْٚخالي ػبَ ٌّ 0196زٛعو صّبْ عبػبد.
سطاثانخكرار٘ انخٕزٚغ2013انرصذ بًحطاث
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90%
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شكل ( )26-1التوزيع التكرارى لمتوسطات الثمان ساعات لتركي ازت غاز األوزون خالل عام  2113بمحطات الرصد
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

 5.5.1اجلسيًبد انظهجخ
ٔظشاً ٌٍّٛلغ اٌغغشافٌّ ٝقش ٚاٌظشٚف اٌطجيؼيخ ٌغّٛٙسيخ ِقش اٌؼشثيخ ٚٚلٛػٙب فِٕ ٝطمخ ؽضاَ اٌقؾشاء اٌىجشٜ
ٌؾّبي أفشيميب ؽيش رٕذس عمٛه األِطبس ٚاسرفبع دسعبد اٌؾشاسح ٔغجيب ً ِ ٛ٘ٚب يغبػذ ػٍ ٝصيبدح رؼٍك عغيّبد األرشثخ
ثبٌٛٙاء اٌغٚ ٜٛا سرفبع عّبؽيخ رجٍٛس رساد اٌٍّٛصبد ٚرىٛيٓ اٌغغيّبد اٌؼبٌمخ ٚصيبدح ٔغت اٌغغيّبد اٌّشفٛدح
ثبٌٛٙاءٔٚ .ظشاً ٌزؼذد ِقبدس اٌزٍٛس العيّب ف ٝإٌطبق اٌؼّشأ ٝثبٌمب٘شح اٌىجشٚ ٜإٌّبهك اٌقٕبػيخ إٌّزؾشح ٚاٌمشيجخ
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ِٓ اٌؾضاَ اٌغىبٌٔ ،ٝزا رؼذ اٌغغيّبد اٌؼبٌمخ ٘ ٝاٌّئؽش اٌشئيغٌ ٝزٍٛس اٌٛٙاء ثغّٛٙسيخ ِقش اٌؼشثيخ ٚخبفخ فٝ
اٌّذْ اٌىجشٔ ٜظشاً ٌٍطجيؼخ اٌغغشافيخ ٚرّشوض اٌؼذيذ ِٓ األٔؾطخ اٌجؾشيخ ثزٍه اٌّذْ ،ؽيش رزى ْٛرٍه اٌغغيّبد ػبدح
ِٓ ػذح ػٕبفش ٚاٌز ٝرزجٍٛس ٚرزغّغ عضيئبرٙب ِىٔٛخ عغيّبد راد أؽغبَ ٚألطبس أوجش ٚراد رىٛيٕبد ِخزٍفخٚ ،رزذسط
فِ ٝغزٛيبد خطٛسرٙب هجمب ً ٌزقٕيفبد ألطبس٘ب ِٚىٔٛبرٙب ٚثبٌزجؼيخ رؤصيش٘ب ػٍ ٝعٛدح اٌٛٙاء  ِٓٚصُ فؾخ اٌّٛاهٕيٓ.
لبِذ ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئ ْٛاٌجيئخ ثبٌؼًّ ػٍ ٝسفذ اٌغغيّبد (اٌغغيّبد اٌقٍجخ اٌّغزٕؾمخ ف ٝاٌٛٙاء اٌّؾيو راد
اٌمطش األلً ِٓ ِ 91يىشِٚزش ٚاأللً ِٓ ِ 0.5يىشِٚزش) ٌىٙٔٛب األخطش ػٍ ٝفؾخ اٌّٛاهٓ.
 1.5.5.1اجلسيًبد انظهجخ راد انمطر ألم يٍ  11ييكرٔيرت ()PM10
 .1ادلزٕسط انسُٕٖ مبٕالغ انرطذ راد انطبثغ احلضرٖ :
أ .ثّمبسٔخ ٔزبئظ اٌشفذ ثبٌّٕبهك اٌؾنشيخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌمب٘شح اٌىجشٚ ٜاٌىذٌزب ٌؼىبَ  0196وّزٛعىو عىِٕ ٜٛىغ
اٌؾىىذ األلقىىٌّ ٝزٛعىىو اٌزشويىىض اٌغىىِٕ 81( ٜٛيىشٚعىىشاَ ،)6َ/رالؽىىع ٚعىىٛد اسرفىىبع فىى ٝاٌّزٛعىىو اٌغىىٕٜٛ
ٌزشويضاد اٌغغيّبد ٌؼبَ ِ 980( 0196يىشٚعشاَ )6َ/ػٓ ؽذٚد اٌمبٔ ْٛثٕغجخ رغبٚص ثٍغىذ  %946رمشيجىبً،
ِ ٛ٘ٚبيؼزجش ِئؽشاً إلعزّشاس رؤصيش اإلٔجؼبصبد ِٓ اٌّقبدس اٌّخزٍفخ ٚاٌّزّضٍخ ف ٝأجؼبصبد اٌّشوجىبد ٚأزؾىبس
ثمبع اٌؾشق اٌّىؾٛف ٌٍّخٍفبد اٌجٍذيخ ٚاٌضساػيخ ٚاٌمشيجخ ِٓ اٌىزً اٌغىبٔيخ ِغ ػذَ اٌمذسح ػٍ ٝاٌؾذ ِٓ رٍىه
اٌّّبسعىبد ٌنىىؼف اٌشلبثىىخ األِٕيىىخ ِٚىٓ صىىُ اٌغىىيطشح ػٍىى ٝرٍىىه اٌّقىبدس ،ثبإلمىىبفخ اٌىى ٝاٌّقىىبدس اٌقىىٕبػيخ
ثزؤصيش٘ب ػٍِ ٝؼذالد اٌزٍٛس.
ة .ثّمبسٔخ اٌّزٛعو اٌغٌٍٕ ٜٛزشويضاد ثبٌّٕبهك اٌؾنشيخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌمب٘شح اٌىجشٚ ٜاٌذٌزب ٌؼبَ 980( 0196
ِيىشٚعشاَ )6َ/ثبٌّزٛعو اٌغٌٕ ٜٛؼبَ األعىبط ِ 910( 9111يىشٚعىشاَ )6َ/يزنىؼ ٚعىٛد أخفىبك ثٍغىذ
ٔغىجزٗ ثٍغىىذ  %99رمشيجىب ً وّىىب فى ٝؽىىىً ( ، )08-9وّىىب يزنىىؼ ِىىٓ اٌؾىىىً ٚعىىٛد اسرفىىبع ٔغىىج ٝفىى ٝاٌّزٛعىىو
اٌغٌّٕ ٜٛزٛعو رشويض ػبَ  0196ػٓ اٌّزٛعو اٌغٌٕ ٜٛؼبَ ِ 954( 0190يىشٚعشاَ.)6َ/
ال متوسط السنوي لتركٌزات الجسٌمات العالقة ال مستنشقة  PM10خالل أعوام  1999و  2012و 2013
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شىً ( )27-0اٌّزٛعػ اٌغٌٕ ٜٛزشو١ضاد األرشثخ اٌصذس٠خ راد اٌمطش ألً ِٓ ١ِ 01ىش ْٚثبٌّٕبغك اٌؾعش٠خ ثبٌشجىخ خالي األػٛاَ اٌغبثمخ ()2100-0999

اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

 .1ادلزٕسط انسُٕٖ نهرتكيساد مبٕالغ انرطذ راد انطبثغ انظُبػٗ:
أٚمؾذ ػٍّيبد اٌشفذ ثّٛالغ اٌؾجىخ ثبٌّٕبهك اٌقٕبػيخ ٘ٚي ِٕبهك (أثٛصػجً – ؽجشا اٌخيّخ – اٌزجيٓ ثبٌمب٘شح
اٌىجشِٕ – ٜطمخ وفش اٌضيبد ثبٌذٌزب) ٚعٛد رغبٚص وجيش ٌٍؾذ األلق ٝاٌّغّٛػ ثٗ هجمب ً ٌٍٍّؾك سلُ ( )5ف ٝاٌالئؾخ
اٌزٕفيزيخ ٌٍمبٔ ْٛسلُ (ٌ )4غٕخ ٚ 9114اٌّؼذي ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )1غٕخ  0111ثؾؤْ ؽّبيخ اٌجيئخ ِ 81( ٛ٘ٚيىشٚعشاَ/
َ/6عٕخ) ؽيش عغٍذ ِزٛعو عٕ ٜٛػبَ (ِ 016يىشٚعشاَ )6َ /ثٕغجخ رغبٚص لبسثذ  %915رمشيجبً.

41

 .1ادلزٕسط انسُٕٖ ػهٗ يسزٕٖ انمبْرح انكربٖ ٔيُطمخ انذنزب
يجيٓ اٌغذٚي ( )6-9اٌّزٛعو اٌغٌٕ ٜٛزشويضاد اٌغغيّبد اٌؼبٌمخ اٌّغزٕؾمخ خالي األػٛاَ األسثؼخ ()0196 – 0191
ِمبسٔخ ثؼبَ األعبط  9111ثّٕطمز ٝاٌمب٘شح اٌىجش ٚ ٜاٌذٌزب ؽيش يٛمؼ ِزٛعو اٌزشويضاد اٌز ٝرُ ليبعٙب خالي ػبَ
 0196ثجؼل ِٕبهك اٌغّٛٙسيخ وبآلر:ٝ
أ .أخفل اٌّزٛعو اٌغٌٕ ٜٛزشويضاد اٌغغيّبد اٌؼبٌمخ ثّٕطمخ اٌمب٘شح اٌىجش ٜخالي اٌفزشح ِٓ ػبَ ٚ 9111ؽزٝ
ػبَ  0196ثٕغجخ  %06رمشيجب ً ؽيش وبْ اٌّزٛعو اٌغٕ ٜٛاٌؼبَ ٌٍزشويضاد ػبَ ِ 064( 9111يىشٚعشاَ)6َ/
ٚثٍغ اٌّزٛعو اٌغٌٕ ٜٛؼبَ ِ 981( 0196يىشٚعشاٌَٚ ،)6َ/ىٓ ثّمبسٔخ اٌّزٛعو اٌغٌٕ ٜٛؼبِٚ 0190 ٝ
 0196يزنؼ ٚعٛد اسرفبع ٍِؾٛظ ف ٝاٌّزٛعو اٌغٌٕ ٜٛؼبَ  0196ثٕغجخ صيبدح  %95رمشيجب ً ٚيشعغ رٌه اٌٝ
ػٛادَ اٌّشوجبد خالي اإلخزٕبلبد اٌّشٚسيخٚ ،وزٌه ػٍّيبد اٌؾشق اٌّىؾٛف ٌٍّخٍفبد اٌجٍذيخ ٚأؼذاَ اٌشلبثخ
ػٍيٙب ٔظشاً ٌٍظشٚف األِٕيخ اٌز ٝرّش ثٙب اٌجالد.
6
ة .عغً ِزٛعو اٌزشويضاد فِٕ ٝطمخ اٌذٌزب خالي ػبَ ِ 968( 0196يىشٚعشاَ  ) َ/اسرفبػب ً ٔغجيب ً ػٓ اٌّزٛعو
اٌغٕ ٜٛف ٝػبَ  9111ثٕغجخ صيبدح  %99رمشيجبًٚ ،ثبٌّمبسٔخ ِغ ِزٛعو اٌزشويض ٌؼبَ  0190يزنؼ ٚعٛد
اسرفبع ٍِؾٛظ ثٕغجخ  %6رمشيجبً.
عذٚي ( )0-0اٌّزٛعػ اٌغٌٕ ٜٛزشو١ض اٌغغّ١بد اٌصذس٠خ ١ِ( PM10ىشٚعشاَ )0َ/خالي االػٛاَ اٌغبثمخ ِٚمبسٔزٙب ثغٕخ
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اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

 .4يزٕسط رركيس  14سبػخ مبٕالغ انرطذ راد انطبثغ احلضرٖ
ثٍغ ِؼذي اٌزٛافك ؽٛاٌ %61 ٝفمو ِٓ أيبَ اٌشفذ ػٍِ ٝذاس اٌؼبَ  ٚرٌه ٌّزٛعو رشويض  04عبػخ ِغ اٌؾذ األلقٝ
اٌّغّٛػ ثٗ لبٔٔٛب ً ثبٌٍّؾك سلُ ( ِٓ )5اٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌمبٔ ْٛاٌجيئخ سلُ (ٌ )4غٕخ  9114اٌّؼذي ثبٌمبٔ ْٛسلُ ()1
ٌغٕخ  0111ثؾؤْ ؽّبيخ اٌجيئخ (ِ 951يىشٚعشاَ/6َ /ي )َٛوّزٛعو ي ِٝٛوّب ف ٝؽىً (.)01-9
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شكل ( )28-1التوزيع التكرارى لممتوسط اليومى لتركيزات الجسيمات العالقة خالل عام  2113بالمحطات ذات الطابع الحضرى بالشبكة
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

 .5يزٕسط رركيس  14سبػخ مبٕالغ انرطذ راد انطبثغ انظُبػٗ:
ٚلذ رٛافمذ اٌّزٛعطبد اٌيِٛيخ ِغ اٌؾذ األلق ٝاٌّغّٛػ ثٙب هجمب ً ٌٍٍّؾك سلُ ( )5ف ٝاٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌٍمبٔ ْٛسلُ
(ٌ )4غٕخ ٚ 9114اٌّؼذي ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )1غٕخ  0111ثؾؤْ ؽّبيخ اٌجيئخ ِ 951( ٛ٘ٚيىشٚعشاَ/6َ /ي )َٛثبٌّٕبهك
راد اٌطجيؼخ اٌقٕبػيخ ثٕغجخ  %46فمو وّب ف ٝؽىً (.)61-9
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 1.5.5.1اجلسيًبد انظهجخ راد انمطر ألم يٍ  1.5ييكرٔيرت ()PM2.5
رٕزظ ػبدح اٌغغيّبد اٌؼبٌمخ اٌز ٝال يضيذ لطش٘ب ػٍِ 0.5 ٝيىشِٚزش  ِٓ PM2.5اؽزشاق اٌٛلٛد فِ ٝؾشوبد اٌغيبساد،
ِؾطبد رٌٛيذ اٌىٙشثبء ،اٌّقبٔغٚ ،رؼزجش ِٓ أخطش اٌٍّٛصبد ٚأؽذ٘ب رؤصيشاً ػٍ ٝاٌقؾخ اٌؼبِخ ٌٍّٛاهٕيٓ ،العيّب
األهفبي ِٚشم ٝاٌشثٚ ٛاٌغٙبص اٌزٕفغ ٝؽيش يضداد رؤصيش٘ب عٍجب ً ػٍ ٝأداء اٌشئزيٓ ِب يغجت اٌؾؼٛس ثنيك ٚفؼٛثخ
اٌزٕفظِّ ،ب يؾذ ِٓ األداء اٌؼبَ ٌإلٔغبْ ٔزيغخ رؼشمٗ الٌزٙبثبد ِزىشسح ثبٌشئزيٓ ٔٚمـ ِٕبػخ اٌغٙبص اٌزٕفغِ ٝبيغؼٍٗ
ػشمخ ٌؼذ ٜٚأِشاك اٌقذس ثبعزّشاسٚ ،اإلفبثخ اٌّضِٕخ ثبٌشثٚ ٛاٌؾيخٛخخ اٌّجىشح ٌٍشئزيٓ.
ٚثزؾٍيً ثيبٔبد اٌشفذ ٚدساعبرٙب ِمبسٔخ ثبٌؾذ األلقٌٍّ ٝزٛعو اٌغٕ ٜٛاٌّغّٛػ ثٗ هجمب ً ٌٍٍّؾك سلُ ( )5ف ٝاٌالئؾخ
اٌزٕفيزيخ ٌٍمبٔ ْٛسلُ (ٌ )4غٕخ ٚ 9114اٌّؼذي ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )1غٕخ  0111ثؾؤْ ؽّبيخ اٌجيئخ ِ 51( ٛ٘ٚيىشٚعشاَ/
َ.)6
أ .ثّمبسٔخ اٌّزٛعو اٌغٕ ٜٛثّٕطمخ اٌمب٘شح اٌىجشٌ ٜؼبَ ِ 914(0196يىشٚعشاَ )6َ/ثبٌؾذ األلقٌٍّ ٝزٛعو
اٌغٕ ٜٛإٌّقٛؿ ػٍيٗ لبٔٔٛب ً (ِ 51يىشٚعشاَ )6َ/يزنؼ ٚعٛد رغبٚص ثٕغجخ  %911رمشيجب ً وّب ف ٝاٌؾىً(-9
.)61
ةٚ .ثّمبسٔخ ِزٛعو اٌزشويضاد ِغ اٌّزٛعو اٌغٌٕ ٜٛؼبَ األعبط ِ 81( 9111يىشٚعشاَ ،)6َ/يزنؼ ٚعٛد صيبدح
لذس٘ب  %66رمشيجب ًٚ ،وزٌه ٚعٛد اسرفبع لذس ثٕغجخ  %91رمشيجب ً ِمبسٔخ ثبٌّزٛعو اٌغٌٕ ٜٛؼبَ .0190
ال متوسط السنوي لتركٌزات الجسٌمات العالقة ال مستنشقة  PM2.5خالل أعوام  1999و  2012و 2013
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 6.5.1انرطبص
يؼذ اٌشفبؿ ثّشوجبرٗ أخطش ٚأؽذ أٔٛاع اٌٍّٛصبد ػٍ ٝاٌقؾخ اٌؼبِخ ؽيش يئصش ثؾىً ػٍ ٝخاليب اٌّخ اٌغزػيخ ِغججب ً
رذِيش ٘زٖ اٌخاليب ثقٛسح وجيشحٌٙٚ ،زا فمذ أ٘زّذ ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئ ْٛاٌجيئخ ثبٌؼًّ ػٍ ٝارجبع أدق هشق اٌشفذ
ٚأؽذس أعبٌيت اٌّشالجخ ٌٍؾذ ِٓ صيبدح ٔغجخ اٌشفبؿ ف ٝاٌٛٙاء اٌغٚ ،ٜٛرؼزجش اٌّغبثه اٌؼبًِ األٚي وؤُ٘ ِقذس
فٕبػ ٝإلٔجؼبصبد اٌشفبؿٚ ،لذ رُ رٕفيز عيبعبد ِؾذدح ٔزظ ػٕٙب ٔمً ٘زٖ اٌّغبثه ثؼيذاً ػٓ إٌّبهك اٌّؤٌ٘ٛخ
ثبٌغىبْ ٚالبِخ ِغبثه راد رىٌٕٛٛعيبد ؽذيضخٚ ،رٌه ٌٍؾذ ِٓ أجؼبصبد ػٕقش اٌشفبؿ ف ٝاٌجيئخ اٌّؾيطخٚ ،أينب ً رُ
اإلرغبٖ ٌٍجٕضيٓ اٌخبٌ ِٓ ٝاٌشفبؿ ف ٝػٍّيبد رغييش اٌّشوجبد ٚأخفنذ ِؼذالد اٌشفبؿ ثؾىً وجيش ثٕبءاً ػٍٝ
رٕفيز رٍه اٌغيبعبد ِٕز ػبَ ٚ 0111ؽز ٝربسيخٗ.
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 .1ادلزٕسط انسُٕٖ نهرتكيساد:
ثذساعخ ٔزبئظ ػٍّيبد اٌشفذ اٌز ٝأعشيذ خالي ػبَ  0196ػٍِ ٝغز ٜٛاٌمب٘شح اٌىجش ٜثٛالغ ػذد (ِٛ )98لغ ٌٍشفذ
فٔ ٝطبق إٌّبهك اٌؾنشيخ ثغبٔت ِؾطخ اٌشفذ ثّٕطمخ ؽجشا اٌخيّخ اٌقٕبػيخٚ ،ؽيش أْ اٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )4غٕخ
ٚ 9114اٌّؼذي ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )1غٕخ  ،0111لذ ألش ثبٌٍّؾك سلُ ( )5ف ٝاٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ اٌّؼذٌخ ف ٝػبَ 0190
ثؾؤْ ؽّبيخ اٌجيئخ اٌؾذ األلقٌٍّ ٝزٛعو اٌغِٕ1.5( ٜٛيىشٚعشاَ/6َ/عٕخ) ٌٍّٕبهك اٌؾنشيخ
ِ9(ٚيىشٚعشاَ/6َ/عٕخ) ٌٍّٕبهك اٌقٕبػيخ ،فمذ عغً ِزٛعو ػبَ لذسٖ ِ 1.40يىشٚعشاَ ٚرٌه ػٍِ ٝغزٜٛ
اٌّؾطبد اٌىبئٕخ ثبٌّٕبهك اٌؾنشيخ ثغبٔت رغغيً ِؾطخ سفذ ؽجشا اٌخيّخ ٌّزٛعو عٕ ٜٛثٍغ ِ 1.5يىشٚعشاَ6َ/
 ٛ٘ٚألً ِٓ اٌؾذ األلق ٝاٌّغّٛػ ثٗ لبٔٔٛب ً.
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قإََا بّ ان
صُاػّ ٛ

قسُت
حضرّٚت بانًُاط
حذ(0,5يٛكرٔجراو /و/)3ان
سًٕح ان
ً
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 6.1أْى يؤشراد َٕػيخ اذلٕاء احمليط نؼبو :1111
.9
.0
.6
.4
.5

عبءد ٔزبئظ اٌّزٛعطبد ٌٍزشويضاد ف ٝغبص صبٔ ٝأوغيذ اٌىجشيذ ػبَ  0196ف ٝؽذٚد اٌمبٔ ْٛوّزٛعو عٕٜٛ
ػٍِ ٝغز ٜٛإٌّبهك اٌؾنشيخ ٚإٌّبهك اٌقٕبػيخ.
عبءد ٔزبئظ اٌّزٛعطبد ٌٍزشويضاد ف ٝغبص صبٔ ٝأوغيذ إٌيزشٚعيٓ ػبَ  0196ف ٝؽذٚد اٌمبٔ ْٛوّزٛعو
عٕ ٜٛػٍِ ٝغز ٜٛإٌّبهك اٌؾنشيخ ٚإٌّبهك اٌقٕبػيخ.
عبءد ِزٛعطبد اٌزشويضاد ٌٍغغيّبد اٌؼبٌمخ اٌّغزٕؾمخ  PM10خالي ػبَ  0196أػٍ ِٓ ٝاٌؾذٚد اٌّغّٛػ
ثٙب لبٔٔٛب ً وّزٛعو عٕ ٜٛثٕغجخ رغبٚص %946رمشيجب ً ثبٌّٕبهك اٌؾنشيخٚ ،رغبٚص اٌّزٛعو اٌغٕ ٜٛػٍٝ
ِغز ٜٛإٌّبهك اٌقٕبػيخ ثٕغجخ رمبسة  ِٓ %915ؽذٚد اٌمبٔ.ْٛ
عبءد ِزٛعطبد اٌزشويضاد ٌٍغغيّبد اٌؼبٌمخ اٌّغزٕؾمخ  PM2.5خالي ػبَ  0196أػٍ ِٓ ٝاٌؾذٚد اٌّغّٛػ
ثٙب لبٔٔٛب ً وّزٛعو عٕ ٜٛثٕغجخ رغبٚص  %911رمشيجب ً ثبٌّٕبهك اٌؾنشيخ ثبٌؾجىخ.
عبءد ِزٛعطبد اٌزشويضاد ٌٍشفبؿ خالي ػبَ  0196ف ٝؽذٚد اٌّغّٛػ ثٗ لبٔٔٛب ً وّزٛعو عٕ ٜٛثبٌّٕبهك
اٌؾنشيخٚ ،وزٌه ِزٛعطبد اٌزشويضاد ثبٌّٕبهك اٌقٕبػيخ ٌُ رزغبٚص اٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب لبٔٔٛب ً وّزٛعو
عٕ.ٜٛ
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 7.1انشجكخ انمٕييخ نرطذ إلَجؼبثبد انظُبػيخ:
ٔظشاً ٌطجيؼخ ٚؽغُ اٌقٕبػبد اٌىجشٚ ٜرؼذد ِقبدس اإلٔجؼبصبد خبفخ رٍه اٌمذيّخ ِٕٙب ٚرٛاعذ٘ب داخً اٌىزً اٌغىٕيخ،
فمذ اعزؾذصذ ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئ ْٛاٌجيئخ ِٕظِٛخ ٌشفذ اإلٔجؼبصبد اٌقٕبػيخ ٌّشالجخ اٌّقذس اٌشئيغ( ٝاٌّذاخٓ) ٌٍزٍٛس
إٌبعُ ػٓ إٌّؾآد اٌقٕبػيخ ٚرٌه رطجيمب ً ٚرفؼيالً ٌٍّبدح ( ِٓ )04لبٔ ْٛاٌجيئخ سلُ (ٌ )4غٕخ ٚ 9114اٌّؼذي ثبٌمبْٔٛ
سلُ (ٌ )1غٕخ ٚ 0111وزٌه اٌّبدح سلُ ( ِٓ )01الئؾزٗ اٌزٕفيزيخ ٚاٌز ٝرٕـ ػٍ" ٝاٌضاَ اٌؾشوبد ثبٔؾبء ؽجىبد
اٌشفذ اٌزار ٝاٌّغزّش ٚاربؽخ ثيبٔبرٙب ٌغٙبص ؽئ ْٛاٌجيئخ".
رؼزجش اٌؾجىخ اٌمِٛيخ ٌ شفذ اإلٔجؼبصبد اٌقٕبػيخ اٌزبثؼخ ٌغٙبص ؽئ ْٛاٌجيئخ أؽذ األدٚاد األعبعيخ ٌزغّيغ اٌجيبٔبد ػٓ
ٔٛػيخ اإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ٚؽغّٙبٚ ،رؾٍيً رٍه اٌجيبٔبد رغبُ٘ ف ٝاػطبء فٛسح ٚامؾخ ػٓ ٔٛػيخ اٌٛٙاء ف ٝاألِبوٓ
اٌٛالؼخ ثٙب رٍه اٌؾشوبد ِٓ خالي ؽغبة أؽّبي اٌزٍٛس اٌقبدسح ِٕٙب ،ؽيش يّىٓ اعزخذاَ اٌجيبٔبد اٌّغّؼخ ف ٝاآلر:ٝ
 .9رمذيش ؽغُ اإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِٚزبثؼخ اٌزطٛس اٌضٌِّٕ ٝؼذالرٙب.
ِ .0زبثؼخ رٛافك اإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِغ اٌؾذٚد اٌمق ٜٛإٌّقٛؿ ػٍيٙب لبٔٔٛب ً.
 .6اِىبٔيخ اعشاء ِمبسٔخ ٌّؼذالد اٌزٍٛس اٌقبدس ف ٝإٌّبهك اٌغغشافيخ اٌّخزٍفخ.
 .4اِىبٔيخ رمييُ اٌزؤصيشاد اٌقؾيخ ٚاإللزقبديخ إٌبرغخ ػٓ اإلٔجؼبصبد اٌقبدسح.
 .5اٌزمييُ اٌجيئٌٍّٕ ٝبهك اٌّؾيطخ ٚوزٌه اٌزمييُ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاإلعزشاريغ.ٝ
ؽيش رؼزّذ ػٍّيبد سفذ اإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِٓ اٌّذاخٓ ػٍ ٝاعزخذاَ أعٙضح ِزخققخ ٌشفذ أجؼبصبد اٌؼٍّيبد
اٌقٕبػيخ ٚرٌه ٌؾغبة ليُ رشويض رٍه اإلٔجؼبصبد ؽيش يزُ اسعبي اٌجيبٔبد ػٓ هشيك ِغّغ اٌجيبٔبد اٌ ٝعٙبص ؽئْٛ
اٌجيئخ ٚغشفخ اٌزؾىُ اٌشئيغيخ ثىً ِقٕغ ف ٝراد اٌزٛليذ.
ثذأ رٕفيز اٌّشؽٍخ األ٘ ِٓ ٌٝٚزٖ إٌّظِٛخ ثشفذ أجؼبصبد اٌغغيّبد اٌقٍجخ اٌىٍيخ إٌبعّخ ِٓ فٕبػخ األعّٕذ ػٍٝ
ِغز ٜٛاٌغّٛٙسيخ ٚلذ رٍ ٝرٌه رٕفيز اٌّشؽٍخ اٌضبٔيخ ِٓ رطٛيش اٌؾجىخ اٌمِٛيخ ٌشفذ اإلٔجؼبصبد اٌقٕبػيخ ٚاٌز ٝرؾًّ
سثو ؽشوبد األعّذح ٚاٌجزشٚويّبٚاد ٌّٕظِٛخ اٌؾجىخ سفذ اإلٔجؼبصبد اٌقٕبػيخ ،فمذ رُ سثو ثؼل خطٛه اإلٔزبط
ثؼذد أسثؼخ ؽشوبد إلٔزبط األعّذح ٌٍّٕظِٛخ  ُ٘ٚؽشوبد (ؽٍٛاْ – أث ٛصػجً – اٌغٛيظ – ِٛثىٚ )ٛسثو ؽشوخ أعٛد
اٌىشث ْٛثبػزجبس٘ب اؽذ ٜؽشوبد اٌجزشٚويّبٚيبد ٌٍّٕظِٛخ ؽيش رُ سثو ػذد خطيٓ أزبط ثؼذد (ِٛ )0لغ ٌشفذ
اٌغغيّبد اٌقٍجخ اٌىٍيخٌ ،يقجؼ اعّبٌ ٝاٌؾشوبد اٌّزقٍخ ثبٌؾجىخ اٌمِٛيخ ٌشفذ اإلٔجؼبصبد اٌقٕبػيخ  61ؽشوخ ثؼذد
(ِ )908ذخٕخ .وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌغذٚي ()4-9
ٚاعزىّبالً ٌٍّٕظِٛخ فبٔٗ عبس ٜمُ ِؼظُ اٌمطبػبد اٌقٕبػيخ اٌىجش ٜوقٕبػخ اٌؾذيذ ٚاٌقٍت ٚفٕبػخ اٌغيشِيه
ٚفٕبػخ ؽشوبد اٌىٙشثبء ٚفٕبػخ اٌضعبط.
عذٚي (ٛ٠ )4-0ظؼ ِٛالغ سصذ اإلٔجؼبصبد إٌبعّخ ِٓ ِذاخٓ اٌششوبد اٌّشرجطخ ثبٌشجىخ اٌم١ِٛخ ٌشصذ اإلٔجؼبصبد اٌصٕبػ١خ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌغّٛٙس٠خ

َ

اٌششوخ

ػذد
ِٛالغ
اٌشصذ
اٌزارٝ

اٌٍّٛصبد اٌز٠ ٝزُ سصذ٘ب

0

اٌششوخ اٌم١ِٛخ
ٌألعّٕذ

99

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌىٍ١خ

2

0

ششوخ ثٛسرالٔذ غشٖ
ٌألعّٕذ

91

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌىٍ١خ

4

َ

اٌششوخ

ػذد ِٛالغ
اٌشصذ
اٌزارٝ

اٌٍّٛصبد اٌز٠ ٝزُ سصذ٘ب

ششوخ اٌؼبِش٠خ عّ١جٛس
ٌألعّٕذ

9

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ

ششوخ ِصش لٕب ٌألعّٕذ

0

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ
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6

اٌششوخ الفبسط ٌألعّٕذ

5

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ
أوبع١ذ إٌ١زشٚعٓ١
صبٔ ٝأوغ١ذ اٌىجش٠ذ

8

ششوخ عٕ١بء ٌألعّٕذ
اٌشِبدٜ

4

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ

01

ششوخ عٕ١بء ٌألعّٕذ األث١ط

0

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ

1

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ

4

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ

05

ششوخ أعٛ١غ
ٌألعّٕذ

99

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌىٍ١خ

06

ششوخ اٌؼشث١خ ٌألعّٕذ

91

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ
أوبع١ذ إٌ١زشٚعٓ١
صبٔ ٝأوغ١ذ اٌىجش٠ذ

07

ششوخ إٌّ١ب ٌألعّٕذ

0

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌىٍ١خ

08

ششوخ اٌغ٠ٛذٌ ٜألعّٕذ

4

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ
أوبع١ذ إٌ١زشٚعٓ١
صبٔ ٝأوغ١ذ اٌىجش٠ذ

09

ششوخ ٚاد ٜإًٌ١
ٌألعّٕذ

4

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌىٍ١خ

21

ششوخ عٕٛة اٌٛادٌ ٜألعّٕذ

0

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ

20

ششوخ س٠ٚبي ٌألعّٕذ

0

22

ششوخ ِٛثىٌ ٛألعّذح

0

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ

20

ششوخ ؽٌٍ ْٛألعّذح

0

24

ششوخ اٌغ٠ٛظ ٌألعّذح

0

صبٔ ٟأوغ١ذ اٌىجش٠ذ

25

ششوخ أعٛد اٌىشثْٛ

2

26

ششوخ اٌٛغٕ١خ ٌألعّذح

0

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ

27

ششوخ أث ٛصػجً
ٌألعّذح

8

28

ششوخ اإلعىٕذس٠خ ٌألعّذح

0

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ

29

ِؾطخ وٙشثبء
اٌغبدط ِٓ اوزٛثش

0

01

ع١ذ ٜوش٠ش ٌٍجزشٚوّ١ب٠ٚبد

0

أوبع١ذ إٌ١زشٚعٓ١

5

ششوخ ؽٍٛاْ ٌألعّٕذ
ششوخ اٌمطبِ١خ
ٌألعّٕذ
ششوخ اٌغ٠ٛظ
ٌألعّٕذ
ششوخ ثٕ ٟع٠ٛف
ٌألعّٕذ
ششوخ اٌؼبِش٠خ
ٌألعّٕذ

7
9
00
00

1
6
4
1
4

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌىٍ١خ
اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌىٍ١خ
اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌىٍ١خ
اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌىٍ١خ
اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌىٍ١خ

اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌىٍ١خ
اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌىٍ١خ
اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌىٍ١خ
اٌغغّ١بد اٌصٍجخ
اٌىٍ١خ
صبٔ ٟأوغ١ذ اٌىجش٠ذ
فٍٛس٠ذ اٌ١ٙذسٚعٓ١
أوبع١ذ إٌ١زشٚعٓ١
صبٔ ٝأوغ١ذ اٌىجش٠ذ

02
04

ششوخ ِصش ثٕ ٝع٠ٛف
ٌألعّٕذ
ششوخ اإلعىٕذس٠خ ٌألعّٕذ
(ر١زبْ)

 1.7.1ادلٕلف احلبىل نهًظبَغ ادلزظهخ ثبنشجكخ انمٕييخ نرطذ اإلَجؼبثبد انظُبػيخ حىت ػبو :1111






رُ صيبدح ػذد ِذاخٓ شرشوبد األعرّٕذ اٌّشرجطىخ ثبٌؾىجىخ اٌمِٛيىخ ٌشفىذ اإلٔجؼبصىبد اٌقىٕبػيخ فى ٝػىبَ 0196
ثٕغىىجخ  %4.54ػىىٓ اٌؼىىبَ اٌغىىبثك  ،0190ؽيىىش ثٍىىغ ػىىذد ِٛالىىغ اٌشفىىذ اٌىىزار ٝثبٌؾىىجىخ (ِٛ )991لىىغ ٌشفىىذ
أجؼبصبد اٌغغيّبد اٌقٍجخ اٌىٍيخ ٌؼذد ( )46خو أزبط ثؼذد ( )09ؽشوخ أعّٕذ.
رُ صيبدح ػىذد ِىذاخٓ شرشوبد األعرّذح اٌّشرجطىخ ثبٌؾىجىخ اٌمِٛيىخ ٌشفىذ اإلٔجؼبصىبد اٌقىٕبػيخ فى ٝػىبَ 0196
ثٕغجخ  %91.91ػٓ اٌؼىبَ اٌغىبثك  ،0190ؽيىش ثٍىغ ػىذد ِٛالىغ اٌشفىذ اٌىزار ٝاٌّزقىٍخ ثبٌؾىجىخ (ِٛ )99لىغ
ٌشفذ أجؼبصبد اٌغغيّبد اٌقٍجخ اٌىٍيخ ٌؼذد ( )1خطٛه أزبط ربثؼخ ٌؼذد ( )6ؽشوبد أعىّذح ٚػىذد (ِٛ )0لىغ
ٌشفذ غبص صبٔ ٝأوغيذ اٌىجشيذ ٌؼذد خط ٝأزبط.
رُ صيبدح ػىذد ِىذاخٓ شرشوبد اٌجزشٚوّ١ب٠ٚربد اٌّشرجطىخ ثبٌؾىجىخ اٌمِٛيىخ ٌشفىذ اإلٔجؼبصىبد اٌقىٕبػيخ فى ٝػىبَ
 0196ثٕغجخ  %911ػٓ اٌؼبَ اٌغبثك  ،0190ؽيش ثٍغ ػذد ِٛالغ اٌشفذ اٌزار ٝاٌّزقٍخ ثبٌؾجىخ (ِٛ )6الىغ
ٌشفذ أجؼبصبد اٌغغيّبد اٌقٍجخ اٌىٍيخ ربثؼخ ٌؼذد ( )6خطٛه أزبط ثؼذد ( )0ؽشوبد ثزشٚويّبٚيبد.
رُ اٌجذء ثشثػ ِؾطبد ر١ٌٛذ اٌم ٜٛاٌىٙشثبئ١خ ؽيش رُ سثو ػذد (ِٛ )9لغ ٌشفذ أوبعيذ إٌيزىشٚعيٓ ثؼىذد ()9
خو أزبط ِٓ ِذاخٓ ِؾطخ اٌغبدط ِٓ اوزٛثش.
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 1.7.1انزظُيف انمبََٕٗ نهشركبد ادلزظهخ ثبنشجكخ انمٕييخ نرطذ اإلَجؼبثبد انظُبػيخ:
رُ رقٕيف ٔمبه اٌشفذ اٌّٛعٛدح ثؾشوبد اٌّزقٍخ ثبٌؾجىخ اٌمِٛيخ ٌشفذ اإلٔجؼبصبد اٌقٕبػيخ هجمب ً ٌٍقٕبػبد ٚأٔٛاع
اٌٍّٛصبد إٌّجؼضٗ وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌغذٚي (.)5-9
جدول ( )5-1الحدود القصوى المنصوص عميها قانونا لإلنبعاثات طبقاً لمصناعات وأنواع المموثات المنبعثه

الصناعة

الحدود القصوى القانونية لإلنبعاثات

المموث

3

 311مميجرام /م  .لممنشأت القائمة قبل 1995

 211مميجرام /م .3لممنشأت القائمة بعد 1995و قبل 2115
 111مميجرام /م .3لممنشأت القائمة بعد 2115و قبل 2111
الجسيمات الصمبة الكمية

 111مميجرام /م 3عيارى لمتوسط ربع ساعة .لممنشأت القائمة
قبل  2111و وفقت أوضاعها

صناعة األسمنت

 51مميجرام /م 3عيارى لمتوسط ربع ساعة .لممنشأت القائمة بعد
2111

صناعة األسمدة النيتروجينية

صناعة األسمدة الفوسفاتية

صناعة البتروكيماويات
محطات توليد القوى الكهربائية

أكاسيد النيتروجين

 611مميجرام /م 3عيارى

أكاسيد الكبريت

 411مميجرام /م 3عيارى

الجسيمات الصمبة الكمية

 111مميجرام /م 3عيارى

الجسيمات الصمبة الكمية

 111مميجرام /م 3عياري
 451مميجرام /م 3عيارى

ثانى أكسيد الكبريت

 1511مميجرام /م3

فموريد الهيدروجين

 5مميجرام /م 3عيارى

الجسيمات الصمبة الكمية

 31مميجرام /م 3عيارى

أكاسيد النيتروجين

 511مميجرام /م 3عيارى

ثانى أكسيد الكبريت

 151مميجرام /م 3عيارى

أكاسيد النيتروجين

 511مميجرام /م 3عيارى

 1.7.1يؤشراد َزبئج انرطذ نهكيبَبد انظُبػيخ ادلررجطّ ثبنشجكخ انمٕييخ نرطذ اإلَجؼبثبد انظـُبػيخ
خالل ػبو :1111

 1.1.7.1شركبد األمسُذ:
ِ .0ذ ٜرٛافك إٔجؼبصبد اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ ِرغ اٌّؼرب١٠ش اٌرٛاسدح ثبٌالئؾرخ اٌزٕف١ز٠رخ ٌٍمربٔ ْٛسلرُ (ٌ )4غرٕخ
ٚ 0994اٌّؼذٌخ ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )9غٕخ  2119ثشأْ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚرزعّٓ:
أ .ثٍغذ ٔغجخ اٌزٛافك ٌ %11.11إلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِٓ ِذاخٓ اٌّقبٔغ اٌز ٝرزجغ اٌؾذ اٌمبٍِٔ 611 ٝٔٛيغشاَ
 6َ/وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌؾىً (.)60-9
ة .ثٍغذ ٔغجخ اٌزٛافكٌ % 11.01إلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِٓ ِذاخٓ اٌّقبٔغ اٌز ٝرزجغ اٌؾذ اٌمبٍِٔ 011 ٝٔٛيغشاَ
ِٛ ٛ٘ 6َ/مؼ ثبٌؾىً (.)66-9
ط .ثٍغذ ٔغجخ اٌزٛافك ٌ %15.65إلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِٓ ِذاخٓ اٌّقبٔغ اٌز ٝرزجغ اٌؾذ اٌمبٍِٔ 911 ٝٔٛيغشاَ
 6َ/وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌؾىً (.)64-9
د .ثٍغذ ٔغجخ اٌزٛافك ٌ %16.91إلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِٓ ِذاخٓ اٌّقبٔغ اٌز ٝرزجغ اٌؾذ اٌمبٍِٔ 911 ٝٔٛيغشاَ
48

ٌّ 6َ/زٛعو سثغ عبػخ وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌؾىً (.)66-9
ٖ .ثٍغىىىذ ٔغىىىجخ اٌزٛافىىىك ٌ %86.46إلٔجؼبصىىىبد اٌقىىىبدسح ِىىىٓ ِىىىذاخٓ اٌّقىىىبٔغ اٌزىىى ٝرزجىىىغ اٌؾىىىذ اٌمىىىبٔ51 ٝٔٛ
ٍِيغشاَ 6َ/وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌؾىً (.)66-9
سًٛاثإلَبؼاثاثانخكرار٘ انخٕزٚغ300يههٛجراو
ٍ انكهٛت انصهبتانج
ٍي
ذاخ
شركاث ي
سًُج
 ٙاأل
 ٙانحذ حخبغ انخ
قإََ
ان

78.64%

18.19%
1.92%
مه أكبر300

1.25%
ً200
مه 101إل

ً300
مه 201إل

انُسبت%

ٗ انحذ300
ص
الَبؼاثاث االق
كؼب يخر
يهٛجراو/ي

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ً100
مه 0إل

كؼب يخر
يهٛجراو/ي

شكل ( )32-1التوزيع التكرارى إلنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من مداخن شركات األسمنت التى تتبع الحد القانونى 311ممميجرام  /م 3خالل عام 2113
سًٛاثإلَبؼاثاثانخكرار٘ انخٕزٚغ200يههٛجراو /و3
ٍ انكهٛت انصهبتانج
ٍي
ذاخ
شركاث ي
سًُج
 ٙاأل
 ٙانحذ حخبغ انخ
قإََ
ان
88.80%

10.40%
0.28%
مه أكبر300

0.52%
ً200
مه 101إل
ً300
مه 201إل
كؼب يخر
يهٛجراو /ي

انُسبت%

ٗ انحذ 200
ص
الَبؼاثاث االق
كؼب يخر
يهٛجراو/ي

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ً100
مه 0إل

شىً ( ) 00-0اٌزٛص٠غ اٌزىشاس ٞإلٔجؼبصبد اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ ِٓ ِذاخٓ ششوبد األعّٕذ اٌز ٟرزجغ اٌؾذ اٌمبٔ١ٍٍِ 211 ٟٔٛغشاَ 0َ /
خالي ػبَ 2100
سًٛاثإلَبؼاثاثانخكرار٘ انخٕزٚغ100يههٛجراو /و3
ٍ انكهٛت انصهبتانج
ٍي
سًُجشركاث يذاخ
 ٙاأل
 ٙانحذ حخبغ انخ
انقإََ
120%
80%
60%

انُ
سبت%

ٗ انحذ100
ص
الَبؼاثاث االق
يهٛجراو/يكؼب يخر

95.35%

100%

40%
0.61%

20%

3.40%

0.64%

0%
مه أكبر300

مه 101إلً200

مه 201إلً300

مه 0إلً100

يهٛجراو /يكؼب يخر

شىً ( )04-0اٌزٛص٠غ اٌزىشاس ٞإلٔجؼبصبد اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ ِٓ ِذاخٓ ششوبد األعّٕذ اٌز ٟرزجغ اٌؾذ اٌمبٔ١ٍٍِ 011 ٟٔٛغشاَ 0َ /
خالي ػبَ 2100

41

ٙ
حذ حخبغ انخ
 ٙان
قإََ
ان

و3
ههٛجراو /
ي
بؼاثاثانخكرار٘ انخٕزٚغ100
سًٛاثإلَ
ج
صهبتان
كهٛت ان
ٍ ان
ٍ ي
ذاخ
اث ي
شرك
ج
سًُ
األ
ظ
س
ًخٕ
ت ربغ ن
ساػ

83.10%

90%
80%

حذ100
ٗ ان
ص
بؼاثاث االق
الَ
خر
ب ي
كؼ
ظ ي
س
ًخٕ
ت ربغ ن
ساػ
هٛجراو/
ي

70%
60%

انُسبت%

50%
40%
30%
20%
11.91%
2.84%
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شىً ( ) 06-0اٌزٛص٠غ اٌزىشاس ٜإلٔجؼبصبد اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ ِٓ ِذاخٓ ششوبد األعّٕذ اٌز ٝرزجغ اٌؾذ اٌمبٔ١ٍٍِ 51 ٝٔٛغشاَ 0َ /
ٌّزٛعػ سثغ عبػخ خالي ػبَ 2100

 .ٚثّمبسٔىىخ ِؼىىذالد رٛافىىك أجؼبصىىبد اٌغغىىيّبد اٌقىىٍجخ اٌىٍيىىخ اٌقىىبدسح ِىىٓ ِىىذاخٓ اٌؾىىشوبد ٌؼىىبِ0190 ٝ
 0196ٚفمذ رالؽع اصديبد فِ ٝؼىذالد اٌزٛافىك خىالي ػىبَ  0196ثبٌّمبسٔىخ ثؼىبَ  ،0190ؽيىش وبٔىذ ٔغىجخ
اٌزٛافك اٌؼبَ خالي ػبَ  0196ؽٛاٌِ %16.68 ٝمبسٔىخ ثٕغىجخ  %15.80خىالي ػىبَ ٚ 0190يشعىغ عىجت
٘زا اإلسرفبع فٔ ٝغجخ اٌزٛافك اٌ ٝصيبدح ػذد ٔمبه اٌشفذ اٌّزقٍخ ثبٌؾجىخ خالي ػبَ  0196ثٕغجخ % 4.54
ِمبسٔخ ثؼبَ .0190
ِ .2ذ ٜرٛافك اإلٔجؼبصبد اٌصبدسح ِٓ ِذاخٓ ششوبد األعّٕذ ِغ اٌؾذٚد اٌمص ٜٛغجمب ٌٍٕطبق اٌغغشاف:ٝ
أ .الشركات الواقعة فى نطاق القاهرة الكبرى:
يمغ فٔ ٝطبق ِٕطمخ اٌمب٘شح اٌىجش ٜػذد (ِ )4قبٔغ إلٔزبط األعّٕذ (اٌمِٛيخ  -هشٖ – ؽٍىٛاْ – اٌمطبِيىخ)ٚ ،ثؼىذ
اعىشاء اٌزؾٍيىىً اإلؽقىىبئٚ ٝاٌزٛصيىغ إٌغىىج ٝإلٔجؼبصىىبد اٌغغىىيّبد اٌقىٍجخ اٌىٍيىىخ اٌقىىبدسح ِىٓ ِىىذاخٕٙب ؽيىىش رجىىيٓ
األر:ٝ
 ثٍغىذ ٔغىجخ اٌزٛافىك ٌ %11.61إلٔجؼبصىبد اٌقىبدسح ِىٓ ِىىذاخٓ خطىٛه اإلٔزىبط اٌزى ٝرزجىغ اٌؾىذ اٌمىىبٔ611 ٝٔٛ
ٍٍِيغشاَ .6َ/
41

 ثٍغىذ ٔغىجخ اٌزٛافىك ٌ %18.00إلٔجؼبصىبد اٌقىبدسح ِىٓ ِىىذاخٓ خطىٛه اإلٔزىبط اٌزى ٝرزجىغ اٌؾىذ اٌمىىبٔ011 ٝٔٛ
ٍٍِيغشاَ .6َ/
ب .الشركات الكائنة فى نطاق محافظة اإلسكندرية:
يمغ فٔ ٝطبق ِؾبفظخ اإلعىٕذسيخ ػذد ( )6ؽشوبد ٌألعىّٕذ (ؽىشوخ اإلعىىٕذسيخ ٌألعىّٕذ  -اٌؼبِشيىخ ٌألعىّٕذ -
اٌؼبِشيخ عيّجٛس)ٚ ،ثؼذ اعشاء اٌزؾٍيً اإلؽقىبئٚ ٝاٌزٛصيىغ إٌغىج ٝإلٔجؼبصىبد األرشثىخ اٌؼبٌمىخ اٌىٍيىخ اٌقىبدسح ِىٓ
ِذاخٕٙب ؽيش رجيٓ األر:ٝ
 ثٍغىذ ٔغىجخ اٌزٛافىك ٌ %14.08إلٔجؼبصىبد اٌقىبدسح ِىٓ ِىىذاخٓ خطىٛه اإلٔزىبط اٌزى ٝرزجىغ اٌؾىذ اٌمىىبٔ611 ٝٔٛ
ٍٍِيغشاَ .6َ/
 ثٍغىذ ٔغىجخ اٌزٛافىك ٌ %16.10إلٔجؼبصىبد اٌقىبدسح ِىٓ ِىىذاخٓ خطىٛه اإلٔزىبط اٌزىي رزجىغ اٌؾىذ اٌمىىبٔٔٛي 011
ٍٍِيغشاَ .6َ/
ج .الشركات الكائنة داخل نطاق محافظات الصعيد:
يمغ فٔ ٝطبق ِؾبفظبد اٌقؼيذ ػذد ( )8ؽشوبد ٌألعّٕذ (ِقش لٕب ِ -قش ثٕ ٝعٛيف – إٌّيب – أعيٛه – ثٕىٝ
عٛيفٚ -اد ٜإٌيً – عٕٛة اٌٛادٚ ، )ٜثؼذ اعشاء اٌزؾٍيً اإلؽقىبئٚ ٝاٌزٛصيىغ إٌغىج ٝإلٔجؼبصىبد األرشثىخ اٌؼبٌمىخ
اٌىٍيخ اٌقبدسح ِٓ ِذاخٕٙب ؽيش رجيٓ األر:ٝ
 ثٍغىذ ٔغىجخ اٌزٛافىك ٌ %11.64إلٔجؼبصىبد اٌقىبدسح ِىٓ ِىىذاخٓ خطىٛه اإلٔزىبط اٌزى ٝرزجىغ اٌؾىذ اٌمىىبٔ611 ٝٔٛ
ٍٍِيغشاَ .6َ/
 ثٍغىىذ ٔغىىجخ اٌزٛافىىك ٌ %14.6إلٔجؼبصىىبد اٌقىىبدسح ِىىٓ ِىىذاخٓ خطىىٛه اإلٔزىىبط اٌز ى ٝرزجىىغ اٌؾىىذ اٌمىىبٔ911 ٝٔٛ
ٍٍِيغشاَ .6َ/
 ثٍغىىذ ٔغىىجخ اٌزٛافىىك ٌ %18.9إلٔجؼبصىىبد اٌقىىبدسح ِىىٓ ِىىذاخٓ خطىىٛه اإلٔزىىبط اٌز ى ٝرزجىىغ اٌؾىىذ اٌمىىبٔ911 ٝٔٛ
ٍٍِيغشاَ ٌّ 6َ/زٛعو سثغ عبػخ.
د .الشركات الكائنة داخل نطاق محافظة السويس:
يمغ فٔ ٝطبق ِؾبفظخ اٌغٛيظ ػىذد ( )4ؽىشوبد ٌألعىّٕذ ٘ٚى( ٝاٌغىٛيظ –الفىبسط  -اٌؼشثيىخ  -اٌغىٛيذٚ ،)ٜثؼىذ
اعشاء اٌزؾٍيً اإلؽقبئٚ ٝاٌزٛصيغ إٌغج ٝإلٔجؼبصبد األرشثخ اٌؼبٌمخ اٌىٍيخ اٌقبدسح ِٓ ِذاخٕٙب ؽيش رجيٓ األر:ٝ
 ثٍغىذ ٔغىجخ اٌزٛافىك ٌ %11.51إلٔجؼبصىبد اٌقىبدسح ِىٓ ِىىذاخٓ خطىٛه اإلٔزىبط اٌزى ٝرزجىغ اٌؾىذ اٌمىىبٔ611 ٝٔٛ
ٍٍِيغشاَ .6َ/
 ثٍغىذ ٔغىجخ اٌزٛافىك ٌ %11.06إلٔجؼبصىبد اٌقىبدسح ِىٓ ِىىذاخٓ خطىٛه اإلٔزىبط اٌزى ٝرزجىغ اٌؾىذ اٌمىىبٔ011 ٝٔٛ
ٍٍِيغشاَ .6َ/
 ثٍغىذ ٔغىجخ اٌزٛافىك ٌ %19.85إلٔجؼبصىبد اٌقىبدسح ِىٓ ِىىذاخٓ خطىٛه اإلٔزىبط اٌزى ٝرزجىغ اٌؾىذ اٌمىىبٔ911 ٝٔٛ
ٍٍِيغشاَ .6َ/
 ثٍغىذ ٔغىجخ اٌزٛافىك ٌ %14,61إلٔجؼبصىبد اٌقىبدسح ِىٓ ِىىذاخٓ خطىٛه اإلٔزىبط اٌزى ٝرزجىغ اٌؾىذ اٌمىىبٔ911 ٝٔٛ
ٍٍِيغشاَ ٌّ 6َ/زٛعو سثغ عبػخ.
 ثٍغىىذ ٔغىىجخ اٌزٛافىىك ٌ %86.46إلٔجؼبصىىبد اٌقىىبدسح ِىىٓ ِىىذاخٓ خطىىٛه اإلٔزىىبط اٌز ى ٝرزجىىغ اٌؾىىذ اٌمىىبٔ51 ٝٔٛ
ٍٍِيغشاَ ٌّ 6َ/زٛعو سثغ عبػخ.
ه .الشركات الكائنة داخل نطاق شبه جزيرة سيناء:
يمىغ فىٔ ٝطىىبق ِؾبفظىىخ عىىيٕبء ػىىذد ( )0ؽىىشوخ ٌألعىىّٕذ (عىىيٕبء اٌشِىىبد - ٜعىىيٕبء األثىىيل)ٚ ،ثؼىىذ اعىىشاء اٌزؾٍيىىً
اإلؽقبئٚ ٝاٌزٛصيغ إٌغج ٝإلٔجؼبصبد األرشثخ اٌؼبٌمخ اٌىٍيخ اٌقبدسح ِٓ ِذاخٕٙب ؽيش رجيٓ األر:ٝ
 ثٍغىذ ٔغىجخ اٌزٛافىك ٌ %11.11إلٔجؼبصىبد اٌقىبدسح ِىٓ ِىىذاخٓ خطىٛه اإلٔزىبط اٌزى ٝرزجىغ اٌؾىذ اٌمىىبٔ011 ٝٔٛ
ٍٍِيغشاَ .6َ/
 ثٍغىذ ٔغىجخ اٌزٛافىك ٌ %15.16إلٔجؼبصىبد اٌقىبدسح ِىٓ ِىىذاخٓ خطىٛه اإلٔزىبط اٌزى ٝرزجىغ اٌؾىذ اٌمىىبٔ911 ٝٔٛ
ٍٍِيغشاَ .6َ/
51

 .0اٌؾًّ اٌج١ئ ٝإلٔجؼبصبد اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ اٌصبدسح ِٓ اٌّذاخٓ ششوبد األعّٕذ:
أ .ثؾغبة أؽّبي اٌزٍٛس إلٔجؼبصبد اٌغغيّبد اٌقٍجخ اٌىٍيىخ اٌقىبدسح ِىٓ ِىذاخٓ اٌّقىبٔغ اٌّشرجطىخ ثبٌؾىجىخ اٌمِٛيىخ
ٌشفذ اإلٔجؼبصبد اٌقٕبػيخ ػٍِ ٝغىز ٜٛاٌغّٛٙسيىخ ٚثٕىبء ػٍى ٝػٍّيىبد اٌزؾٍيىً اإلؽقىبئٌ ٝزٍىه اإلٔجؼبصىبد ،فمىذ
أٚمؾذ إٌزبئظ ِغئٌٛيخ ػذد خّظ ِٓ اٌؾشوبد اٌىجشٌ ٜألعّٕذ (اٌمِٛيخ  -أعيٛه  -هشٖ  -اٌغٛيظ – اٌّقشيخ
 اٌغٛيذ )ٜػٓ  ِٓ %61اعّبٌ ٝاٌؾًّ اٌجيئٌ ٝإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ؽى ٝيؼزجىشٚا ِىٓ أوجىش ِٕزغىيٓ األعىّٕذ ػٍىِٝغز ٜٛاٌغّٛٙسيخ وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌؾىً (. )68-9
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شكل ( )37-1النسبة المئوية لمساهمة الشركات فى أحمال إنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من المداخن خالل عام 2113

ة .وّب رالؽع أْ اإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِٓ ِذاخٓ األفشاْ ثبٌّقبٔغ ِغىئٌٛخ ػىٓ ِ %81ىٓ اعّىبٌ ٝأؽّىبي اٌغغىيّبد
اٌقٍجخ اٌىٍيخ اٌقبدسح ػٓ ِذاخٓ ؽشوبد األعّٕذ خالي ػبَ  0196وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌؾىً (.)61-9
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شىً (ٔ ) 08-0غجخ ِغبّ٘خ اٌّذاخٓ اٌّخزٍفخ ف ٝصٕبػخ األعّٕذ ف ٝأؽّبي إٔجؼبصبد اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ خالي ػبَ
2100

ط .رالؽع أخفبك ٍِؾٛظ ف ٝأؽّبي اإلٔجؼبصبد اٌغغىيّبد اٌقىٍجخ اٌىٍيىخ اٌقىبدسح ِىٓ ِىذاخٓ اٌؾىشوبد ؽيىش وبٔىذ
ٔغجخ اٌزؾغٓ خىالي ػىبَ  0196ػىٓ ػىبَ ٘ 0111ىٚ %01 ٝػىٓ ػىبَ ٘ 0190ى ،%8 ٝؽيىش يؼزجىش رٌىه ِئؽىش
ايغبث ٝثبٌشغُ ِٓ صيبدح ػذد ِذاخٓ اٌز ٝيزُ سفذ٘ب ٚامبفزٙب وٕمبه سفذ رارٌٍ ٝؾجىخ اٌمِٛيىخ ٌشفىذ اإلٔجؼبصىبد
اٌقٕبػيخٚ ،يشعغ رٌه اٌ ٝاٌظشٚف اإللزقبديخ وّب أدٔ ٜمـ اٌٛلٛد اٌ ٝصيبدح ػذد اٌزٛلفبد.

59

 يؤشراد َزبئج انرطذ دلظبَغ األمسذِ خالل :1111
ثٕبء ػٍ ٝػٍّيبد اٌشفذ اٌزار ٝاٌّغزّش ػٍِ ٝذاس  04عبػخ إلٔجؼبصبد اٌغغيّبد اٌقٍجخ اٌىٍيخ اٌقبدسح ِٓ ِذاخٓ
اٌؾشوبد اٌّشرجطخ ثبٌؾجىخ اٌمِٛيخ ٌشفذ اإلٔجؼبصبد اٌقٕبػيخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌغّٛٙسيخ فمذ رُ رمييُ اإلٔجؼبصبد ثٕبء ػٍٝ
أعبط ِذ ٜرٛافك اإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِغ اٌؾذٚد اٌمق ٜٛإٌّقٛؿ ػٍيٗ لبٔٔٛب ً ثبٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌمبٔ ْٛاٌجيئخ سلُ
(ٌ )4غٕخ ٚ 0114اٌّؼذي ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )1غٕخ .0111
 .1مدى توافق اإلنبعاثات الصادرة طبقاً لمحد األقصى المنصوص عميه قانوناً:


بمغت نسبة التوافق  %011إلنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية الصادرة من مداخن خطوط إنتاج شركات األسمدة

والمتصللمة بالشللبكة الموميللة لرصللد اإلنبعاثللات الصللناكية ومللك شللركات موبكللو -حملوان  -أبللو بكبل – الوطنيللة -

اإلسكندرية) كما مو موضح بالشك

.)93-0
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شكل ( )39-1التوزيع التكرارى إلنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من بعض مداخن شركات األسمدة خالل عام 2113



بمغت نسبة التوافق  %39.49إلنبعاثات ثانى أكسليد الكبريلت الصلادرة ملن ملداخن شلركتى السلوي
لألسمدة والمتصمة بالشبكة المومية لرصد اإلنبعاثات الصناكية كما مو موضح بالشك
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شكل ( )41-1التوزيع التكرارى إلنبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من بعض مداخن شركتى (السويس لألسمدة وأبوزعبل لألسمدة) خالل عام2113
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 1.1.7.1يؤشراد َزبئج انرطذ دلظبَغ انجرتٔكيًبٔيبد (أسٕد انكرثٌٕ) خالل :1111
ثٕبء ػٍ ٝػٍّيبد اٌشفذ اٌزار ٝاٌّغزّش ػٍِ ٝذاس  04عبػخ إلٔجؼبصبد اٌغغيّبد اٌقٍجخ اٌىٍيخ اٌقبدسح ِٓ ِذاخٓ
اٌؾشوبد اٌّشرجطخ ثبٌؾجىخ اٌمِٛيخ ٌشفذ اإلٔجؼبصبد اٌقٕبػيخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌغّٛٙسيخ فمذ رُ رمييُ اإلٔجؼبصبد ثٕبء ػٍٝ
أعبط ِذ ٜرٛافك اإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِغ اٌؾذٚد اٌمق ٜٛإٌّقٛؿ ػٍيٙب لبٔٔٛب ً ثبٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌمبٔ ْٛاٌجيئخ سلُ
(ٌ )4غٕخ ٚ 0114اٌّؼذي ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )1غٕخ .0111
ً
ً
 يذٖ رٕافك اإلَجؼبثبد انظبدرح طجمب نهحذ األلظٗ ادلُظٕص ػهيّ لبََٕب:
 .9ثٍغىىذ ٔغىىجخ اٌزٛافىىك  %18.01إلٔجؼبصىىبد اٌغغىىيّبد اٌقىىٍجخ اٌىٍيىىخ اٌقىىبدسح ِىىٓ ِىىذاخٓ خىىو أزىىبط ٚاؽىىذ رىىبثغ
ٌؾشوخ أعٛد اٌىشثٚ ْٛاٌّزقً ثبٌؾجىخ اٌمِٛيخ ٌشفذ اإلٔجؼبصبد اٌقٕبػيخ وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌؾىً (ِ )49-9ىغ
اٌؼٍُ ثؤٔٗ ٌيغذ وبفخ ِذاخٓ اٌؾشوخ ِشرجطخ ثبٌؾجىخ.
سٕد)
انبخرٔكًٛأٚاثشركاثإلَبؼاثاثانخكرار٘ انخٕزٚغ(انكربٌٕ أ
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شكل ( )41-1التوزيع التكرارى إلنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من بعض مداخن شركة أسود الكربون خالل عام 2113

 4.7.1يؤشراد ػبيخ ػٍ إَجؼبثبد انشركبد خالل ػبو :1111

 1.4.7.1يؤشراد َزبئج انرطذ دلظبَغ األمسُذ خالل :1111

 .0اٌزٛص٠غ إٌغج ٝإلٔجؼبصبد اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ:
ثّمبسٔخ ِئؽشاد سفذ اإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ػٓ اٌؾشوبد خالي ػبِ 0196 ٚ 0190 ٝوبٌزبٌ:ٝ
أ .اصديبد فِ ٝؼذالد اٌزٛافك خىالي ػىبَ 0196ثبٌّمبسٔىخ ثؼىبَ  ،0190ؽيىش وبٔىذ ٔغىجخ اٌزٛافىك اٌؼىبَ خىالي ػىبَ
 0196ؽٛاٌي ِ % 16.68مبسٔخ ثٕغجخ  %15.80خالي ػبَ .0190
6
ة .أخفىىبك هفيىىف فىٔ ٝغىىجخ رٛافىىك اٌّقىىبٔغ اٌزى ٝرزجىىغ اٌؾىىذ اٌمىىبٍٍِٔ 611ٝٔٛيغىىشاَِ َ/ىىغ اٌؾىىذٚد اٌمبٔٔٛيىىخ اٌىىٝ
 % 11.11في ػبَ ِ 0196مبسٔخ ثٕغجخ ٌ % 11.64ؼبَ .0190
6
ط .صيبدح فٔ ٝغجخ رٛافك اٌّقبٔغ اٌز ٝرزجغ اٌؾذ اٌمبٍٍِٔ 011 ٝٔٛيغشاَِ َ/غ اٌؾذٚد اٌمبٔٔٛيخ اٌ % 11.10 ٝفىٝ
ػبَ ِ 0190مبسٔخ ثٕغجخ ٌ % 11.65ؼبَ .0190
6
د .أخفبك فٔ ٝغجخ رٛافك اٌّقبٔغ اٌز ٝرزجغ اٌؾذ اٌمبٍٍِٔ 911 ٝٔٛيغشاَِ َ/غ اٌؾذٚد اٌمبٔٔٛيىخ اٌى% 15.65 ٝ
ف ٝػبَ ِ 0196مبسٔخ ثٕغجخ ٌ % 11.16ؼبَ .0190
6
ٖ .أخفبك فٔ ٝغجخ رٛافك اٌّقبٔغ رزجغ اٌؾذ اٌمبٍٍِٔ 911 ٝٔٛيغىشاٌَّ َ/زٛعىو  95دليمىخ ِىغ اٌؾىذٚد اٌمبٔٔٛيىخ
اٌ % 16.91 ٝف ٝػبَ ِ 0196مبسٔخ ثٕغجخ ٌ % 18.10ؼبَ .0190
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 .2أؽّبي اٌغغّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ:
رالؽىىع أخفىىبك ٍِؾىىٛظ فىى ٝأؽّىىبي اإلٔجؼبصىىبد اٌغغىىيّبد اٌقىىٍجخ اٌىٍيىىخ اٌقىىبدسح ِىىٓ ِىىذاخٓ اٌؾىىشوبد خىىالي ػىىبَ
 0196ػٓ أػٛاَ  0190ٚ0199ٚ 0191ٚ 0111ٚ 0111ؽيش يؼزجىش رٌىه ِئؽىش ايغىبث ٝثىبٌشغُ ِىٓ صيىبدح ػىذد
ِذاخٓ اٌز ٝيزُ سفذ٘ب ٚامىبفزٙب وٕمىبه سفىذ رارىٌٍ ٝؾىجىخ اٌمِٛيىخ ٌشفىذ اإلٔجؼبصىبد اٌقىٕبػيخٚ ،يشعىغ رٌىه اٌىٝ
اٌظشٚف اإللزقبديخ ؽيش أدٔ ٜمـ اٌٛلٛد ٌضيبدح ػذد اٌزٛلفبد.

شكل ( )42-1المقارنة بين نسبة أحمال إنبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية خالل أعوام  2118و  2119و
 2111و 2111و 2112و2113

 8.1اإلَجؼبثبد انظبدرح ػٍ ادلخهفبد انسراػيخ :

 1.8.1اإلَجؼبثبد انظبدرح ػٍ حرق لش األرز:

ف ٝاهبس عٛٙد ٚصاسح اٌجيئخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌّخٍفبد اٌضساػيخ ٚخبفىخ رٍىه إٌبرغىخ ػىٓ ِؾقىٛي األسص ( لىؼ األسص) فمىذ
وبْ الثذ ِٓ رمذيش ٚرمييُ ؽغُ ِب يٕزظ ػٕٗ ِٓ ٍِٛصبد أصٕبء ػٍّيبد ؽشلٗ ٌزا فمىذ رىُ رٕفيىز رغشثىخ ػٍّيىخ ٚػٍّيىخ خىالي
ػىىبَ ٌ 0111-0111زمىىذيش ٚاعىىزؾذاس ِؼبِىىً ِقىىش ٜإلٔجؼبصىىبد لىىؼ األسص ف ى ٝؽبٌىىخ ؽشل ىخ ثىىبٌطشق اٌزمٍيذيىىخ ٚرٌىىه
إلعزخذاِٗ ف ٝرمذيش ؽغُ اإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ٚلذ أصّشد اٌغٛٙد اٌؼٍّيخ اٌز ٝرّذ ف٘ ٝزا اإلهبس ثبٌزؼىبِ ْٚىغ اٌغٙىبد
اٌؼٍّيخ اٌّقشيخ ٚاألعٕجيخ ػٓ اعزؾذاس أٚي ِؼبًِ أجؼبس ِقشٌ ٜإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ػىٓ ػٍّيىبد ؽىشق لىؼ األسص
وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌغذٚي سلُ (ٚ ،)8-9لذ رُ رمذيش أؽّبي اإلٔجؼبصبد اٌقبدسح أصٕبء اٌميبَ ثؼٍّيخ ؽشق لؼ األسص ٌىً ِٓ
(أوبعيذ اٌىجشيذ -أوبعيذ إٌيزشٚعيٓ  -اٌغغيّبد اٌؼبٌمخ اٌىٍيخ).
جدول ( )7-1معامل اإلنبعاث لممموثات الصادرة عن حرق قش األرز بالطرق التقميدية
المموث

معامل االنبعاث ( كيموجرام/طن)

الجسيمات العالقة الكمية

11

ثانى أكسيد الكبريت

1‚1685

أكاسيد النيتروجين

1‚419
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 1.8.1حجى اإلخنفبع فٗ احلًم انجيئـٗ دلهٕثـبد اذلـٕاء َزيجـخ انزؼبيـم يـغ لـش األرز فـٗ ػًهيـبد
انزذٔير ٔانكجس ٔاحلذ يٍ ػًهيبد احلرق:

رالؽع أخفبك وّيخ لؼ األسص اٌز ٝرُ اٌزؼبًِ ِؼٙب ف ٝػٍّيبد اٌزذٚيش ٚاٌىجظ خالي ػبَ ٚ 0196اٌز ٝثٍغذ 011
أٌف هٓ فمو ف ٝؽيٓ وبٔذ  690أٌف هٓ خالي ػبَ  0190ثٕغجخ أخفبك ثٍغذ ( % 65وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ف ٝأؽىبي
أسلبَ (ٚ )45 ،44 ،46ثٕبء ػٍ ٝرٌه أخفنذ أؽّبي اٌٍّٛصبد اإلٔجؼبصبد اٌز ٝرُ ِىبفؾزٙب ٌىً ِٓ ( T.S.P-SO2-
 )NO2خالي ٘زا اٌؼبَ ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌغذٚي ( )1-9ؽيش يشعغ رٌه اٌ ٝاٌظشٚف اٌزِ ٝشد
ثٙب اٌجالد ٚاإلٔفالد األِٕ ٝاٌز ٜأد ٜثذٚسح اٌ ٝصيبدح صساػخ ِغبؽبد أوجش ٌّؾقٛي األسص ػٓ اٌّغبؽبد اٌّمشسح
لبٔٔٛب ً ِٓ لجً ٚصاسح اٌشٚ ،ٜاٌز ٜأد ٜثذٚسٖ اٌ ٝصيبدح ٔغجخ لؼ األسص ٚلٍخ ٔغجخ اٌزذٚيش ٚاٌىجظ ٔظشاً ٌّمبِٚخ
األ٘بٌٌٍ ٝؾّالد اٌزفزيؾيخ ثزٍه اٌّؾبفظبد ٚأخفبك ػذد اٌؾشوبد اٌؼبٍِخ فِ ٝغبي رذٚيش ِٚؼبٌغخ لؼ األسص.
جدول  )8-0تقدير إجمالى ألحمال المموثات التى تم خفضها نتيجة التعامل مع قش األرز

العام

كمية قش األرز التى تم
التعامل معها (طن)

كمية الجسيمات العالقة الكمية
التى تم خفضها

كمية ثانى أكاسيد الكبريت التى
تم خفضها

كمية أكاسيد النيتروجين التى تم
خفضها

)T.S.P (ton

)SO2 (ton

)NO2 (ton

2114

61511

615

4

25

2115

71511

715

5

29

2116

78511

785

5

32

2117

116111

1161

7

43

2118

191111

1911

13

78

2119

374111

3741

26

153

2111

611111

6111

41

245

2111

365274

3653

25

149

2112

312111

3121

21

128

2113

211111

2111

14

82
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كمٌة نبعاثات الجسٌمات الصلبة الكلٌة التً تم تجن

األرز

نبعاث ا من خالل التعامل مع

الكمٌة بالطن
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شكل ( )43-1كمية إنخفاض الحمل البيئى لمجسيمات العالقة ( )TSPبالطن نتيجة التعامل مع قش األرز
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شكل ( )44-1كمية إنخفاض الحمل البيئيى لثانى أكسيد الكبريت ( )SO2بالطن نتيجة التعامل مع قش األرز

كمٌة نبعاثات أكاسٌد النٌتروجٌن ( )NOxالتى تم تجن
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شكل ( )45-1كمية إنخفاض الحمل البيئى ألكاسيد النيتروجين ( )NOxبالطن نتيجة التعامل مع قش األرز

َٕ 9.1ثبد رهٕس اذلٕاء احلبد خالل ػبو 1111
رؼزجش ٔٛثبد رٍٛس اٌٛٙاء اٌؾبدح ِٓ اٌّؾبوً اٌّضِٕخ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌؼبٌّ ٚ ٝاٌز ٝرؾذس خالي أٚلبد ِخزٍفخ خالي
اٌؼبَٚ ،اٌز ٝيشرجو ؽذٚصٙب فِ ٝقش خالي فقً اٌخشيف فيّب ثؼذ أزٙبء ِٛعُ ؽقبد صساػبد األسص ثّٕبهك اٌذٌزب
56

ٌٚغٛء اٌّضاسػيٓ ٌٍزخٍـ ِٓ ِخٍفبد رٍه اٌّؾبفيً ػٓ هشيك اٌؾشق اٌّىؾٛفِ ،ب أع ُٙف ٝاسرفبع ٔغت اٌزٍٛس
ثغّبء اٌذٌزب ِغ اٌشيبػ اٌغبئذح ف٘ ٝزا اٌزٛليذ ِٓ اٌؼبَ ٚاٌز ٝرزغٗ ػبدح ٔؾ ٛعّبء اٌمب٘شح اٌىجشِ ٜؾٍّخ ثزٍه
اٌٍّٛصبد.
ٚثذأد رٍه اٌظب٘شح ٚاٌز ٝيطٍك ػٍيٙب (اٌغؾبثخ اٌغٛداء) وظب٘شح ِضِٕخ ثبٌمب٘شح اٌىجشِٕ ٜز ػبَ  9111خالي فقً
اٌخشيف ِبدفغ اٌغٙبد اٌّؼٕيخ ثٕٛػيخ اٌٛٙاء اٌ ٝاٌؼًّ ػٍ ٝدساعخ ٘زٖ اٌظب٘شح ٌٛمغ اٌؾٍٛي ٌّٛاعٙزٙبٚ ،لذ أوذد
عّيغ اٌذساعبد ٌٍّشاوض اٌجؾضيخ اٌّخزٍفخ ٚاٌخجشاء ثغٙبص ؽئ ْٛاٌجيئخ أْ أعجبة ؽذٚس رٍه اٌظب٘شح يشعغ اٌ ٝػذح
ػٛاًِ أعبعيخ ٘:ٝ
 1.9.1انؼٕايم اجلٕيخ ٔحبالد اإلَمالة احلرارٖ
ٚرفغش ٘زٖ اٌؼٛاًِ ثؾذٚس رمٍـ ف ٝاٌطجمـــخ اٌٛٙائيخ اٌؾــبٍِخ ٌٍٍّٛصـبد اٌِ ٝغـزٛيبد دٔيب رقً اٌ ٝألـــً ِٓ 51
ِزش فٛق عـطؼ األسك ،ثغبٔت اعزمشاس ِؼبِالد رمٍت اٌشيبػ ٚارغب٘برٙب ِٓ اٌغٙبد اٌؾّـبٌيخ ٚاٌؾّبٌيخ اٌؾشليخ اٌٝ
عٕٛثيخ ٚاٌغٕٛثيخ اٌغشثيخ ٚ ،صيـبدح ٔغت اٌشهـٛثخ ٌزقً اٌِ ٝؼذالد ِشرفؼخ عذاً خالي ثؼل األٚلبد.
 1.9.1انطجيؼخ اجلغرافيخ
رغبُ٘ اٌطجيؼخ اٌغغشافيخ ثؾىً ِجبؽش وؼبًِ ِغبػذ ف ٝاإلؽغبط ثٙزٖ إٌٛثبد ثؾىً ٚامؼ ف ٝالٍيُ اٌمب٘شح اٌىجشٜ
ؽيش رمغ ِؾبفظبد اٌمب٘شح ٚاٌغيضح  ٚاٌمٍيٛثيخ  ٚؽٍٛاْ فِٕ ٝخفل ِغزطيً ػٍ ٝعبٔج ٝإٌيً يّزذ ِٓ ؽــجشا ؽّبالً
اٌ ٝؽٍٛاْ عٕٛثب ً  ،ؽيش يغبػذ ٘زا اٌٛمغ اٌغغشاف ٝف ٝرؤصيش إٌّخفل اٌغ ٜٛاٌمبئُ ف ٝؽيٕٗ وّقت ٌٍشيبػ اٌّؾٍّخ
ثبٌٍّٛصبد إٌـبرغخ ِٓ األٔؾطخ اٌجؾشيخ اٌّخزٍفخ ٚرئد ٜاٌي صيبدح اإلؽغبط ثزٍه إٌٛثبد خبفخ ػٕذ أخفبك اسرفبع
هجمخ اٌخٍو.
وبدراسة وتحميل مؤشرات نوعية الهواء لنتائج الرصد خالل فترة الخريف (سبتمبر – نوفمبر  )2113فقد تبين األ تى:
ً
أٔال :يُطمخ انمبْرح انكربٖ
يزنؼ ٚعٛد رؾغٓ ٔغج ٝفِ ٝزٛعو رشويض اٌغغيّبد اٌؼبٌمخ اٌقذسيخ فٛ٘ ٝاء اٌمــب٘شح اٌىجش ٜخالي رٍه اٌفزشح ِٓ
ػبَ ِ 0196مبسٔخ ثؼبِ 0190 ٚ 0111 ٝعذٚي (ٚ )1-9ؽىً (.)46-9
جدول ( )9-1مقارنة متوسطات التركيزات لمجسيمات العالقة بالقاهرة الكبرى خالل فترة نوبات التموث الحادة لعام  2113مع نتائج الرصد بأعوام 2112 -2119
المحطة
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-
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-
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-
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نسبة اإلختالف بين
عامى
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اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ
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مقارنة المتوسط العام لتركٌزات الجسٌمات العالقة ذات القطر أ ل من  10مٌكرون خالل الفترة من  1سبتمبر  15 -نوفمبر لعام  2013مقارنة بعامً
 2009و  2012بمناطق القاهرة الكبرى
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شكل ( )46-1مقارنة متوسطات التركيزات لمجسيمات العالقة بالقاهرة الكبرى خالل فترة نوبات التموث الحادة لعام  2113مع نتائج الرصد بأعوام -2119
2112
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

 أٚمؾذ ٔزبئظ سفذ ٔٛػيخ اٌٛٙاء ثّٕبهك اٌمب٘شح اٌىجش ٜػٍِ ٝذاس فزشح ٔٛثبد رٍٛس اٌٛٙاء اٌؾبدح ِٓ ػبَ
ٚ ،0196عٛد رٕبعت ثيٓ ػذد أيبَ رغبٚص اٌّزٛعطبد ٌٍّؼيبس اٌيِ ِٝٛغ اٌّزٛعطبد اٌؼبِخ ٌٍزشويضاد ِمبسٔخ
ثبألػٛاَ اٌغبثمخ ؽىً (.)48-9
مقارنة عدد األٌ ام التً تجاوزت فٌ ا التركٌزات الجسٌمات العالقة ذات ال قطر أ ل من  10مٌكرون الحد األ صى كمتوسط ٌومً ( 150مٌكروج رام/م )3خالل
ال فترة من  1سبتمبر  15 -نوفمبر لعام  2013مقارنة بعامً  2009و  2012بمناطق ال قاهرة الكبرى
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شكل ( )47-1مقارنة عدد أيام التجاوز لمحد األقصى المسموح به قانوناً خالل فترة نوبات التموث الحادة لعام  2113مع نتائج الرصد بأعوام (-2119
 )2112بالقاهرة الكبرى

اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

ً
ثبَيب :يُطمخ انذنزب
 يزنؼ ٚعٛد رؾغٓ وجيش فىٔ ٝزىبئظ اٌشفىذ عىذٚي ( )91-9خىالي ػىبَ ِ 0196مبسٔىخ ثٕزىبئظ اٌشفىذ ثىؤػٛاَ ٚ 0111
 0190وّب ف ٝؽىً ()41-9

51

جدول ( )11-1مقارنة متوسطات التركيزات لمجسيمات العالقة بالدلتا خالل فترة نوبات التموث الحادة لعام  2113مع نتائج الرصد بأعوام 2112 -2119
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دمياط

المحمة الكبرى

المنصورة

قها

شبين الكوم

المتوسط العام

التركيز (ميكروجرام/م)3
2119

-

-

-

339

-

221

281

2112

142

96

57

216

194

159

142

2113

155

151

71

182

121

131

135

%41

%52

%46

نسبة اإلختالف بين عامى 2113-2119

مقارنة المتوسط العام لتركٌزات ال جسٌمات العالقة ذات ال قطر أ ل من  10مٌكرون خالل ال فترة من  1سبتمبر  15 -ن وفمبر لعام  2013مقارنة بعامً
 2009و  2012بمناطق ال دلتا
يٛكرٔجراو انخركٛس/و3
400
2009
2013

2012

350
300
250

يٛكرٔجراو /و3
حذ150
ٗ ان
ص
سظ األق
 ٙنهًخٕ
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شكل ( )48-1مقارنة متوسطات التركيزات لمجسيمات العالقة بالدلتا خالل فترة نوبات التموث الحادة لعام  2112مع نتائج الرصد بأعوام 2112 -2119
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

 وّب أٚمؾذ ٔزبئظ اٌشفذ ثّٕبهك اٌذٌزب ػٍِ ٝذاس فزشح ٔٛثبد رٍٛس اٌٛٙاء اٌؾبدح ِٓ ػبَ ٚ 0196ثبٌّمبسٔىخ ثىبألػٛاَ
اٌغىىبثمخ ،رجىىبيٓ ٔغىىت اٌزغىىبٚص ٌٍّزٛعىىطبد ٌٍّؼيىىبس اٌيىى ِٝٛػٍىىِ ٝىىذاس األيىىبَ اٌز ى ٝرىىُ ؽىىذس ثٙىىب رغىىبٚص ٌٍؾىىذ األلقىىٝ
اٌّغّٛػ ثٗ لبٔٔٛب ً ؽىً (.)41-9
مقارنة عدد األٌ ام ال تً تجاوزت فٌ ا ال تركٌزات ال جسٌمات العالقة ذات ال قطر أ ل من  10مٌكرون ال حد األ صى كمتوسط ٌ ومً ( 150مٌكروج رام/م )3خالل
ال فترة من  1سبتمبر  15 -ن وفمبر لعام  2013مقارنة بعامً  2009و  2012بمناطق الدلتا
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يٛكرٔج
70

2009
2013

2012

61
57

60

56

50
42

40

40
32

32

30

25
19

20
14
10

10
3
0

0

2

0

0

0

0
كفر الزٌات

المحلة الكبرى

قها

دمٌاط

المنصورة

شبٌن الكوم

شكل ( )49-1مقارنة عدد أيام التجاوز لمحد األقصى المسموح به قانوناً خالل فترة نوبات التموث الحادة لعام  2113مع نتائج الرصد بأعوام ()2112 -2119
بمناطق الدلتا

اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ
51

ًحطت
ان

 1.9.1يمبرَخ َست رٕافك يزٕسطبد انرتكيس يغ ادلؼيبر انيٕيٗ ثبنمبٌَٕ خالل فرتح رهٕس اذلٕاء

احلبدح ثبنمبْرح انكربٖ ٔانذنزب ألػٕاو  1111-1119يغ َزبئج انرطذ نؼبو 1111
ثّمبسٔخ ٔغت رٛافك اٌّزٛعطبد اٌيِٛيخ ِغ اٌؾذ اٌّغّٛػ ثىٗ لبٔٔٛىب ً ِ 951يىشٚعىشاَ 6َ/ػٍىِ ٝىذاس األػىٛاَ ٚ0111
 ، 0196ٚ 0190وبٔذ ٔغجخ اٌزٛافك ِغ اٌّؼيىبس ثبٌمىب٘شح اٌىجىشٚ ٜاٌىذٌزب فى ٝؽىذٚد ( )%84-61ػٍى ٝاٌزشريىت خىالي
ػبَ  ، 0196ثٕغجخ صيبدح ف ٝاٌّزٛعو اٌؼبَ لبسثذ  %6ثبٌمب٘شح اٌىجش %66 ٚ ،ٜثّٕبهك اٌىذٌزب ِمبسٔىخ ثؼىبَ األعىبط
 0111وّب ف ٝاٌؾىً (.)51-9
مقارنة نس التوافق مع المعٌار الٌومً بالقانون على مدار الفترة عام  2013مع األعوام 2012 - 2009
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شكل ( )51-1مقارنة نسب توافق متوسطات التركيز مع المعيار اليومى بالقانون خالل فترة نوبات التموث الحادة لعام 2112
بأعوام ( )2111 -2119بالقاهرة الكبرى والدلتا بمناطق الدلتا

اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

 11.1اإلَجؼبثبد انظبدرح ػٍ ػٕادو ادلركجبد
 .9أد ٜوً ِٓ إٌّ ٛاٌغىبٔٚ ٝؽشوخ اٌزّٕيخ اإللزقبديخ ٚصيبدح أػذاد اٌّشوجبد خالي اٌغٕٛاد األخيشح اٌ ٝصيبدح
أؽّبي رٍٛس اٌٛٙاء فِ ٝقش ثقفخ ػبِخ ٚالٍيُ اٌمب٘شح اٌىجش ٜثقفخ خبفخ ثبٌؼذيذ ِٓ اٌٍّٛصبدٚ ،رؼذ اإلٔجؼبصبد
اٌقبدسح ِٓ ػٛادَ اٌّشوجبد ِٓ أوضش أٔٛاع اٌزٍٛس اٌز ٝرئصش ثؾىً ِجبؽش ػٍ ٝوً ِٓ إٌظبَ اٌجيئ ٝاٌّؾيو
ٛٔٚػيخ اٌٛٙاء ٚاٌقؾخ اٌؼبِخ ٌٍّٛاهٕيٓ٘ ،زا ثبإلمبفخ اٌ ٝاٌزؤصيشاد اٌغيش ِجبؽشح ػٍ ٝإٌظبَ إٌّبخ ٝاٌؼبٌّٝ
ِٚب يزجغ رٌه ِٓ ؽذٚس ظب٘شح اإلؽزجبط اٌؾشاس ٜاٌز ٝرضيذ ِٓ ؽشاسح اٌىشح األسميخ.
 .0ثٍغذ أػذاد اٌّشوجبد اٌّشخقخ ف ٝعّٛٙسيخ ِقش اٌؼشثيخ خالي ػبَ  0196اٌ ٝؽٛاٌٍِ 8 ٝيِ ْٛشوجخ ِمبسٔخ
ثؾٛاٌٍِ 6.6 ٝيِ ْٛشوجخ ػبَ  0190أ ٜثّؼذي صيبدح ثٍغ ؽٛاٌٍِ 1.4 ٝيِ ْٛشوجخ ػٓ اٌؼبَ اٌّبم ٝوّب ٘ٛ
ِٛمؼ ثبٌؾىً سلُ (ٚ ، )59-9لذ أدد اٌضيبدح في أػذاد اٌّشوجبد ِغ اٌىضبفخ اٌغىبٔيخ اٌؼبٌيخ اٌ ٝظٛٙس اخزٕبلبد
ِشٚسيخ ؽذيذح ٚأخفبك ٌّزٛعو عشػخ اٌّشوجخ ثبٌؾٛاسع ٚاٌّيبديٓ ٚػٍ ٝاٌطشق اٌغشيؼخٚ ،ثبٌزبٌ ٝصيبدح وّيخ
اٌغبصاد إٌّجؼضخ ِٓ ػٛادَ اٌّشوجبد ٚاٌز ٝرزٛلف ثذٚس٘ب ػٍ ٝوفبءح اٌّشوجخ ٚػّش٘ب اإلفزشامٚ ٝظشٚف
اٌزؾغيً ٚأعٍٛة فيبٔخ اٌّؾشن.
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زٌادة العدد الكلً للمركبات المرخصة فً مصر خالل الفترة ()3102-7002
) 7ملٌون مركبة(
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شكل ( )51-1يوضح زيادة العدد الكمى لممركبات المرخصة بجميع المحافظات المصرية
اٌّصذسٚ :صاسح اٌذاخٍ١خ – اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّشٚس

 .6ثٍغذ أػذاد اٌّشوجبد اٌخبفخ (اٌّالو )ٝاٌّشخقخ ثغّيغ اٌّؾبفظبد اٌّقشيخ ؽز ٝػبَ  0196اٌ ٝؽٛاٌي6.5 ٝ
ٍِيِ ْٛشوجخ  ٝ٘ٚرّضً اٌؼذد األوجش ِٓ اعّبٌ ٝأػذاد اٌّشوجبد اٌّشخقخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌغّٛٙسيخ ،رٍيٙب
اٌذساعبد إٌبسيخ ؽيش يقً ػذد٘ب اٌٍِ 9.1 ٝي ْٛدساعخ ،صُ ِشوجبد إٌمً ؽيش يقً ػذد٘ب اٌٍِ ٝيِ ْٛشوجخ
ٔمً ،صُ ِشوجبد األعشح (اٌزبوغي – اٌّيىشٚثبؿ) ؽيش يقً ػذد٘ب اٌٍِ 1.6 ٝيِ ْٛشوجخ أعشحٚ ،أخيشاً
األرٛثيغبد ؽيش يقً ػذد٘ب اٌٍِ 1.9 ٝي ْٛأرٛثيظ وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌؾىً سلُ (.)50-9
أعداد المركبات المرخصة طبقا ً لنوع الترخٌص بجمٌع المحافظات اال مصرٌة
)ملٌون مركبة(
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شكل ( )52-1أعداد المركبات المرخصة بجميع المحافظات المصرية طبقاً لنوع الترخيص
اٌّصذسٚ :صاسح اٌذاخٍ١خ – اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّشٚس

ٔ .4غجخ اٌّشوجبد اٌخبفخ (اٌّالو )ٝرقً اٌِ %51 ٝمبسٔخ ثجبل ٝاٌّشوجبد وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌؾىً سلُ (،)56-9
٘ٚزٖ األػذاد اٌىجيشح ِٓ اٌّشوجبد اٌّالو ٝاٌز ٝرغٛة ؽٛاسع اٌمب٘شح اٌىجش ٜلذ أدد اٌ ٝصيبدح وً ِٓ ؽذح
اإلخزٕبلبد اٌّشٚسيخ ثبإلمبفخ اٌ ٝاعزٙالن وّيبد وجيشح ِٓ اٌٛلٛد اٌزمٍيذ ٜف ٝظً اٌظشٚف اإللزقبديخ اٌؾبٌيخ
اٌز ٝرّش ثٙب اٌجالد.
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عدد المركبات المالكً بالنسبة للمركبات المرخصة األخرى عام 3102/ 2102
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شكل ( )53-1يوضح عدد المركبات المالكى بالنسبة لعدد المركبات المرخصة عمى مستوى الجمهورية
اٌّصذسٚ :صاسح اٌذاخٍ١خ – اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّشٚس

 .5اْ اٌضيبدح اٌّطشدح ف ٝأػذاد اٌّشوجبد اٌّشخقخ ٚاٌز ٝرقً اٌٍِ 8 ٝيِ ْٛشوجخ ثغّيغ اٌّؾبفظبد اٌّقشيخ
ٍِ 6.0ٚيِ ْٛشوجخ داخً الٍيُ اٌمب٘شح اٌىجش ٜلذ أدد اٌ ٝأزؼبػ عٛق اٌغيبساد اٌّقشيخ ِٓ خالي اسرفبع
ِجيؼبد اٌغيبساد ثغّيغ فئبرٙب ٚرٕبفظ اٌؾشوبد اٌؼبٌّيخ ٌفزؼ أعٛاق عذيذح ٌّٕزغبرٙب فِ ٝقش ،اال أٔٙب أظٙشد
اٌؾبعخ اٌٍّؾخ اٌ ٝأّ٘يخ اٌزٛعٗ ٔؾ ٛإٌمً األخنش اٌّغزذاَ ٚرؾغيغ اعزخذاَ ٚعبئً إٌمً اٌغّبػٌٍ ٝشوبة
ثبإلمبفخ اٌٚ ٝمغ اٌخطو ٚاٌغيبعبد داخً اٌّذْ اٌّضدؽّخ ٚوزٌه ػٕذ أؾبء اٌّذْ اٌغذيذحٚ ،رٌه ٌزخفيف ؽذح
اإلخزٕبلبد اٌّشٚسيخ ِٚب يٕزظ ػٕٙب ِٓ اسرفبع ف ٝدسعبد اٌؾشاسح ٚوزٌه ِؼذالد اٌزٍٛس.
ٚ .6ف ٝظً صيبدح اإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِٓ اٌّشوجبد فبْ ٚصاسح اٌجيئخ رم َٛثزٕفيز اٌؼذيذ ِٓ اٌجشاِظ اٌز ِٓ ٝؽؤٔٙب
خفل اٌزٍٛس إٌبرظ ػٓ ٘زا اٌّقذس ٚرٌه ثبٌزؼبِ ْٚغ اٌغٙبد اٌّؼٕيخ ِٓٚ ،اٌجشاِظ اٌز ٝرُ رٕفيز٘ب ٌٍؾذ ِٓ
اٌزٍٛس إٌبرظ ِٓ ػٛادَ اٌّشوجبد.
 1.11.1يشرٔع إسزذايخ انُمم فٗ يظر
 .9رُ اٌجذء ف ٝرٕفيز ٘زا اٌّؾشٚع ِٕز ػبَ  0111ثبٌزؼبِ ْٚغ وً ِٓ ثشٔبِظ األُِ اٌّزؾذح اإلّٔبئ)UNDP( ٝ
ِٚشفك اٌجيئخ اٌؼبٌّ ،)GEF( ٝثٙذف اػبدح رخطيو ِٕظِٛخ إٌمً فِ ٝقش ٌخفل اإلٔجؼبصبد اٌٍّٛصخ ٌٍٛٙاء ِٓ
٘زا اٌمطبع ٚسفغ وفبءح اعزٙالن اٌٛلٛد ثٗ ،ثبإلمبفخ اٌ ٝرؾغيغ اعزخذاَ ٚعبئً إٌمً اٌغّبػٚ ٝسفغ وفبءرٙب
ٚرؾميك أغيبة ٌٍّشٚس ػٍ ٝثؼل اٌّؾبٚس اٌٙبِخ.
ٚ .0يزنّٓ رٕفيز اٌّؾشٚع اٌّىٔٛبد اٌخّغخ األريخ ؽيش يّضً وً ِىِ ْٛؾشٚع رغشيج ٝلبئُ ثزارٗ:
أ .أؾبء خطٛه أرىٛثيظ ؽذيضىخ ِشرفؼىخ اٌّغىز ٜٛيمى َٛثزؾىغيٍٙب اٌمطىبع اٌخىبؿ ٌىشثو اٌّىذْ اٌغذيىذح ( 6أوزىٛثش –
اٌؾىىيخ صايىىذ) ثىىبٌخو اٌضىىبٌّٔ ٝزىىش ٚاألٔفىىبق ٚ ،رٌىىه ٌزخفيىىف ؽىىذح اإلخزٕبلىىبد اٌّشٚسيىىخ ٚرمٍيىىً اعىىزخذاَ اٌغىىيبساد
اٌخبفخ.
ٚ لذ رُ اإلٔزٙبء ِٓ اػذاد عّيغ اٌزقّيّبد اٌخبفخ ثخطٛه األرٛثيغبد اٌغذيذح ٚوزٌه اٌغشاعىبد ٚاٌّٛالىف
إٌٙبئيخ ِٚؾطىبد األرٛثيغىبد فىِ ٝىذْ  6أوزىٛثش ٚاٌؾىيخ صايىذ ِ ،ىٓ خىالي اعىشاء صيىبساد ِيذأيىخ فى ٝرٍىه
اٌّذْ ٌؼًّ اٌشفغ اٌّغبؽٌٍّٛ ٝالغ اٌّمزشؽخ.
 وّب رُ اإلٔزٙبء ِٓ اػذاد ِزطٍجبد اٌزؾغيً ٚاٌّزطٍجىبد اٌفٕيىخ ٌألرٛثيغىبد اٌغذيىذح ٚاػىذاد اٌّغىبساد إٌٙبئيىخ
ٌخطٛه األرٛثيغبد.
 رُ رٛليغ ثشٚرٛوىٛي رؼىب ْٚثىيٓ األسثىغ عٙىبد اٌّؼٕيىخ ثزٕفيىز اٌّؾىشٚع ٘ٚى ٝعٙىبص ؽىئ ْٛاٌجيئىخِٚ ،ؾبفظىخ
اٌغيضح٘ٚ ،يئخ اٌّغزّؼبد اٌؼّشأيخ اٌغذيذح ثٛصاسح اإلعىبْ ٚاٌّشافك ٚاٌزّٕيخ اٌؼّشأيخ ٚ ،اٌؾشوخ اٌّقشيخ
إلداسح ٚرؾغيً ِزش ٚاألٔفبق ثٛصاسح إٌمً.
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 يزُ ؽبٌيب ً هشػ ِٕبلقخ دٌٚيخ ٌٍّغزضّشيٓ ِٓ داخً ٚخبسط ِقش ٌزّٛيً ٚرؾغيً خطٛه األرٛثيظ.
أؾبء ِغبساد ٌٍّؾبح ٚاٌذساعبد ثّذيٕز ٝاٌفيىٚ َٛؽىجيٓ اٌىى َٛثّؾبفظىبد اٌفيىٚ َٛإٌّٛفيىخ ٌزؾىغيغ ٘ىزٖ اٌٛعىيٍخ
اٌقذيمخ ٌٍجيئخ ٚرؾغيغ فٕبػخ رغّيغ ٚثيغ ٚافالػ اٌذساعبد ثزٍه إٌّبهك.
 رُ اٌزٕغيك ِغ اٌغبدح اٌّؾبفظيٓ ٚاٌغبدح اٌّغئٌٛيٓ ف ٝرٍه اٌّؾبفظبد ٌزٕفيز اٌّؾىشٚع  ،وّىب رىُ اإلٔزٙىبء ِىٓ
اػذاد وشاعخ اٌؾشٚه ٚاٌّٛاففبد اٌفٕيخ اٌخبفخ ثزٕفيز أػّبي اٌزطٛيش ٚاإلسرمبء اٌؼّشأىٌّ ٝغىبساد اٌّؾىبح
ٚاٌذساعبد ثٙزٖ اٌّؾبفظبد.
 رُ اإلرفبق ثيٓ اداسح اٌّؾشٚع ٚثشٔبِظ إٌّؼ اٌقغيشح ػٍ ٝرّٛيً اٌجشٔىبِظ ٌؼىذد ِىٓ اٌّؾىشٚػبد اٌقىغيشح
اٌّمذِخ ِٓ اٌغّؼيبد إٌؾطخ ثزٍه اٌّؾبفظىبدٚ ،اٌزى ٝرزنىّٓ رٕفيىز ػىذد ِىٓ األٔؾىطخ اٌّشرجطىخ ثبٌّؾىشٚع
إلٔؾبء ؽجىخ ِغبساد إِٔخ ٌٍّؾبح ٚاٌذساعبد.
 رُ اٌزٕغيك ِغ اٌغّؼيبد األٍ٘يخ ٚثشٔبِظ إٌّؼ اٌقغيشح ٌجؾىش عىجً اٌزؼىب ْٚاٌّؾىزشن فى ٝرٕفيىز ؽٍّىخ ٌٕؾىش
صمبفخ اعزخذاَ اٌذساعبد ثذالً ِٓ اٌّٛرٛعيىالد ٚاٌزٛن رٛن ٚٚعبئً إٌمً األخش.ٜ
اػبدح رٕظيُ خذِبد أزظبس اٌغيبساد ثٛعو اٌّذيٕخ ثبٌمب٘شح ِغ سثو اٌغشاعبد ثؾجىخ ِزطٛسح ٌىإلداسح ٚاٌزؾىغيً
ٚ ،رٌه ٌزمٍيً ػىذد اٌغىيبساد اٌّٛعىٛدح ثبٌؾىٛاسع ٚاٌّيىبديٓ ٚرؾىغيغ اإلٔزظىبس فى ٝعشاعىبد فىٛق ٚرؾىذ عىطؼ
األسك خبسط ٚعىو اٌّذيٕىخ ِ ،ىغ رىٛفيش خذِىخ ٔمىً ِغبٔيىخ ثٛاعىطخ اٌّيىشٚثبفىبد رمى َٛثٕمىً األفىشاد ِىٓ ٘ىزٖ
اٌغشاعبد اٌٚ ٝعو اٌّذيٕخ أ ٚألشة ِؾطخ ٌّزش ٚاألٔفبق.
 رىىُ اٌزٕغىىيك ثىىيٓ اداسح اٌّؾىىشٚع ٚاٌّىىذيش اٌزٕفيىىزٌّ ٜىزىىت ٕ٘ذعىىخ ٚرخطىىيو اٌّىىشٚس ثّؾبفظىىخ اٌمىىب٘شح ٌزٕفيىىز
ِؾشٚع ٌزقّيُ ٚرٛسيذ ٚرشويت ٚفيبٔخ اؽبساد اٌىزشٔٚيخ ِزغيشح اٌشعبئً ( )VMSإلػطبء ِؼٍِٛبد ػٓ
رٛافش أِبوٓ اإلٔزظبس ف ٝاٌغشاعبد ثّٕطمخ ٚعو اٌّذيٕخ ثّؾبفظخ اٌمب٘شح  ،ؽيش رىُ رغىٍيُ اٌّؾبفظىخ وشاعىخ
اٌؾشٚه اٌّشعؼيخ ٚاٌّٛاففبد اٌخبفخ ثبٌّؾشٚع.
 لبِذ ِؾبفظخ اٌمب٘شح ثطشػ ِٕبلقخ دٌٚيخ ٌزٕفيز اٌّؾشٚع ٚعبس ٜاٌزؼبلذ ِغ اٌؾشوخ اٌفبئضح ف ٝإٌّبلقخ.
 يزُ ؽبٌيب ً رٛليغ ثشرٛوٛي رؼب ْٚثيٓ ِؾبفظىخ اٌمىب٘شح ٚٚصاسح اٌذٌٚىخ ٌؾىئ ْٛاٌجيئىخ ٌزٕفيىز ٘ىزا اٌّؾىشٚع ؽيىش
يزنّٓ اٌجشرٛوٛي ثيبْ ثؤٔؾطخ اٌّؾشٚع ٚاٌفٛائذ اٌّزٛلؼخ ٚٚرؾذيذ ِغئٌٛيبد وً عٙخ.
رؾغيٓ وفىبءح اعىزٙالن اٌٛلىٛد ثمطىبع إٌمىًٚ ،اداسح ٚرؾىغيً ؽىبؽٕبد اٌجنىبئغ ػٍى ٝاٌطىشق اٌشئيغىيخ ِىٓ خىالي
رؾغيغ أؾبء ِؾطبد رجبدٌيخ ٌٍجنبئغ ػٍ ٝأهشاف اٌّذْ ،يزُ فيٙب رفشيىغ ؽّىٛالد اٌؾىبؽٕبد اٌىجيىشح ٔٚمٍٙىب اٌىٝ
داخً اٌّذْ ِٓ خالي عيبساد ٔمً فغيشح ٌٍؾذ ِٓ عيش اٌٍٛسيبد اٌىجيشح داخً اٌّذْ.
 رُ اػذاد رمشيىش ػىٓ إٌزىبئظ ٚاٌزٛفىيبد اٌزى ٝرىُ اٌٛفىٛي اٌيٙىب فى ٝاٌذساعىبد اٌغىبثمخ خىالي اٌفزىشح ِىٓ ػىبَ
 0111اٌىىٌ 0190 ٝزطىىٛيش ػٍّيىىخ ٔمىىً اٌجنىىبئغ ػٍىى ٝاٌّغىىز ٜٛاٌمىى ِٝٛػٍىى ٝاٌطىىشق ٚاٌغىىىخ اٌؾذيىىذ ٚإٌمىىً
إٌٙش.ٜ
 رُ اػذاد دساعخ اؽقبئيخ ػٓ ِشوجبد إٌمىً ثؤٔٛاػٙىب فىِ ٝقىش ثبٌزؼىبِ ْٚىغ اإلداسح اٌؼبِىخ ٌٍّىشٚس ثىٛصاسح
اٌذاخٍيخ ،ؽيش رنّٕذ اٌذساعخ اٌجيبٔبد اٌخبفخ ثؼذد ٚرقٕيف عيبساد إٌمً هجمب ً ٌٍؾغُ ٚعٕخ اٌقٕغ ٛٔٚع
اٌٛلٛد ف ٝوً ِؾبفظخ ِٓ ِؾبفظبد ِقش ٚاٌّغغٍخ ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّشٚس ٝ٘ٚ ،ثيبٔبد ٘بِخ ٌؾغبة وّيخ
أجؼبس اٌٍّٛصبد ٚاعزٙالن اٌٛلٛد ٌغيبساد إٌمً فِ ٝقش.
 يزُ ؽبٌيب ً اػذاد رمبسيش ػٓ فٕبػخ إٌمً ٚاٌمٛأيٓ إٌّظّخ ٌٕمً اٌجنبئغ ثبٌؾبؽٕبد فِ ٝقش ٚ ،وزٌه اٌخجشح
اٌذٌٚيخ ف ٝرطجيك رىٌٕٛٛعيب اٌّؼٍِٛبد ف ٝاداسح ٔمً اٌجنبئغ ػٍ ٝاٌطشق.
اػذاد دساعخ ِيذأيخ ٌزمذيش ؽغُ اإلٔجؼبصبد اٌٍّٛصخ ٌٍٛٙاء إٌبرغخ ِىٓ اٌّشوجىبد اٌقىغيشح اٌّالوىٚ ٝاٌزبوغى ٝفىٝ
اٌمب٘شح اٌىجش.ٜ
 رُ اػذاد اٌزمشيش إٌٙبئ ٝػٓ رؾٍيً اٌجيبٔبد ٔٚزبئظ ليبط اإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِٓ اٌّشوجبد اٌقىغيشح (ِالوىٝ
ٚأعشح) ف ٝاٌمب٘شح اٌىجش.ٜ
 رُ اػىذاد ِغىٛدح رمشيىش ػىٓ ؽغىبة ِؼىبِالد اإلٔجؼىبس ٌٍّشوجىبد اٌقىغيشح اٌزى ٝرؼّىً ثىبٌجٕضيٓ فى ٝاٌمىب٘شح
اٌىجشٌ ٜىً ويٍِٛزش عيش.
 يزُ ؽبٌيب ً اإلػذاد ٌؼًّ ثشٔبِظ رذسيج ٝػٓ ليبط ِؼبًِ اإلٔجؼبس ٌٍّشوجبد اٌقىغيشح ٚهىشق رؾٍيىً ِٚؼبٌغىخ
اٌميبعبد اٌّغغٍخ ٌٍّزخققيٓ ثغٙبص ؽئ ْٛاٌجيئخ.
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 يىىزُ ؽبٌي ىب ً ؽغىىبة ٚػّىىً ّٔىىٛرط ٌىىذٚسح اٌميىىبدح ٚ ، Drive Cycleوىىزٌه رؾٍيىىً ِغىىبساد اٌميىىبدح ٌّخزٍىىف
اٌّغبساد اٌّغٍمخ.

صورة ( )2-1توضح مسار الدراجات بإستخدام الفواصل والعالمات األرضية

صورة ( )1-1توضح مسار األتوبيسات الجديدة

صورة ( )4-1توضح المحطات التبادلية لنقل البضائع

صورة ( )3-1توضح نظام اإلشارات اإللكترونية متغيرة الرسالة

 .ٚيؼذ ٘زا اٌّؾشٚع أؽذ اٌّؾشٚػبد اٌزغشيجيخ اٌز ٝرٕفز٘ب ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئ ْٛاٌجيئخ ثٙذف رؾغيغ اعىزخذاَ ٚعىبئً
إٌمً اٌغّبػ ٝاٌقذيمخ ٌٍجيئخ ٚراد اٌخذِخ اٌّزّيضح ٚاٌز ٝرؾمك اٌغيٌٛخ اٌّشٚسيخٚ ،يزطٍت اٌزٛعغ ف ٝرٕفيز ِضً
٘زٖ اٌّؾشٚػبد ا٘زّبَ اٌغٙبد اٌّؼٕيخ ثبٌذٌٚخ ثزٛفيش ٚعبئً ٔمً عّبػٌٍ ٝشوبة رى ْٛفذيمخ ٌٍجيئخ ٚراد خذِخ
ِزّيضح ثؾىً يغزة أفؾبة اٌغىيبساد اٌّالوىٚ ٝيؾىغؼ ُٙػٍى ٝرىشن عىيبسار ُٙاٌخبفىخ ٚاعىزخذاَ ٚعىبئً إٌمىً
اٌغّىىبػٚ ، ٝف ى ٝإٌٙبيىىخ يىىى ْٛاٌٙىىذف ٘ىى ٛخفىىل اعىىزٙالن اٌٛلىىٛد ٚثبٌزىىبٌ ٝخفىىل اٌزٍىىٛس اٌقىىبدس ِىىٓ ػىىٛادَ
اٌّشوجبد.
 1.11.1يشرٔع دػى َظبو َمم حضرٖ يزطٕر فٗ انمبْرح
 .9رُ اٌجذء ف ٝرٕفيز ٘زا اٌّؾشٚع ِٕز ػبَ  0191ثبٌزؼبِ ْٚغ اٌٛوبٌخ اٌفشٔغيخ ٌٍزّٕيخ ( ، )AFDثٙذف رطٛيش ؽجىخ
ِٛافالد ػبِخ رزّيض ثبٌىفبءح ٚاٌزىبًِ ٚاٌزٕٛع ٚاٌزٕظيُ ٚرى ْٛفذيمخ ٌٍجيئخ ،ثبإلمبفخ اٌ ٝخفل ِؼذالد
اعزٙالن اٌطبلخ ٚأجؼبس غبصاد اإلؽزجبط اٌؾشاس ِٓ ٜلطبع إٌمً فِ ٝقش.
 .0يزنّٓ رٕفيز اٌّؾشٚع اٌّىٔٛبد األريخ ٚاٌز ٝرزىبًِ ِغ ِىٔٛبد ِؾشٚع اعزذاِخ إٌمً فِ ٝقش:
أ .دػُ اػذاد ٚاداسح اٌزؼبلذاد ِغ اٌمطبع اٌخبؿ ٌزمذيُ خذِبد ٔمً اٌشوبة ثبٌؾبفالد ف ٝاٌمب٘شح اٌىجش.ٜ
ة .دػُ رغٛيك ٚرؾذيش خذِبد ٔمً اٌشوبة اٌز ٝرذيش٘ب ٘يئخ إٌمً اٌؼبَ ثبٌمب٘شح.
 رُ اػذاد خطخ ػًّ رٕفيزيخ رفقيٍيخ ٌزّٕيىخ ٚرطىٛيش أػّىبي اإلداسح ٚاٌزؾىغيً ٚاٌقىيبٔخ ثغىشاط إٌقىش اٌزىبثغ
ٌٙيئخ إٌمً اٌؼبَ ٌيى ْٛعشاط ّٔٛرعٚ ٝفذيك ٌٍجيئخ (عشاط أخنش).
ط .دػُ ليبط ٚػًّ ّٔبرط ٌزؾذيذ ِؼبِالد اإلٔجؼبس ٌضبٔ ٝأوغيذ اٌىشثٍِٛٚ ْٛصبد اٌٛٙاء األخش ٜاٌقبدسح ِٓ
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ٚعبئً إٌمً اٌؼبِخ (أرٛثيظ – ِيٕ ٝثبؿ – ِيىشٚثبؿ).
 لبَ اٌّؾشٚع ثزؾٍيىً إٌزىبئظ ٚرؾذيىذ اٌّؾىبوً ٚاٌىذسٚط اٌّغىزفبدح ِىٓ اٌذساعىخ اٌّيذأيىخ اٌّّبصٍىخ اٌزىٔ ٝفىز٘ب
عٙىىبص ؽىىئ ْٛاٌجيئىىخ ِىىٓ خىىالي ِؾىىشٚع اعىىزذاِخ إٌمىىً ف ىِ ٝقىىش ٌميىىبط اإلٔجؼبصىىبد اٌقىىبدسح ِىىٓ اٌّشوجىىبد
اٌقغيشح لجً اٌجذء ف ٝليبط اإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِٓ ٚعبئً إٌمً اٌؼبِخ ِٓ خالي ٘زا اٌّى.ْٛ
 رُ اٌزؼبلذ ِغ ؽشوخ عيزظ اٌٍجٕبٔيخ إلعشاء اٌذساعخ اٌّيذأيخ إلعزٕزبط ِؼبًِ أجؼىبس ٌّشوجىبد اٌغىٛالس ؽيىش
لبِذ اٌؾشوخ ثبػذاد رمشيش ػٓ ِشاؽً رٕفيز اٌذساعخ :ٝ٘ٚ
 )9اعشاء أػّبي ؽقش ِشٚسٌّ ٜشوجبد إٌمً اٌؼبَ ٌٍشوبة ػٍ ٝأسك اٌٛالغٚ ،رٌه ثبٌزٕغيك ثىيٓ وىً ِىٓ
اداسح اٌّؾشٚع ٚاإلداسح اٌؼبِىخ ٌٍّىشٚس ثىٛصاسح اٌذاخٍيىخ ٘ٚيئىخ إٌمىً اٌؼىبَ ثبٌمىب٘شح اٌىجىشٌٍ ، ٜؾقىٛي
ػٍ ٝاٌجيبٔبد اٌخبفخ ثٛعبئً إٌمً اٌؼبَ اٌّغغٍخ ثبداساد اٌّشٚس ف ٝاٌمب٘شح اٌىجىشٚ ٜاٌجيبٔىبد اٌخبفىخ
ثبٌؾبفالد اٌّغغٍخ ثٙيئخ إٌمً اٌؼبَ ثبٌمب٘شح اٌىجشٚ ٜخطٛه عيش٘ب.
 )0عّغ اٌجيبٔبد اٌزفقيٍيخ اٌخبفخ ثٛعبئً إٌمً اٌؼبَ ِٓ األعٙضح اٌؾىِٛيخ اٌّخزٍفخ.
 )6ليبط اعزٙالن اٌٛلٛد ٚليبط أجؼبس اٌٍّٛصبد ِٓ ٘زٖ اٌّشوجبد أصٕبء عيش٘ب.
 )4ػًّ ّٔبرط ػٍّيخ ٌٍؾقٛي ػٍ ٝرمييُ عٕ ٜٛإلٔجؼبصبد ٍِٛصبد اٌٛٙاء ِٓ ٚعبئً إٌمً اٌؼبَ.
 رُ رٛسيذ اٌغٙبص اٌز ٜعيغزخذَ ف ٝاعشاء اٌذساعخ اٌّيذأيخ ٌؾغىبة ِؼبِىً اإلٔجؼىبس ٌّشوجىبد اٌغىٛالس
اٌ ٝاداسح اٌّؾشٚع.
د .رؾذيذ ِٕٙغيبد ِجغطخ ٌزمييُ اِىبٔيخ رطجيك أٌيبد اٌزّٕيخ إٌظيفخ (ٌّ )CDMجبدساد إٌمً ف ٝاٌمب٘شح.
 رُ اػذاد دساعخ ػىٓ لطىبع إٌمىً اٌؾنىش ٜفى ٝاٌمىب٘شح ٌزغىٙيً رؾذيىذ أٔؾىطخ ِؾىشٚػبد رغىبػذ ػٍى ٝرمٍيىً
أجؼبصبد غبصاد اإلؽزجبط اٌؾشاس.ٜ
 1.11.1يشرٔع إسزجذال انزبكسيبد انمذميخ ثبنمبْرح انكربٖ
 .9رُ اعزجذاي ؽٛاٌ 49.965 ٝربوغ ٝلذيُ ثؤخش عذيذ ٚاخشاع ُٙرّبِب ً ِٓ اٌخذِخ ِٕز ثذايخ رٕفيز اٌّؾشٚع ثٛصاسح
اٌّبٌيخ ؽزٙٔ ٝبيخ  ،0196ؽيش رزُ ِزبثؼخ أػّبي اٌزخشيذ ٚاػبدح اٌزذٚيش ٌٍزبوغيبد اٌّغزجذٌخ ِٓ خالي اٌّؾشٚع ِٓ
لجً ٌغٕخ ِؾزشوخ ِٓ ٚصاساد اٌّبٌيخ ٚاٌذاخٍيخ ٚاٌذٌٚخ ٌؾئ ْٛاٌجيئخ.
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 .0يؼذ اٌّؾشٚع اٌم ِٝٛإلعزجذاي اٌزبوغيبد اٌمذيّخ ثبلٍيُ اٌمب٘شح اٌىجش ٜاٌز ٜرجٕزٗ اٌؾىِٛخ اٌّقشيخ ِزّضٍخ فٝ
ٚصاسد اٌّبٌيخ ٚاٌذاخٍيخ ٚاٌذٌٚخ ٌؾئ ْٛاٌجيئخ ٚثبٌزؼبِ ْٚغ اٌجٕٛن اٌٛهٕيخ ٚاٌؾشوبد إٌّزغخ ٌٍغيبساد ِٓ
اٌّؾشٚػبد اٌمِٛيخ اٌشائذح اٌز ٝؽممذ ٔغبػ وجيش ٚوبْ ٌٙب ِشدٚد ايغبث ِٓ ٝإٌبؽيخ اٌجيئيخ ٚاإللزقبديخ
ٚاإلعزّبػيخ.
 ِٓٚ .6اٌنشٚس ٜرؼّيُ فىشح اٌّؾشٚع ٌيؾًّ اعزجذاي عّيغ اٌزبوغيبد اٌزِ ٝن ٝػٍ ٝفٕؼٙب ػؾش ْٚػبَ ثغّيغ
اٌّؾبفظبد اٌّقشيخ ،ثبإلمبفخ اٌ ٝاعزجذاي ٚعبئً إٌمً األخشِ ٜضً اعزجذاي اٌّيىشٚثبفبد اٌمذيّخ اٌزِ ٝنٝ
ػٍ ٝفٕؼٙب ػؾش ْٚػبَ ٚاعزجذاي اٌّٛرٛعيىالد راد اٌّؾشوبد صٕبئيخ األؽٛاه ٚغيش٘ب ِٓ ٚعبئً إٌمً اٌّزٙبٌىخ
اٌز ٝيقذس ػٕٙب ؽغُ وجيش ِٓ اإلٔجؼبصبد اٌٍّٛصخ ٌٍجيئخ.
ٚ .4وزٌه ِٓ اٌنشٚس ٜالبِخ ِٕؾؤح ِزىبٍِخ ِٚزخققخ ف ٝرخشيذ ٚاػبدح رذٚيش اٌّشوجبد اٌمذيّخ اٌّىٕٙخ اٌزٝ
رزغجت ف ٝرٍٛس اٌجيئخ ٚرؼطيً اٌّشٚس ثغّيغ أٔٛاػٙب (ربوغيبد – ِيىشٚثبفبد – عيبساد ِالو – ٝاٌغيبساد
إٌبرغخ ِٓ اٌؾٛادس – ِٛرٛعيىالد – ٚغيش٘ب) ،ػٍ ٝأْ يشاػ ٝفيٙب عّيغ اإلؽزشاهبد اٌفٕيخ ٚاٌجيئيخ ٌنّبْ
اٌزخشيذ ٚاػبدح اٌزذٚيش األِٓ ٚاإلعزفبدح اٌّضٍ ِٓ ٝاٌّشوجبد اٌّىٕٙخ.
 4.11.1ثرَبيج فحض ػبدو ادلركجبد ػهٗ انطرق
 .9يزُ ِٓ خالي ٘زا اٌجشٔبِظ رٕفيز ؽّالد ِؾزشوخ ثبٌزٕغيك ِغ وً ِٓ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّشٚس ٚاإلداسح اٌؼبِخ ٌؾشهخ
اٌجيئخ ٚاٌّغطؾبد اٌّبئيخ ثٛصاسح اٌذاخٍيخ ٌ ،فؾـ ػبدَ اٌّشوجبد ػٍ ٝاٌطشق ثبلٍيُ اٌمب٘شح اٌىجشٚ ٜايمبف
اٌغيبساد اٌّخبٌفخ ٚعؾت رشاخيق ٙب ٚرؾشيش ِؾبمش ٌزغبٚص٘ب اٌؾذٚد اٌٛاسدح ثمبٔ ْٛاٌجيئخ ٚالئؾزٗ اٌزٕفيزيخ ،
ؽيش يزُ ِٕؼ فبؽت اٌغيبسح ٍِٙخ ؽٙش إلفالػ اٌّؾشن ٚاػبدح اٌفؾـ ِشح أخش ٜثبٌّشوض اٌفٌٕ ٝؼبدَ اٌّشوجبد
اٌزبثغ ٌٍٛصاسح ٌٍ ،زؤوذ ِٓ ِطبثمخ أجؼبصبرٗ ِغ اٌؾذٚد اٌٛاسدح ثبٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌمبٔ ْٛاٌجيئخ لجً اٌغّبػ ٌٗ ثبػبدح
رغييش اٌّشوجخ ِشح أخش.ٜ
ً
 .0وّب يزُ ِٓ خالي ٘زا اٌجشٔبِظ أينب رٕفيز ؽّالد رٛػيخ ٌمبئذ ٜاٌّشوجبد رؾض ُٙػٍ ٝأّ٘يخ مجو اٌّؾشن ؽز ٝال
يزُ عؾت اٌشخقخ ٚدفغ اٌغشاِخ ،ثبإلمبفخ اٌِ ٝب يزشرت ػٍ ٝمجو اٌّؾشن ِٓ خفل ٌإلٔجؼبصبد اٌقبدسح ِٕٗ
ٚاٌزي رئصش عٍجب ً ػٍٛٔ ٝػيخ اٌٛٙاء ٚرغجت اٌؼذيذ ِٓ األِشاك.

صورة ( )9-1إنبعاثات عادم المركبات عمى الطرق

66

صورة ( )11-1فحص العادم عمى الطريق

 .6رُ اعزئٕبف رٕفيز اٌجشٔبِظ خالي ػبَ  0196ثؼذ رزثزة ِب ثيٓ اٌزفؼيً ٚاٌزٛلف داَ ِب يمشة ِٓ ػبِيٓ ٔزيغخ
اٌظشٚف األِٕيخ اٌزِ ٝشد ثٙب اٌجالد ثؼذ وً ِٓ أؽذاس صٛسح  05يٕبيشٚ 0199وزٌه أؽذاس صٛسح  61ئٛي0196 ٛ
ٚأؾغبي ِؼظُ اإلداساد اٌزبثؼخ ٌغٙبص اٌؾشهخ فِٙ ٝبَ أخش ٜفؼجخ  ،ؽيش رُ فؾـ ػذد (ِ )8154شوجخ ديضي
ٚثٕضيٓ هجمب ً ٌؾذٚد اإلٔجؼبصبد اٌٛاسدح ثبٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌمبٔ ْٛاٌجيئخ سلُ (ٌ )1غٕخ ٚ 0111اٌز ٝرُ رطجيمٙب ألٚي
ِشحٚ ،لذ اعزبص اٌفؾـ ِٕٙب ػذد (ِ )5415شوجخ ديضي ٚثٕضيٓ ثيّٕب ٌُ يغزبص اٌفؾـ ػذد (ِ )9551شوجخ ديضي
ٚثٕضيٓ.
 ِٓٚ .4اٌّخطو ف ٝاٌّشؽٍخ اٌمبدِخ أْ يزُ صيبدح ػذد اٌؾّالد ٌزٕفيز اٌجشٔبِظ ثبٌؾىً اٌز ٜيؾمك اٌّشالجخ اٌزبِخ
إلٔجؼبصبد اٌّشوجبد ػٍ ٝاٌطشق ،ؽيش يّضً ٘زا اٌجشٔبِظ ٚاٌّشوجبد اٌز ٝيزُ فؾقٙب ػٍ ٝاٌطشيك يِٛيب ً لبػذح
ثيبٔبد يزُ اإلعزؼبٔخ ثٙب ػٕذ رؼذيً اٌالئؾخ اٌزٕفيزيخ ٌمبٔ ْٛاٌجيئخ.
 5.11.1ثرَبيج فحض أرٕثيسبد ْيئخ انُمم انؼبو
ف ٝاهبس خطخ ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئ ْٛاٌجيئخ ٌٍؾذ ِٓ رٍٛس اٌٛٙاء ثؼبدَ اٌّشوجبد  ،فبٔٗ يزُ عٕٛيب ً ِٕىز ػىبَ ٚ 0118ؽزىٝ
األْ رٕفيز ثشٔبِظ ٌفؾـ عّيغ األرٛثيغبد اٌزبثؼخ ٌٙيئخ إٌمً اٌؼبَ.
 .9رُ خالي ػبَ  0196رٕفيز اٌجشٔبِظ اٌغٌٕ ٜٛفؾـ عّيغ األرٛثيغبد اٌزبثؼخ ٌٙيئخ إٌمً اٌؼبَ ٚاٌز ٝيقً ػذد٘ب اٌٝ
( )6069أرٛثيظ ِمبسٔخ ثفؾـ ػذد ( )6686أرٛثيظ ػبَ ٚ 0190فؾـ ػذد ( )6619أرٛثيظ ػبَ .0199
 .0أٚمؾذ ٔزبئظ اٌفؾـ ٌألرٛثيغبد ػبَ ٔ 0196غبػ ؽٛاٌ ِٓ %61 ٝاعّبٌ ٝأػذد األرٛثيغبد اٌزبثؼخ ٌٙيئخ إٌمً
اٌؼبَ ثيّٕب وبٔذ ٔغجخ األرٛثيغبد اٌز ٌُ ٝرغزبص اٌفؾـ ؽٛاٌٚ %68 ٝثٍغذ ٔغجخ األرٛثيغبد اٌّؼطٍخ ؽٛاٌٝ
 ِٓ %04اعّبٌ ٝأػذاد األرٛثيغبد اٌزبثؼخ ٌٙيئخ إٌمً اٌؼبَ وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌغذٚي سلُ (ٚ )99-9اٌؾىً سلُ (-9
.)54
 .6رُ اخطبس ٘يئخ إٌمً اٌؼبَ ثٕزبئظ اٌفؾـ ٚأسلبَ األرٛثيغبد اٌشاعجخ  ،ؽيش رُ اػذاد ثشٔبِظ إلػبدح فؾـ وً ِٓ
األرٛثيغبد اٌشاعجخ ف ٝاٌفؾـ اٌجيئي ٚاٌّؼطٍخٚ ،رٌه ثؼذ اعشاء ػٍّيبد اإلفالػ ٚاٌقيبٔخ ٚاػبدح رؾغيٍٙب ِشح
أخش ٜثّؼشفخ اٌٙيئخ.
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شكل ( )54-1برنامج فحص األتوبيسات خالل عام 2113
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – ٚصاسح اٌج١ئخ

ٚ .4ف ٝاهبس خطخ ٘يئخ إٌمً اٌؼبَ ثبؽالي األرٛثيغبد اٌمذيّخ ٚإٌّزٙيخ اٌقالؽيخ ثؤرٛثيغبد عذيذح ،فمذ لبِذ اٌٙيئخ
ثبػذاد خطخ ٌٍزطٛيش ػٍ ٝصالس ِشاؽً رؾًّ اؽالي ػذد ( )9911أرٛثيظ لذيُ ثؤخش عذيذ يؼًّ ثٛلٛد اٌغٛالس
اٌّطبثك ٌٍّٛاففبد األٚسثيخ اٌيٛس ِٓ III ٚخالي ثٕه اإلعزضّبس اٌمٚ ، ِٝٛلذ رُ اإلٔزٙبء ِٓ رٕفيز اٌّشؽٍخ األٌٝٚ
ٚرٛسيذ ػذد ( )511أرٛثيظ عذيذٚ ،يزُ ؽبٌيب ً اعزىّبي رٕفيز اٌّشؽٍزيٓ اٌضبٔيخ ٚاٌضبٌضخ ٚاٌخبفخ ثزٛسيذ ػذد ()611
أرٛثيظ ،ؽيش رُ رٛسيذ ػذد ( )011أرٛثيظ عذيذ ِٕ ُٙػذد ( )91أرٛثيغبد ِغٙضح ٌز ٜٚاإلؽزيبعبد اٌخبفخ،
ٚوزٌه رُ اٌزؼبلذ ػٍ ٝرٛسيذ ػذد ( )951أرٛثيظ عذيذ ِٓ خالي اٌؾشوخ إٌٙذعيخ ٌقٕبػخ اٌغيبساد.

صورة ( )11-1األتوبيسات الجديدة بالهيئة

 6.11.1اخلطخ ادلسزمجهيخ نهحذ يٍ إَجؼبثبد ادلركجبد
 .9اٌزٛعٗ اٌ ٝأؾبء ِشاوض اٌفؾـ اٌّزىبٍِخ ٌٍّشوجبد ثغّيغ اٌّؾبفظبد اٌّقشيخ ٚاٌز ٝرذاس ثّؼشفخ اٌمطبع اٌخبؿ
ٚرؾذ اؽشاف وً ِٓ ٚصاسر ٝاٌذاخٍيخ ٚاٌجيئخ ٚ ،رٌه ٌشفغ وفبءح ثشاِظ فؾـ ػبدَ اٌّشوجبد.
 .0اٌزٛعٗ اٌ ٝرٕفيز ِؾشٚػبد إٌمً األخنش ٚاٌّغزذاَ ٚإٌمً اٌغّبػ ٝثبٌزؼبِ ْٚغ عّيغ اٌٛصاساد ٚاٌغٙبد اٌّؼٕيخ.
 .6اٌزٛعٗ اٌ ٝرؼّيُ رٕفيز ِؾشٚػبد اعزجذاي اٌّشوجبد اٌمذيّخ ثغّيغ أٔٛاػٙب أعٛح ثّب رُ ثّؾشٚع اعزجذاي اٌزبوغيبد
اٌمذيّخ ثؤخش ٜعذيذح.
 .4اٌزٛعٗ اٌ ٝرؾغيٓ ٔٛػيخ ٚلٛد اٌذيضي اٌّغزخذَ فِ ٝقش ٚاٌٛفٛي أٌ ٝغجخ ِؾز ٜٛوجشيذ  0111عضء فٝ
اٌٍّي ْٛثبٌزؼبِ ْٚغ ٚصاسح اٌجزشٚي.
 .5اٌزٛعٗ اٌ ٝاعزخذاَ ثذائً اٌٛلٛد اٌزمٍيذ ٜثبٌّشوجبد.
 .6رٕفيز ؽّالد رٛػيخ ٌمبئذ ٜاٌّشوجبد ثؾؤْ أّ٘يخ اٌّؾبسوخ ف ٝرؾغيٓ اٌٛمغ اٌجيئ ِٓ ٝخالي أّ٘يخ اٌفؾـ اٌفٕٝ
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ٚاٌقيبٔخ ٌٍّشوجبدٚ ،وزٌه اعزخذاَ ٚعبئً إٌمً اٌغّبػٌٍ ٝشوبة (اٌّزش – ٚاألرٛثيغبد – اٌمطبساد)ٚ ،اٌؾذ ِٓ
عبػبد اٌميبدح ٌٍغيبساد اٌّالوٌ ٝزخفيف اٌؾًّ اٌجيئٚ ٝاإلصدؽبَ اٌّشٚس.ٜ
 11.1رأثري رطجيك حظر انزجٕل خالل شٓر أغسطس  1111ػهٗ يؼذالد رهٕس اذلٕاء
ٔظشاً ألْ اٌشفذ اٌجيئ ٝيؼذ أؽذ أُ٘ أدٚاد دساعخ اٌؾبٌخ اٌجيئيخ ِٓ خالي اٌؾجىخ اٌمِٛيىخ ٌشفىذ ٍِٛصىبد اٌٙىٛاءٚ ،رٌىه
ٌّىىب ٌىىٗ ِىىٓ أّ٘يىىخ وجىىشٌ ٜىىيظ فمىىو ف ى ٝليىىبط ٔغىىت اٌٍّٛصىىبد اٌجيئيىىخ ٌٚىىىٓ أينىىب ٌزؾذيىىذ ِقىىبدس ٘ىىزا اٌزٍىىٛس ٚايغىىبد
اٌّمزشؽبد اٌفٕيخ ٌٍؾذ ِٓ رؤصيش ٘زٖ اٌّقبدسٔٚ .ظشاً ٌألؽذاس اٌغيبعيخ اٌز ٝؽٙذرٙب اٌجالد خالي إٌقف اٌضبٔ ِٓ ٝػبَ
ٚ ،0196رؤصيش٘ب ػٍ ٝاٌٛمغ األِٕٚ ٝوزٌه ليبَ اٌغٙبد اٌّغئٌٛخ ثفشك ؽبٌخ ؽظىش اٌزغىٛي ثىذءاً ِىٓ ِٕزقىف ؽىٙش
أغغىىطظ ِ 0196ىىٓ اٌغىىبػخ اٌغىىبثؼخ ِغىىبءاً ؽزىى ٝاٌغبدعىىخ فىىجبؽبًِ ،بوىىبْ ٌىىٗ رىىؤصيش ِجبؽىىش ػٍىى ٝاٌؾشوىىخ اٌّشٚسيىىخ
ٚاألٔؾطخ اٌزغبسيخ ٚاٌجؾشيخ ػبِخ ػٍِ ٝذاس اٌيِّ ،َٛب أصش ػٍ ٝخفل ِؼذالد رشويضاد اٌٍّٛصبد ثبٌٛٙاء.
ثذساعخ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌشفذ خالي ؽٙش أغغطظ ٌٍ 0196غغيّبد اٌؼبٌمخ اٌقذسيخ ٚاٌز ٝرؼبِٔ ٝىٓ اسرفىبع ِؼىذالرٙب
هٛاي اٌؼبَ ػٓ اٌّغّٛػ ثىٗ لبٔٔٛىبًٚ ،رٌىه ِىٓ خىالي ؽىجىخ سفىذ ٔٛػيىخ اٌٙىٛاء اٌّؾىيو ،رىُ اعىشاء ِمبسٔىخ ثىيٓ ٔزىبئظ
اٌشفذ ٌٍغغيّبد اٌؼبٌمخ اٌقىذسيخ خىالي اٌفزىشاد اٌؼبديىخ ( 94-9أغغىطظ) ٔٚزىبئظ اٌشفىذ خىالي األيىبَ اٌزى ٝرىُ فيٙىب
فىىىشك ؽبٌىىىخ ؽظىىىش اٌزغىىىٛي ( 69-95أغغىىىطظ) ثبٌمىىىب٘شح ٚأغٍىىىت اٌّؾبفظىىىبد ِٚمبسٔزٙىىىب ثبٌّؼيىىىبس اٌيىىى951( ِٝٛ
ِيىشٚعشاَِ/زش ِىؼت)ٚ ،وبٔذ إٌزبئظ وبآلر:ٝ
 .9رُ ِمبسٔخ ٔزبئظ اٌشفذ ٌٍغغيّبد اٌؼبٌمخ اٌقذسيخ ( )PM10ثبٌّؾطبد اٌز ٝرزّيض ِٛالؼٙب ثزؤصيش األٔؾطخ اٌجؾشيخ
ٚاٌزغيش فِ ٝؼذالد اٌزشويضاد ثٙب ،رٍه األٔؾطخ اٌز ٝرزنّٓ إٌؾبه اٌّشٚسٚ ،ٜإٌؾبه اٌزغبسٚ ،ٜغيش٘ب ِٓ
األٔؾطخ األخش ،ٜوّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌغذٚي سلُ (.)90-9
ً
ً
 .0أخفنذ ِؼذالد اٌزشويضاد ثؤغٍت اٌّؾطبد خالي إٌقف اٌضبٔ ِٓ ٝؽٙش أغغطظ أخفبمب ٔغجيب ػٓ اٌفزشح
األ ِٓ ٌٝٚاٌؾٙش ٌُٚ ،رزخط ٝاٌّزٛعطبد اٌّؼيبس اٌيِ 951( ِٝٛيىشٚعشاَِ/زش ِىؼت) ع ٜٛثّؾطخ سفذ
اٌمٍٍ ،ٝوّب ِ٘ٛ ٛمؼ ثبٌؾىً (.)55-9
جدول ( )8-1مقارنة المتوسط العام لمتركيزات قبل وأثناء فرض حالة حظر التجول
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شكل ( )55-1مقارنة المتوسط العام لمتركيزات قبل وأثناء فرض حالة حظر التجول شهر أغسطس 2113
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ
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شكل ( )56-1التغير فى متوسطات الساعة لتركيزات الجسيمات العالقة خالل الفترة ( )31-15أغسطس  2113بمحطة رصد القممى
اٌّصذس :عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ – لطبع ٔٛػ١خ اٌج١ئخ

تم إجراء تحلٌل للبٌانات ،حٌث اتضح مدى التباٌن بٌن فترات الحظر (الفترة اللٌلٌة) حٌثث إنخفضثت التركٌثزات بشثكل
واضح كما هو موضح بالشكل رقم ( ، )55-1وإرتفعت التركٌزات نسبٌا ً خالل الساعات التى تسبق تطبٌق حالثة حظثر
التجول ( 7-3مساءاً) ،مما ٌوضح أن عوادم المركبات تعتبثر مثن أهثم المصثادر التثى تثثثر فثى إرتفثاع معثد ت تلثوث
الهواء خاصة بالجسٌمات العالقة الصدرٌة  ،PM10وٌوضثح الشثكل ( )55-1التغٌثر فثى متوسثطات السثاعة لتركٌثزات
الجسٌمات العالقة خالل الفترة ( )33-15أغسطس  3313بمحطة رصد القللى.
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ثيبٔبد سفذ ِؾطبد سفذ ٍِٛصبد اٌٛٙاء اٌزبثؼخ ٌٛصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئ ْٛاٌجيئخ.
لبٔ ْٛاٌجيئخ سلُ (ٌ )4غٕخ ٚ 9114اٌّؼذي ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )1غٕخ ٚ 0111الئؾزٗ اٌزٕفيزيخ.
دساعخ عشد اٌٍّٛصبد – ٘يئخ اٌزؼب ْٚاٌذ ٌٝٚاٌيبثبٔ( ٝاٌغبيىب).
ِٛالغ ٚوبٌخ ؽّبيخ اٌجيئخ األِشيىيخ (ِٕٚ )EPAظّخ اٌقؾخ اٌؼبٌّيخ ( )WHOػٍ ٝاإلٔزشٔذ.
اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّشٚس – ٚصاسح اٌذاخٍيخ.
ثشاِظ فؾـ ػبدَ اٌّشوجبد – عٙبص ؽئ ْٛاٌجيئخ.
ِؾشٚع اعزجذاي اٌزبوغيبد – ٚصاسح اٌّبٌيخ.
اٌزمشيش اٌغٌٕ ٜٛؾجىخ سفذ اإلٔجؼبصبد اٌقٕبػيخ.
ثيبٔبد سفذ ِؾطبد سفذ ٍِٛصبد اٌٛٙاء اٌزبثؼخ ٌٛصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئ ْٛاٌجيئخ.
لبٔ ْٛاٌجيئخ سلُ (ٌ )4غٕخ ٚ 9114الئؾزٗ اٌزٕفيزيخ ٚرؼذيالرٗ.
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الفصل الثانى

التغريات املناخية

 2.1مقذمت

رعسف ظبٕسح "رغيس اىَْبخ" ثأّٖب إختزله ت ٚاىظتسٗف اىَْبخيتخ اىَعزتبكح متبىةسازح ٗطَّتبغ اىساتبػ ٗااٍتتبز اىزتٚ
رَيص مو ٍْتقخ عي ٚاازضٗ .رؤكٗ ٙريسح ٗحغٌ اىزغيساد اىَْبخيخ اىشبٍيخ عي ٚاىَد ٙاىت٘او إى ٚرتأصيساد ٕبليتخ
عي ٚااّظَخ اىةي٘اخ اىتجيعيخ ،مَب ظتزؤك ٙكزعتبد اىةتسازح اىَزقبةَتخ إىت ٚرغيتس ت ٚطّت٘ا اىتقتط مأَّتبغ اىساتبػ
ٗمَيخ ااٍتبز ٗطّ٘اعٖب ،إظب خ إى ٚشابكح إحزَبىيخ حدٗس ااحداس اىَْبخيخ اىَزتس خ؛ ٍَب اؤك ٙإى ٚع٘اةت ثيئيخ
ٗإعزَبعيخ ٗإةزصبكاخ ٗاظعخ اىزأصيس ٗال اَنِ اىزْجؤ ثٖب.
رعزجتتس غتتبشاد صتتبّ ٚطمعتتيد اىنسثتتُ٘  ،CO2اىَيضتتبُ  ،CH4طمعتتيد اىْيزتتسٗش ٍ ،N2Oسمجتتبد اىجيسٗ ي٘زٗمسثتتُ٘
ٍ ،PFCsسمجبد اىٖيدزٗ ي٘زٗمسثُ٘  ،HFCsظبكض ي٘زاد اىنجساذ  ٍِ SF6اىغبشاد اىَعججخ ىظبٕسح اىزغيساد
اىَْبخيخ ،حيش رْشأ ريل اىغبشاد ٍِ اىَصبكز اآلريخ:
 كٗزح اىنسثُ٘ اىتجيعيخ عَييخ رجبكىيخ ىعْصس اىنسثُ٘ اىَختصُ ت ٚاىغت٘ ٗاىَةيتتبد ٗاازض ٗاىنبلْتبد اىةيتخ
ٍضو عَييخ اىزْقط  ٚاىْجبد خبصخ اىغبثبد.
 كٗزح اىَيضبُ اىتجيعيخ  ٚاىغلف اىغ٘ ٕ٘ٗ ٙاْزظ ّزيغخ عَييبد اىزخَس اىلٕ٘ال ٚىيَ٘اك اىعع٘اخ.
 اىدٗزح اىتجيعيخ ىيْيزسٗش.
ٕ را ثبإلظب خ إى ٚحتس اى٘ةت٘ك ااحقت٘ز ٙمتبىقةٌ ٗاىجزتسٗه ،اىعَييتبد اىصتْبعيخ ٍضتو إّزتبط ااظتَدح ،اىزنضيت
اىصزاعٍ ٚضو شزاعبد اازش اىَغَ٘زح ثبىَيبٓ ٗرسثيخ اىَبشيخٗ ،اىَخيقبد ٕٗ ٚعَييبد ثشساخ اىَصدز.
ٗعيتت ٚاىتتسغٌ ٍتتِ ختتت٘زح رتتأصيساد ظتتبٕسح اىزغيتتساد اىَْبخيتتخ إعزَبعيتتب و ٗإةزصتتبكابو؛ إال طُ مضيتتساو ٍتتِ اىَةييتتيِ
اىعيبظييِ ٗاإلةزصبكايِ ٗخجساء اىجيئخ اسُٗ طُ ْٕبك سصب و ٍ٘اريخ ىزتجيق رنْ٘ى٘عيبد اىزخقي ٍِ ٗاىزنيت ٍت
ظبٕسح رغيس اىَْبخ.
إرقبةيخ ااٌٍ اىَزةدح اإلغبزاخ ىيزغيساد اىَْبخيخ طحد طٌٕ اىخت٘اد اىغبكح ٍِ ةجو ااٍتٌ اىَزةتدح ظتْخ ٗ2993اىزتٚ
رعع ٚإى ٚرةقيق اىٖدف ااظبظ ٚىٖب ٕ٘ رضجيذ رسميصاد غبشاد اإلحزجبض اىةساز ٚ ٙاىغلف اىغ٘ ٙعْد ٍعز٘ٙ
اة٘ه كُٗ إىةب ظسز ثبىْظبً اىَْبخٚ؛ ٗ  ٚإغبز ٍشبزمخ ٍصس ىيَغزَ اىتدٗى ٚتٍ ٚغبثٖتخ ٕترٓ اىظتبٕسح ةبٍتذ
ثبىز٘ةي عي ٚاإلرقبةيخ  ٚحئْ ٗاىزصداق عييٖب عبً .2995
ٍْٗر ذىل اىةيِ رععٍ ٚصس عبٕدح ٍِ خله اىعَتو اىجيئت ٚاىجةضتٗ ٚاىزتجيقت ٚإىت ٚرقعيتو كٗزٕتب اىت٘غْٗ ٚااةييَتٚ
ٗاىدٗى ٚىَغبثٖخ ظتبٕسح اإلحزجتبض اىةتساز ٙاىْبشتئخ عتِ ظتبٕسح اىزغيتساد اىَْبخيتخ حيتش رقتً٘ ٍصتس ثزْقيتر مب تخ
اإلىزصاٍبد اىْبشئخ عييٖب ٍِ اإلّعَبً ىإلرقبةيخ ٗظ٘ف ازٌ إظزعساظٖب يَب اي:ٚ

 1.1اجلهىد املصريت ملىاجهت التغرياث املناخيت

 2.1.1إعذاد تقارير اإلبالغ الىطنيت إلتفاقيت األمم املتحذة اإلطاريت لتغري املناخ

٣ؼَٔ ثُٔشسٝع ػِ ٠إٗشجء ٗظجّ فظس إٗذؼجعجس ٝؽُ٘ ٠ـجشثس ثإلفضذاجض ثُقاسثزٓ ٟاٖ ٓتضِاق ٓظاجازٛج دجُضؼاجٕٝ
ٝثُض٘ع٤ن ٓغ ًجكز ثُؾٜجس ثُٔؼ٘٤ز ٖٓ خالٍ إدسثّ ػدا ٖٓ ٓرًسثس ثُضلاج ْٛثُٔشاضسًز داٝ ٖ٤شثزر ثُدُٝاز ُشات ٕٞثُذ٤تاز
ٝثُٞشثزثس ثُٔؼ٘٤ز ٛرث دجإلػجكز إُ ٠ثُؾٜجس ثُٔؼ٘٤ز ثألخس.ٟ
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صْ ٝػغ ثُٔٞثطلجس ثُؼجٓز إلٗشجء هجػدر ثُذ٤جٗجس ثُٞؽ٘٤ز ثُض ٠صعاجػد ػِا٠
ٝؽاٞا ٗظاجّ ٝؽ٘اُِ ٠قظاس National Inventory System (NIS
ٝثُض ٠صض٘جظاخ ٓٝتسؽاجس ثُٔشاسٝع دـاسع صظأٝ ْ٤ص٘ل٤ار هجػادر ثُذ٤جٗاجس فى إطار تنفيذ نص البند رقـ ( )21مف
ثُٞؽ٘٤ااز ُقظااس إٗذؼجعااجس ؿااجشثس ثإلفضذااجض ثُقااسثزٝ ٟؽااجز ٟثألٕ ٝػااغ إتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير
ثُضظٔ ْ٤ثُٔذدة ٠ؽذوج ٍ .IPCC guidelines 1996
المناخ بشأف "إبالغ المعمومات المتعمقة
ًٔااج ػواادس ػاادر ؽِعااجس ُٔ٘جهشااز أخااس ثُٔعااضؾدثس ٝثُضقااد٣جس ثُضاا ٠صٞثؽااٚ
بالتنفيذ" ،الفقرة رقـ ( )2الخاصة بقياـ
خذاااسثء ثُقظاااس ُِواجػاااجس ثُتٔاااط ثُٔتضِلاااز ٛٝااا ٠ثُاجهاااز – ثُؼِٔ٤اااجس
ثُظاا٘جػ٤ز – ثُ٘وااَ – ثُصزثػاز – ثُٔتِلااجسع ػِاآ ٠اادثز ثُؼااجّ ٝثُض٘عاا٤ن ٓااغ كؿ طرؼ بإبالغ مؤتمر األطراؼ
ٓظظاأْ هجػاادر د٤جٗااجس ثُقظااس ٝإازثػ ثُذ٤جٗااجس ثُٔدهوااز دوجػاادر ثُذ٤جٗااجس بمعمومات حوؿ حصر اإلنبعاثات لغازات
ًٝرُي فظ ثُتذسثء ثُٞؽ٘ ٖ٤٤ػِا ٠إظاضتدثّ أخاس إطادزثس داسثٓؼ ثُقظاس اإلحتباس الحرارى وعرض التدابير
ثإلٌُضس٤ٗٝاز ٓغاَ UNFCCC software &IPCC GHG Inventory
المتخذة لتنفيذ أىداؼ اإلتفاقية لمحد مف
 softwareخالٍ ٛر ٙثُؾِعجس ًضدز٣خ ػِٔٝ ٖٓ ٠فدر إاثزر ثُٔشسٝع.
ٓضجدؼز كس٣ن خذسثء صو٤ا ْ٤ثُٔتاجؽس ٝإؽاسثءثس ثُضٌ٤اق دجُواجػاجس ثُٔتضِلاز تمؾ اإلنبعاثات.
ثُصزثػااز -ثُٔااٞثزا ثُٔجة٤ااز  -ثُااسٝ ٟثُٔ٘ااجؽن ثُعااجفِ٤ز  -ثُض٘ااٞع ثُق٤اا- ٟٞ
ثُع٤جفز – ثُؼٔسثٕ ٝثُظقزع ُِٞهٞف ػِ ٠أخس ثإلدقجط ٝثُٔعضؾدثس ٝآُ٤جس ثُؼَٔ ُضود ْ٣ثُضواجز٣س ثُل٘٤از كا ٠ثُٞهاش
ثُٔقدا ُٜج.
ٝأ٣ؼج ثُٞهٞف ػِ ٠أخس ثُٔعاضؾدثس كا ٠أدقاجط صـ٤٤اس ثُٔ٘اجك ٓاٖ خاالٍ إطادثزثس ثُ٤ٜتاز ثُقٌ٤ٓٞاز ثُد٤ُٝاز ثُٔؼ٘٤از
دضـ٤٤س ثُٔ٘جك ًٝرث ثُ٘شسثس ثُدٝز٣ز ثُظجازر ػٖ ظٌسصجز٣ز إصلجه٤ز ثألْٓ ثُٔضقدر ثإلؽجز٣ز ُضـ٤س ثُٔ٘جك ٗٝشسٛج ػِا٠
ثُٔٞهغ ثإلٌُضس ٠ٗٝثُتجص دجُٔشسٝع.
يأتى تنفيذ مشروع اإلبالغ الوطنى الثالث

 1.1.1إجراءاث التخفيف وبروتىكىل كيىتى وآليت التنميت النظيفت
 .2إعساءاد اىزخقي :

أٍ .شسٗ ثْبء اىقدزاد ىخقط اإلّجعبصبد
Low Emission Capacity Building (LECB) Project

٣ضْ ص٘ل٤ر ثُٔشسٝع ك ٠إؽجز دسٗجٓؼ ا٣ ٠ُٝشَٔ  55اُٝز ٖٓ أدسشٛج ثُظ،ٖ٤
ٝثألزؽ٘ضٓٝ ،ٖ٤جُ٤ص٣جٝ ،ثٌُٔع٤يٝ ،ثُلِذٝ ،ٖ٤إٗد٤ٗٝع٤ج ٖٓ ٝ ،ثُاد ٍٝثُؼسد٤از
ثُٔـاااسحُٝ ،ذ٘اااجٕٓٝ ،ظاااس٣ٝ .عاااج ْٛكااا ٠اػاااْ ثُذسٗاااجٓؼ ًاااَ ٓاااٖ ثالصقاااجا
ثألٝزٝداٝ ،٠ثُقٌٓٞااز ثألُٔجٗ٤اازٝ ،ثُقٌٓٞااز ثألظااضسثُ٤ز٣ٝ ،واا ّٞدئاثزصاا ٚػِاا٠
ثُٔعض ٟٞثُد ٠ُٝدسٗجٓؼ ثألْٓ ثُٔضقدر ثإلٗٔجة ٠دٌَ اُٝز.
ٜ٣ٝادف ثُٔشااسٝع دشاٌَ ػااجّ إُاا ٠د٘اجء ثُواادزثس ثُٞؽ٘٤ااز كاٞٓ ٠ػااٞػجس ُااْ
صضاسم إُٜ٤ج ثُٔشسٝػجس أ ٝثُذسثٓؼ ثُعجدوز كٓ ٠ؾجٍ صـ٤س ثُٔ٘جكٓ ،غاَ د٘اجء
ثُوااادزثس كااآ ٠ؾاااجالس إػااادثا إظاااضسثص٤ؾ٤جس ص٘ٔ٤اااز ٗظ٤لااازٝ ،فظاااس ؿاااجشثس
ثإلفضذااااجض ثُقااااسثزٝ ،ٟإؽااااسثءثس ثُتلااااغ ثُٔالةٔااااز ُِظااااسٝف ثُٞؽ٘٤ااااز
ٝ ،NAMAsإؽااسثءثس ثُو٤ااجض ٝثإلهااسثز ٝثُضااده٤ن ٝ ،MRVصشاأَ أٗشاااز
ثُٔشسٝع ػِ:٠
 فظس ٝصو ْ٤٤ثُؾٜٞا ثُٞؽ٘٤ز ثُض ٠صٔش كٓ ٠ؾجٍ خلغ ثإلٗذؼجعجس ٖٓ
ٓتضِق ثُواجػجس.
ٝ ثُض٘ع٤ن ٓغ ثُؾٜجس ثُٔؼ٘٤ز ثُٞشثزثس ٝثُ٤ٜتجس ٝثُٔؤظعجس ثُقٌ٤ٓٞز
ذثس ثُظِزع دجإلػجكز إُٓ ٠ؤظعجس ثُواجع ثُتجصٝ ،ثُؾٜجس ثُٔجٗقز
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ك ٠إؽجز ثإلؽسثءثس ثُٞؽ٘٤ز ثُض٠
صضترٛج ٝشثزر ثُدُٝز ُشت ٕٞثُذ٤تز
ُسكغ ثُٞػ ٠ثُذ٤تٝ ٠صقو٤ن ثُض٘ٔ٤ز
ثُٔعضدثٓز ٝثُقد ٖٓ ث٥عجز ثُعِذ٤ز
ُِضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز ٖٓ أؽَ صقعٖ٤
ثُٞػغ ثُذ٤ت ٠كٓ ٠ظسٖٓٝ ،
ٓ٘اِن فسص ثُدُٝز ػِ ٠صلؼَ٤
ظ٤جظجس ثُضؼجَٓ ٓغ هؼ٤ز ثُضـ٤سثس
ثُٔ٘جخ٤ز كٓ ٠تضِق ثُواجػجس ظٞثء
ثُٔعذذز إلٗذؼجعجس ؿجشثس ثإلفضذجض
ثُقسثز ،ٟأ ٝثُٔضأعسر دج٥عجز ثُعِذ٤ز
ُٜج ،كود هجٓش ٝشثزر ثُدُٝز ُشتٕٞ
ثُذ٤تز دجُضؼجٓ ٕٝغ شسًجء ثُض٘ٔ٤ز
دجُذدء ك ٠ص٘ل٤ر ٓشسٝع صُ٘ٔ ١ٞذ٘جء
ثُودزثس ثُٞؽ٘٤ز كٓ ٠ؾجالس خلغ
ثإلٗذؼجعجس ٖٓ ٓظجازٛج.

ٝشسًجء ثُض٘ٔ٤ز ٘ٓٝظٔجس ثُٔؾضٔغ ثُٔدٗ ٠إلٗشجء ٗظجّ ٝؽُ٘ ٠قظس إٗذؼجعجس ؿجشثس ثإلفضذجض ثُقسثزٖٓ ٟ
ٓظجازٛج ثُٔتضِلز.
 صأٝ َ٤ٛصدز٣خ ثُتذسثء ثُٞؽ٘ ٖ٤٤ػِ:٠
1ع ط٤جؿز إظضسثص٤ؾ٤جس ص٘ٔ٣ٞز أهَ إػضٔجاث ػِ ٠ثٌُسد.ٕٞ
5ع ٝإػدثا إؽسثءثس ه٤جض ٝإهسثز ٝصده٤ن ُؾٜٞا خلغ ثإلٗذؼجعجس ُضعؾِٜ٤ج ا٤ُٝج ُظجُـ ٓظس.
3ع ٝثُضس٣ٝؼ ُلسص خلغ ثإلٗذؼجعجس ثُٞؽ٘٤ز كٓ ٠تضِق ثُواجػجس ُضٞك٤س ثُدػْ ثُل٘ٝ ٠ثُٔجُٝ ٠ثُضو٘ ٠ثُالشّ
ُض٘ل٤رٛج ٖٓ خالٍ ثُؾٜجس ثُٔجٗقز ٝثُد ٍٝثُظ٘جػ٤ز ك ٠إؽجز إُضصثّ صِي ثُد ٍٝدتلغ ثإلٗذؼجعجس ٓٝعجػدر
ثُد ٍٝثُ٘جٓ٤ز ك ٠صأٝ َ٤ٛد٘جء هدزثصٜج ُِضؼجَٓ ٓغ خلغ ثإلٗذؼجعجس.
خالٍ ٓسفِز ثُض٘ل٤ر ظ٤ضْ إ ظضتدثّ صٌُ٘ٞٞؽ٤جس فد٣غز ٝطد٣وز ُِذ٤تز ًض٤ُٞد ثُاجهز ٖٓ ٓظجازٛج ثُٔضؾدار ًجُشٔط
ٝثُس٣جؿ ٝؽجهز ثألٓٞثػ ٝثُٔتِلجس ثُق٣ٞ٤ز ،كؼال ػٖ إظضذدثٍ ثُٞهٞا ثُقلس ٟثُضوِ٤دٟع دأٗٞثع ٝهٞا ددِ٣ز
ًجُٔتِلجس ثُصزثػ٤زٝ ،ثُٔتِلجس ثُظِذزٝ ،ثُـجش ثُاذ٤ؼ ٠ك ٠ثُٔظجٗغ ًغ٤لز إظضٜالى ثُاجهز ًٔظجٗغ ثألظٔ٘ش
ٝثألظٔدر ٝثُقد٣د ٝثُظِخًٝ ،رُي إظضذدثٍ ثُٞهٞا كٓ ٠سًذجس ثُ٘وَٝ ،صا٣ٞس ثُٔل ّٜٞثُٔؾضٔؼُ ٠إلٗضوجٍ ُ٘ظْ ثُ٘وَ
ثُؾٔجػ.٠
 .3آىيخ اىزَْيخ اىْظيقخ:
أ .صْ صعؾ َ٤ػدا 4ع ٓشسٝػجس آُ٤ز ص٘ٔ٤ز ٗظ٤لز خالٍ ػجّ  5113كٓ ٠ؾجالس ثُاجهز ثُٔضؾدار ،ثُظ٘جػز،
ثُٔتِلجس ،صقعً ٖ٤لجءر ثُاجهز ُ٤ظَ إؽٔجُ ٠ثُٔشسٝػجس ثُٔعؾِز ا٤ُٝج إُ ٠ػدا 54ع ٓشسٝع صقون
خلغ ظ٘ ٟٞكؼِ٣ ٠ودز د٘ق ٕٞ٤ِٓ 4.1 ٞؽٖ عجٗ ٠أًع٤د ثٌُسد ٕٞثٌُٔجكب.
ح .ك ٠ظَ إٗتلجع أظؼجز شٜجاثس ثٌُسدٝ ،ٕٞد٘جءث ػِٗ ٠ضجةؼ ثُٔضجدؼز ثُدٝز٣ز ٓغ ثُٔشسٝػجس ،كود صْ صظل٤ز
فجكظز ٓشسٝػجس آُ٤ز ثُض٘ٔ٤ز ثُ٘ظ٤لز دئظضذؼجا ثُٔشسٝػجس ثُض ٠هسزس ػدّ إظضٌٔجٍ ثإلؽسثءثس ُؼدر أظذجح
أٜٔٛج ػدّ ثُؾد ٟٝثإلهضظجا٣ز ٝطؼٞدز صع٣ٞن شٜجاثس ثٌُسد ٕٞثُٔضٞهغ إطدثزٛجٝ ،إٗشجء فجكظز أخسٟ
صٌٞٗ ٕٞثر إلؽسثءثس ثُتلغ ثُٔالةٔز ُِظسٝف ثُٞؽ٘٤ز ف٤ظ صض٤ـ ٓؼسكز كسص ُِتلغٝ ،د٘جءث ػِ ٠ذُي
ٝطَ إؽٔجُ ٠ثُٔشسٝػجس ثُلؼِ٤ز ك ٠ثُقجكظز إُ ٠ػدا 33ع ٓشسٝع صقون خلغ ظ٘ ٟٞك ٠ثإلٗذؼجعجس
٣ودز د٘ق ٕٞ٤ِٓ 5.3 ٞؽٖ عجٗ ٠أًع٤د ثٌُسد ٕٞثٌُٔجكبٝ ،صٌِلز إظضغٔجز٣ز صذِؾ فٞثُ ٕٞ٤ِٓ 535 ٠اٝالز،
ٝد٤جٜٗج ًجُضجُ:٠
 ػدا 54ع ٓشسٝع صْ صعؾِٜ٤ج ا٤ُٝج ك ٠ثُٔؾِط ثُض٘ل٤ر ٟثُد٤ُ٥ ٠ُٝز ثُض٘ٔ٤ز ثُ٘ظ٤لز.
 ػدا 15ع ٓشسٝع فظِش ػِ ٠خاجدجس ثُٔٞثكوز ثُٜ٘جة٤ز Letters of Approvalع ٖٓ ثُِؾ٘ز ثُٞؽ٘٤ز
٤ُ٥ز ثُض٘ٔ٤ز ثُ٘ظ٤لز ٝكٓ ٠سفِز ثُضده٤ن ثُدValidation ٠ُٝع.
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

اإلجمالى

عدد المشروعات

صفر

2

1

1

صفر

3

4

٩

٤

24

التطور التراكمى

صفر

2

3

4

4

7

11

٢٠

24
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شنو ( )2-3رت٘ز عدك اىَشسٗعبد اىَعغيخ كٗىيب و خله اىقزسح 3124 – 3116

شنو ( )3-3اىزت٘ز اىزسامَ ٚىعدك اىَشسٗعبد اىَعغيخ كٗىيب و خله اىقزسح 3124 – 3116
جدول ( )2-2المشروعات المسجمة دولياً خالل عام 2013
كمية الخفض السنوى

م

(ألف طن ثاني أكسيد

اسم المشروع

الكربون المكافئ)

اإلستثمارات
(مميون دوالر)

تاريخ التسجيل

مجال تحويل الوقود
2
1
3
مجال
4

ثإلظضذدثٍ ثُؾصا ُِٞهٞا ثألفلاٞز ٟدجُٔتجكاجس ثُصزثػ٤از ٝثُٞهاٞا ثُٔشاضن
ٖٓ ثُٔتِلجس ثُذِد٣ز كٓ ٠ظ٘غ أظٔ٘ش فِٞثٕ – شسًز ثُع٣ٞط ُألظٔ٘ش
ثإلظضذدثٍ ثُؾصا ُِٞهٞا ثألفلاٞز ٟدجُٔتجكاجس ثُصزثػ٤از ٝثُٞهاٞا ثُٔشاضن
ٓاااٖ ثُٔتِلاااجس ثُذِد٣اااز كااآ ٠ظااا٘غ أظااأ٘ش ثُواجٓ٤اااز – شاااسًز ثُعااا٣ٞط
ُألظٔ٘ش
ثإلظضذدثٍ ثُؾصا ُِٞهٞا ثألفلٞز ٟدجُٔتجكاجس ثُصزثػ٤از ٝثُقٔاأر ٝثُٞهاٞا
ثُٔشضن ٖٓ ثُٔتِلجس ثُذِد٣ز دٔظ٘غ ثُؼسد٤ز ُألظٔ٘ش
تحسين كفاءة الطاقة

53.7

4.6

 4اّ٘ي٘ 3124

43.4

4.6

 4اّ٘ي٘ 3124

01.8

9.0

 25اْباس 3124

287.3

إظضسؽجع ؿجشثس ثُشؼِز دشسًز ثُع٣ٞط ُضظ٘٤غ ثُذضسٍٝ

3

 42اْباس 3124

عمما بأن الخفض الفعمى التراكمى المحقق لمشاريع الية التنمية النظيفة هو 4,1مميون طن سنويا حتى عام 2013
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عدٗه ( )4-3اىَ٘ة اإلعَبى ٚىةب ظخ ٍشسٗعبد آىيخ اىزَْيخ اىْظيقخ ثْٖباخ 3124
اىجيبُ

اىعدك

مَيخ اىخقط اىَز٘ةعخ ظْ٘اب و
(ٍييُ٘ غِ صبّ ٚطمعيد اىنسثُ٘ اىَنب ئ)

عَيخ اإلظزضَبزاد
(ٍييُ٘ كٗالز)

إعَبى ٚاىَشسٗعبد ثبىةب ظخ

49

6.4

043

اىَشسٗعبد اىَعغيخ كٗىيب و

35

5.2

672

اىَشسٗعبد اىةبصيخ عيٍ٘ ٚا قخ ّٖبليخ ٗ ٍ ٚسحيخ اىزدةيق

26

2.3

202

 2.1.1املخاطر والتأثرياث الضارة لتغري املناخ على القطاعاث اهلامت مبصر وإجراءاث التكيف معها:
٣ؼسف ثُضٌ٤ق ٝكوج ُضؼس٣ق ظٌسصجز٣ز إصلجه٤ز ثألْٓ ثُٔضقدر ثإلؽجز٣ز ُضـ٤س ثُٔ٘جك
 UNFCCCدأٗ" ٚثُضؼد َ٣ك ٠ثألٗظٔز ثُذشس٣ز أ ٝثُاذ٤ؼ٤ز إظضؾجدز ُٔؤعسثس
ٓ٘جخ٤ز كؼِ٤ز أٓ ٝضٞهؼز أ٥ ٝعجزٛج دشٌَ ٣وَِ ٖٓ ثُؼسز أ ٝثألظضلجار ٖٓ
تشير الدراسات إلى أنو فى حالة
ثُلسص ثُٔضجفز".
إرتفاع مستوى سطح البحر بمقدار
ثُضأع٤س ثُٔذجشس ُضـ٤س ثُٔ٘جك ٣ضٔغَ ك:٠
 55سـ سوؼ تتكبد مدف اإلسكندرية
 .1ش٣جار ازؽز ثُقسثزر ػٖ ٓؼدالصٜج ثُاذ٤ؼ٤ز.
ورشيد وبورسعيد خسائر تتمثؿ فى
 .5إزصلجع ٓ٘عٞح ظاـ ثُذقس.
تيجير أكثر مف  1مميوف شخص،
ًٔج أطدزس ٓظس ثإلظضسثصؾ٤ز ثُٞؽ٘٤ز ُِضٌ٤ق ٓغ ثُضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز ٝثُقد ٖٓ
ٓتجؽس ثٌُٞثزط ثُ٘جؽٔز ػٜ٘جٝ ،كٔ٤ج  ٢ِ٣ثظضؼسثػج أل ْٛثُٔتجؽس ثُ٘جؽٔاز ػاٖ
وضياع  124ألؼ فرصة عمؿ تقدر
ثُضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز:
بأكثر مف  35مميار دوالر مف قيمة
 .2اىَخبغس ٗااشٍبد اىْبرغخ عِ اىزغيساد اىَْبخيخ
أ .ةتب اىَْبغق اىعبحييخ:
إٕ إزصلجع ٓ٘عٞح ٓ٤ج ٙثُذقس ك ٠ثُٔ٘اوز ثُعجفِ٤ز ُِذقس ثُٔضٞظؾ ظ٤ؤاٟ
إُ:٠
 صااادٓ٤س أؽاااصثء ػاااؼ٤لز ٓاااٖ ثُشاااس٣ؾ ثُسِٓااا ٠ثُعاااجفِ ٠ثُٜٔاااْ ُقٔج٣اااز
ثُذق٤سثس ثُؼقِز ٝثُٔ٘تلؼز ٝثألزثػ ٠ثُٔعضظِقز.
 صـ٤٤س كٞٗ ٠ػ٤ز ثُٔ٤جٝ ٙصأعس ٓؼظْ أظٔجى ثُٔ٤ج ٙثُؼردز.
 صٜد٣ااد ثُٔ٘ش ا س دجإلظااٌ٘دز٣ز ٝدٞزظااؼ٤د ٝصااأعس ثُعاا٤جفز ثُضسك٤ٜ٤ااز دلؼااَ
صدٞٛز ثُشٞثؽب ِٞٓٝفز ثُٔ٤ج ٙثُؾٞك٤ز.
صأعس اىَْتقخ اىعبحييخ ىدىزب ّٖس اىْيو دجُـٔس ٗض٤ؾز ثزصلجع ٓعض ٟٞظاـ
ثُذقس ٝصأع٤سٛج ػِ ٠ثألٗشاز ثُظ٘جػ٤ز ٝأٗشاز ثُ٘وَ ٝثُٔٞثٗب دجإلػجكز
إُ ٠ثألٗشاز ثُصزثػ٤ز.
أٓج ك ٢اىَْتقخ اىعبحييخ ىيجةس ااحَس كئٕ ثُضٌ ٖ٣ٞثُظتسُِ ١عجفَ ٣ؼد
فجؽصث ؽذ٤ؼ٤ج ،ف٤ظ صضأعس ثُشؼجح ثُٔسؽجٗ٤ز ٣ٝصاثا ثد٤ؼجػٜج ٗض٤ؾز
ثُضِٞط ٝثزصلجع ازؽجس ثُقسثزر.
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األرض والممتمكات ،بينما يعتبر

الساحؿ الشمالى الغربى الممتد مف
غرب اإلسكندرية حتى السموـ بمنأى

فى معظـ مناطقة عف تأثير إرتفاع

منسوب سطح البحر ،إال إف ىناؾ

بعض المناطؽ المنخفضة بمدينة

اإلسكندرية والمعرضة لمغمر مثؿ

(بحيرة

الجنوبى).

مريوط،

الجزء

الشرقى

ة .ةتب اىصزاعخ:
صؼضٔد أًغس ٖٓ  ٖٓ %51ثألزثػ ٠ثُصزثػ٤ز ثُٔظس٣ز ػِٗ ٠ظْ ثُسٟ
ثُٔضدٗ٤ز ثٌُلجءر ٝثُض ٠صعذذش ك ٠كود ًذ٤س ٌُٔ٤جس ثُٔ٤جٝ ٙصدٞٛز إٗضجؽ٤ز
ثألزثػٓٝ ،٠شجًَ ثُضِٔـ٣ٝ ،ؤعس إزصلجع ازؽز ثُقسثزر ػِ ٠ثُواجع
ثُصزثػ ٠دٔظس ػِ ٠ثُ٘ق ٞثُضجُ:٠
 ثإلظضٜالى ثُٔجةٝ ٠ش٣جاصُِٔ ٚقظ.ٍٞ
 إ ٗتلاااجع إٗضجؽ٤اااز ٓقجطااا َ٤ثُؤاااـ  ٝثُااارزر ثُشاااجٓ٤ز ٝثألزش ٝثُأاااجؽْ
 ٝهظخ ثُعٌس ٝثُذااجؽط ٝكا ٍٞثُظا٣ٞج دٔ٘٤اج ظاضصاثا إٗضجؽ٤از ٓقظاٍٞ
ثُواٖ.
 إٗضشجز ًغ٤س ٖٓ ثألٓسثع ثُ٘ذجص٤ز ٝثإلطجدجس ثُقشس٣ز.
 طقز ثُٔجش٤ز ٝهدزصٜج ثإلٗضجؽ٤ز ٖٓ ثألُذجٕ ٝثُِقاٝ ّٞإٗتلاجع كآ ٠ؼادٍ
ٗٔ ٞثألدوجز ٝثُدٝثؽٖ.
ٛ ؾسر ثألظٔجى إُ ٠ثُشٔجٍ ٝإصؾجٛج إُ ٠ػٔن أًذس اثخَ ثُٔ٤جٝ ٙظٞف
صضأعس إٗضجؽ٤ز ثُٔصثزع ثُعٌٔ٤ز ظِذج.

ترجع أىمية الزراعة فى مصر إلى

إستيعابيا نحو  % 55مف القوة
البشرية

العاممة

ويستيمؾ

حوالى

 %05مف إجمالى الموارد المائية و

يساىـ فى اإلقتصاد القومى المصرى

بحوالى  %24مف إجمالى الناتج
المحمى.

تتبايف السيناريوىات حوؿ الزيادة أو

ط .ةتب اىَ٘ازك اىَبليخ:
صضأعس ثُٔٞثزا ثُٔجة٤ز كٓ ٢ظس د عجز ثُضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز ٗض٤ؾز:
ٓ قدٝا٣ز ثُٔٞثزا ثُٔجة٤ز ثُؼردز.
 ثُص٣جار ثُعٌجٗ٤ز.
 ش٣جار ثُاِخ ػِ ٠ثُٔ٤جُِ ٙواجع ثُصزثػ.٠
 ػدّ إػجار إظضتدثّ ٓ٤ج ٙثُظسف.
ًٔج ٣ؤعس إزصلجع ٓ٘عٞح ظاـ ثُذقس ػِ ٠خصثٗجس ثُٔ٤ج ٙثُؾٞك٤ز خجطز ك٠
ٓ٘جؽن اُضج ثُ٘ٔٓ َ٤ج ٣ص٣د ِٓٞفضٜج إُ ٠ؽؼِٜج ؿ٤س طجُقز ُإلظضتدثّ.

النقصاف فى منسوب المياه فى حوض
النيؿ ويعتبر السرياف الطبيعى لممياه

فى حوض النيؿ شديد الحساسية

لمتغير فى معدؿ ىطوؿ المطر وزيادة

الح اررة حيث تشير بعض الدراسات

إلى حدوث تباعد فى فترات سقوط
األمطار مع زيادة معدؿ اليطوؿ مما

يؤدى إلى زيادة إحتماالت حدوث
الفيضانات أو فترات أطوؿ مف

د .ةتب اىعيبحخ:
ثُضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز ُٜج صأع٤سٛج ػِ ٠ثُع٤جفز ٝؽرح ثُعجةقٝ ٖ٤هد ٣ؤعس ظِذج
ػِ ٠ثُ٘جف٤ز ثإلهضظجا٣ز.
 هِز ثإلهذجٍ ثُع٤جف ٢ك ٢كظَ ثُظ٤ق ُِٔ٘جؽن ثُعجفِ٤ز.
ٜ٣ دا ثزصلجع ٓعض ٟٞظاـ ثُذقس ثظضغٔجزثس ثُٔ٘جؽن ثُعجفِ٤ز ٝشذٌجس ؽسم ثُشس٣ؾ ثُعجفِٔٓ ٢ج ظ٤ؤعس
ػِ ٠ثُع٤جفز ثُتجزؽ٤ز ٝثُدثخِ٤ز .
 صؼسع ثُشؼجح ثُٔسؽجٗ٤ز ك٘ٓ ٢جؽن ثُذقس ثألفٔس إُ ٠صدٞٛز ٝثد٤ؼجع الزصلجع ازؽز فسثزر ثُٔ٤جٙ
ٝش٣جار ثُضِٞط.
 صدٞٛز ث٥عجز دجُٔٞثهغ ثُع٤جف٤ز ثألعس٣ز ٝثُضجز٣ت٤زٌُ ،غجكز صسً٤ص عجٗ ٢أًع٤د ثٌُسدٝ ٕٞثزصلجع ٓ٘جظ٤خ ثُٔ٤جٙ
ثُؾٞك٤ز صقش دؼغ ث٥عجز ٝثُظسٝف ثُؾ٣ٞز ثُٔضـ٤سر ٖٓ ػٞثطق صسثد٤ز ٝش٣جار ٓؼدٍ ثألٓاجز.
الجفاؼ.
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ه .قطاع اإلسكان والطرق:

 اإلسكان
 صؼسع ثُٔال ٖٓ ٖ٤٣ثُوجؽ٘ ٖ٤دشٔجٍ ثُدُضج ُِضٜؾ٤س دعذخ ثُـٔس ثُر ٟهد
٘٣ضؼ ٖٓ إزصلجع ٓعض ٟٞظاـ ثُذقس.
 ش٣جار ٓٞؽجس ثُقس ثُشد٣در ٝصـ٤س ٓؼدالس ٛا ٍٞثُٔاس ٝأ٣ؼج
ثُٔ٘جؽن ثُعٌ٘٤ز ٝثُٔ٘ش س ثُض ٠أٗشأس كٓ ٠تسثس ثُعٓ ٍٞ٤ؼسػ ٚإُ٠
ثُل٤ؼجٗجس ٝثُع ٍٞ٤صؤعس ػِ ٠هجؽ٘ ٠ثُٔ٘جؽن ثُؼشٞثة٤ز ٝثُٔ٘جؽن
ثُس٣ل٤ز ثألًغس ٛشجشز ُِضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز.
 إزصلجع ازؽجس ثُقسثزر ػٖ ٓؼدالصٜج ٣ؤا ٟإُ ٠ش٣جار إظضٜالى ثُاجهز
ثٌُٜسدجة٤ز ثُ٘جصؼ ػٖ إظضتدثّ أؽٜصر ثُضذس٣د ٝثُض٣ٜٞز اثخَ ثُٔذجٗ٠
دأٗٞثػٜج.
 الطرق
 طالدز ٓجار ثإلظلِش ٣ٝؤا ٟإُ ٠صش ٙٞثُاسم ٓٔج ٣ؤعس ػِ ٠ظالٓضٜج.
ًٔ ج إٔ ثألٓاجز ثُـص٣سر ٝثُعُٜ ٍٞ٤ج صأع٤سٛج ػِ ٠ثُاسمٝ ،صضؼسع
دؼغ ثُٔ٘جؽن ٓغَ ظ٘٤جء ٘ٓٝجؽن ثُذقس ثألفٔس إُ ٠ثُع ٍٞ٤ه٣ٞز ٓٔج
٣ؤا ٟإُ ٠صقاْ ثُاسم ٝصِلٜج.
و .قطاع الصحة
ٖٓ أًغس ث٥عجز ثُظق٤ز ثُٔذجشسر ثُٔسصذاز دضـ٤س ثُٔ٘جك  ٞٛش٣جار ثألٓسثع
ثُٔسصذاز دئزصلجع ازؽجس ثُقسثزر ٓغَ ػسدجس ثُشٔط ٝظسؽجٕ ثُؾِد
ٝإػضجّ ثُؼ .ٖ٤أٓج ث٥عجز ؿ٤س ثُٔذجشسر كضضٔغَ ك:٠
ٗ وض ثُٔ٤جٗٝ ٙوض ثإلٗضجؽ٤ز ثُصزثػ٤ز ثُض ٠صؤا ٟإُٗ ٠وض ثُـرثء
ٝظٜٞز أٓسثع ثألٗ٤ٔ٤ج ٝظٞء ثُضـر٣ز دجإلػجكز إُ ٠صـ٤س ٓٞثطلجس
ثُٔ٤جٝ ٙثُٜٞثء.
 صأعس ثُظقز ثُؼجٓز ٓغ هَ صٞثكس ثُٔ٤ج.ٙ
 ٖٓٝثُضأع٤سثس ثُظق٤ز ؿ٤س ثُٔذجشسر ُضـ٤س ثُٔ٘جك:
 ثألٓسثع ثُٔسصذاز دجُال٤ِ٤جس ٝثُقشسثس ٝثُض ٠ظ٤عجػد إزصلجع
ازؽجس ثُقسثزر ػِ ٠إٗضشجزٛج.
 ثألفدثط ثُٔ٘جخ٤ز ثُؼجز٣ز ثُٔلجؽتز ٝثُٔضٔغِز ك ٠ثُع ٍٞ٤أ ٝثُؼٞثطق
أ ٝثُل٤ؼجٗجس صؤا ٟإُ ٠ثُضٜؾ٤س ٗٝوض ك ٠ثُـرثء ٝثُٔ٤ج ٙثُ٘و٤ز ٝإزصلجع
ٓؼدالس ثإلطجدز دجألٓسثع ثُٔؼد٣ز.
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إف التوزيع الحالى لمسكاف ال يتناسب
مع مساحات التى يعيش فييا ىؤالء

السكاف ويتركز أغمب السكف فى
وادى النيؿ ودلتا النيؿ.

تنقسـ الطرؽ داخؿ مصر إلى نوعيف

رئيسييف ىما الطرؽ داخؿ المناطؽ
الحضرية والطرؽ المكشوفة التى

تصؿ المناطؽ الحضرية بعضيا

ببعض وىى طرؽ زراعية وطرؽ
صحراوية وساحمية تسير موازية

لسواحؿ البحريف المتوسط واألحمر

وخميجى السويس والعقبة.

أف تغير المناخ لو تأثيراتو المباشرة
وغير المباشرة عمى صحة المواطنيف

ومف أكثر الفئات حساسية

اآلثار:

 األطفاؿ

والعجائز

ليذه

والنساء

وقطاعات المجتمع األكثر فق اًر

والمناطؽ الريفية.

 حوالى  %50مف سكاف مصر

والذيف يقطنوف المناطؽ الريفية
وعميو سيكوف ىذا القطاع مف

أكثر قطاعات المجتمع تأث اًر

بتغير المناخ.

 .1إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية
أ.





المناطق الساحمية
صْ صشٌ َ٤ثُِؾ٘ز ثُو٤ٓٞز ُإلاثزر ثُٔضٌجِٓز ُِٔ٘جؽن ثُعجفِ٤ز دسةجظز
ؽٜجش شت ٕٞثُذ٤تز ُٞػغ خاز ثإلاثزر ثُٔضٌجِٓز ُِٔ٘جؽن ثُعجفِ٤ز
ًأكؼَ ثألظجُ٤خ إلظضـالٍ ثُٔ٘جؽن ثُعجفِ٤ز دجُضٌجَٓ ٝصؼٖٔ٤
إؽسثءثس ثُضٌ٤ق ٓغ ثُضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز.
٣وٓ ّٞؼٜد دقٞط ثُشٞثؽب ددزثظجس صؾس٣ذ٤ز ُقٔج٣ز ٝصغذ٤ش ثٌُغذجٕ
ثُسِٓ٤ز ثُاذ٤ؼ٤ز ٝثُض ٠صٔغَ فٔج٣ز ؽذ٤ؼ٤ز ٖٓ خؾ إزصلجع ٓعضٟٞ
ظاـ ثُذقس.
صو ّٞثُ٤ٜتز ثُٔظس٣ز ثُؼجٓز ُقٔج٣ز ثُشٞثؽب ثُضجدؼز ُٞشثزر ثُسٟ
ٝثُٔٞثزا ثُٔجة٤ز دقٔج٣ز ثُشٞثؽب ثُٔظس٣ز ٝإػدثا ثُتاؾ ثُؼجٓز
ألٗشاز ٓٝشسٝػجس فٔج٣ز ثُشٞثؽب ٝصا٣ٞس ثُتاؾ ثُسة٤ع٤ز
ٝإػدثا ثُضظٔٔ٤جس ثُل٘٤ز ثُالشٓز ُٔشسٝػجس فٔج٣ز ثُشٞثؽب ٖٓ
ثُض ًَ ٝثُ٘قس ٝصو ّٞدئطالؿ ٝصسٓ ْ٤فٞثؽص فٔج٣ز ثُشٞثؽب.

ب .قطاع الزراعة

المجنة

لإلدارة

القومية

المتكاممة

لممناطؽ الساحمية و معيد بحوث

الشواطئ والييئة المصرية العامة
لحماية الشواطئ أىـ الجيات الوطنية
والمكمفة بمراقبة وقياس التأثيرات

السمبية

عمى

المناطقة

المصرية وحمايتيا.

الساحمية

أصدرت و ازرة الزراعة واستصالح

تقوـ و ازرة الزراعة والمركز القومى لمبحوث الزراعية بإجراءات لمتكيؼ مع

التأثيرات السمبية لمتغيرات المناخية عمى قطاع الزراعة مثؿ:
 صـ٤٤س ٓٞثػ٤د ثُصزثػز ٌَُ ٓقظ.ٍٞ
 إظض٘ذجؽ ٓقجطٓ َ٤وجٓٝز إلزصلجع ازؽز ثُقسثزر ٝهِز ثُٔ٤ج.ٙ
 اػْ هدزثس ثُذ٘ي ثُٞؽُِ٘ ٠ؾ٘٤جس ٞ٘٣ٝى ثُض٘ٞع ثُذُٞٞ٤ؽ ٠ثألخسٟ
ك ٠ثُٔ٘جؽن ثألًغس ٛشجشز ٝأٜٔٛج ثُٔ٘جؽن ثُظقسث٣ٝز.

األراضى إستراتيجية التنمية الزراعية
ويمتد أفقيا الزمنى حتى،1535
وتيدؼ إلى زيادة قدرة القطاع

الزراعى عمى الموائمة مع المتغيرات
الداخمية والخارجية وتحديث الزراعة

لتحقيؽ

مستوى

األمف

معيشة

الغذائى

الريفييف

وتحسيف
وذلؾ

بإستخداـ الموارد الزراعية بكفاءة

ج .قطاع الموارد المائية والرى
أىـ تدبير واجراءات التكيؼ الممحوظة خالؿ اآلونة األخيرة:
 ش٣جار صعؼ٤سر ثُٔ٤جُ ٙضسشد إظضتدثّ ثُٔ٤ج ٙظٞثء ك ٠ثُس ٟأ ٝثُشسح.
 إػجار إظضتدثّ ثُظسف ثُظقٝ ٠ثُظ٘جػ ٠ثُٔؼجُؼ.
 صقِ٤ز ثُٔ٤جٓٝ ٙؼجُؾز ثُٔ٤ج ٙثُؼجآز.
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واستدامة.

 3.1.1الذراساث واملشروعاث اإلسرتشاديت:

 .1برنامج بناء مرونة نظم األمن الغذائى يعود بالفائدة عمى منطقة جنوب مصر
Building Resilient Food Security Systems to Benefit the Southern Egypt Region

فظَ دسٗجٓؼ ثُـرثء ثُؼجُٔ World Food Program ٠ػِٞٓ ٠ثكوز ط٘دٝم ثُضٌ٤ق ُضٔ َ٣ٞثُٔشسٝع ٝثُرٜ٣ ٟدف
إُ ٠ش٣جار ثُودزر ػِ ٠ثُضٌ٤ق كٓ ٠ؾضٔؼجس ؽ٘ٞح ٓظس ٝص٘ٔ٤ز دق٤سر ٗجطس ك ٠ثُواجع ثُصزثػٝ ٠ثألٖٓ ثُـرثة٠
ف٤ظ صْ إ خض٤جز ٓقجكظجس أظٞ٤ؽ ٝظٛٞجػ ٝه٘ج ٝثألهظس ٝأظٞثٕ ٘ٓٝاوز دق٤سر ٗجطس ُض٘ٔ٤ز ثُصزثػز ثُٔعضدثٓز
ٝإٗضجػ ٓقجطٓ َ٤وجٓٝز ُدزؽجس ثُقسثزر ثُؼجُ٤ز ٗٝوَ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤جس ثُؾد٣در ٗٝوَ ثُٔؼسكز إُ ٠دؼغ ثُوس ٟثُلو٤سر
دظؼ٤د ٓظسٝ ،د٘جء ثُودزثس ثُٔؤظع٤ز كٓ ٠ؾجٍ صـ٤س ثُٔ٘جك ػِ ٠ؽٔ٤غ ثُٔعض٣ٞجس [ثُقٌٓٞجس ثُٔقِ٤ز ٝثُٔؾضٔغ
ثُٔدٗ .]٠صظَ ٓ٤صثٗ٤ز ثُذسٗجٓؼ إُ ٠أًغس ٖٓ  ٕٞ٤ِٓ 6اٝالز ُ٤ضْ ص٘ل٤ر ٙخالٍ  4ظ٘ٞثس صذدأ ٖٓ ٝ 5115ص٘ض ٠ٜك٠
.5116
 .2البرنامج اإلقميمى لال تحاد األوروبى فى مجال دعم التخفيف من والتكيف مع التغيرات المناخية " Clima

:"South
صْ ثُذدء ك ٠ص٘ل٤ر ثُذسٗجٓؼ ثألٝزٝد ٠كٓ ٠ؾجٍ ثُضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز ك ٠ثُد ٍٝثُؾ٘ٞد٤ز ُالصقجا ثألٝزٝد ٠ثُؼشس :٠ٛٝ
ثُؾصثةس ٓ ،ظس  ،إظسثة ، َ٤ثألزإ ُ ،ذ٘جٕ ٤ُ ،ذ٤ج  ،ثُٔـسح  ،ثألزثػ ٠ثُلِعا٤٘٤ز  ،ظٞز٣ج ٝ ،صٗٞطٜ٣ .دف
دسٗجٓؼ  Clima Southإُ ٠ص٘ل٤ر أزدؼز ٓقجٝز :٠ٛ
 .1صشؾ٤غ ثُض٘ٔ٤ز كٓ ٠ؾجٍ خلغ ثٌُسدٝ ٕٞإظضتدثّ ثُاجهز ك ٠ا ٍٝثُؾ٘ٞح.
 .5د٘جء ثُودزثس ثُٞؽ٘٤ز كٓ ٠ؾجٍ ط٤جؿز ثإلظضسثص٤ؾ٤جس ثُٔضٌجِٓز ثُتجطز دجُضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز ٝثُض ٠صضؼِن
دجُضتل٤ق ٖٓ أ ٝثُضٌ٤ق ٓغ ثُضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز.
 .3د٘جء ثُودزثس ك ٠ثُٔؾجالس ثُضلجٝػ٤ز ثُٔتضِلز.
 .4صذجاٍ ثُٔؼِٓٞجس ٝأكؼَ ثُٔٔجزظجس د ٖ٤ا ٍٝثإلصقجا ثألٝزٝدٝ ٠ا ٍٝثُؾ٘ٞح ٝد ٖ٤ا ٍٝثُؾ٘ٞح ٝدؼؼٜج
ثُذؼغ.

 .3برنامج إدارة مخاطر التغيرات المناخية ”” Climate Change Risk Management Program CCRMP

اُذسٗجٓؼ ٓدػْ ٖٓ ط٘دٝم ثُض٘ٔ٤ز ثألظذجٗ ٠دشسثًز ثُؼد٣د ٖٓ ثُٞشثزثس ٝثُواجػجس ٝشثزر ثُسٝ ٟثُٔٞثزا ثُٔجة٤ز،
ٝشثزر ثُصزثػزٝ ،شثزر ثُذ٤تزٝ ،شثزر ثُضؼج ٕٝثُدٝٝ ٠ُٝشثزر ثُتجزؽ٤زع صْ ثإلٗضٜجء ٖٓ ثُذسٗجٓؼ ك ،5113 ٠أظضٜدف
ثُذسٗجٓؼ صاذ٤ن ٓذدأ ٟثُضٌ٤ق ٓغ ٝثُضتل٤ق ٖٓ آعجز ثُضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز ٓ ٝعجػدر ٓظس كِٓ ٠ق ثُضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز،
٣ٝشَٔ ثُذسٗجٓؼ أزدؼز ٌٓٗٞجس:
أ ٌٕٞٓ .ثُٔؾِط ثألػُِِ ٠اجهز ٣ٝعؼُ ٠دػْ أٛدثف ظ٤جظز ثُٔؾِط ثألػُِِ ٠اجهز كٓ ٠ؾجالس ثُاجهز ثُٔضؾدار
ًٝلجءر ثُاجهز.
ح ٌٕٞٓ .آُ٤ز ثُض٘ٔ٤ز ثُ٘ظ٤لز ٖٓ أؽَ صؼص٣ص ٝصشؾ٤غ ثإلظضلجار ٖٓ آُ٤ز ثُض٘ٔ٤ز ثُ٘ظ٤لز إلػجكز كجةدر إهضظجا٣ز ؽد٣در
ُِٔشسٝػجس ثإلظضغٔجز٣ز.
ػ ٌٕٞٓ .ثُض٘ذٞء ٝثإلاثزر ثُٔضٌجِٓز ُِٔٞثزا ثُٔجة٤ز ُٞػغ ظ٘٤جزٛٞ٣جس إلٗؼٌجظجس صـ٤س ثُٔ٘جك ٝإازثؽٜج ك٠
ثُتاؾ ثُٞؽ٘٤ز ُإلاثزر ثُٔضٌجِٓز ُِٔٞثزا ثُٔجة٤ز.
ك ٌٕٞٓ .ثُضٌ٤ق ُِواجع ثُصزثػُ ٠ضا٣ٞس ٓقجط َ٤هجازر ػِ ٠صقَٔ ثُظسٝف ثُٔ٘جخ٤ز ثُوجظ٤زٗٝ ،وض ثُٔ٤ج،ٙ
ِٞٓٝفز ثُضسدزٝ ،إزصلجع ازؽجس ثُقسثزر.
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 .4مشروع تقييم وتطوير إستراتيجية لمتصدى ألثار إرتفاع منسوب البحر
عمى الحركة البشرية فى مصر

Assessment and Strategy Development to respond to the impacts
of sea-level rise on human mobility in Egypt

صو ّٞثُٔ٘ظٔز ثُد٤ُٝز ُِٜؾسر – دجُضؼجٓ ٕٝغ ٝشثزر ثُو ٟٞثُؼجِٓز ٝثُٜؾسر
ٝٝشثزر ثُذ٤تز ٓٝؼٜد دقٞط ثُشٞثؽب ٝػدا ٖٓ ثُشسًجء ؿ٤س ثُقٌ – ٖ٤٤ٓٞدض٘ل٤ر
ٛرث ثُٔشسٝع ُدزثظز ث٥عجز ثُذ٤ت٤ز ٝثإلٗعجٗ٤ز ٝثإلؽضٔجػ٤ز ٝثإلهضظجا٣ز ُضدكوجس
ثُٜؾسر ثُدثخِ٤ز ثُٔضٞهؼز ٖٓ إزصلجع ٓ٘عٞح ظاـ ثُذقس.
ٜ٣دف ثُٔشسٝع إُ ٠إؽسثء ػدا ٖٓ ثُضؤ٤٤جس ثُعس٣ؼز ُضا٣ٞس ك ْٜث٥عجز
ٝثُؼٞثهخ ثُٔقضِٔز إلزصلجع ٓ٘عٞح ظاـ ثُذقس ػِ ٠هؼج٣ج ثُٜؾسر ٝثألٖٓ
ثإلٗعجٗ ٠ك ٠ثُٔ٘جؽن ثُعجفِ٤ز ثُٔ٘تلؼز ك٘ٓ ٠اوز اُضج ٜٗس ثُ٘ٓٝ َ٤دٕ ٓظس
ثُعجفِ٤ز ،كود صْ إخض٤جز عالط ٓؾضٔؼجس ٓقِ٤ز ً٘ٔٞذػ  ٌٖٔ٣صاذ٤وز ٖٓ ٓقجكظز
ثإلظٌ٘دز٣ز خِ٤ؼ أدٞه٤س – ٓ٘٤جء شسم – ٓ٘اوز ثٌُٔطع ٝثُض ٠ظضضأعس دئزصلجع
ظاـ ثُذقس ٝثُٔضوجزدز ك ٠ػدا ثُعٌجٕ ٝثُٔضشجدٜز ك ٠ثُظسٝف ثإلهضظجا٣ز
ٝثإلؽضٔجػ٤ز ٝإػضٔجا ْٛػِ ٠ثُصزثػز ٝثُظ٤د.
 4.1.1التكنىلىجيا وحبىث تغري املناخ
صعؼ ٠ثإلاثزر ثُؼجٓز ُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ٝدقٞط صـ٤س ثُٔ٘جك إُ:٠
 صقو٤ن ثُودزر ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز ُضٞك٤س ؽجهز ٗظ٤لز ٝآٓ٘ز ٓٝعضدثٓز ُدػْ ثُ٘ٔٞ
ثإلهضظجاٝ ٟخلغ إٗذؼجعجس ؿجشثس ثإلفضذجض ثُقسثزٝ ٟثُضتل٤ق ٖٓ
ٝثُضٌ٤ق ٓغ ثُٔتجؽس ثُٔقضِٔز ُظجٛسر صـ٤س ثُٔ٘جك ٝذُي ٖٓ خالٍ
صقل٤ص ثإلزثار ثُع٤جظ٤ز ُِدػْ ثُٔؤظعُِ ٢ضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ٖٓ خالٍ صلؼَ٤
ثُشسثًجس ثُٞؽ٘٤ز ٝثُد٤ُٝز ٗٝوَ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج .Know how
 ؽسؿ فِ ٍٞؿ٤س صوِ٤د٣ز ُِٔ innovativeشٌالس ثُذ٤ت٤ز ثُوجةٔز.
 صؼظ ْ٤ثإلظضلجار ٖٓ ثألدقجط ثُؼِٔ٤ز صؾج ٙثُٔشٌالس ثُٔضسصذز ػٖ ث٥عجز
ثُعِذ٤ز ُِضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز صتل٤ق – صٌ٤قع دجُض٘ع٤ن ٓغ ثُؾٜجس ثُٔؼ٘٤ز.
ٍ ٚ .2غبه رنْ٘ى٘عيب رغيس اىَْبخ:
أ .مشروع تحسين كفاءة الطاقة فى الصناعة والمموؿ مف مرفػؽ البيئػة GEF
ويقػػوـ بتنفيػػذه منظمػػة األمػػـ المتحػػدة لمتنميػػة الصػػناعية  UNIDOبالتعػػاوف

مػػع و ازرة البيئػػة وو ازرة التجػػارة والصػػناعة والمشػػروعات الصػػغيرة والمتوسػػطة

واتحػ ػػاد الصػ ػػناعات المص ػ ػرية ،ييػ ػػدؼ المشػ ػػروع إلػ ػػى نشػ ػػر الػ ػػوعى بترشػ ػػيد
إسػ ػ ػػتيالؾ الطاقػ ػ ػػة ف ػ ػ ػى القطػ ػ ػػاع الصػ ػ ػػناعى وخاصػ ػ ػػة لمصػ ػ ػػناعات الكثيفػ ػ ػػة
اإلس ػػتيالؾ لمطاق ػػة ،وك ػػذلؾ رف ػػع كف ػػاءة وبن ػػاء ق ػػدرات الحك ػػومييف والع ػػامميف
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[ثُٔجار  ٖٓ 4ثُضلجه٤ز ثألْٓ
ثُٔضقدر ثالؽجز٣ز ُضـ٤س ثُٔ٘جك؛
ثُلوسثس " :]1،3،5ثُؼَٔ
ٝثُضؼج ٕٝػِ ٠صا٣ٞس ٝصاذ٤ن
ٗٝشس ،دٔج ك ٠ذُي ٗوَ
ٝثُٔٔجزظجس
ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤جس
ٝثُؼِٔ٤جس ثُض ٠صتلغ أ ٝصٔ٘غ
ثإلٗذؼجعجس ثُذشس٣ز ثُٔظدز
ثإلفضذجض
ؿجشثس
ٖٓ
ثُقسثز."ٟ
"ٝصو ّٞثُد ٍٝثألؽسثف
ثُٔضودٓز دضٞك٤س ٓٞثزا ٓجُ٤ز
ُضـا٤ز
ٝإػجك٤ز
ؽد٣در
ثُضٌجُ٤ق ثٌُجِٓز ثُٔضلن ػِٜ٤ج
ثُض ٠صضٌذدٛج ثُد ٍٝثألؽسثف
ثُ٘جٓ٤ز ك ٠ثألٓضغجٍ إلُضصثٓجصٜج
دٔٞؽخ ثإلصلجه٤ز".
"ٝصِضصّ ثُد ٍٝثألؽسثف
ُضشؾ٤غ ٝصعَ٤ٜ
ثُٔضودٓز
ٝصٔٗ َ٣ٞوَ
ثُل٘٤ز
ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ٝثُدزث٣ز
ٝاػْ
Know
how
صا٣ٞس ثُودزثس
ثُرثص٤ز ٝثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج".
صْ إؽالم ٓشسٝع صقعٖ٤
دواجع
ثُاجهز
ًلجءر
ثُظ٘جػز ك٘٣ ٠ج٣سً /جٕٗٞ
ثُغجٗ ٠ػجّ  5113ػٖ ؽس٣ن
صتظ٤ض ثُضٔ َ٣ٞثُالشّ ُض٘ل٤ر
ثُٔشسٝع ػذس ط٘دٝم ثُذ٤تز
٣ؼجاٍ
ثُؼجُٔ٤ز دٔج
 3.351.111اٝالزث أٓس٤ٌ٣ج،
صتظ٤ض
ػٖ
كؼال
ٓعجٔٛجس ٖٓ هذَ ثُ٘ظسثء
٣ؼجاٍ
دٔج
ثُٔظسٖ٤٣
اٝالزث
54.151.111
أٓس٤ٌ٣جٝ ،ذُي ك ٠طٞزر
ٓٞثزا ٗود٣ز ٝػ٤٘٤ز ػِ ٠فد
ظٞثء.

بالقطػػاع الخػػاص ف ػى مجػػاؿ نظػػـ إدارة الطاقػػة .كمػػا يسػػعى مػػف خػػالؿ الخب ػراء الػػوطنييف إلػػى وضػػع إسػػتيراتيجية

وطنية لتحسيف كفاءة الطاقة فى الصناعة مف خالؿ تنفيذ مكوناتو الخمسة التالية:
 ثُذسٗجٓؼ ثُٞؽُ٘ ٠ضقد٣د ٓؤشسثس ه٤جض ثُاجهز ٝط٤جؿز ظ٤جظز صقعً ٖ٤لجءر ثُاجهز.
 زكغ ٓعض ٟٞثُٞػ ٠دشإٔ صقعً ٖ٤لجءر ثُاجهز ٝإاثزر ثُاجهز ك ٠هاجع ثُظ٘جػز.
 د٘جء ثُودزثس ُدػْ خدٓجس صقعً ٖ٤لجءر ثُاجهز.
 إصجفز كسص ثُضُٔ َ٣ٞدػْ ٓشجز٣غ صقعً ٖ٤لجءر ثُاجهز.
 صاذ٤ن ٗظْ إاثزر ثُاجهز ٝصؼظً ْ٤لجءر ثُُ٘ظْ.
تتمثؿ الفئات المستيدفة الرئيسية فى إطار المشروع فى:
 ط٘جع ثُوسثز دواجع ثُظ٘جػز ثُٔدزثءع.
 ثُتذسثء ثُٜ٘دظ.ٖ٤٤
 شسًجس صٞز٣د ثُٔؼدثس.
 خذسثء ٓٝضتظظ.ٖ٤
ٓ ؤظعجس ط٘غ ثُع٤جظجس.
 ثُٔؤظعجس ثُض٘ل٤ر٣ز ثُٔؼ٘٤ز دٔؾجٍ صقعً ٖ٤لجءر ثُاجهز دواجع ثُظ٘جػز.

ٍ ٚ .2غبه ثة٘س رغيس اىَْبخ:
صعؼٓ ٠ظس ٖٓ خالٍ ثُتذسثء ثُٞؽ٘ٝ ٖ٤٤ثُؼِٔجء إُ ٠إصجفز ثُلسص ثُٔٞثص٤ز ُِٜ٘ٞع دٔعضٝ ٟٞػدا ثألدقاجط ثُؼِٔ٤از
ك آ ٠ؾااجٍ ازثظااز ظااجٛسر ثُضـ٤ااسثس ثُٔ٘جخ٤ااز ٝصأع٤سثصٜااج ثُعااِذ٤ز ٓٝااد ٟثإلظااضلجار ٓااٖ ثُٔوٓٞااجس ٝثُؼٞثٓااَ ثُاذ٤ؼ٤ااز
ٝثُذشااس٣ز ثُٔضااٞكسرًٔ ،ااج صٜااضْ ثُدُٝااز دشااٌَ ؽااجا ٝصسًااص ػِاا ٠ػااسٝزر إٔ صٌاا ٕٞثألدقااجط ثُٔودٓااز ػِاآ ٠عااضٓ ٟٞااٖ
ثُؾد ٟٝثإلهضظجا٣ز فض ٠صضٌٖٔ أؽٜصر ٝهاجػجس ثُدُٝز ثُٔتضِلز ٖٓ أظاض٤ؼجدٜج ٓجا٣اج ٝإظاضدثٓضٜج ػذاس ثألؽ٤اجٍ ،ف٤اظ
صٜضْ ثُٞشثزر دجُضجُ:٢
أ .إعداد الخطط الالزمة لرفع الوعى تجاه قضايا التغيرات المناخية.
ب .إعػػداد وتطػػوير الخطػػط الخاصػػة بػػدمج قضػػايا التغيػرات المناخيػػة ضػػمف م ارحػػؿ التعمػػيـ المختمفػػة بالتعػػاوف مػػع
الجيات المعنية.

ج.

إقتراح مشروعات بحثية بشأف مدى اإلستفادة مػف مشػروعات التخفيػؼ والتكيػؼ مػع التغيػرات المناخيػة ود ارسػة

مخاطرىا وآثارىا السمبية بتفعيؿ األبحاث القائمة عمى التكنولوجيات المتطورة لظاىرة التغيرات المناخية ،مثؿ:
ٓ شسٝع صق ٍٞثُٔتِلجس ثُذالظض٤ٌ٤ز إُٝ ٠هٞا ُٔقسًجس ثُٔسًذجس.
ٓ شسٝع فظس ؿجشثس ثإلفضذجض ثُقسثز ٟك ٠هاجع ثُضش٤٤د ٝثُذ٘جء.
 د٘جء ثُودزثس ثُٞؽ٘٤ز كٓ ٠ؾجٍ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُتجطز دضـ٤س ثُٔ٘جك ٖٓ خالٍ إػدثا هجػدر د٤جٗجس ا٘٣جٓ٤ٌ٤ز فٍٞ
أفدط ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤جس ثُض ٠صضٞثكن ٓغ ظسٝف ثُدُٝز.
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 2.1الرؤيت املستقبليت
ػوخ طدٝز هسثز ٓؤصٔس ثألؽسثف  COP 19دٞثزظ ٞا٣عٔذس ػجّ  5113دو٤جّ ًجكز أؽسثف ثُٔؾضٔغ ثُد ٢ُٝدضقَٔ
ؽصء ٖٓ إُضصثٓجس خلغ ؿجشثس ثالفضذجض ثُقسثز١؛ ٣ظذـ ُصثٓج ػِ ٠ثُدُٝز ك ٢ثُٔسفِز ثُوجآز ث٥ص:٢
أٝال :كٓ ٢ؾجٍ ثُضتل٤ق:
 إػدثا فجكظز دٔشسٝػجس خلغ ؿجشثس ثالفضذجض ثُقسثز ُضودٜٔ٣ج إُ ٠أٓجٗز ٓ٘ظٔز ثألْٓ ثُٔضقدر ًٔشجزًز
ٝؽ٘٤ز ُتلغ ٛر ٙثالٗذؼجعجس
 د٘جء ثُودزثس ثُٞؽ٘٤ز دٜدف ٝػغ ٗظجّ ُقظس ؿجشثس ثالفضذجض ثُقسثز ٖٓ ٌٖٔ٣ ١خالُ ٚإٗشجء هجػدر
د٤جٗجس ٝؽ٘٤ز ُ٘ٔرؽز ثُـجشثس ثُٔاِٞح خلؼٜج.
عجٗ٤ج :كٓ ٢ؾجٍ ثُضٌ٤ق:
 زكغ ثُٞػ ٠دأ٤ٔٛز ثُقلجظ ػِ ٠ثُذ٤تز ٝدوؼج٣ج ثُضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز ٝاٝز ثُٔٞثؽُِ٘ ٖ٤قد ٖٓ ٓتجؽس ثُضـ٤سثس
ثُٔ٘جخ٤ز.
 آؼ خاؾ ٝصدثد٤س ثُضٌ٤ق ك ٠ثُذسثٓؼ ثُو٤ٓٞز ٝخاؾ ثُض٘ٔ٤ز ثُٔعضدثٓز .
 صلؼ َ٤ثالظضسثص٤ؾ٤ز ثُٞؽ٘٤ز ُِضٌ٤ق ٝثُقد ٖٓ ٓتجؽس ثُضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز ٝصقِٜ٣ٞج ثُ ٠خاؾ ػَٔ هاجػ٤ز.
 صو ْ٤٤شجَٓ ُِضٌجُ٤ق ثُٔضٞهؼز ُِضٌ٤ق ٓغ ثُٔ٘جك  ،دٔج ك ٢ذُي ثألػسثز ٝثُتعجةسٝ ،صود٣س ثُضٌجُ٤ق ٝثُلٞثةد.
 صؼص٣ص ثُودزر ثُٔؾضٔؼ٤ز ٝثُواجػ٤ز ػِ ٠ثظض٤ؼجح ثُٔتجؽس ٝثٌُٞثزط ثُ٘جؽٔز ػٖ ثُضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز.
 ثُؼَٔ ػِ ٠إٗشجء ٝصلؼٓ َ٤ؾِط ُِضـ٤سثس ثُٔ٘جخ٤ز.
 ثإلٗضٜجء ٖٓ صوس٣س ثإلدالؽ ثُٞؽ٘ ٢ثُغجُظ ُٔظس.
 صقو٤ن ثُودزر ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز ُضٞك٤س ؽجهز ٗظ٤لز ٝآٓ٘ز ٓٝعضدثٓز ُدػْ ثُ٘ٔ ٞثالهضظجا.١
 3-1املراجع

 التقرير التجميعى الرابع الصادر عف الييئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 1552 : IPCC

www.unfccc.int

 إتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لمتغيرات المناخية وبروتوكوؿ كيوتو.

 تقرير اإلبالغ الوطنى الثانى  ،1525الصادر عف و ازرة الدولة لشئوف البيئة.

 اإلستراتيجية الوطنية لمتكيؼ مع التغيرات المناخية – مجمس الوزراء – مصر .1522
 منظمة الصحة العالمية.

 برنامج األمـ المتحدة لمبيئة.

 برنامج األمـ المتحدة اإلنمائى.

www.who.int/ar

www.grida.no/publications/vg/africa/page/3131.aspx
www.undp.org

 مرفؽ البيئة العالمى.
 دسٗجٓؼ ثُـرثء ثُؼجُٔ.٠
 دسٗجٓؼ ثألْٓ ثُٔضقدر ُِض٘ٔ٤ز ثُظ٘جػ٤ز – ٓشسٝع صقعً ٖ٤لجءر ثُاجهز.
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www.undp.org/gef
www.wfp.org
www.ieeegypt.org

الفصل الثالث

محاية طبقة األوزون

 1.3مقذمت

يعد تأ كل طبقة األوزون من أكبر األمثمة عمى الخطر الماثل أمام سكان األرض حيث تقوم طبقة األوزون

بدور المرشح الطبيعى والدرع الواقى الذى يحيط باألرض ليحمى جميع المخموقات من الجزء الضار من

األشعة فوق البنفسجية ) )Ultra Violet –Bالتى تيدد صحة اإلنسان وسالمتو.

وقد تم التخمص التدريجى من العديد من المواد المستنفدة لطبقة األوزون والتى كانت تستخدم فى
المنتجات اإلستيالكية والصناعية والزراعية عمى مستوى العالم ،ويتم حالياً إستكمال تنفيذ التخمص

التدريجى من إستخدام المواد الييدروكمورفموروكربونية ( )HCFC'sفى جميع القطاعات لصالح المحافظة

عمى طبقة األوزون ومكافحة التغير المناخى واإلحتباس الحرارى والذى يشكل خط ارً عالمياً وتحدياً يحتاج

إلى التعاون بين جميع الدول.

ولقد إجتازت مصر بنجاح التحديات التى فرضيا اإللتزام بأحكام بروتوكول مونتريال وتعديالتو المختمفة

لحماية طبقة األوزون ،فحققت الخفض المستيدف من إستيالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون نتيجة
لوجود ضوابط وسياسات فعالة تعمل عمى تسييل اإلمتثال ألحكام بروتوكول مونتريال دون المساس

بالبرامج التنموية أو التأثير عمى األولويات التي تضعيا الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،حيث

قامت وزارة البيئة بالتعاون مع الجيات المعنية باإلشراف عمى مشروعات البدائل لممواد المستنفدة لطبقة

األوزون ،وأنشطة نقل التكنولوجيا الحديثة ،واستبدال المعدات واألجيزة القديمة بأخرى حديثة تعمل بمواد

صديقة لألوزون فى القطاعات المختمفة إلى جانب تنفيذ ب ارمج التوعية بالبدائل الصديقة لمبيئة وتوجيييا

لكافة شرائح المجتمع.

وىذه اإلنجازات ال تعنى أن مسيرة العمل قد بمغت منتياىا ،أو أن جميع اإل لتزامات بأحكام بروتوكول

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

جميع القطاعات إمتثاالً ألحكام بروتوكول مونتريال وتعديالتو المختمفة.

 3.3األضرار البيئيت والصحيت النبمجت عن تآكل طبقت األوزون

يأتى مصدر التيديد ليذه الطبقة نتيجة أعمال وتكنولوجيا أبتدعيا اإلنسان مع تطور الحياة المدنية واستحداث مواد

كيميائية جديدة  ،مما نتج عنو زيادة إنبعاث الغاا از مان الماواد المساببة إلساتنباد طبقاة ا وزون ،حياث أن ا شاعة

فااوا البنبسااجية ) )Ultra Violet –Bالتاى تااأتى مان الشاامس إلااى سااط ا رض ليااا تااأتي ار
ساابيل المتااال :إصااابة اإلنسااان بساارطان الجمااد وكتا اركا
ال ااوئى ( )Photosynthesisلمنباتااا

ااارة منيااا عمااى

العااين ونقااص المناعااة ،كمااا أنيااا تا تر فاى عمميااة التمتياال

الخ ارام ممااا تقماال ماان نمااو النبااا

وانتااا

المحاصاايل الزراعيااة ،وت ا تر

عمااى نظااب البيئااة المائيااةؤ وىااذا يا دى إلااى خماال فاى تاوازن النظاااب العاااب لمطبيعااة والحياااة عمااى ا رض وارتباااط ذلا

بتأتي ار عمى تغير المناخ العالمىؤ ا مر الذى ييدد صحة اإلنسان وسالمة البيئةؤ
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 3.3املؤشراث البيئيت

تتمتال الم شا ار البيئيااة الخاصااة بوحاادة ا وزون فااى اإللتازاب بأحكااب ومقاار ار بروتوكااول مونتريا

بشااأن الخبااض

التاادريجى إلسااتيال الم اواد المسااتنبدة لطبقااة ا وزون وصااو ا إلااى الااتخمص التاااب وفق ا اا لمجااداول الزمنيااة المح ااددة
بالبروتوكول والتعديال

المختمبة التى أدخم

عميوؤ

 1.3.3بنك اهلبلىن

يعااد بن ا اليااالون إحاادى تمااار التعاااون بااين و ازرة البيئااة وو ازرة اإلنتااا

لمصا ااناعا

الحربااى ،والااذى تااب إنشا ا ا ااا ه بشااركة حما اوان

اليندس ا ااية ا ا ا مصاانع  99الح ا اربى س ااابقا ،حيااث يقااوب جياااز شاائون البيئااة بتجميااع اليالونااا

لطبقاة ا وزون ماان الجيااا

المسااتنبدة

التاى لاادييا مخاازون اركااد نتيجااة إتمااب التحا ا ا ااول إلاى باادائل أخاارى ،ويااتب تسااميب الكميااا

المجمعااة إلااى بنا اليااالون لتاادويرىا واعااادة إسااتخداميا فاى اإلحتياجااا

ال اارورية فاى مختمااا القطاعااا

الحيويااة

بالدولةؤ

صورة ( )1-3بنك اليالون

ويسم بإستخداب اليالونا

فى بعض أنظمة اإلطبام الخاصة بتاأمين المعادا

عمى الصالحية البنية لمطائ ار  ،والسابن ،والادبابا  ،وأنظماة اإلتصاا
المعدا

الحرجاة باىظاة الاتمن ،ولممحافظاة

 ،والحاسابا

اللياة المركزياة ،وغيرىاا مان

اإللكترونية المتطورة والبالغة ا ىمية من الناحية اإلستراتيجية وذل لحين إتماب التحول إلساتخداب بادائل

غياار مسااتنبدة لطبقااة ا وزون خااالل الساانوا

المقبمااة ،ويو ا الشااكل ر ااب ( )1-3الخبااض التاادريجى ف اى كميااا

اليالون التى تب إستيرادىاؤ
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شكل ( )1-3الخفض التدريجى فى اإلستيراد السنوى لميالون

 3.3.3قطبع األيروسىالث الطبيت

يقاوب جيااز شائون البيئاة بالتعااون ماع وزارة الصاحة بتحويال خطاوط إنتاا الشاركا

المصانعة لريروساو

الت اى تسااتيم  163طاان ماان الم اواد المسااتنبدة لطبقااة ا وزون ) (CFC'sكما اواد دافعااة لعب اوا

بخاخااا

الطبيااة

عا ااال

أم اراض الربااو والحساسااية الصاادرية إلااى أخاارى بديمااة غياار مسااتنبدة لطبقااة ا وزون ،ويااتب التنساايا مااع إدارة شاائون

الصاايدلة بااو ازرة الصااحة وشااركا

ا دويااة فاى تنبيااذ اإلسااتراتيجية الوطنيااة لمتوعيااة بالمنتجااا

عقااد دو ار تدريبيااة ،وورش عماال ،وبرن ااامج توعيااة لرطبااام والصاايادلة با يروس ااو

البديمااة والتاى تت اامن

التااى تسااتخدب باادائل الما اواد

المس ااتنبدة لطبق ااة ا وزون ،وتنبي ااذا لي ااذه اإلس ااتراتيجية تا اب اإلنتي ااام م اان تنبي ااذ تج ااارغ التش ااغيل ونق اال التكنولوجي ااا
لمشاركا

المساتبيدة وتوفياا أو ااع شاركا

أيروسااو

ا دوياة لعادد ( )3مناتج مان إجماالى عادد ( )4مناتج لتصانيع منتجاا

طبيااة تسااتخدب باادائل لمم اواد المسااتنبدة لطبقااة ا وزون ،و ااد تااب إختبااار صااالحية ىااذه المنتجااا

التااى

تستخدب بدائل لممواد المستنبدة لطبقة ا وزون ونزوليا ا ساواا ،ومان المنتظار اإلنتياام الكامال مان تحويال خطاوط

إنتا شركا

ا دوية بنياية عاب 4114ؤ
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صورة ( )2-3بخاخة طبية تستخدم بدائل لممواد المستنفدة لطبقة األوزون فى عــالج أمراض الربو
والحساسية الصدرية

 3.3.3قطبع الصيبنت واإلصالح ألجهسة التربيذ والتكييف

يااتب إحكاااب الر ابااة وتبعياال القاوانين الخاصااة بحظاار إسااتيراد الماواد الكموروفموروكربونيااة ( )CFC'sالمسااتنبدة لطبقااة
ا وزون ،وذل ا ماان خااالل تحااديث بروتوكااو

الصااد ار والاواردا

التعاااون المو عااة مااع الجيااا

الر ابيااة المعنيااة كييئااة الر ابااة عمااى

ومصامحة الجمااار  ،ماع اإلسااتمرار فاى توفيااا أو ااع بااا ى شاركا

مع الييئة القومية لمسك الحديدية لإلنتيام من تعديل وحادا

حبااظ ا غذياة ،والتنساايا

التبرياد لعرباا

الساك الحديدياة لتعمال بغااز صاديا

ع اااب  ،4114ويو ا ا الش ااكل ر ااب ( )4-3الخب ااض الت اادريجى فا اى كمي ااا

الما اواد الكموروفموروكربوني ااة التا اى ت ااب

لمبيئة ،ومن المنتظر اإلنتيام الكامل من إستخداب المواد الكموروفموروكربونية ( )CFC'sفى طااع الصايانة بنياياة
إستيرادىاؤ
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شكل ( )2 -3الخفض التدريجى فى اإلستيراد السنوى من المواد الكموروفموروكربونية

 3.3.3اإلسرتاتيجيت املصريت لىقف إستخذام املىاد اهليذروكلىروفلىروكربىنيت ()HCFC's

تااب إعااداد إسااتراتيجية وطنيااة لو ااا إسااتخداب الماواد الييدروكموروفموروكربونيااة المسااتخدمة فاى العديااد ماان القطاعااا
المختمبااة وأىميااا طاااع صااناعة البااوب والعاازل الح ارارى ،طاااع صااناعة التالجااا
اإلستراتيجية يتب تنبيذ بعض ا نشطة المختمبة متل:

1ؤ و ااا إسااتخداب مااادة ) (HCFC-141bلاابعض الشااركا
تستخدب خاما

والتبريااد والتكييااا ،وتنبيااذا ليااذه

ماان خااالل تااوفير معاادا

صديقة لمبيئة فى صناعة العزل الحرارىؤ

وتكنولوجيااا حديتااة

4ؤ و ااا إسا ااتخداب ما ااادة ) (HCFC-22فا ااى طا اااع التكيي ااا والتبريا ااد عا اان طريا ااا إعا ااداد وادارة تنبيا ااذ
ا نشااطة الخاصااة بااالتكييا والتبريااد والمساااعدة فااى إختيااار تكنولوجيااا

بديمااة ومتوافقااة مااع البيئااة

المصريةؤ

ويو ا ا ا الش ا ااكل ر ا ااب ( )3-3البرن ا ااامج الزمنا ا اى لو ا ااا إس ا ااتخداب الما ا اواد الييدروكموروفموروكربوني ا ااة ()HCFC's
المستنبدة لطبقة ا وزون لمدول العاممة بالماادة الخامسة (منيا مصر) لبروتوكول مونتري
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لحماية طبقة ا وزونؤ

شكل ( )3 -3البرنامج الزمنى لوقف إستخدام المواد الييدروكموروفموروكربونية ()HCFC's
المستنفدة لطبقة األوزون

وبالرغب من أن ىذه المواد ذا

د ار منخب ة عمى إستنباد طبقة ا وزون ( )ODPفأن ليا د ار مرتبعة تساعد

عمى تبا ب ظااىرة اإلحتبااس الحارارى ()GWPؤ ويو ا الشاكل ر اب ( )4-3البرناامج الزمناى لو اا إساتخداب
المواد الييدروكموروفموروكربونيةؤ

89اد الييدروكموروفموروكربونية ()HCFC's
شكل ( )4 -3معدل اإلستيالك السنوى لممو

 3.3.3مشررررروع إسررررتبذاا وربررررذاث التربيررررذ املركسيررررت (الشرررريلراث)ال
الكلىروفلىروكربىنيت )(CFC's

ييدا المشروع إلى دعب عادد مان الجياا

الحكومياة والخاصاة إلساتبدال وحادا

تستخدب غاز فريون ( ،)CFC-11,CFC-12بوحدا
والمستشبيا

ت

ررررل برررربملىاد

التبرياد المركزياة (الشايم ار ) التاى

جديدة تعمال ببريون صديا لمبيئاة وتشامل المباانى اإلدارياة

والبناادا ،ويتمتال الادعب فاى شاكل منحاة تغااطى ج اازم مان تكماابة اإلساتبدال وتعتماد يماة المنحاة عماى

نوع وحدة التبريد ومدى توفيرىا لمطا ة ،باإل ااافة إلى دع ااب البائ اادة عمى رض البنا المخصص لعماامية اإلستبدال

ببترة تمويل بحد أ صى  44شير مت امنة  3شايور ساما وبساعر فائادة  ،%14تتحمال %51منياا منظماة ا ماب
المتحدة لمتنمية الصناعيةؤ

صورة ( )3-3وحدة تبريد مركزية تعمل بغاز ()R-12

صورة ( )4-3وحدة تبريد مركزية صديقة لمبيئة تعمل

المستنفدة لطبقة األوزون

ويو

بطريقة اإلمتصاص

الجدول ر ب ( )1-3الييكل التمويمى لوحدا التبريد المركزيةؤ
جدول ( )1-3الييكل التمويمى لوحدات التبريد المركزية
التمويل

اإلمتصاص

الطرد المركزى

المساىمة الذاتية

%15

%22

المنحة

%35

%22

التمويل المصرفى

%55

%55

 3.3.3مشروع بروميذ امليثيل

تسااتخدب مااادة بروميااد الميتياال المسااتنبدة لطبقااة ا وزون إمااا فااى معاممااة التربااة الزراعيااة وتبخياار الحبااوغ المخزونااة
والب ارغااا

(وىااى الكميااا

التااى تخ ااع لمم ار بااة ماان بروتوكااول مونترياا ) ،أوعمميااا
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المعالجااة والتعقاايب الالزمااة

لممنتجا

المستوردة أو المصدرة (وىى كميا

تخ ع لمم ار بة من البروتوكول)ؤ

وتيادا اإلساتراتيجية المصارية التاى يااتب تنبياذىا بالتعااون ماع و ازرة الز ارعاة إلااى الخباض التادريجى فاى إسااتخداما

مادة بروميد الميتيل فى معاممة الترباة الزراعياة والحباوغ المخزوناة والب ارغاا  ،والتحاول إلساتخداب البادائل الصاديقة

والمناسبة لمبيئة المصرية ،وتدريغ الشركا

الكبرى وصغار المزارعين عماى البادائل الصاديقة لمبيئاة ،ومان المنتظار

اإلنتيااام الكاماال ماان تنبيااذىا بنيايااة عاااب 4114ؤ ويو ا الشااكل ر ااب ( )5-3الخبااض التاادريجى فااى إسااتيراد

بروميد الميتيلؤ

شكل ( )5-3الخفض التدريجى فى اإلستيراد السنوى لبروميد الميثيل

تاااب اإلنتيا ااام خاااالل عا اااب  4114مااان تطبيا ااا ما ااادتى ا جروسا اايمون (الكم ااوروبكرين 1 +و 3داى كماااورو با ااروبين)
والاابالدين ( داى ميتياال داى ساامبيد ) فااى مساااحة  141فاادان ،ويجاارى حالي ا ا تسااجيميما لاادى لجنااة المبياادا

الز ارع ااة ،و ااد أوصا ا

بااو ازرة

التق ااارير الص ااادرة م اان مرك ااز البح ااوث الزراعي ااة بباعمي ااة ى ااذه الب اادائل لمعامم ااة الترب ااة ف ااى

محاصيل (البراولة التجارى  /المشاتل ،الطماطب الشايرى ،البمبال ،زىاور القطاا ،النباتاا

التصدير ،البطيخ) والبديل ا خير ىو أحدث بديل عمى مستوى العالبؤ

الطبياة ،ا عشااغ ،خاس

كما تب اإلنتيام أي ا من تطبيا مادة ا كوفيوب فى شون بن اإلئتمان الزراعى (عمى كمية  374ألا أردغ م ،
وكمي ااة  4711ط اان ف ااى الصا اوامع) ،وى ااذه الم ااادة تمت اال أىمي ااة كبيا ارة لمعامم ااة الحب ااوغ المخزون ااة (خاص ااة القما ا )
وتبخير البراغا  ،والتى تعطى نتائج مطابقة تمام ا لبروميد الميتيل ( %111إبادة لجميع أطوار الحش ار )ؤ
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وبااذل يكااون ااد تااب تطبيااا جميااع الباادائل المتاحااة عالميااا حتااى عاااب  ،4114وىااى عاادد ( )6باادائل لمعاممااة التربااة،

وعدد ( )4بديل لمعاممة الحبوغ بجانغ التطعيب ،و د طور المشروع بديل محمى لبروميد الميتيل وىو الزراعة عمى
ش ا رز إلنتا

محصول البراولةؤ

صورة ( )5-3طريقة معاممة التربة بمادتى األجروسيمون والباالدين وفاعمية البدائل

 3.3الرؤيت املستقبليت

تشيد المرحمة المقبماة إساتكمال تنبياذ اإلساتراتيجية الوطنياة لماتخمص التادريجى مان الماواد الييدروكموروفموروكربونياة

فى جميع القطاعا  ،حيث بدأ تجميد إستيراد المواد الييدروكموروفموروكربونية إعتبا ار من بداية عاب  ،4113وسيتب
اإللتزاب بالخبض التدريجى إلستيراد ىذه المواد فى طاع الباوب حياث تاب تورياد معادا

فاى تصاانيع فااوب العاازل الحارارى لعاادد ( )9شااركا

تساتخدب بادائل صاديقة لمبيئاة

وماان المنتظار اإلنتيااام ماان توفيااا أو اااع ىااذه الشااركا

بنيايااة

عاب  ،4114كما سايتب اإللتازاب باالخبض التادريجى إلساتيراد ىاذه الماواد فاى طااع التبرياد والتكيياا خاالل السانوا

المقبمة ،حيث تب تشكيل فريا عمل

ب خبرام فى مجال التكيياا والتبرياد وممتماين عان ىيئاة المواصابا

القياساية

المص ارية وممتمااين عاان مصااانع التكييااا ،كمااا تااب تنظاايب ورش عماال إلعااداد ر يااة مسااتقبمية إلختيااار التكنولوجيااة

الصديقة المناسبة التى تعتمد عمى بدائل غاز فريون ) (HCFC-22المستنبذ لطبقة ا وزونؤ
وتعتمد الو ازرة فى المرحمة المقبمة عمى ا تى:

 تسااييل اإلمتتااال حكاااب بروتوكااول مونتري ا لحمايااة طبقااة ا وزون وذل ا دون المساااس بااالبرامج التنمويااة أو
التأتير عمى ا ولويا التي ت عيا الدولة من أجل تحقيا التنمية المستدامةؤ
 المعاونااة فااي توفيااا أو اااع الشااركا الوطنيااة التااي تسااتخدب الم اواد الييدروكموروفموروكربوني ااة ()HCFC's
المستنبدة لطبقة ا وزون لكي تعمل ببدائل صديقة لمبيئةؤ
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التعاااون مااع جميااع ا جيازة الر ابيااة بالدولااة واماادادىا بااأجيزة تحمياال غااا از التبريااد وعقااد البارامج التدريبيااة عمااى
إستخداب تم ا جيزةؤ
اإلستمرار في تنبيذ برامج اإلسترجاع والتدوير لممواد المستنبدة لطبقة ا وزونؤ
تكتيا حمال التوعية بالبدائل الصديقة لمبيئة وتوجيييا لكافة شرائ المجتمعؤ
تقيي ااد إس ااتيراد الما اواد الييدروكموروفموروكربوني ااة ) (HCFC'sوك ااذا المع اادا الت ااى تعتم ااد ف ااى تش ااغيميا عم ااى
إستخداب المواد المستنبدة لطبقة ا وزونؤ
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الفصل الرابع
الضوضاء

 4.1مقذمة
أكد العديد من الباحثين والمتابعين لمحالة العامة بمصر أن من أهم التغيرات التى حدثت عمى الساحة

المصرية بعد ثورة  25يناير هى أرتفاع مستويات الضوضاء البيئية خاصة الصادرة عن المركبات فى الشارع

المصرى ،وكذلك الضوضاء الصادرة عن الباعة الجائمين الذين يستخدمون الميكروفونات الممنوعة بجميع

الشوارع واألزقة

لمترويج لبضائعهم فى ظاهرة لم تشهدها البالد من قبل ،وقد أشارت التقارير البيئية

والصحية العالمية أن مخاطر اإلزعاج والضوضاء قاتمة وقد تؤدى إلى تدهور الحالة النفسية واإلخالل

بالصحة العامة لممصريين وضعف الجهاز المناعى وتؤثر أيضاً عمى النمو الفكرى لألطفال.

لذلك تسعى وزارة البيئة دائما لبذل الجهود العديدة لمحد من الضوضاء من خالل إستكمال خطة رصد

مستويات الضوضاء بالمناطق المختمفة بأقميم القاهرة الكبرى وذلك بهدف تقييم الوضع الحالى واعداد الخطط

التى تساعد الجهات المعنية عمى إتخاذ اإلجراءات الالزمة لخفض مستويات الضوضاء التى يعانى منها

المواطنين ،كما تقوم الوزارة بخطط التفتيش واجراء قياسات الضوضاء لممنشآت المختمفة بكافة محافظات
الجمهورية ،باإلضافة إلى ذلك تعمل الوزارة جاهدة عمى رفع الوعى البيئى لدى المواطنين تجاه مشكمة
الضوضاء من خالل حمالت التوعية بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب والمراكز الثقافية.

 4.1مؼذالت مستويبت انضوضبء في حمبفظبت انقبهشة انكربى
فى إطار أعمال متابعة برنامج رصد مستويات الضوضاء عمى مستوى محافظات القاىرة الكبرى ،تم إجراء
عمميات الرصد بالمناطق ذات األنططة المتتمةة ومقارنتيا بنتاجج العام السابق  2102بيدف تقييم الوضع

الحالى والوقوف عمى مدى فاعمية اإلجراءات المتتذة من الجيات المعنية لمحد من الضوضاء بالمناطق التى
تم إجراء عمميات الرصد بيا ،وفيما يمى نتاجج قياسات مستويات الضوضاء فى محافظات القاىرة الكبرى تالل
عام .2102
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 4.4.1مستويبت انضوضابء فاي املناب ق انصانبػةة رات انصانبػبت انققةهاة مبحبفظابت انقابهشة

انكربى

-

-

90

85
80
75
70
65
-

-

( LAeq
( LAeq

-

( LAeq
( LAeq

-

55

dB

60

50
-

شكل ( )1-4مستويات الضوضاء المكافئة لفترتى اليوم (النهار ،الميل) بالمناطق الصناعية ذات الصناعات الثقيمة
المصدر :جهاز شئون البيئة

 تممم رص ممد مس ممتويات الضوض مماء لممنمماطق الص ممناعية ال قيم ممة ف ممى ممالث
مواقع بإقميم القاىرة الكبرى ىى (حموان – أكتوبر – مسمطرد ،،وأطمارت

النتم م مماجج كمم م مما ىم م ممو موض م م م بالطم م ممكل ( ،0-4إلم م ممى إرتةم م مماع مسم م ممتويات
الضوضمماء لةترتممى اليمموم (النيممار ،الميممل ،عممن الحممدود والمعممايير ال مواردة
بالالجحممة التنةيذي ممة لق ممانون البيجممة ت ممالل ع ممام  2102فممى جمي ممع مواق ممع

الرصم ممد عم ممدا المنطقم ممة الكاجنم ممة بيم مما مصم ممنع أبم ممو اليزيم ممد حيم ممث جم مماءت
مستويات الضوضاء لةترة الميل ليذه المنطقة فى حدود المعايير الواردة
بالالجحة التنةيذية لقانون البيجة رقم ( ،9لسنة  2119وىى  01ديسيبل

صورة ( : )1-4محطة الرصد الكائنة
بمحطة كهرباء جنوب  -حموان

نيا اًر وليالً بينما تعدت مستويات الضوضاء لةترة النيار ليذه المعايير.

 بمقارنممة نتمماجج رصممد مسممتويات الضوضمماء البيجيممة لعممام  2102بم يالتيمما لمعممام السممابق  ،تبممين إرتةمماع فممى
مسممتويات الضوضمماء لةترتممى النيممار والميممل بمقممدار يصممل إلممى  8ديسمميبل بموقممع الرصممد الكمماجن بمصممنع أبممو

اليزيممد –  6أكتمموبر ،بينممما ج يوجممد أى تلييممر ممحمموظ بمسممتويات الضوضمماء فممى كممل مممن ممموقعى محطتممى
الرصد الكاجنتين بكيرباء جنوب حموان وطركة التزف والصينى بمسطرد.

 تراوحممت مسمتويات الضوضمماء فممى جميممع مواقممع محطممات الرصممد التممى تم ممل بعممض المنمماطق الصممناعية ذات
الصناعات ال قيمة بين ( ،88-06ديسيبل نيا اًر و ( ،84-68ديسيبل ليالً.
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 4.4.1مستويبت انضوضبء يف املنب ق انواقؼاة ػهاي اشر ػشضاكب منارب ما  44ما م مناب ق
صنبػةة رات صنبػبت خفةفة
أ .المنطقتين الشمالية والشرقية بمحافظة القاهرة
-

-
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-
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شكل ( )2 -4مستويات الضوضاء المكافئة لفترتى اليوم (النهار  ،الميل) بالمناطق الواقعة عمى طرق عرضها  12متر فأكثر،
أو مناطق صناعية ذات صناعات خفيفة وبها بع ض األنشطة األخرى بالمنطقتين الشمالية والشرقية بمحافظة القاهرة

المصدر :جهاز شئون البيئة

 تج م مماوزت مس م ممتويات الضوضم م مماء الح م ممدود ال م م مواردة
بالالجحم ممة التنةيذيم ممة لقم ممانون البيجم ممة رقم ممم ( ،9لسم ممنة

 2119لةترت م مى النيم ممار والميم ممل ف م مى جميم ممع مواقم ممع
محط ممات الرص ممد الكاجن ممة بالمن مماطق الواقع ممة عم ممى

ط م ممرق عرض م مميا أكب م ممر م م ممن  02مت م ممر أو من م مماطق
صناعية ذات صناعات تةيةمة ببلمنطمتين الشممبلي

والشمممةلي بمحافظ ممة الق مماىرة وذل ممك كم مما ى ممو مب ممين

صورة ( )2-4محطة الرصد الكائنة بالجامعة العمالية

بالطكل (.،2-4
 بمقارنة نتاجج رصد مستويات الضوضاء البيجية لعام  2102بم يالتيا لمعام السابق  ،تبين إرتةماع مسمتويات

ال ممن موقمع المحطمة الكماجن بطمركة النيمل
الضوضاء لةترتي النيار والميمل بمقمدار يصمل إلمى  8ديسميبل فمى كم ً
لألدويممة (األميريممة ،والمركممز القممومي لمد ارسممات والسممالمة ،حيممث سممجمت نتمماجج مسممتويات الضوضمماء فممي ىممذين

الم مموقعين حم موالى  82ديس مميبل ني مما اًر و  08ديس مميبل ل مميالً ،ول ممم ي ممتم مالحظ ممة أى تليي ممر ف ممي ب مماقى المواق ممع ف ممى
مستويات الضوضاء تالل عام  2102عن العام السابق حيث تراوحت نتاججيا بين ( ،84–07ديسيبل نيا اًر و
( ،80–02ديسيبل ليالً.
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ب .المنطقتين الجنوبية والغربية بمحافظة القاهرة
-
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شكل ( )3-4مستويات الضوضاء المكافئة لفترتى اليوم (النهار  ،الميل) بالمناطق الواقعة عمى طرق عرضها  12متر فأكثر،
أو مناطق صناعية ذات صناعات خفيفة وبها بعض األنشطة األخرى بالمنطقتين الجنوبية والغربية بمحافظة القاهرة
المصدر :جهاز شئون البيئة

 تجاوزت مستويات الضوضاء الحدود الواردة بالالجحة التنةيذيمة
لقممانون البيجممة رقممم ( ،9لسممنة  2119لةترتممي النيممار والميممل فممي
جميممع مواقممع محطممات الرصممد الكاجنممة بالمنمماطق الواقعممة عمممى

ط ممرق عرض مميا أكب ممر م ممن  02مت ممر أو من مماطق ص ممناعية ذات
صممناعات تةيةممة بالمنطقممة الجنىبي م والبةبي م بمحافظممة القمماىرة

وذلك كما ىو مبين بالطكل (.،2-4

صورة ( )3-4محطة الرصد الكائنة بشركة مياه
الشرب  -رمسيس

 بمقارنة نتاجج رصد مستويات الضوضاء البيجية لعمام  2102بم يالتيما لمعمام السمابق ،تبمين إرتةماع مسمتويات
الضوضمماء لةترت مى النيممار والميممل بمقممدار يصممل إلممى  8ديسمميبل فممى موقممع المحطممة الكمماجن بحممى بمماب الطممعرية
ال  ،بينممما إنتةضممت
حيممث سممجمت نتمماجج مسممتويات الضوضمماء ىممذا العممام  86ديسمميبل نيمما ًار و  82ديسمميبل لممي ً
مسممتويات الضوضمماء لةترتممي النيممار والميممل ىممذا العممام عممن م يالتيمما بالعممام السممابق ح موالي  2ديسمميبل فممي موقممع
المحطة الكاجن بمكتبة المعادى بطارع النصر حيث كانت مستويات الضوضاء بيذا الموقع  81ديسيبل نيا اًر و
 06ديسيبل ليالً  ،كما إنتةضمت مسمتويات الضوضماء لةتمرة الميمل ىمذا العمام عمن م يممو لمعمام السمابق بمقمدار 2
ديس مميبل ف ممي كم مالً م ممن ط ممركة مي مماه الط ممرب برمس مميس ومدرس ممة ص ممقر قم مريش ،بينم مما ل ممم تس ممجل نت مماجج مس ممتويات
الضوضاء لةترة النيار في ىذين الموقعين.
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ج .محافظة الجيزة
-
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شكل ( )4-4مستويات الضوضاء المكافئة لفترتى اليوم (النهار  ،الميل) بالمناطق الواقعة عمى طرق عرضها  12متر
فأكثر  ،أو مناطق صناعية ذات صناعات خفيفة وبها بعض األنشطة األخرى بمحافظة الجيزة

المصدر :جهاز شئون البيئة

 تجاوزت مستويات الضوضماء الحمدود المواردة بالالجحمة التنةيذيمة لقمانون البيجمة
رقم ( ،9لسنة  2119لةترتى النيار والميمل فمى جميمع مواقمع محطمات الرصمد
الكاجنممة بالمنمماطق الواقعممة عمممى طممرق عرضمميا أكبممر مممن  02متممر أو منمماطق
صناعية ذات صناعات تةيةمة بمحافظمة الجيمزة وذلمك كمما ىمو مبمين بالطمكل

(.،4-4

 بمقارنة نتاجج رصد مسمتويات الضوضماء البيجيمة لعمام  2102بم يالتيما لمعمام
السابق ،تبين عدم وجود تلييمر ممحموظ فمى مسمتويات الضوضماء فمى جميمع

مواقع محطات الرصمد الكاجنمة بالمنماطق الواقعمة عممى طمرق عرضميا أكبمر ممن

صورة ( )4-4محطة الرصد الكائنة

 02مت ممر أو من مماطق ص ممناعية ذات ص ممناعات تةية ممة بمحافظ ممة الجيم مزة ،ع ممدا

بمستشفى الهرم

حدوث إرتةماع طةيمف بالمنطقمة الكاجنمة بيما مستطمةى دار الةمؤاد والتمى إرتةعمت فييما مسمتويات الضوضماء لةتمرة

النيار بةارق يصل إلى  4ديسيبل ،بينما إنتةضت مستويات الضوضاء حوالى  2ديسيبل ىذا العام عن العام
السابق بموقع المحطة الكاجن بالمركز القومي لمبحوث.

 تراوح ممت مس ممتويات الضوض مماء فم مى جميم ممع مواق ممع محط ممات الرص ممد الت م مى تم ممل بع ممض المن مماطق الصمممناعية ذات
الصناعات التةيةة بمحافظة الجيزة بين ( ،84-06ديسيبل نيا اًر و ( ،80-01ديسيبل ليالً .
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 4.4.1مستويبت انضوضبء في املنب ق انسكنةة انواقؼة ػهي شر مقم ما  44ما
انوسش م األنشطة انتجبسية م األنشطة اإلداسية م األنشطة ان فةكةة م املالهي

هكاب هؼا

أ .محافظة القاهرة:
-
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( LAeq
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شكل ( )5-4مستويات الضوضاء المكافئة لفترتى اليوم (النهار  ،الميل) فى المناطق السكنية الواقعة عمى طرق أقل من 12
متر ،بها بعض الورش أو األنشطة التجارية أو األنشطة اإلدارية أو األنشطة الترفيهية أو المالهى بمحافظة القاهرة
المصدر :جهاز شئون البيئة

 تجم مماوزت مسم ممتويات الضوضم مماء الحم ممدود ال م مواردة بالالجحم ممة
التنةيذية لقانون البيجمة رقمم ( ،9لسمنة  2119لةترتمى النيمار

والميممل ف مى جميممع مواقممع محطممات الرصممد الكاجنممة بالمنمماطق

الواقعممة عمممى طممرق أقممل مممن  02متممر ،بيما بعممض الممورش
أو األنط ممطة التجاري ممة أو األنط ممطة اإلداري ممة أو األنط ممطة

الترفيييممة ف مى محافظممة القمماىرة  ،وذلممك كممما موض م ف مى

الطكل (.،7-4

صورة ( )5-4محطة الرصد الكائنة
بمدرسة إسماعيل القبانى

 بمقارنممة نتمماجج رصممد مسممتويات الضوضمماء البيجيممة لعممام  2102بم يالتيمما لمعممام السممابق ،تبممين إرتةمماع مسممتويات
الضوضاء لةترتي النيار والميل بمقدار يصل إلى  8ديسميبل بموقمع الرصمد الكماجن بمكتمب بريمد ديمر الممالك ،بينمما

إنتةضت مستويات الضوضاء بمقدار يصل إلى  4ديسيبل نيا اًر بموقمع الرصمد الكماجن بقصمر قافمة روض الةمرج،
ولممم يحممدث أى تلييممر ممحمموظ فممى مسممتويات الضوضمماء بموقممع الرصممد الكمماجن بمدرسممة إسممماعيل القبمماني وتراوحممت

النتاجج ليذه المحطات ىذا العام بين ( ،84-04ديسيبل نيا اًر و ( ،09-02ديسيبل ليالً.
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ب .محافظتى(الجيزة  ،القميوبية):
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شكل ( )6-4مستىيبت الضىضبء المكبفئ لفتةتى اليىم (النهبر  ،الليل) فى المنبطك السكني الىالع على طةق ألل من  21متة،
بهب بعض الىرش أو األنشط التجبري أو األنشط اإلداري أو األنشط التةفيهي أو المالهى بمحبفظتى (الجيزة  ،المليىبي )
المصدر :جهاز شئون البيئة

 تجمماوزت مسممتويات الضوضمماء الحممدود ال مواردة بالالجحممة التنةيذيممة لقممانون
البيج ممة رقم ممم ( ،9لسم ممنة  2119لةترتم ممى النيم ممار والميم ممل فم ممى جميم ممع مواقم ممع

محطات الرصد الكاجنة بالمناطق الواقعة عمى طرق أقل ممن  02متمر،

بي م مما بع م ممض ال م ممورش أو األنط م ممطة التجاري م ممة أو األنط م ممطة اإلداري م ممة أو

األنطممطة الترفيييممة فممى محممافظتى الجي مزة والقميوبيممة  ،وذلممك كممما ىممو
مبين بالطكل (.،6-4

 بمقارنة نتاجج رصد مستويات الضوضاء البيجية لعام  2102بم يالتيا
لمعام السابق ،تبين إرتةاع مستويات الضوضماء لةترتمى النيمار والميمل
بمق ممدار يص ممل إل ممى  9ديس مميبل بموق ممع الرص ممد الك مماجن بالمعي ممد الق ممومى

صورة ( )6-4محطة الرصد الكائنة
بمكتب بريد الشيخ زايد

لمقياس والمعايرة حيث وصمت مستويات الضوضاء إلى  08ديسيبل نيا اًر و  04ديسيبل ليالا ،بينما ج يوجد

تليير ممحوظ فى باقى مواقع المحطات فى مستويات الضوضاء ىذا العام عمن العمام السمابق حيمث تراوحمت
نتاججيا بين ( ،80–00ديسيبل نيا اًر و ( ،06–68ديسيبل ليالً.
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 1.4.1مستويبت انضوضبء يف املنب ق انسكنةة يف املذينة هكب منشطة جتبسية
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شكل ( )7-4مستويات الضوضاء المكافئة لفترتى اليوم (النهار  ،الميل) بالمناطق السكنية فى المدينة وبها أنشطة تجارية
ووسط المدينة
المصدر :جهاز شئون البيئة



تجم م مماوزت مسم م ممتويات الضوضم م مماء الحم م ممدود ال م م مواردة بالالجحم م ممة

التنةيذيممة لقممانون البيجممة رقممم ( ،9لسممنة  2119لةترت مى النيممار
والمي ممل فم مى جمي ممع مواق ممع محط ممات الرص ممد الكاجن ممة بالمن مماطق

السكنية التى بيا أنططة تجارية فى محافظمة القماىرة ،وذلمك
كما ىو مبين بالطكل (. ،0-4



بمقارنة نتاجج رصمد مسمتويات الضوضماء البيجيمة لعمام 2102

بم يالتيمما لمعممام السممابق ،تبمين عممدم وجممود تلييممر ممحمموظ فممى
مستويات الضوضاء بجميع مواقع محطات الرصد التى تم ل

المنمماطق السممكنية الت مى بيمما بعممض األنطممطة التجاريممة  ،حيممث

تراوحم م ممت مسم م ممتويات الضوض م م مماء فم م ممى مواق م م ممع الرصم م ممد ب م م ممين

( ،06-02ديسيبل نيا اًر و ( ،00–67ديسيبل ليالً.
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صورة ( )7-4محطة الرصد الكائنة
بمدرسة كمية البنات بالزمالك

 4.4.1مستويبت انضوضابء يف املناب ق انواقؼاة هبنضاوالس انساكنةة ماغ
منشطة خذمةة حمذ دة

اود لشناة ضاؼةفة
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شكل ( )8-4مستويات الضوضاء المكافئة لفترتى اليوم (النهار  ،الميل) بالمناطق الواقعة بالضواحى السكنية مع وجود حركة
ضعيفة وأنشطة خدمية محدودة

المصدر :جهاز شئون البيئة

 تجاوزت مستويات الضوضاء الحدود الواردة بالالجحمة التنةيذيمة
لقممانون البيجممة رقممم ( ،9لسممنة  2119لةترتممى النيممار والميممل فممى

جميم م ممع مواقم م ممع محطم م ممات الرصم م ممد الكاجنم م ممة بالمنم م مماطق الواقعم م ممة

بالضمواحى السممكنية التممى بيمما حركممة ضممعيةة وأنطممطة تدميممة
محممدودة فممى محافظممة القمماىرة ،وذلممك كممما ىممو مب مين بالطممكل

(.،8-4

 بمقارن م ممة نت م مماجج رص م ممد مس م ممتويات الضوض م مماء البيجي م ممة لع م ممام
 2102بم يالتيم مما لمعم ممام السم ممابق ،تبمممين إرتةم مماع مسم ممتويات

الضوض م مماء لةترت م ممى الني م ممار والمي م ممل بمق م ممدار يص م ممل إل م ممى 8

صورة ( )8-4محطة الرصد الكائنة
بمدرسة عمر بن الخطاب  -العبور

ديسمميبل بموقممع الرصممد الكمماجن بمدرسممة عمممر بممن التطمماب بمدينممة العبممور ،بينممما لممم يكممن ىنمماك أى تلييممر
ممحوظ فى مستويات الضوضاء بموقع الرصد الكاجن بمؤسسة السويدى بالتجمع ال الث ىذا العام عمن العمام
السابق  ،حيث تراوحت مستويات الضوضاء فى ىذين الموقعين بمين ( ،02-66ديسميبل نيما اًر و(،68-61

ال.
ديسيبل لي ً
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 4.4.1حتهةاام نتااببك اادكة سصااذ مسااتويبت انضوضاابء مبحبفظاابت انقاابهشة انكااربى هاازا انؼاابو
مقبسنتكب هبنؼبو انسبهق
 .0تبممين إرتةمماع مسممتويات الضوضمماء فمى معظممم مواقممع الرصممد بمحافظممات القمماىرة الكبممرى بالمنمماطق الصممناعية
والمنمماطق التجاريممة واإلداريممة والمنمماطق الواقعممة عم مى طممرق رجيسممية أو فرعيممة عممن الحممدود والمعممايير ال مواردة

بالالجحممة التنةيذيممة لقممانون البيجممة رقممم ( ،9لسممنة  ،2119كممما تبممين مممن مقارنممة نتمماجج الرصممد لعممامى ،2102

 2102عدم وجود تلييمر ممحموظ فمى مسمتويات الضوضماء لةترتمى اليموم (النيمار والميمل ،فمى معظمم المنماطق
تالل ىذا العام وذلك لحالة عدم اإلستقرار التى طيدتيا البالد فى العام السابق والتمى ترتمب عمييما عمدم قيمام

الجيممات المعنيممة والمطمماركة ف مى التطممة القوميممة لمكافحممة الضوضمماء بتنةيممذ مسممجولياتيم مممن ب مرامج واج مراءات
لمحد من الضوضاء.

 .2كما تبين من نتاجج الرصد وجود إرتةاع لمستويات الضوضاء البيجية ىذا العام فى بعض مواقع الرصد عمن
م يالتيا بالعام السابق وذلمك نتيجمة أسمباب عديمدة معظميما يرجمع إلمى زيمادة الةوضمى وعمدم اإللتمزام بمالقوانين

المنظمة ،وىذه المواقع ىى:
 موقع المحطة الكاجن في مصمنع أبمو اليزيمد حيمث إرتةمع المتوسمط السمنوى لمسمتويات الضوضماء ىمذا العمام
عن العام السابق بحوالي  8ديسيبل ،وذلك نتيجة تطليل مصنع تقطيع الرتمام المواجمو لممحطمة والمتوقمف
عن العمل منذ سنوات والذى ينتج عن تطليمو مستويات مرتةعة من الضوضاء فى ىذه المنطقة .
 موقع المحطة الكاجن في طركة النيل لألدوية حيث إرتةع المتوسط السنور لمستويات الضوضاء ىذا العمام
عممن الع ممام السممابق بحم موالي  8ديس مميبل ،وذلممك نتيج ممة إنتط ممار الباعممة الج مماجمين وتمرك ممزىم فممى ط ممكل س مموق
عطواجى أمام الطركة مما يؤدى إلى إعاقة حركة المرور واستتدام آجت التنبيو بطكل كبير.
 موقممع المحطممة الكمماجن فممي المركممز القممومى لد ارسممات السممالمة والصممحة المينيمة بطممارع الحجمماز حيممث إرتةممع
المتوسمط السممنوى لمسممتويات الضوضماء لكممل مممن فترتمي النيممار والميممل ىمذا العممام عممن العمام السممابق بمقممدار
يصل إلي  01ديسيبل ،وقد يرجع ذلك إلى وجود أعمال إنطاءات لمتط ال المث لمتمرو األنةماق فمى بعمض
الطوارع القريبة من طارع الحجاز مما أدى إلى غمق ىذه الطوارع وتحويل المسارات إلى طوارع أترى أدى
ىذا إلى عدم وجود سيولة مرورية وبالتالى نتج عن ذلك إرتةاع فى مستويات الضوضاء .
 موقممع المحطممة الكمماجن بحممى بمماب الطممعرية حيممث إرتةممع المتوسممط السممنوى لمسممتويات الضوضمماء لكممل مممن
فترتي النيار والميل ىذا العام عن م يالتيا لمعام السابق بمقدار يصل إلي  8ديسميبل ،وذلمك نتيجمة أرتةماع
الك افممة المروريممة بطممارع بورسممعيد ىممذا العممام يسممبب زيممادة أعممداد سمميارات السمميرفيس لنقممل الركمماب ىممذا العممام
عن العام السمابق باإلضمافة إلمى إنتطمار الباعمة الجماجمين فمى منماطق متةرقمة بالطمارع ممما يعيمق ممن حركمة
المممرور وانسمميابيا وال مذى يسممبب الزيممادة المةرطممة فممى إسممتتدام آجت التنبيممو مممن سمماجقى المركبممات فممى ىممذا
الطارع .
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 موقع المحطة الكاجن بمكتب بريد ديمر الممالك حيمث إرتةمع المتوسمط السمنوى لمسمتويات الضوضماء لةترتمي
النيممار والميممل ىممذا العممام عممن م يميممما لمعممام السممابق بمقممدار يصممل إلممى  8ديسمميبل ،وذلممك نتيجممة إنتطممار
المق مماىى ومح ممالت األطعم ممة ى ممذا الع ممام ع ممن الع ممام الس ممابق مم مما ي ممؤدى إل ممى إرتة مماع مس ممتويات الضوض مماء
الصادرة عن النطاط البطرى باإلضافة إلمى زيمادة الك افمة المروريمة بطمارع مصمر والسمودان التمى نمتج عنيما
أيضاً إرتةاع فى مستويات الضوضاء ىذا العام.
 موقع المحطة الكاجن بالمعيد القومى لمقياس والمعايرة حيث إرتةمع المتوسمط السمنوى لمسمتويات الضوضماء
لةترتممي النيممار والميممل ىممذا العممام عممن العممام السممابق بمقممدار يصممل إلممى  9ديسمميبل ،وذلممك نتيجممة الضوضمماء
الصادرة عن مركبمات التموك تموك باإلضمافة إلمى إنتطمار الباعمة الجماجمين فمى ىمذه المنطقمة وباإلضمافة إلمى
قيام العديد من التظاىرات فى طارع ترسا تالل ىذا العام.
 موقع المحطة الكاجن بمدرسة عمر بن التطاب حيث إرتةع المتوسط السنوى لمستويات الضوضاء لةترتي
النيار والميل ىذا العمام عمن م يميمما لمعمام السمابق بمقمدار  6ديسميبل نيما اًر و  8ديسميبل لميالً ،وذلمك نتيجمة
زيممادة عممدد المبممانى والعمممارات بطريقممة متوازيممة أمممام المدرسممة تممؤدى إلممى إنعكمماس الصمموت الصممادر مممن
الحركمة المروريمة لممركبمات عنمد تقاطعمات الطمرق ممما يمؤدى إلمى تضمتيم الصموت تاصمة ممع عمدم وجمود
مسمماحات تضمراء كافيممة إلمتصمماص الصمموت ،باإلضممافة إلممى الضوضمماء الصممادرة عممن المممدارس فممى ىمذه
المنطقة.
 4.4.1تأثري تطدةق لظش انتجوال خالل كش مغسطس  4144ػهي مستويبت انضوضبء
نظ م اًر لألحممداث السياسممية الت مى طمميدتيا الممبالد تممالل الةت مرة الماضممية ،وت يرىمما عمممى الوضممع األمن مى وكممذلك قيممام

الجيات المسجولة بةرض حالة حظر التجول بدءاً من منتصف طير أغسطس  2102من الساعة السابعة مساءاً
حتى السادسة صباحاً ،ماكان لو ت ير مباطر عمى الحركة المرورية واألنططة التجارية والبطرية عامة عمى مدار

اليوم ،مما أ ر عمى تةض مستويات الضوضاء البيجية.

تممم إج مراء مقارنممة بممين نتمماجج مسممتويات الضوضمماء البيجيممة الت مى رصممدتيا المحطممات تممالل النصممف األول لطممير

أغسطس ( 04-0أغسطس ،وىي األيام التي سبقت قرار تطبيق حظر التجمول ونتماجج الرصمد تمالل األيمام التمى
تم فييا فرض حالة حظر التجول ( 20-07أغسطس ، ،وتبين من ىذه المقارنة إنتةاض مسمتويات الضوضماء

تالل الةتمرة الميميمة فمى جميمع المحطمات بةمارق يتمراوح بمين  6ديسميبل إلمى  07ديسميبل وفقماً لنطماط المنطقمة التمي
تقع بيا محطة الرصد  ،بينما ظمت المستويات فى فترة النيار متما مة تقريبا تالل الطير كمو.

ويوض م الطممكل ( ،9-4مسممتويات الضوضمماء فممى الةت مرة الميميممة تممالل طممير أغسممطس فممي موقممع الرصممد الكمماجن
بالجامعة العمالية بطارع النصر بمدينة نصر والتي يقع حوليا العديد من المحالت والمراكز التجارية ،حيث تبين

النتمماجج أنتةمماض مسممتويات الضوضمماء بةممارق يصممل إلممي  07ديسمميبل أ نمماء فتمرة حظممر التجممول عممن م يالتيمما فمى
نةس التوقيت من نصف الطير األول بدون الحظر.
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شكل ( )9-4مستويات الضوضاء المكافئة اليومية خالل شهر أغسطس  2013فى محطة رصد الضوضاء الكائنة بالجامعة العمالية بمدينة نصر
المصدر :جهاز شئون البيئة

 4.1املخبنفبت اخلبصة هشصذ مستويبت انضوضبء نألنشطة املختهفة داخم هةئة انؼمم
(صنبػةة-جتبسية-سةبلةة) ػهي مستوى األفشع األقهةمةة نهجكبص
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شكل ( : )9-4يوضح عدد المنشآت التى تم التفتيش عميها من قبل الفروع خالل عام 2013
المصدر :جهاز شئون البيئة (الفروع اإلقميمية)

تطير نتاجج قياسات الضوضاء فى بيجة العممل إلمى أن إجممالى عمدد المنطم ت التمى تمم التةتميش عمييما (بطم ن
الضوضماء الصمادرة عنيما ،بم فرع الجيماز بالمحافظمات المتتمةمة تمالل عمام  2102ىمو  262منطم ة موزعممة
كما ىمو مبمين بالطمكل ( ،،9-4حيمث كانمت نسمبة المنطم ت المتالةمة التمى سمجمت مسمتويات ضوضماء أعممى
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مممن الحممدود المسممموح بيمما فمى الالجحممة التنةيذيممة لقممانون البيجممة رقممم ( ،9لسممنة  2119ىمى  %26مممن إجمممالى

المنط ت الكمية التى تم التةتيش عمييا ىذا العام.
 1.1اخلطة املستقدهةة

تتضمن التطة المستقبمية لتةض مستويات الضوضاء اإلجراءات التالية :
 .0تط مموير ط ممبكة رص ممد الضوض مماء البيجي ممة وتح ممدي يا وزيم ممادة ع ممدد محط ممات الرص ممد المتنقم ممة لتلطي ممة بم مماقى
محافظممات الجميوريممة بيممدف إسممتكمال قاعممدة البيانممات بنتمماجج الرصممد ،واسممتكمال الت مراجط الكنتوريممة لبمماقى
أحياء محافظات القاىرة الكبرى والتى تساىم فى إعداد التطط الةنية لتةض الضوضاء فى المناطق التى
تعانى من المستويات المرتةعة والتى ترد إلى الو ازرة طكاوى تاصة بيا.

 .2حصر األنططة المتالةة والتى ج تمتمزم باإلطمتراطات البيجيمة التاصمة بيما وذلمك بالتعماون ممع و ازرة التنميمة
المحمية والمحافظات.

 .2التنسمميق مممع و ازرتمى الداتميممة والتجممارة والصممناعة بطم ن تةعيممل المعممايير التاصممة بالضوضمماء الصممادرة عممن
المركبات والواردة بالالجحة التنةيذية لقانون البيجة المعدل رقم ( ،9لسنة.2119

 .4تحديث واستمرار تطط التعاون ممع طمرطة الممرور ،وطمرطة البيجمة والمسمطحات الماجيمة ،وتك يمف حممالت
التةتيش عمى المنط ت المسببة لمضوضاء واتتاذ اإلجراءات القانونية ضد المتالةين.

 .7إسممتكمال حمممالت التوعيممة التاصممة بالحممد مممن الضوضمماء فممى المممدارس والجامعممات واألنديممة والجمعيممات
األىمية.

 .6إستكمال تطط التدريب إلعداد الكوادر فى مجال إجمراء قياسمات الضوضماء لتطممل القماجمين عممى القيماس
فى الو ازرات واألجيزة المعنية لتةعيل الرصد الذاتي بالمنط ت ورفع الوعي بقضية الحد من الضوضاء.

املصطهحبت انتؼشيفبت
الضوضاء....ىي األصوات غير المرغوب في سماعيا.
الضوضاء البيئية .....ىي األصوات الضمارة وغيمر المرغموب فمى سمماعيا الصمادرة ممن جميمع األنطمطة البطمرية
وتطمل الضوضاء الصادرة من وسماجل النقمل والمواصمالت والمطمارات واألنطمطة الصمناعية والباعمة الجماجمين وأى
أنططة أترى في البيجة المحيطة.
 ....LAeqمتوسط مستوى الضوضاء المكافجة تالل فترة زمنية عند مستوى القياس .A
 ....Ldayمتوسط مستوى الضوضاء المكافجة تالل فترة النيار.
 ....Lnightمتوسط مستوى الضوضاء المكافجة تالل فترة الميل.
ديسبيل .... dBىو وحدة قياس مستوى الصوت.
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الباب الثانى
املياه

الفصل اخلماس

امليماه العذبة

 5.1مقذمت
تستحوذ قضايا المياه فى هذة الفترة عمى إهتماا ممياا المتاال المة يال وال ولال لا ار لممال الماوار الما يال

وومو زيا ة مطر ة فى ع السكان واإلضافل إلى الضغوط المتزاي ة عمى إساتد امال الميااه فاى لاو وماو

دطاال ميااريل طموحاال لمت مياال تتطماار زيااا ة الرقةاال الزراعيال وال شاااط اليا اعى ممااا يتطماار ت مياال موار ااا

الما ياال والتوسااا فااى إعااا ة إسااتد ا مياااه الياارا الزراعااى واليا اعى واليااحى المةالماال واياار المةالماال،
واستد ا مياه األمطار و راسال إساتد ا ميااه الوارا وارواار ياا المالحال فاى ت ميال الحايالل الغذا يال،
ورفا الوعى الوي اى لا ا الماواط ين وكافال الف اال وأهميال الحفاال عماى الماوار الما يال وترشاي اإلساتتلا

حيث ت تو ى هذا التومه ك تيمل للتور وةا

ارااار المترتوال عماى مح و يال الميااه وضارورة تطوياد موا

الشاافافيل ف اى التةامااو مااا هااذه المضاايل التاماال وضاارورة مشاااركل كافاال الف ااال المدتمفاال س اوا شااةويل و

حكوميل فى وضا الحموو والتيورال التى مان شاأ تا تممياو الفماوة واين الماوار الما يال المتاحال والمطمووال
هاذا وقا ياو ماان الم كا ن الممياااس الحميماى لمتما

يتمااو فااى تحمياد فضااو إساتد ا لمماوار الما ياال

المتاحل وما يحمد الت ميل المست امل ما وماو األها اا التاى تدطاط لتاا الا وو ون إها ار لحماود األميااو

الما مل فاى تماا الماوار  ،ومان ه اا تمااو حمايال الماوار الما يال مان التماوث تحا يا حميمياا يواماه ميار فاى
ارو ه األديرة

 5.1املىارد املائيت وإستخذامتها فً مصر
المورد الرئيسى لممياه فى مصر ىو نير النيل حيث يمثل ق اربة  % 77مةن المةوارد المائية المتاحة فةى مصةر
طبقاً إلتفاقي اإلنتفاع الكامل لمياه نير النيل بين مصر والسودان لعام  9959حيث تحصل مصر سنوياً عمى
 5555ممي ةةار /م 3والس ةةودان  9855ممي ةةار مت ةةر مكعة ة  5ى ةةبا باإلة ةةاف ضل ةةى بع ةةو ايمط ةةار الموس ةةمي عم ةةى
السواحل وسيناء والتى تقدر بحوالى  953مميار متر مكع

فى السن  5واةاف ضلى بلك توجد كميات من المياه

الجوفية المتجةةددي و يةةر المتجةةددي فةةى الصةةحار  5مةةا عةةن اإلسةةتادامات الحالية فيةةى مةلي مةةن اإلسةةتادامات

المباشري من الموارد الرئيسي واإلستادامات ير المباشري والتى تتمثل فى ضعادي ضستادام مياه الصرف اللراعى
ومياه الصرف الصحى المعال  5فكما ىو موةح بالشكل التالى فإن اإلستادامات المباشري من الميةاه المتجةددي

تتمثل فى  5555مميار متر 3من النيةل و 953مميةار متةر مكعة

مةن المطةر و حةوالى  755مميةار متةر مكعة

من المياه الجوفي المتجددي و ير المتجةددي مةن الصةحراء اليربية والشةرقي وسةيناء والةواد والةدلتا  9959مميةار

متر مكع

من ضعادي ضستادام مياه الصرف باالةةاف الة  971الةف م/3سةن مةن تحمية ميةاه البحةر 5ويشةمل

ضستادام الموارد المائي فى مصر عدي قطاعات ىى اللراع  67575مميةار متةر مكعة
متةةر مكع ة

مكع

والشةةر

فاقد بار5

و اإلسةةتادام المنللةةى ح ةوال  9595مميةةار م /3سةةن
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والصةناع  957مميةار

باالةةةاف ال ة  755مميةةار متةةر

شكو ( )1-5اإلستد امال المواشرة والغير مواشرة من الموار الما يل

انًصذر  :وسارح انًىارد انًبئيخ وانزي

شكو ( )2-5المطاعال المستد مل لممياه وكميل اإلستتلا

انًصذر  :وسارح انًىارد انًبئيخ وانزي

 5.5.1وهر انىيم

 يبمغ طول النيةل فةى مصةر مةن سةوان حتةى قنةاطر الةدلتا حةوالى  946كيمةو متةر ويتفةرع منيةا فرعةى دميةاط
ورشيد ضب يبمغ طول الفرع حتى مصبو فى البحر المتوسط حوالى  731كيمو متر5
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 يتصةل بالنيةل شةبك ر ةةام مةن التةرع والرياحةات يبمةةغ طوليةا حةوالى  39لةف كيمةو متةر لةر اي ارةةةى
واللراعات5

 يوجد حول النيل شبك من المصارف العمومي تم ضنشاؤىا بيدف التامص من المياه اللائدي عن حاج الةر
والةةتامص مةةن ايم ة ح الةةةاري بالترب ة اللراعي ة ونقميةةا اةةارج نتةةام الةةر ج وتص ة

مصةةارف الوجةةو القبمةةى

جميعيةا بنيةر النيةةل مةا مصةةارف الوجةو البحةةر فتنتيةى معتميةا ضلةةى البحيةرات الشةةمالي و البحةر وبعةةةيا
يص

فى الترع والرياحات وفرعى دمياط ورشيد5

 5.5.1مصادر انتهىث عهً املسطحاث املائيت
 .1يصبدر انتهىث عهً انًيبِ انعذثخ:
أٙٔ .شإٌ٠ً١غرمثًصشفِ66صشفصساػٝتشىًِثاششأٚغ١شِثاشش.
ب .فشعسش١ذ٠غرمثًصشفِصاسفصساػ١ح(اٌش٘ا-ٜٚعثً-ذال).
ض .فشعدِ١اغ٠غرمثًصشفِصشف(ِصشفػّشته).
دِ .صشفاٌخعشا٠ٚح٠صةػٍٝاٌش٠اغاٌؼثاع.ٝ

 .2يصبدر انتهىث عهً انًيبِ انغيزعذثخ:
أ .اٌصشفاٌّثاششػٍٝاٌّ١اٖاٌغاؼٍ١حٚاٌثؽ١شاخ.
ب .اٌصشفاٌغ١شِثاششػٍٝاٌّصاسفاٌّؤد٠حاٌٝاٌثؽ١شاخ(إٌّضٌح-اٌثشٌظ-إدوِ-ٛشٛ٠غ).

 5.5.1املىقف احلاىل نهصرف عهً وهر انىيم
ذُؼصشظّ١غِصادساٌصشفاٌّثاشرشػٍرٙٔٝرشإٌ١رً(اٌضساػر–ٝاٌصرٕاػ–ٝاٌصرؽٚ)ٝتٕراا لاػراذج
ت١أاختاإلشرشانِغٚصاسجاٌّٛاسداٌّائ١حٚاٌشٚ،ٜذشًّأػذاداٌّصاسفاٌضساػ١حٚوّ١حصرشفٙاٚ،أػرذاد
ِؽطرراخِؼاٌعررحاٌصررشفاٌصررؽٚٝوّ١ررحاٌصررشفاٌخررامتٙرراٚوررزٌهاٌّصرراسفاٌّغرررمثٍحٌٙررزااٌصررشف،
ٚأ ػذاداٌّصأاغِٛٚالؼٙاٚوّ١اخاٌصشفٛٔٚػ١رِٗٚرذِٜطاتمررٌٍٗمرٛأٓ١اٌّؼّرٛيتٙرااٚ،عراُ٘رٌرهفرٝ
إ ذخاراٌمشاساخإٌّاعثحإل٠مافأِٚطاتمحاٌصشفاٌصٕاػٝػٍٙٔٝشإًٌٌ١ؽذٚداٌمأٚ،ْٛذٛف١راكأٚظرااع
إٌّشآخاٌّخاٌفحٚٚظغاأل٠ٌٛٚاخغثماًألؼّاياٌرٍٛزٚوّ١ااخصاشفإٌّشآخاٌّخرٍفاح.
ذٕؽصشِصادساٌرٍٛزػٍٙٔٝرشإٌ١رًٚفشػ١رٗفر(ٝاٌصرشف اٌضساػر–ٝاٌصرٕاػ–ٝاٌصرؽ)ٝؼ١رستٍغرد
وّ١حاٌصشفاإلظّاٌٝاٌّثاششػٍٙٔٝشإٌ١رً ١ٍِ12.322راسَ/3ػراَذمش٠ثراً(تخرالفاٌررشعٚاٌش٠اؼراخ)
ٚذٛصع٘زٖاٌىّ١حواٌراٌ،ٝوّاِ٘ٛثٓ١تاٌشىً(:)3-5
 .1انصــزف انشراعــً:
الً تاٌصشف اٌصؽ ٝاٌؼشٛائٌٍ ٝمش ٜاٌّؽشِٚح ِٓ خذِح اٌصشف
٠ثٍغ ١ٍِ 13.1اس َ /3ػاَ ِؽّ 
اٌصؽ.ٝ
 .2انصزف انصذً انُبتج يٍ يذطبد انًعبنجخ:
٠ثٍغ/3َْٛ١ٍِ212ػاَ(ػٍٙٔٝشإًٌٚ١فشػٚٗ١اٌّصاسفاٌّؤد٠حإٌ.)ٗ١
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 53انصزف انصُبعً:
٠ثٍررغ١ٍِ631رر/3َْٛػرراَذمش٠ث راًِررٕ١ٍِ4.5(ُٙرر/3َْٛػرراَصررشفِطرراتك١ٍِ145.5،رر/3َْٛػرراَ
صشفِخاٌفٚ،اٌىّ١رحاٌّرثم١رحاٌررٝذثٍرغ١ٍِ541ر/3َْٛػراَذرُإ٠مرافصرشفٙاِرٓػٍرٙٔٝرشإٌ١رً
ٚاٌّعاسٜاٌّائ١حٚذؽٍٙ٠ٛاإٌٝاٌّصاسفاٌضساػ١حأٚاٌشثىحاٌؼّ١ِٛحٌٍصشفاٌصؽ.ٝ

 .4صزف ييبِ انتجزيذ:
٠ثٍغإظّاٌٝصشفِ١اٖاٌرثش٠ذٌؼذد(ِ)13ؽطحوٙشتا راخأؼّايؼشاس٠حؼٛاٌ١ٍِ4.2ٝاسَ/3ػاَ.







شكو ( )3-5كميال مياه اليرا المدتمفل عمى تر ال يو
انًصذر  :جهبس شئىٌ انجيئخ

 5.1جهىد احلكىمت حلمايت وهر انىيم واجملاري املائيت مه انتهىث
 5.5.1فً جمال انصرف انصحً
ذعررغٚصاسجاٌذٌٚررحٌشرربْٛاٌث١بررحٚاٌررٛصاساخٚاٌعٙرراخاٌّؼٕ١ررحلعرر١حاٌؽفررا ػٍررٛٔٝػ١ررحاٌّ١رراِٖررٓاٌرٍررٛز
ِٚطاتمحاٌصشفتؤٔٛاػٗاٌّخرٍفحٌؽذٚداٌمأْٛظّٓأ٘رُأ٠ٌٛٚاذٙراتٙرذفإداسجاٌّ١راٖإداسجِرىاٍِرحعرٍّٗ١
ٚؼّا٠حِصادس٘آِاٌرٍٛزٌرفٝتاٌّرطٍثاخاٌؽاٌ١حٚاٌّغرمثٍ١حِ،غذٛف١شخذِاخاٌّ١اٖاٌّخرٍفحتّافٝرٌه
اإلؼر١اظاخاٌضساػ١حٚاٌصٕاػ١ح١ِٚاٖششبٔم١حػاٌ١حاٌعٛدجِٚؼاٌعحِ١اٖاٌصشفاٌصؽِ،ٝغا٢خزفرٝ
اإلػرثاساٌرخٍصآِ٢ت١ب١اٚصؽ١آًِِخٍفاخاٌصشفاٌصؽٝتّا٠ؽافظػٍٝاٌث١بح.
 .1انصزف انصذً انُبتج يٍ يذطبد انًعبنجخ:
أصثؽدِؼاٌعحاٌصشفاٌصؽِٓٝاٌّٙاَاٌشئ١غ١حٌىًِٓٙ٠رُتاٌرّٕ١رحاٌّغررذاِحفرٝاٌؼراٌُ،ؼ١رس
ّ٠صررًاٌصررشفاٌصررؽٝػثب راًت١ب١راًوث ١رشاًػٍررٝاٌث١بررحاٌّصررش٠حٌّرراذغررثثِٗ١ا٘ررِٗررٓذٍررٛزاٌث١بررحاٌّائ١ررح
أٚاألسظ١حػٕذِؽاٌٚحاٌرخٍصِٕٗعٛا تئٌمائٙافٝاٌّصاسفاٌّؤد٠حإٌ١ِٝرأٖٙرشإٌ١رًأٚاٌثؽراسأٚ
اٌصؽاسٜأٚذشوٙاذٕفزإٌٝتاغٓاألسضٌرٍٛزِخضْٚاٌّ١اٖاٌعٛف١حٚذض٠ذِرٓإسذفراعِغررٜٛاٌّ١راٖ
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ذؽداٌغطؽ١حِٕ٘ٓٚ،اذغرٛظةأٔظّرحاإلداسجاٌّرىاٍِرحاٌؽذ٠صرحذعرافشظٙرٛداٌرٛصاساخاٌّؼٕ١رحٌرذس 
خطشاٌرٍٛزاٌث١بِ٘ٓٝزٖاٌّ١اِٖغإظافحػائذإلرصادِٜرّ١رضٚ،ذٙرذفِشراس٠غاإلعررصّاسفرِٝعراي
إػرادجإعرررخذِاخِ١رراٖاٌصررشفاٌصررؽٝاٌّؼرراٌطإٌررٝاإلعررفادجِررِٓ١رراٖاٌصررشفاٌصررؽٝاٌّؼاٌعررحفررٝ
صساػحاٌغاتاخاٌشعش٠حٚاألؼضِحاٌخعشا ؼٛياٌّذٌْرؽغ ٓ١شٚفاٌث١بح.
ؼ١سذؼذِٕظِٛحاٌّؼاٌعحٚإػادجإعرخذِٙافٝاٌرّٕ١رحاٌؽذ٠صرحألغرشاضاٌرشِٜرٓاٌخ١راساخاٌٙاِرح،
ٌّاذّصٍح٘زٖاٌّ١آِِٖصذسإظافٝإلعرخذاِاخاٌّ١اٖٚ،وزٌهفرٝتؼرطِعرااخاٌضساػرحٌّراذؽ٠ٛرح
ِٓاٌؼٕاصشاٌغزائ١حاٌرٝذؽراظٙااألشعاسٚاٌّضسٚػاخاٌّخرٍفحوغّادٚ،ا٠مرصشرٌهػٍٝاٌصرشف
اٌصؽٝفمػتًّ٠رذٌ١شًّإػادجاإلعرخذاَآٌِ٢ىًأٔٛاعاٌصشف١ِٚاٖاٌصشفتشىًػراَ(صرؽ،ٝ
صساػ،ٝصٕاػ.)ٝ
٠رُاإلعرفادجِِٓ١اٖاٌصشفاٌصؽٝاٌّؼاٌعحٚإػادجإعرخذاِٙاٌرؽغ ٓ١شٚفاٌث١بحوّا:ٍٝ٠
أ .صساػحاٌغاتاخاٌشعش٠حٚااؼضِحاٌخعشا ؼٛياٌّذْ.
ب .إعرصالغٚإظافحِغاؼاخظذ٠ذجِٓأساظٝإٌّاغكاٌصرؽشا٠ٚحٚإلاِرحِعرّؼراخػّشأ١رحظذ٠رذج
تعٛاس٘زٖاٌغاتاخ.
ض .ذٛف١شفشمػًّظذ٠ذجٌٍشثاب.
د .ؼّا٠حِصادساٌّ١آِٖاٌرٍٛز(ٔٙشإٌ–ً١اٌثؽ١شاخ–اٌّ١اٖاٌعٛف١ح–ٚاٌرشتح).
ٖ .إعرغالي٘زٖاٌغاتاخوّٕاغكع١اؼ١حداخٍ١حٚوّرٕض٘اخٌٍّذْاٌعذ٠ذ.
 .ٚت١غؼصصاٌىشتْٚٛفكإذفال١حوٛ١ذ.ٛ
ٔظشاًٌٍض٠ادجاٌغىأ١حٚاٌرطٛساٌغش٠غفرٝاٌرّٕ١رحاٌصرٕاػ١حفئٔرِٗرٓاٌّرٛلرغص٠رادجؼعرُِ١راٖاٌصرشف
اٌصؽٚٝاٌصٕاػٝاٌّؼاٌطفٝاٌفرشجاٌمادِحٌزٌهذُأخز٘رزااٌّصرذسفرٝاإلػرثراسوّؤشرشػٕرذذخطر١ػ
اٌغ١اعاخاٌّائ١حٌرٛف١شظض ِٓاإلؼر١اظاخاٌّائ١ح٠ٚ،رُؼاٌ١ا ًأعرخذاَاٌّ١اٖاٌّؼاٌعحتاٌّؽافظاخاٌرٝ
ٌٙا ١ٙشصؽشاٜٚفٝصساػحاٌغاتاخاٌشعش٠حِٚؽاصً١اٌطالرحٚ،ذثٍرغِغراؼحاألسضاٌّراؼرحؼاٌ١را ً
ٌٍضساػحتّ١اٖاٌصشفاٌصؽٝاٌّؼاٌطؼٛاٌ155.5ٝأٌففذاِْضسٚػٗػٍِٝغرٜٛاٌعّٛٙس٠ح.
 5.5.1فً جمال انصرف انزراعً:
ّ٠صررًاٌصررشفاٌضساػررٝأؼررذاٌّصررادساٌشئ١غرر١حٌرٍررٛزاٌّ١رراٖتٕٙررش
إًٌٔ١ظشاًإلؼرٛائحػٍٝاألعّذجٚاٌّث١رذاخاٌضساػ١رح،ؼ١رسذؽّرً
٘ررزٖاٌّصرراسفٔؽرر١ٍِ13.1ٛرراسَ/3عررًٕ٠ٛاتاإلظررافحإٌررٝاٌصررشف
اٌصؽٟاٌؼشٛائِٓٝاٌمشٜاٌّؽشِٚحِٓخذِحاٌصشفاٌصؽ.ٝ
ٙ ٚشخاٌؽاظحإٌرٝشرثىحاٌصرشفاٌضساػرٝوٕر١عرحإلذثراعٔظراَ
اٌشٜاٌذائُ فِٝصشؼ١س٠رغشبظض ِٓاٌّ١اٖإٌٝتاغٓاألسض
(ذؽردعرطؽ١ح)٠ٚشذفرغِٕغرٛب ٘رزٖاٌّ١راِّٖرا٠رؤدٜإٌرٝإسذفراع
ٔغثحاألِالغفرٝاٌرشترح٠ٚعرشتاإلٔرراضاٌضساػرٛٔٚٝػ١رحاٌرشترح
ِٕ٘ٓٚاظا خأّ٘١رحدساعرحٚسصرذاٌّصراسفٛٔٚػ١رحاٌّ١راٖتٙرا
ٚتذساعحٚسصذاٌّصاسفاٌضساػ١حٚاٌرٝذصشفِثاششجأٚغ١رش
ِثاششجػٍٝاٌّٛاسداٌّائ١حذثِٓ١ا:ٍٝ٠
الًِرٓاٌثشتراِٚؽر١ػ
٠ .1شًّاٌٛظٗاٌمثٍرٝػٍرٝػرذد(ِ)66صرشف٠خررٍػتٙراصرشفصرٕاػٝفرٝور 
إغغا.
٠ .2صشفػٍٝفشعدِ١اغِصشفسئ١غ(ٝػّشتهاٌشئ١غ.)ٝ
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٠ .3صشفػٍٝفشعسش١ذػذد(ِ)5صاسفسئ١غ١ح"ٟ٘ٚاٌش٘ا،ٜٚعثً،ظٕٛباٌرؽش٠شاٌشئ١غر،ٝ١
ذال،صا٠ٚحاٌثؽش"ِٝ٘ٚصاسفصساػ١حِٕٙاشالزِصراسف(اٌش٘را-ٜٚعرثً-ذرال)٠خررٍػفٙ١را
اٌصررشفاٌصررؽِٝررغاٌصررشفاٌضساػرٔٝظررشاًإلعرررمثاياٌغرر١ةإٌٙررائٌّٝؽطرراخاٌصررشفاٌصررؽٝ
تاٌمشٜاٌرٝذؽ١ػتٙاِّا٠رغثةفٝإسذفاعٔغةاٌٍّٛشاخاٌؼعر٠ٛح.تّٕ١راِصرشفٝظٕرٛباٌرؽش٠رش
ٚصا٠ٚحاٌثؽشا٠غرمثالْصشفصؽٛٔٚ،ٝػ١حاٌّ١اٖتّٙاظ١ذج.
ٚتاٌٛلٛف ػٍٛٔ ٝػ١ح ِ١اٖ اٌّصاسف اٌضساػ١ح فِ ٝصش ذثٚ ٓ١ظٛد تؼط اٌّصاسف ِصً (ِصشف
اٌش٘اِ -ٜٚصشفعثًِ -صشفذالِ -صشفػّشتهِ -صشفاٌخعشا٠ٚح)ذّصًذٙذ٠ذاً فؼٍىا ػٍٝاٌث١بح
اٌّؽ١طحتٙزٖاٌّصاسفِٓأساظ١ِٚٝاٖظٛف١ح١ِٚاٖعطؽ١ح.
ِٓٚأخطشذٍهاٌّصاسف"ِصشفاٌش٘اٚ"ٜٚاٌز٠ٜشىًذٙذ٠ذت١بٝػٍ( ٝفشعسش١ذ)ٚاٌز ٞلذ٠ؤدٜ
تّشٚس اٌٛلد إٌ ٝذذ٘ٛس ٔٛػ١ح اٌّ١اٖ ٔظشاً ٌرشاوُ اٌٍّٛشاخ اٌث١ب١ح ِٓ (أعّذج ِٚث١ذاخ صساػ١ح) ٠صؼة
ذؽٍٍٙاِغاٌٛلد.


شكو ( )4-5ممار ل كميال المياه الم يرفل عمى فرع رشي من ميا ر التموث



انًصذر  :جهبس شئىٌ انجيئخ

ٚلذذُإظشا دساعحِرىاٍِحػِٓصشفاٌش٘اٜٚؼ١سذُإظشا ِغػظغشافٚٝذؽًٍٚٚ١سصذٌٕٛػ١حِ١اٖ
اٌّصشف ؼ١س ذث ٓ١أٔٗ ٠شىً خطٛسج وث١شج ػٍٙٔ ٝش إٌ ً١ؼ١س ٠صة ػٍ ٝفشع سش١ذ ِثاششاً صشف
صساػٚ ٝصؽ ٝتاإلظافح ٌصشف صٕاػٚ ٝاٌز ٜأد ٜإٌ ٝإسذفاع ٔغة األؼّاي اٌؼع٠ٛح  ٚاألِ١ٔٛا
ٚإٔخفاض ذشو١ض األوغع ٓ١اٌزائة ِّا ٠رغثة ف  ٝا٘شج ٔفٛق األعّان تفشع سش١ذ ٚخاصح أشٕا اٌغذج
اٌشر٠ٛح.
 5.5.1فً جمال انصرف انصىاعً:
 ّ٠صً اٌصشف اٌصٕاػ ٝغ١ش اٌّطاتك ٌٍؽذٚد اٌّغّٛغ تٙا أؼذ اٌّصادس اٌشئ١غ١ح ٌرٍٛز اٌّ١اٖ تاٌّعاسٜ
اٌّائ١حتصفحػاِحٔظشاً إلؼرٛائٗػٍٝاٌؼذ٠ذِٓاٌّشوثاخاٌؼع٠ٛحٚغ١شاٌؼع٠ٛحٚاٌّؼادْاٌصمٍ١حغثما ً
ٌٕٛعاٌصٕاػحِّ،ا٠ض٠ذِٓخطٛسذٗػٍٛٔٝػ١حاٌّ١اٖٚذؤش١شٖػٍٙ١ا.
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5.5.5.1

انصرف انصىاعً عهً وهر انىيم:

ف ٝإغاس ظٛٙد ٚصاسج اٌث١بح ٌٍمعا ػٍِ ٝصادس اٌرٍٛز ػٍ ٝاٌّ١اٖ خاصح ٔٙش إٌٚ ً١فشٚػٗ ٚسٚافذٖ،
ٚذؽغٛٔٓ١ػ١حِ١ا٘ٗؼ١سأٔٗاٌّصذساٌشئ١غ١ٌّٟاٖاٌششبفِٟصشٌزٌهفمذؼذدخاٌٛصاسجشالشحِؽاٚس
سئ١غ١حٌٍمعا ػٍِٝشىٍحذٍٛزِ١أٖٙشإًٌٚ١فشٚػٗتاٌصشفاٌصٕاػ:ٝ٘ٚٝ
 انًذىر األول:
إ٠مافاٌصشفاٌصٕاػٝغ١شاٌّؼاٌطِٓأُِ٘ؽاٚسذؽغٛٔٓ١ػ١حِ١أٖٙشإًٌٚ١رٌهعٛا اٌصشفاٌزٜ
٠صشفِثاششجػٍٙٔٝشإًٌٚ١فشٚػٗأٚػٍٝاٌّعاسٜاٌّائ١حاٌّؤد٠حإٌٙٔٝشإًٌِ١غاعرغاليِ١اٖ
اٌصشفاٌصٕاػٝاٌّؼاٌطفٝصساػحاٌغاتاخاٌشعش٠حأٚاألشعاساٌّؽ١طحتاٌّصأغٚوزٌهاألِشتإٌغثاح
ٌٍصشف اٌصؽ٘ ، ٝزا تاإلظافح إٌ ٝذىص١ف ظٛٙد اٌشصذ اٌذٚسٌّ ٜشالثح ذغ١ش ٔٛػ١ح اٌّ١اٖ ٚرٌه ػٓ
غش٠كظٙاصشبْٛاٌ ث١بحٚاٌفشٚعاإللٍ١ّ١حٌعٙاصشبْٛاٌث١بحاٌثاٌغػذد٘ا() 13فشعٚ،اٌرٝذٛظػ
ٔرائعٙاِذٜاٌرغ١شفٔٝغةاٌرٍٛزِٚذٜذؤش١شِِٖٕٓطمحألخش.ٜ
 انًذىر انثبًَ:
ِراتؼحخطػذٛف١كاألٚظاعاٌث١ب١حٌٍّٕشآخاٌصٕاػ١حاٌرٝذمَٛتاٌصشفػٍٙٔ ٝشإًٌٚ١اٌّ١اٖاٌؼزتح
ٚاٌّع اس ٜاٌّائ١ح اٌّؤد٠ح إٌٚ ، ٗ١رٌه تٙذف إٌضاَ ذٍه إٌّشآخ ترٛف١ك أٚظاػٙا اٌث١ب١ح عٛا ترٕف١ز
ِششٚػاخ ظذ٠ذج ٌّؼاٌعح اٌصشف اٌصٕاػ ٝأ ٚذٛص ً١صشف إٌّشآخ ػٍ ٝشثىاخ اٌصشف اٌصؽٝ
ٌٍّذْ.
 انًذىر انثبنج:
ذؼذ ً٠ذىٌٕٛٛظ١ا اٌرصٕ١غ اٌخاصح تإٌّشؤج أ ٚتئػادج اعرخذاَ ِ١اٖ اٌصشف اٌصٕاػ ٝترذ٠ٚشٖ ف ٝدٚائش
ِغٍمح،وزٌه٠رُإػادجذؤًِ٘١ؽطاخاٌّؼاٌعحاٌخاصحتإٌّشآخفٝؼاٌحٚظٛدِؽطاخلائّحتٙاٚ،رٌه
ِٓخاليظذاٚيصِٕ١حِؽذدج.


 .1انًىقف انذبنً نهصزف انصُبعً عهً انًجبري انًبئيخ وانجهىد انتً تقىو ثهب وسارح انذونخ نشئىٌ انجيئخ:
أٌٍ .ؼًّػٍٝذٕف١ز٘زٖاٌخطػاٌّشاسإٌٙ١اِغثما ًفمذذُؼصشظّ١غِصادساٌرٍٛزاٌصٕاػٝػٍٙٔٝش
إٌ١اً ٚتٕاا لاػاذج ت١أاخ ٠رُ ذؽذ٠صٙا تصفح ِغرّشجٚ ،ذشًّ أػذاد اٌّصأاغ ِٛٚالؼٙا ٚوّ١اخ
اٌصشفٛٔٚػ١رِٗٚذِٜطاتمرٌٍٗمٛأٓ١اٌّؼّٛيتٙاا(سلٌُ42غٕح1322فٝشؤْؼّا٠حٔٙشإًٌ١
ٚاٌّعاسٜاٌّائ١حٚ،سلٌُ4غٕح1334فٝشؤْؼّا٠حاٌث١بحٚاٌّؼذيتاٌمأْٛسلٌُ3غٕح،)2113
ٚعاُ٘رٌهفٝإذخاراٌمشاساخإٌّاعثحإل٠مافأِٚطاتمحاٌصشفاٌصٕاػٝػٍٙٔ ٝشإًٌٌ١ؽذٚد
اٌمأٚ،ْٛذٛف١اكأٚظااعإٌّشآخاٌّخاٌفحٚٚظغاأل٠ٌٛٚاخغثما ً ألؼّاياٌرٍٛزٚوّ١ااخصاشف
إٌّشآخاٌّخرٍفاح،ؼ١سذُإ٠مافاٌصشفاٌصٕاػٌٝؼاذد(ِٕ)15شاؤجٔٙائ١ا ًٚذؽٍٗ٠ٛإِاػٍٝشثىح
اٌصشف اٌصؽ ٝأ ٚتئػادج ذذ٠ٚشٖ خالي ااػٛاَ اٌغاتمحٚ ،رٌه تئظّاٌا ٝوّ١اح صشف 453.616
ٍِ / 3َ ْٛ١ػاَ ،تٕغثاح  ِٓ %35.12إظّاٌ ٝوّ١ح اٌصشف ػٍٙٔ ٝش إٌٚ ً١فشٚػٗ ٚاٌّمذسج تا
/3َْٛ١ٍِ411.122ػاٌَؼذد(ِٕ)112شؤجٚ،ظاسٞذٛف١كاٚظاعتالٟإٌّشآخِٚراتؼرٙا.
ب .وّاٛ٠ظذػذد(ِٕ)21شؤجذصشفؼاٌ١ا ًػٍٙٔٝشإًٌ١تىّ١حصشفذثٍغ/ 3َْٛ١ٍِ 23.514ػاَ
تٕغثحِٓ%4.32إظّاٌٝوّ١حاٌصشفػٍٙٔٝشإًٌٚ١ت١أٙاواٌراٌ:ٝ
3
 ػذد(ِٕ)2شآخذصشفصشفِطاتكتئظّاٌٝوّ١حصشفذمذستا/ َْٛ١ٍِ3.1ػاَ.
3
 ػذد(ِٕ)13شؤجِٕٙاػاذد(ِٕ )16شاؤجذمَٛتاٌصشفتئظّاٌٝوّ١حذثٍغ/ َْٛ١ٍِ 13.45
ػاَٚ،ذمَ٘ٛزٖإٌّشآخترٕف١زخطػٌرٛف١كأٚظاػٙاػٓغش٠كذٕف١زِؽطاخٌّؼاٌعحاٌصشف
اٌصٕاػٝاٌخامتٙاأٚذٕف١زِششٚػاخٌشتػصشفإٌّشؤجػٍٝشثىحاٌصشفاٌصؽٚٝإ٠مافٗ
ٔٙائ١اً٘ٚ،زٖاٌخطػِؽذدجتعذاٚيصِٕ١ح٠ٚرُِراتؼرٙاتصفحدٚس٠ح،وّاٛ٠ظذػذد(ِٕ)3شآخ
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ذم َٛتصشف وّ١ح ذثٍغ  363أٌف َ /3ػاَ ،ظاس ٜإٌضاِٙا ترمذ ُ٠خطػ ٌرٛف١ك أٚظاػٙا٠ٚ ،رُ
إذخار وافح اإلظشا اخ اٌمأ١ٔٛح ذعا٘ٙا إلٌضاِٙا ترٛف١ك أٚظاػٙا ٚإ٠ماف اٌصشف اٌصٕاػٝ
اٌخامتٙأٙائ١اًأِٚطاتمرٗ.
ض .ذُذٕف١زِششٚػاخٌّطاتمحصشفِ١اٖاٌرثش٠ذٌؼذد(ِ)13ؽطحوٙشتا تئظّاٌٝوّ١حصشفذثٍغ
١ٍِ6.15اسَ/3ػاَ.
د .وزٌهذُِطاتمحصشفِ١اٖاٌرثش٠ذٌؼذد(ِٕ)14شؤجصٕاػ١حتئظّاٌٝوّ١حصشفذثٍغْٛ١ٍِ 54.6
َ/3ػاَ.
ٖ .تاإلظافحٌّاعثكفئْاٌششواخاٌّخاٌفحٌؽذٚداٌمأْٚٛاذمَٛترٛف١كأٚظاػٙااٌث١ب١حفئٔٗ٠رُاذخار
وافحاإلظشا اخاٌمأ١ٔٛحذعا٘ٙاغثما ًٌٍمأْٛسلٌُ 4غٕح 1334اٌّؼذيتاٌمأْٛسلٌُ 3غٕح2113
فٝشؤْؼّا٠حاٌث١بحٚ،رٌهتئٔزاساٌششواخأٚترؽًٍِ٠ٛفِخاٌفحاٌششوحٌٍمعا ػٓغش٠كاٌغ١ذ
اٌّغرشاسإٌائةاٌؼاَٚرٌهٌرغٍ١ظاألؼىاَٚذشذ٠ذ٘اػٍٝإٌّشآخغثماًٌمأْٛاٌث١بحاٌّؼذي.
 .ٚذٕف١ز خطح عٕ٠ٛح ِٓ خالي اٌفشٚع اإللٍ١ّ١ح ٌعٙاص شب ْٛاٌث١بح ٚاٌثاٌغ ػذد٘ا ( )13فشع ٌّراتؼح
اٌصشف اٌصٕاػ ٝػٍ ٝاٌّعاس ٜاٌّائ١ح تصفح ػاِح ٙٔٚش إٌٚ ً١فشٚػٗ تصفح خاصحٚ ،رٌه ِٓ
خاليِراتؼحذٕف١زخطػذٛف١كاألٚظاعٌٍّٕشآخاٌرٝذمَٛترٛف١كأٚظاػٙا،تاإلظافحإٌِٝراتؼح
إٌّشآخاٌرٝذمَٛتاٌصشفاٌّطاتكأ٠عاً.
ص .ذمذُ٠اٌذػُاٌّإٌٌٍّٝشآخاٌصٕاػ١حاٌرٌٝذٙ٠اظذاسجائرّأ١حٌرٕف١زخطحذٛف١كاألٚظاعاٌخاصح
تٙاٚ  ،رٌه ِٓ خالي ِششٚع اٌرؽىُ ف ٝاٌرٍٛز اٌصٕاػ ٝتّشؼٍر ٗ١األٚ ٌٝٚاٌصأ١ح ِٚششٚع ؼّا٠ح
اٌث١بحٌٍمطاعاٌخامٚلطاعاألػّاياٌؼاَ.
وقذ تجيٍ انتذظٍ انًهذىظ فً َىعيخ انًيبِ يٍ خالل َتبئج رصذ َىعيخ ييبِ َهز انُيم انتً تقىو ثهب يعبيم
وسارح انصذخ وجهبس شئىٌ انجيئخ.
 .2انتىجهبد انًظتقجهيخ نهًذبفظخ عهً َهز انُيم يٍ انتهىث انصُبعً:
أ .ذمذُ٠اٌذػُاٌفٕٚٝاٌّإٌٌٍّٝشآخاٌصٕاػ١حاٌمائّحِٓأظًذٛف١كأٚظاػٙااٌث١ب١ح.
ب .اٌّغاّ٘حفٟذمذُ٠اٌّؼٔٛاخاٌّاد٠حاٌّرّصٍحفٝاٌمشٚضِٓخاليششوائٕافٝاٌرّٕ١ح.
ض .إٌضاَإٌّشآخاٌصٕاػ١حترمذُ٠دساعحٌرمُ١١األششاٌث١بٟوششغٌٍرصش٠ػتاإلٔشا .
د .اٌم١اَتاٌرفر١شاٌذٚسٚٞاذخاراإلظشا اخاٌمأ١ٔٛحظذإٌّشآخاٌّخاٌفح.
ٖ .اٌشصذاٌذٚسٌٕٛٞػ١حِ١اٖاٌّعاسٞاٌّائ١ح.
 .ٚاٌرٕغ١ك ِغ اٌٛصاساخ اٌّؼٕ١ح إلػذاد اٌخطح اٌّطٍٛتح إلٔشا ِؽطاخ ٌّؼاٌعح ذصشفاخ اٌمشٜ
اٌّؽشِٚحِٓاٌخذِحِغِشاػاجِا:ٍٟ٠
 اٌؼًّفٟٔطالاخِرىاٍِحداخًوًِؽافظحؼر٠ٝىْٛاٌرؽغٓاٌث١بٟٚالؼاًٍِّٛعاً.
 دساعحذمُ١١األششاٌث١بٌٍّٟٛالغاٌّخراسجلثًاٌثذ فٟاإلٔشا .
ِ شاػاجذٛف١شاٌّغاؼاخٚاٌثٕ١حاألعاع١حاعرخذاَاٌّ١اٖاٌّؼاٌعحفٟصساػحغاتاخشعش٠ح.
ص .إعرىّاي أػّاي اٌٍعٕح اٌفٕ١ح اٌّشىٍح ِٓ ٚصاساخ اإلعىاْ ٚاٌث١بح ٚاٌصؽح ٚاٌشٌّ ٞشاظؼح وفا ج
ِؽطاخاٌّؼاٌعحاٌؽاٌ١حِٓؼ١س:
 ؼصشاٌّشاوًاٌرٟذؤششػٍٝاٌّؼاٌعح.
ِ شاظؼحوفا جاٌرشغ.ً١
 إلرشاغاٌؽًاألِصًٌىًؼاٌحػٍٝؼذج.

 5.5.5.1انصرف انصىاعً عهً انبحرياث انشمانيت:
 .1ثذيزح يزيىط
٠ثٍغإظّاٌ ٝاٌصشفػٍٝتؽ١شجِشٛ٠غؼٛاٌَٛ٠/3َْٛ١ٍِ 11.1 ٝؼ١س٠ثٍغإظّاٌ ٝوّ١حِ١اٖاٌصشف
اٌصٕاػ63 ٝأٌفَ َٛ٠/3تٕغثحِٓ %1.54إظّاٌٝاٌصشفػٍٝاٌثؽ١شجِمغّحواٌراٌ :ٝ
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أ .صشفصٕاػِٝثاششٛ٠:ظذ(ِٕ3شآخصٕاػ١ح)ذمَٛتاٌصشفاٌّثاششػٍٝاٌثؽ١رشجتئظّراٌٝوّ١رح
ِ١اِٖٕصشفحذثٍغؼٛاٌ26.5(ٝأٌفَ.)َٛ٠/3
ب .صررشفصررٕاػٝغ١ررشِثاشررشٛ٠:ظررذ(ِٕ5شررآخصررٕاػ١ح)ذمررَٛتاٌصررشفاٌغ١ررشِثاشررشػٍررٝاٌثؽ١ررشج
تئظّاٌٝوّ١حِ١اِٖٕصشفحذثٍغؼٛاٌ36.5(ٝأٌفَ.)َٛ٠/3
 اٌصشفاٌّطاتك(ِٕ1شؤج)تئظّاٌٝوّ١حِ١اِٖٕصشفحؼٛاٌ.)َٛ٠/3َ1111(ٝ
 اٌصشفاٌغ١شِطاتكٌّٕشآخٌذٙ٠اخطحٌرٛف١كأٚظاػٙااٌث١ب١ح(ِٕ 2شؤج)تئظّاٌٝوّ١حِ١اٖ
ِٕصشفحذثٍغؼٛاٌ35.4(ٟاٌفَ .)َٛ٠/3
 اٌصشفاٌغ١شِطاتكٌششواخٌ١ظٌذٙ٠اخطحٌرٛف١كأٚظاػٙااٌث١ب١ح(ِٕ 2شؤج)تئظّاٌٝوّ١ح
ِ١اِٖٕصشفح(.)َٛ٠/3َ121
 .2ثذيزح إدكى
ٛ٠ظذ ػذد (ِٕ )1شؤج صٕاػ١ح ذم َٛتاٌصشف ػٍِ ٝصشف اٌخ١ش ِٕٗٚ ٜإٌِ ٝصشف إدو ِٕٗٚ ٛإٌٝ
اٌثؽ١شجتىّ١حِ١اِٖٕصشفحؼٛاٌ225(ٝأٌفَ/3ػاَ).


 .3ثذيزح انجزنض
وّ١اخِ١اٖاٌصشفاٌىٍٝػٍٝاٌثؽ١شجذثٍغؼٛاٌ١ٍِ3.15ٝاسَ /ػاَٚت١أٙاواألذ:ٝ
أ .صشفصٕاػٝتىّ١ح١ٍِ4.46ر/3َْٛػراَتٕغرثح٠ٚ،%1.12مرذسٔغرثحاٌصرشفاٌصرٕاػٝاٌّخراٌف
/3َْٛ١ٍِ4.26ػأَٚغثحإظّاٌٝاٌصشفاٌصٕاػٝاٌّطاتك/3َْٛ١ٍِ1.2ػاَ.
ب .صررشفصررؽٝتىّ١ررح١ٍِ36.3رر/3َْٛػرراَتٕغررثح٠ٚ%1.36مررذسٔغررثحاٌصررشفاٌصررؽٝاٌّخرراٌف
/3َْٛ١ٍِ11.16ػأَٚغثحاٌصشفاٌصؽٝاٌّطاتك/3َْٛ١ٍِ24.53ػاَ.
ض .صشفصساػٚٝصشفصؽٝػشٛائ١ٍِ3.11ٝاسَ/3ػاَتٕغثح.%32.3
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 5.1انىضع احلاىل نىىعيت مياي وهر انىيم فً مصر
ٔظشاً ٌرضا٠ذ األٔشطح اٌرّٕ٠ٛح اٌر ٝذرُ فِ ٝصش فئٔٗ واْ ِٓ اٌعشٚسِ ٜراتؼح ٚسصذ اٌرغ١رشاخ اٌطاسئرح ػٍرٝ
ٔٛػ١ح ِ١اٖ ٔٙش إٌ ِٓ ً١ظشا ذٍه األٔشطح،أٚظؽدٔرائطاٌشصذخاليػاَ(ٚ)2113اٌصادسجػِٓشورض
اٌشصذاٌث١بٚٝدساعاخت١بحاٌؼًّاٌراتغٌٛصاسجاٌصؽحٚتشٔاِطاٌشصذاٌذٚسٌٜعٙاصشب ْٛاٌث١بح ِٓخالي
(ِٛ)63لغ سصذ ػٍٙٔ ٝش إٌٚ ً١فشػ١ح(سشر١ذ-دِ١راغ)ٚاٌررٝذررُتصرفحدٚس٠رحػٍرٛٔٝػ١رحاٌّ١راٖتثؽ١رشج
ٔاصشٚظّ١غِؽافظاخاٌعّٛٙس٠حاٌّطٍحػٍٙٔٝشإًٌِ١ا:ٍٝ٠
 5.5.1وىعيت املياي ببحرية واصر
ذؼرثش تؽ١شج ٔاصش اٌخضاْ األعاع١ٌٍّ ٝاٖ فِ ٝصش تطالرح ذخرض ٓ٠ذثٍرغ١ٍِ162راس ِررش ِىؼرة ترِٕ ٓ١غرٛتٝ
ِ 23 ، 122رش٠ٚ ،ثٍغ غٛي اٌثؽ١شج ٔؽ 511 ٛوُ ِٕٙا  351ورُ داخرًظّٛٙس٠رح ِصرش اٌؼشت١رح  151 ٚورُ
داخرً اٌغرٛداْ(تؽ١رشج إٌٛترح)ٚذرؼرذد األٔشرطح ؼرٛي اٌثؽ١رشج ِرٓ ٔشراغ عر١اؼ ٝفرٝؼرٛاٌِ 6 ٝرٓ اٌؼائّراخ
اٌغ١اؼ١ح إٌٔ ٝشاغ صٕاػِ ٝرّصً ف ٝذصٕ١غ األعّان تاإلظافح إٌ ٝاألٔشطح اٌضساػ١ح.
أٚظؽدٔرائطسصذٔٛػ١حاٌّ١اٖتثؽ١شجٔاصشٌٍّؤششاخاٌف١ض٠م١حٚاٌؼع٠ٛحٚاٌّؼادْاٌصمٍ١حٌؼاَ2113أْ
اٌثؽ١شجٌُذرؤششتؤِٓ ٜاألٔشطحاٌّٛظٛدجتٙاأٚتإٌّطمرحاٌّؽ١طرحتراٌثؽ١شجٚأِْ١راٖاٌثؽ١رشجِاصاٌردذرّررغ
تعٛدجػاٌ١حّ٠ىٓإػرثاس٘اوٕمطحِشظؼ١حٌٕٛػ١حِ١أٖٙرشإٌ١رًٔظرشاًٌىٙٔٛراأٚيِغررمثًٌٍّ١راٖاٌمادِرحِرٓ
اٌغٛداْ،وّراأٔرٌٗرُ٠رؼرذِٜرٛعرػاٌرشو١رضٌىرًِرٓ(اٌّرٛاداٌؼعر٠ٛحٚاألطاٌ١ٙرذسٚظٕٚٝ١األِرالغاٌزائثرح
ٚاٌّؼادْاٌصمٍ١ح-اٌضسٔ١خ-إٌؽاط-اٌضئثك-اٌشصام-اٌغر-َٛ١ٍٕ١اٌضٔره)اٌؽرذٚداٌّغرّٛغتٙراتاٌمرأْٛ
ٛ٠ٚظػاٌعذٚياٌرأٌٝغةِرٛعطاخذشو١ضاخاٌؼٕاصشاٌصمٍ١حتّ١اٖتؽ١شجٔاصشٚاٌررٝظرا خظّ١ؼٙراألرً
ِٓاٌؽذٚداٌّغّٛغتٙاتاٌمأ.ْٛ
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جذول ( )1-5يىضخ يتىطط تزكيش انًعبٌ انثقيهخ ثجذيزح َبصز خالل عبو 2113
انعُصز
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(يهجى/نتز)
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1
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انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

الًِرٓ(اٌؽذ٠رذ
وّاظا خظّ١غلُ١ذشو١ضاخاٌّغز٠اخ(األِ١ٔٛاٚإٌ١رش٠دٚإٌرشاخٚاٌفٛعفاخ)ٚذشو١رضاخور 
ٚإٌّعٕ١ض)ألًِٓلشا جاألظٙضجاٌّغرخذِحفٝاٌرؽٍٚ،ً١ترمُٔ١١رائطاٌشصذذثِٓ١ا:ٍٝ٠
 .1ذررشاٚغِرٛعررػلررُ١األطاٌ١ٙررذسٚظٕٝ١تثؽ١ررشجٔاصررشِرراترر ٘ٚ)1.3–6.2(ٓ١رٝاٌؽررذٚداٌّغررّٛغتٙررا
تاٌمأ،ْٛوّاأْذٍهاٌمُ١ذؼذغث١ؼ١حٌعّ١غإعرخذاِاخاٌّ١اٖ.
 .2واِْرٛعػذشو١ضاألوغعٓ١اٌزائةألًلٍ١الِٓاٌؽذاألدٔٝاٌّغّٛغتٗ(ٍِ6عٌُ/رش)خاليػاَ2113
ؼ١سذشاٚغِاتٍِ6.2-5.6(ٓ١عرٌُ/ررش)ٛ٠ٚ.ظرػاٌشرىًسلرُ(ِ)5-5ماسٔرحترِٓ١رٛعرػاٌرشو١رضاخ
خررالياٌفرررشجِررٓ(ِٚ(2113-2113ررٓاٌشررىً٠رعررػأِْرٛعررػاٌؽررذاألدٔررٝاٌّغررّٛغتررٌٗ وغررعٓ١
اٌزائةخاليػاَ(ِ)2113اصايذمش٠ثا ًِصًاٌغٕحاٌغاتمحٚ2112ذرذيلرُ١األوغرعٓ١اٌرزائةٚلشتٙراِرٓ
اٌؽذاألدٌّٔٝغّٛغتٗداٌحػٍٝأْاٌثؽ١شجٌُذرؤششتؤٜأٔشطحذّٕ٠ٛحتٙاأٚؼٌٙٛا.
يقبرَخ ثيٍ يتىططبد تزكيش األكظجيٍ انذائت ( )DOثذيزح َبصز خالل انخًض طُىاد انظبثقخ
8
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6
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اٌّغّٛغتٗ

4

يهجى  /نتز
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شكو ( )5-5ممار ل وين متوسط تركيز األكسمين الذا ر فى وحيرة اير دلو األعوا 2013-2009
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

٠ٌُ .3رؼذِٜرٛعػذشو١ضاٌّٛاداٌؼع٠ٛحِّصٍرحفرٝاألوغرعٓ١اٌّغررٍٙهؼ٠ٛ١را ً()BODاٌّؼرا١٠شاٌخاصرح
تٕٛػ١حاٌّ١اٖتٕٙشإٌٍِ6(ً١عٌُ/رش)ؼ١سذشاٚغاٌرشو١ضتٍِ5.2–4.3( ٓ١عٌُ/رش)خاليػاَ،2113
تّرٛعػػاَ(ٍِ5عٌُ/رش)ٛ٠ٚ،ظػاٌشىًسلُ(ِ)6-5ماسٔحتِٓ١رٛعػلُ١ذشو١ضاألوغرعٓ١اٌّغررٍٙه
ؼ٠ٛ١اًتثؽ١شجٔاصشخالياألػٛآَِ(.)2113-2113
٠ٚظٙشِٓاٌشىًإسذفاعِرٛعػاٌرشو١ضخاليػاَ()2113ػٓاٌؼاَاٌّاظٚٝاألػٛاَاٌغاتمح(ٚإْوأد
ظّ١غاٌمُ١ألًِٓاٌؽذٚداٌّغّٛغتٙاتاٌمأِّ)ْٛا٠ؼطٝداٌحٚاظؽحػٍٝأْاٌثؽ١شجِاصاٌدذرّرغ
تاٌمذسجاٌزاذ١حػٍٝاٌرٕم١حٚأٔٙاِاصاٌدذغرط١غإعر١ؼاباألٔشطحاٌرّٕ٠ٛحاٌّٛظٛدجتاٌفؼًتٙا.
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يقبرَخ ث يٍ يتىطط تزكيش األكظجيٍ انًظتههك ديىيب ( )BODنجذيزح َبصز خالل انخًض طُىاد
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يهجى  /نتز
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شكو ( )6-5ممار ل وين متوسط تركيز األكسمين المستتما حيويا دلو األعوا 2013-2009
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

ٌ .4ررُذرؼررذٜلررُ١ذشو١ررضاٌّررٛاداٌؼعرر٠ٛحِّصٍررحفرٝاألوغررعٓ١اٌّغرررٍٙهو١ّ١ائ١راً()CODاٌّؼررا١٠شاٌخاصررح
تٕٛػ١حاٌّ١اٖتٕٙشإٌٍِ11(ً١عٌُ/رش)خراليػراَ(،)2112ؼ١رسذشاٚؼردترٍِ3.3-2.5(ٓ١عٌُ/ررش).
ٚلذذثٓ١إْٔ٘انإٔخفاظاًٚاظؽاًفٝاٌّرٛعػاٌؼاٌَرشو١ضاألوغعٓ١اٌّغررٍٙهو١ّ١ائ١راًخرالي٘رزااٌؼراَ
ػٓاٌؼاَاٌّاظٚ،ٝرٌهوّاِ٘ٛثٓ١تاٌشىًسلرُ(ٚ)1-5اٌرزٛ٠ٜظرػِماسٔرحترِٓ١رٛعرػلرُ١اٌرشو١رض
تاٌثؽ١شجخالياٌفرشجِٓ(٠ٚ.)2113-2113رعػِرٓاٌشرىًاٌرراٌِٝماسٔرحِرٛعرػذشو١رضاألوغرعٓ١
اٌّغرٍٙهو١ّ١ائ١اًفٝتؽ١شجٔاصشخالياألػٛاَاٌخّغح.
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يقبرَخ ثيٍ يتىطط تزكيش األكظجيٍ انًظتههك كيًيبئيب ( )CODنجذيزح َبصز خالل انخًض طُىاد انظبثقخ
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انظُىاد

شكو ( )7-5ممار ل وين متوسط تركيز األكسمين المستتما كيميا يا دلو األعوا 2013-2009
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

 .5ذشاٚغِرٛعػذشو١ضاألِالغاٌزائثحتٍِ231-126(ٓ١عٌُ/رش)ٛ٘ٚألًِٓاٌؽذاٌّغرّٛغترٗتاٌمرأْٛ
(ٍِ511عٌُ/رش).
 .6ظا خظّ١غلُ١ذشو١ضاخاٌّغز٠اخ(األِ١ٔٛاٚإٌ١رش٠دٚإٌرشاخٚاٌفٛعفاخ)ألًِٓألًؼذّ٠ىرٓل١اعرٗ
تاألظٙضج.
 .1وّاظا لُ١ذشو١ضاخوالِٓ(اٌؽذ٠ذٚإٌّعٕ١ض)ألًِٓلشا جاألظٙضجاٌّغرخذِحفٝاٌرؽٍ.ً١
ٛ٠ٚظػاٌعذٚياٌرأٌٝغةِرٛعطاخذشو١ضاخاٌؼٕاصشاٌصمٍ١حتّ١اٖتؽ١شجٔاصشٚاٌرٝظا خظّ١ؼٙاألً
ِٓاٌؽذٚداٌّغّٛغتٙاتاٌمأ.ْٛ
ِّاعثك٠رعػأْٔٛػ١حاٌّ١اٖتثؽ١شجٔاصشِاصاٌدذرّرغتعٛدجػاٌ١حٝ٘ٚ،األِرًاٌرزٜذؼرّرذػٍ١رِٗصرش
فٝذٛف١شإؼر١اظرٙااٌّائ١حٌ،زافئْؼّا٠حاٌثؽ١شجِٓاٌرٍٛزأصثػِٓأُ٘األ٠ٌٛٚاخٌذٜظّ١غفباخاٌّعرّغ
اٌّصشٌٍٜؽفا ػٍٙ١اوخضاْإعرشاذ١ع١ٌٍّٝاٌٖإلعرخذاِاخاٌّخرٍفحفٝظّ١غلطاػاخاٌرّٕ١حتّصش.
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 5.5.1وىعيت مياي وهر انىيم (مه أسىان حىت انقاهرة)
أشاسخٔرائطسصذٔٛػ١حاٌّ١اٖتٕٙشإًٌ١تاٌّؽافظاخاٌّخرٍفحِٓأعٛاْإٌٝاٌما٘شجاٌىثرشٜٚاٌصرادسجػرٓ
ِشوضاٌشصذاٌث١بٚٝدساعاخت١بحاٌؼًِّٚؼاًِظٙاصشبْٛاٌث١بحإٌٚٝظٛدذؽغٓذذس٠عٝفٛٔٝػ١حاٌّ١راٖ
ترراٌّعشٜاٌشئ١غ رٌٕٙٝررشإٌ١ررًِررٓأعررٛاْإٌ رٝاٌمررا٘شجاٌىثررشٜخرراليػرراَ،2113ؼ١ررسٌررُذرؼررذِٜرٛعررػ
ذشو١ررضاخِؼظررُاٌؼٕاصررشاٌرررٝذررُل١اعررٙااٌؽررذٚداٌّغررّٛغتٙرراتاٌمررأْٛفررٝوررالِررٓاألطاٌ١ٙررذسٚظٕٝ١
ٚاألوغعٓ١اٌزائةٚاألِالغاٌصٍثحاٌزائثحٚإٌرشاخٚاٌىثش٠راخٚاٌفٍٛس٠ذاخٚاٌؽذ٠ذٚإٌّعٕ١رضٚ،تٛظرٗػراَ
فئْٔرائطسصذٔٙشإًٌ١ذذيتشىًٚاظػأْإٌٙشِاصاي٠رّررغتاٌمرذسجػٍرٟاٌرٕم١رحاٌزاذ١رحّ٠ٚ،ىرٓإعررٕراض
رٌهوّا:ٍٝ٠
 .1ذشاٚؼدِرٛعرطاخلرُ١األطاٌ١ٙرذسٚظٕٝ١تر)2.3-1.3(ٓ١ورؤدٔٚٝأػٍرٝلّ١رحٌٍّرٛعرطاخ ٙرشخفرٝ
ِؽافظحأعٛاْٚع٘ٛاضػٍٝاٌرٛاٌ،ٝؼ١سذؼرثشذٍهاٌمُ١فٝاٌؽذٚداٌّغّٛغتٙا(.)2.5-6.5
 .2واِْرٛعػذشو١ضاألوغعٓ١اٌزائة()DOفٝظّ١غاٌّؽافظاخِٓأعٛاْؼرٝاٌما٘شجاٌىثشٜأػٍِٓٝ
اٌؽذاألدٔٝاٌّغّٛغتٌٕٗٛػ١حاٌّ١اٖ(ا٠مًػٍِٓ6عٌُ/رش)ؼ١سذشاٚغِرٛعرػاٌرشو١رضفرِٝؽافظراخ
اٌعّٛٙس٠حاٌّطٍحػٍٙٔٝشإًٌِ١اتٍِ2.3-5.3(ٓ١عٌُ/رش)وؤدٔٚٝأػٍٝلّ١حٌٍّرٛعطاخ ٙشخفٝ
ِؽافظحأعٛاْٚع٘ٛاضػٍٝاٌرٛاٌٝوّاِ٘ٛٛظػتاٌشىًسلُ(.)2-5




شكو ( )8-5ممار ل وين متوسط تركيز األكسمين الذا ر وين محافلال مير لةا 2013
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم
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شكو ( )9-5ممار ل وين متوسط تركيز األكسمين المستتما حيويا وين محافلال مير لةا 2013
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

 .3واِْرٛعػذشو١ضاٌّٛاداٌؼع٠ٛحِّصالًتاألوغعٓ١اٌّغرٍٙهؼ٠ٛ١را ً )(BODألرًِرٓاٌؽرذاٌّغرّٛغترٗ
(ٍِ6عٌُ/رش)ٌٕٛػ١حاٌّ١اٖتٕٙشإٌ١رًفرٝظّ١رغاٌّؽافظراختذا٠رحِرٓأعرٛاْفّ١راػرذاًِؽافظرحاأللصرش
ؼرٝاٌما٘شجاٌىثشٜؼ١سذشاٚغِرٛعرػاٌرشو١رضترٍِ12.2-2.3(ٓ١عٌُ/ررش)وّرا٘رِٛٛظرػتاٌشرىً
سلُ(.)11-5
ً
ً
 .4ظا ِرٛعػذشو١ضاٌّٛاداٌؼع٠ٛحِّصالتاألوغعٓ١اٌّغرٍٙهو١ّ١ائ١ا()CODألًِٓاٌؽذاٌّغرّٛغترٗ
(ٍِ11عٌُ/رش)فٝظّ١غاٌّؽافظاخاٌّطٍحػٍٙٔٝشإًٌِ١اػذاًِؽافظحاٌما٘شجاٌىثرشٜٚاٌررٝظرا تٙرا
أػٍررٔٝغررثحٌرشو١ررض()CODتاٌّ١رراٖوٕرراذطغث١ؼررٌٍٕٝشرراغاٌصررٕاػٝتاٌّؽافظررح(ٍِ21.1عٌُ/رررش)ؼ١ررس
ذشاٚؼرردإٌغررةفررٝتررالٝاٌّؽافظرراخِرراتررٍِ21.1-6.4(ٓ١عٌُ/رررش)ِٚ.ررغرٌررهفررؤْاٌّرٛعررػاٌؼرراَ
ٌرشو١ض(ٍِ12.1(ٛ٘ٚ)CODعٌُ/رش)اصايفٝاٌؽذٚداٌّغّٛغتٙاتاٌمأ.ْٛ
يقبرَخ ثيٍ يتىطط تزكيش األكظجيٍ انًظتههك كيًيبئيب ( ) CODثيٍ يذبفظبد جًهىريخ يصز انعزثيخ نعبو 2 0 1 3
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شكو ( )10-5ممار ل وين متوسط تركيز األكسمين المستتما كيميا يا وين محافلال مير لةا 2013
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

 .5ذشاٚغِرٛعػذشو١ضاألِالغاٌصٍثحاٌزائثحتٕٙشإًٌ١تاٌّؽافظاخِٓأعٛاْإٌٝاٌمرا٘شجاٌىثرشِٜراترٓ١
(ٍِ336-211عٌُ/رررش)وررؤدٔٚٝأػٍررٝلّ١ررحٌٍّرٛعررطاخفررِٝؽررافظرٝأعررٛاْٚاٌمررا٘شجػٍررٝاٌرررٛاٌٝ
تّرٛعػػاَػٍٝغٛئٙشإٌٍِ261.4(ً١عٌُ/رش)ٚذؼرثشذٍهاٌمُ١ألًِٓاٌؽرذاٌّغرّٛغترٗ(511
ٍِعٌُ/رش)ِّ،اٛ٠ظػصالؼ١حاٌّ١اٌٖعّ١غاإلعرخذاِاخوّاِ٘ٛٛظػتاٌشىًسلُ(.)11-5
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يقبرَخ ثيٍ يتىطط تزكيش األيالح انكهيخ انذائجخ (  )TDSثيٍ يذبفظبد جًهىريخ يصز انعزثيخ نعبو 2013
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شكو ( )11-5ممار ل وين متوسط تركيز األملح الذا ول الكميل وين محافلال مير لةا 2013
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

 .6ذررشاٚغذشو١ررضاٌفٛعررفاخِرراتررٍِ2-1.116(ٓ١عٌُ/رررش)ٚ.وأررداػٍررٟاٌمررُ١اِرراَِصررثاخاٌّصرراسف
اٌضساػ١ح
 .1ذشاٚغِرٛعػذشو١ضاٌىثش٠راختٍِ116-23.4(ٓ١عٌُ/ررش)٘ٚرٝلرُ١ألرًِرٓاٌؽرذاٌّغرّٛغترٗ(211
ٍِعٌُ/رش)ٚرٌهفٝظّ١غٔماغاٌشصذ.
 .2ذشاٚغِرٛعػذشو١ضاٌؽذ٠ذِاتٍِ1.1-1.12(ٓ١عٌُ/ررش)تّٕ١راذرشاٚغِرٛعرػذشو١رضإٌّعٕ١رضِراترٓ١
(ألررًِررٓلررشا جؼررذٚداٌعٙرراصٍِ1.1-عٌُ/رررش)ّ٘ٚرراألررًتىص١ررشِررٓاٌؽررذاٌّغررّٛغتررٌّٗٙررا(1.5،1
ٍِعٌُ/رشػٍٝاٌرٛاٌٚ)ٝرٌهفٝظّ١غٔماغاٌشصذ.
ِّاعثك٠رعػأْٔٙشإٌ١رًِرٓأعرٛاْإٌرٝاٌمرا٘شجِراصاي٠رّررغتمرذسا٠غررٙاْترِٗرٓاٌمرذسجاٌزاذ١رحػٍرٝ
اٌرٕم١حسغُإعرمثائٙشإًٌ١اٌؼذ٠ذِٓاٌّصاسفاٌضساػ١حاٌّؽٍّرحتاٌٍّٛشراخٌرزافٕٙرانذؽغرٓذرذس٠عٝفرٝ
ٔٛػ ١رحاٌّ١رراٖخرراليػرراَ،2113ؼ١ررسٌررُذرؼررذِٜرٛعررػذشو١ررضاخِؼظررُاٌؼٕاصررشاٌر رٝذررُل١اعررٙااٌؽررذٚد
اٌّغّٛغتٙاػٍٝغٛئٙشإًٌِٓ١أعٛاْؼرٝاٌما٘شجاٌىثش.ٜ

 5.5.1وىعيت املياي بفرع رشيذ
ّ٠ .1شفشعسش١ذداخًؼذٚد(ِ)5ؽافظاخُ٘(اٌع١ضج-إٌّٛف١ح-اٌغشت١ح-وفشاٌش١خ-اٌثؽ١شج).
 .2ذشرر١شِرٛعررطاخٔرررائطاٌشصررذٌٍّؤشررشاخاٌف١ض٠ائ١ررح(األطاٌ١ٙررذسٚظ،ٕٝ١اٌّررٛاداٌصررٍثحاٌزائثررح)إٌررٝ
ِطاتمرٙاٌٍؽذٚداٌّغّٛغتٙاتاٌمأْٛسلُ(ٌ)42غٕح(.)1322
 .3ظرا ِرٛعرػذشو١رض()DOتفرشعسشر١ذألرًِرٓاٌؽررذاألدٔرٝاٌّغرّٛغترٌٕٗٛػ١رحاٌّ١راٖ(ا٠مرًػررٓ6.1
ٍِعٌُ/رش)،ؼ١سذشاٚغِرٛعرػاٌرشو١رضترٍِ6.2-3.2(ٓ١عٌُ/ررش)٠ٚ،ثرٓ١اٌشرىًسلرُ(ِ)12-5ماسٔرح
ِرٛعػاٌرشو١ضػٍٝغٛيفشعسش١ذخاليػاَٚ2113اٌرٝذٛظػأْذشو١ضاألوغعٓ١اٌرزائةألرًػرٓ
اٌؽذاٌّغّٛغتٗؼ١رس٠مرًذشو١رضاألوغرعٓ١اٌرزائةخاصرحأشٕرا اٌغرذجاٌشرر٠ٛح(فررشجألرًاإلؼر١اظراخ)
إلٔخفاضوّ١حاٌّ١اٖإٌصشفحِٓلٕاغشاٌذٌرا.
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يقبرَخ ثيٍ يتىطط تزكيش االكظجيٍ انذائت( )DOثطىل فزع رشيذ خالل عبو 2 0 1 3
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شهىر انظُخ 2013

شكو ( )12-5ممار ل متوسط تركيز األكسمين الذا ر وطوو فرع رشي لةا 2013



انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

 .4ذشاٚغِرٛعػذشو١ضاٌّٛاداٌؼع٠ٛحِّصالًتاألوغعٓ١اٌّغرٍٙهؼ٠ٛ١ا ً )(BODأػٍِٝرٓاٌؽرذاٌّغرّٛغ
تررٗ(ا٠ض٠ررذػررٍِٓ6عٌُ/رررش)تٕغررثحوث١ررشجػٍررٟغررٛيِعررشٜفررشعسشرر١ذؼ١ررسذررشاٚغترر22.1-6.2(ٓ١
ٍِعٌُ/رش)٠ٚرعػرٌهفٝاٌشىًاٌراٌٝص٠ادجاٌرشو١ضخاليأشٙشػاَ.2113
يقبرَخ ثيٍ يتىطط تزكيش األكظجيٍ انًظتههك ديىيب ( )BODثطىل فزع رشيذ نعبو 2013
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شكو ( )13-5ممار ل متوسط تركيز األكسمين المستتما حيويا وطوو فرع رشي لةا 2013
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

 .5ذشاٚغِرٛعػذشو١ضاٌّٛاداٌؼع٠ٛحِّصٍحفٝاألوغعٓ١اٌّغررٍٙهو١ّ١ائ١راً(ِ)CODراتر21.5-12(ٓ١
ٍِعٌُ/رش)،ؼ١سوأدذٍهاٌمُ١أػٍٝتىص١شِٓاٌؽذاٌّغّٛغتٗ(ا٠ض٠ذػٍِٓ11عٌُ/رش)فٝفشعسش١ذ
٠ٚرعػِٓاٌشىًإْٔ٘انص٠ادجفِٝرٛعطاخاٌرشو١ضخالياٌؼاَ.
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يقبرَخ تزكيش األكظجيٍ انًظتههك كيًيبئيب ة( )CODطىل فزع رشيذ خالل عبو 2013
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شكو ( )14-5ممار ل متوسط تركيز األكسمين المستتما كيميا يا وطوو فرع رشي لةا 2013
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

 .6ذشاٚغِرٛعػذشو١ضاألِ١ٔٛاألًِٓاٌؽذاٌّغّٛغتٗ(ا٠ض٠ذػٍِٓ1.5عٌُ/رش)ػٍٝغٛيِعشٜفشع
سش١ذؼ١سذشاٚغاٌرشو١ضتٍِ1.3-1.1(ٓ١عٌُ/رش)ٚ،وإْ٘انإٔخفاضٚاظػفٝاٌرشو١ضخاليػراَ
2113سغُٚظٛدص٠ادجتّرٛعػاٌرشو١ضخاليشٙشد٠غّثش.
هقارنة ين هتوصط تركيز األهونيا بطول فرع رشيد لعام 2013
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شهىر انظُخ 2013

شكو ( )15-5ممار ل متوسط تركيز األمو يا وطوو فرع رشي لةا 2013
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

٠رعػِٓلشا جاٌّؤششاخأ ْٔٛػ١حاٌّ١اٖتفشعسش١ذاذرّررغتؽ٠ٛ١رٙرأر١عرحؼعرُاٌرٍرٛزاٌرزٍ٠ٜمرٝػٍرٝ
فشعسش١ذؼ١سأٔٗ٠ؼرثشاٌٍّرمٝاألٚيٌّصثاخاٌّصاسفاٌضساػ١حفٝوالاٌثشٓ٠األّ٠رٓٚاأل٠غرشٚذرؽغرٓ
ٔٛػ١حاٌّ١اٖتفشعسش١ذخالياٌؼأَر١عحوّ١اخاٌّ١اٖاٌرٝذصشفِٓخٍفاٌمٕاغشأاأْاٌرٍٛزٙ٠رذدفرشع
سش١ذوًػاَخالياألشٙشاٌصالشح(د٠غّثشٕ٠-ا٠ش-فثشا٠ش)(أشٕرا فررشجألرًاإلؼر١اظراخٌٍّ١راٖ)تّرا٠ؼرشف
تاٌغذجاٌشر٠ٛح,ؼ١سٕ٠خفطذشو١ضاألوغعٓ١اٌزائةٚذض٠ذٔغثحاألِ١ٔٛاوّاِ٘ٛٛظػتاٌشىً(ٌ)16-5زا
٠ؽراضفشعسش١ذواسشحت١ب١حذؽراضإٌٝؼٍٛيٌرؽغٛٔٓ١ػ١حاٌّ١اٖتٗ.
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شكو ( )16-5ممار ل متوسط تركيز األمو يا واألكسمين الذا ر دلو المحافلال فرع رشي لةا 2013
انًصذر  :جهبس شئىٌ انجيئخ – يعبيم انفزوع اإلقهيًيخ نهجهبس

 5.5.1وىعيت املياي بفرع دمياط
٠ .1ؼرثشٔٙشإًٌ١فرشعدِ١راغاٌّصرذساٌشئ١غر١ٌّٝراٖاٌشرشبتإٌغرثحٌّؽرافظرٝدِ١راغٚاٌذل١ٍٙرحؼ١رسأٔرٗ
ٛ٠ظذِؽطحِ١اٖإٌّصٛسجػٍٝتؼذ15ورُِرِٓصرةػّرشترهػٍرٙٔٝرشإٌ١رً(فرشعدِ١راغ)ٛ٠ٚظرذ
وزٌهػٍٝظأثٗ١اٌؼذ٠ذِِٓؽطاخذٕم١حِ١اٖاٌششبتاإلظافحإٌٝاٌؼذ٠ذِٓاٌّؽطاخإٌمراٌٝوّرا٠ؼرثرش
اٌّصذساٌشئ١غ١ٌٍّٝاٖاٌؼزتحاٌرٝذغرخذَفرٟسٜاٌّغراؼاخإٌّضسػرحفرٝظّ١رغأٔؽرا اٌرذٌراٚرٌرهِرٓ
خاليشثىحاٌرشعٚاٌش٠اؼراخٚاٌّعراسٜاٌّائ١رحاٌفشػ١رحاٌررٝذغطرٝاٌرذٌرا٠ٚثٍرغغٌٛرٗؼرٛاٌ245ٝورُ
ذمش٠ثاّ٠ٚشتخّظِؽافظاخ(إٌّٛف١ح-اٌغشت١ح-دِ١اغ-اٌذل١ٍٙح-اٌمٍٛ١ت١ح)ٚذمغِؽطرحغٍّثراخسفرغ
اٌّؽٍحاٌىثشٜتإٌاصش٠حػٕذاٌى112ٍٛ١فشعدِ١اغ.
٠ .2رشررر١شٔررررائطاٌشصرررذٌٍّؤشرررشاخاٌف١ض٠ائ١رررحٌؼررراَ(2113ااطاٌ١ٙرررذسٚظ،ٕٝ١اٌّرررٛاداٌصرررٍثحاٌزائثرررح،
األوغعٓ١اٌزائة)إٌِٝطاتمرٙاٌٍؽذٚداٌّغّٛغتٙاٌمأْٛسلُ(ٌ)42غٕح.1322
 .3واِْرٛعػذشو١ضاألوغعٓ١اٌزائة()DOأػٍرِٝرٓاٌؽرذاألدٔرٝاٌّغرّٛغترٌٕٗٛػ١رحاٌّ١راٖتٕٙرشإٌ١رً
(ا٠مًػٍِٓ6عٌُ/رش)ؼ١سذشاٚغتٍِ2.5-5.2(ٓ١عٌُ/رش)ِّا٠ؼذدٌ١الًػٍٝؼ٠ٛ١رحاٌّ١راٖٚلرذسذٙا
ػٍٝاٌرٕم١حاٌزاذ١حٚ،رٌهوّاِ٘ٛٛظػتاٌشىًسلُ(.)11-5
يقبرَخ ث يٍ يتىطط تزكيش األكظجيٍ انذائت( )DOثطىل فزع دييبط خالل عبو 2013
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شكو ( )17-5ممار ل متوسط تركيز األكسمين الذا ر فى فرع مياط لةا 2013
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 .4ظا ِرٛعػذشو١ضاٌّٛاداٌؼع٠ٛحِّصٍحتاألوغعٓ١اٌّغرٍٙهؼ٠ٛ١را ً )(BODخراليػراَ2113ألرًِرٓ
اٌؽذاٌّغّٛغتٌٕٗٛػ١حِ١أٖٙشإٌ(ً١ا٠ض٠ذػٍِٓ6عٌُ/رش)ؼ١سذشاٚؼدِرٛعػاٌرشو١رضخراليػراَ
2113تٍِ6.2-1.2(ٓ١عٌُ/رش)٠ذيػٍٝإْٔ٘انذؽغٓفٛٔٝػ١حِ١اٖفشعدِ١اغ.
يقبرَخ ث يٍ يتىطط تزكيش األكظجيٍ انًظتههك ديىيب( )BODثطىل فزع دييبط خالل عبو 2013
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شكو ( )18-5ممار ل متوسط تركيز األكسمين المستتما حيويا فى فرع مياط لةا 2013
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

إاأٔررٗورراْتّماسٔررحِرٛعرػذشو١ررضاألوغررعٓ١اٌّغرررٍٙهؼ٠ٛ١را ًخررالياألستررغعررٕٛاخاٌغرراتمحإذعررػتاٌشررىً
()13-5إْٔ٘انذؽغٓفٛٔٝػ١حِ١اٖفشعدِ١اغخالي2113ػٓاألػرٛاَاألسترغاٌغراتمحٚتراألخصػرٓ
ػاَ2112ؼ١سلًِرٛعػاٌرشو١ضِّا٠ؼطٝداٌحػٍٚٝظٛدذؽغٓذذس٠عٝتٕٛػ١حاٌّ١اٖتفشعدِ١اغ.

يقبرَخ ثيٍ يتىطط تزكيش األكظجيٍ انًظتههك ديىيب ( )BODنفزع دييبط خالل األعىاو يٍ  2 0 1 0ودتً 2 0 1 3
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شكو ( )19-5ممار ل متوسط تركيز األكسمين المستتما حيويا فى فرع مياط دلو األعوا 2013 - 2010
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

 .5وراِْرٛعرػذشو١ررضاٌّرٛاداٌؼعرر٠ٛحِرّصٍرحفرٝاألوغرعٓ١اٌّغرررٍٙهو١ّ١ائ١راً()CODترر13.1-6.4(ٓ١
ٍِعٌُ/رش)ٚسغرُأٔرٗورإْ٘رانص٠رادجفرِٝرٛعرػاٌرشو١رضػٍرٝغرٛياٌفرشعفرٝتؼرطاٌشرٛٙسػٓاٌؽرذ
اٌّغّٛغتٗ(ٍِ11عٌُ/رش).
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يقبرَخ ث يٍ يتىطط تزكيش األكظجيٍ انًظتههك كيًيبئ يب ( )CODثطىل فزع دييبط خالل عبو 2013
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شكو ( )20-5ممار ل متوسط تركيز األكسمين المستتما كيميا يا فى فرع مياط دلو عا 2013
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

وّا٠رعػِٓاٌشىً(ِ)21-5ماسٔحتِٓ١رٛعػذشو١ضاألوغعٓ١اٌّغرٍٙهو١ّ١ائ١اًفٝفشعدِ١اغخالي
األػٛاَ(.)2113-2111

يقبرَخ ثيٍ يتىطط تزكيش األكظجيٍ انًظتههك كيًيبئيب ن فزع دييبط خالل األعىاو يٍ  2010ودتً 2013
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شكو ( )21-5ممار ل متوسط تركيز األكسمين المستتما كيميا يا فى فرع مياط دلو األعوا 2013 - 2010
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

 .6ظا ِرٛعػذشو١ضاٌّٛاداٌؼع٠ٛحِّصٍحتاألوغعٓ١اٌّغرٍٙهؼ٠ٛ١را ً )(BODخراليػراَ2113ألرًِرٓ
اٌؽذاٌّغّٛغتٌٕٗٛػ١حِ١أٖٙشإٌ(ً١ا٠ض٠ذػٍِٓ6عٌُ/رش)ؼ١سذشاٚؼدِرٛعػاٌرشو١رضخراليػراَ
2113تٍِ6.2-1.2(ٓ١عٌُ/رش)٠ذيػٍٝإْٔ٘انذؽغٓفٛٔٝػ١حِ١اٖفشعدِ١اغ.
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يقبرَخ ث يٍ يتىطط تزكيش األكظجيٍ انًظتههك ديىيب ثطىل فزع دييبط خالل عبو 2013
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شكو ( )22-5ممار ل متوسط تركيز األكسمين المستتما حيويا فى فرع مياط دلو عا 2013


انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم

ً
 .1إاأٔٗواْتّماسٔحِرٛعػذشو١ضاألوغعٓ١اٌّغررٍٙهؼ٠ٛ١راخرالياألسترغعرٕٛاخاٌغراتمحإذعرػتاٌشرىً
(،)23-5إْٔ٘انذؽغٓفٛٔٝػ١حِ١اٖفشعدِ١اغخرالي2113ػرٓاألػرٛاَاألسترغاٌغراتمحٚتاٌرؽذ٠رذ
ػٓػاَ2112ؼ١سإٔخفطِرٛعػاٌرشو١ضِّا٠ؼطٝداٌحػٍرٟٚظرٛدذؽغرٓذرذس٠عٝتٕٛػ١رحاٌّ١راٖ
تفشعدِ١اغ.
يقبرَخ ثيٍ يتىطط تزكيش األكظجيٍ انًظتههك ديىيب نفزع دييبط خالل األعىاو يٍ  2010ودتً 2013
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شكو ( )23-5ممار ل متوسط تركيز األكسمين المستتما حيويا فى فرع مياط دلو األعوا 2013 - 2010
انًصذر  :وسارح انصذخ – يزكش انزصذ انجيئي ودراطبد ثيئخ انعًم
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 5.5الوضع احلاىل لنوعيت املياه بالبحرياث املصريت

ِبىٌذ رؼبٔ ٝاٌجؾ١واد اٌّظو٠خ ِٓ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّّبهٍبد اٌٍَج١خ اٌز ٝرؤصو ثبٌٍَت ػٍٙ١ب ؽ١ش ٠ؼزجو٘ب
اٌجؼغ فياْ عّٛٙه٠خ ِظو اٌؼوث١خ إلٍز١ؼبة اٌظوف اٌَبئً اٌغ١و ِؼبٌظ ( طؾ – ٟىهاػ – ٟطٕبػ) ٟ
ف ٝؽ ٓ١إػزجبه٘ب آفوٍِ ْٚى١خ فبطخ ث ُٙفمبِٛا ثوكَ ٚرغف١ف ثؼغ أعيائٙب ٚإٍزغالٌٙب ف ٝاٌّشبه٠غ اٌزّٕ١خ
اٌّقزٍفخ ِّب أك ٜرمٍض َِبؽزٙب ٚى٠بكح ِؼلالد اٌزٍٛس ثٙبِّ ،ب وبْ ٌٗ ِٓ ِوكٚك ٍٍج ٝػٍ ٝإٔزبع١خ
األٍّبن ثٙب ٚثّب ٠ؤك ٜإٌ ٝإٔقفبع َِز ٜٛاٌّؼ١شخ ٌّغزّغ اٌظ١بك ٓ٠ؽٛي رٍه اٌجؾ١واد.
ٌٙنا فمل رُ اٌجلء ف ٝرٕف١ن ثؤبِظ اٌوطل اٌلٚهٌٕٛ ٜػ١خ اٌّ١بٖ ٚاٌوٚاٍت ٌٍجؾ١واد اٌّظو٠خ ِٕن أغَطٌ
 9001ثلءا ًثبٌجؾ١واد اٌشّبٌ١خ (اٌجوك ،ً٠ٚاٌجوٌٌ ،إٌّيٌخ ،إكوِ ،ٛوٛ٠ؽ) ٚثٛالغ أهثؼخ هؽالد هثغ ٍٕ٠ٛخ
(أغَطٌٛٔ ،فّجو ،فجوا٠وِ ،بٌ )ٛ٠زّضً فظٛي إٌَخ األهثؼخٚ ،لل رُ إػبفخ اٌجؾ١واد اٌّوح ٚاٌزَّبػ صُ
ثؾ١ور ٝلبهٚ ْٚاٌو٠بْ ػبِ9090( ٝـ )9099ػٍ ٝاٌزٛاٌ٠ٚ ،ٝزُ اإلػزّبك ػٍ ٝث١بٔبد اٌوطل اٌّزٛفوح ػٓ
رٍه اٌجؾ١واد ثغبٔت هثطٙب ثّظبكه اٌظوف ػٍٙ١ب ف ٝرٕف١ن اٌّشبه٠غ اٌز ٝرٙلف ٌقفغ ٚرمٍ ً١اٌزٍٛس ػٍٝ
رٍه اٌجؾ١واد ٚ ،فّ١ب  ٍٝ٠إٍزؼواع ٌٕ زبئظ هطل ٔٛػ١خ اٌّ١بٖ ثبٌجؾ١واد اٌّظو٠خ ِٓ فالي إٍزمواء ٔزبئظ
اٌوطل اٌظبكهح ػٓ عٙبى شئ ْٛاٌج١ئخ ثبٌزؼبِ ْٚغ اٌّؼٙل اٌمٌ ِٝٛؼٍ َٛاٌجؾبه ٚاٌّظب٠ل فالي ػبَ .9093
 5.5.5حبرية الربدويل
رمغ ثؾ١وح اٌجوك ً٠ٚعٕٛة ٍبؽً اٌجؾو اٌّزٍٛؾ فِ ٝؾبفظخ شّبي ٍٕ١بء ٚرّزل ثطٛي  58وُ رمو٠جب ً شوق لٕبح
اٌَ٠ٚ ٌ٠ٛظً ألظ ٝػوع ٌٙب  99وُٚ ،رجٍغ َِبؽزٙب ؽٛاٌ 080 ٝوُ٠ٚ، 9زواٚػ اٌؼّك ثٙب ث3 - 0.3 ٓ١
ِزو ٠ٚ ،فظً اٌجؾ١وح ػٓ اٌجؾو اٌّزٍٛؾ شو٠ؾ ٍبؽٍ ٝهٍِ ٝثؼوع ٠زواٚػ ِٓ  َ 900إٌ 9 ٝوُ ؽ١ش
رزظً ثبٌجؾو ػٓ ؽو٠ك فزؾزبْ طٕبػ١زبْ ( ثٛاغ١ي) ٠زُ فالٌّٙب رجبكي اٌّ١بٖ أصٕبء اٌّل ٚاٌغيه.
أوضحج نتبئج الرصد لنىعيت ميبه بحيرة البردويل خالل عبم  1023مب يلً:
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األً اٌ١ٙلهٚع ٕٝ١ث 5.9( ٓ١ـ  )5.8ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح .5.9
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١كهعبد اٌؾواهح ِب ث90.8( ٓ١ـ  93.5كهعخ ِئ٠ٛخ) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح  99.5كهعخ
ِئ٠ٛخ.
 .3رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌٍّٛؽخ ِب ث 31.09( ٓ١ـ  80.5عُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح  80.8عُ ٌ /زو.
 .8رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ِب ث 8.5( ٓ١ـ ٍِ 0.1غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وٍِ .0.8غُ /
ٌزوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )93-8زٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ثجؾ١وح اٌجوك ً٠ٚفالي ػبَ. 9093

شكل ( )32-5متوسط تركيز األكسجين الذائب فى مياه بحيرة البردويل خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت
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 .8عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً (ِ )BODب ث0.88( ٓ١ـ 9.3
ٍِغُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 0.51غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )98-8زٍٛؾ روو١ي
األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً ( )BODثجؾ١وح اٌجوك ً٠ٚفالي ػبَ. 9093

شكل ( )32-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك حيوياً فى مياه بحيرة البردويل خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .0وّب عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً (ِ )CODب ث90.9( ٓ١ـ
ٍِ 98.3غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 93.3غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )98-8زٍٛؾ روو١ي
األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً ( )CODثجؾ١وح اٌجوك ً٠ٚفالي ػبَ. 9093

شكل ( )35-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك كيميائياً فى مياه بحيرة البردويل خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .7رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌّغن٠بد ِب ث0.005( ٓ١ـ ٍِ 0.088غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 0.099غُ ٌ /زو) ٚ
(ٍِ9.088 -0.95غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 0.89غُ ٌ /زو) 99.79( ٚـ ٍِ91.98غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ 95.50
ٍِغُ ٌ /زو) ٌىً ِٓ األِ١ٔٛب ٚإٌ١زوٚع ٓ١اٌىٍٚ ٝاٌفٍٛفٛه اٌىٍ ٝػٍ ٟاٌزٛاٌ. ٝ
 .5عبءد األػلاك اٌجىز١و٠خ ِٕقفؼخ ثظٛهح ٍِؾٛظخ ؽ١ش رواٚؽذ ث8( ٓ١ـ 08فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو
ثّزٍٛؾ  91فٍ١خ ٌ ٍٍِٟ 900/زو) 3 ( ٚـ  50فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  97فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو) ٚ
( 99ـ  80فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  91فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو) ٚمٌه ٌىً ِٓ ثىز١و٠ب (اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ ـ
980

اٌجواى٠خ  -اٌَجؾ١خ) ػٍ ٝاٌزٛاٌٛ٠ٚ ،ٝػؼ اٌشىً هلُ (ِ )90-8زٍٛؾ اٌؼل اٌجىز١وٌ ٜجىزو٠ب اٌمٌْٛٛ
اٌىٍ١خ فالي ػبَ .9093

شكل ( )32-5متوسط تركيز العد البكتيرى لبكتيريا القولون الكمية فى مياه بحيرة البردويل خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت
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أٚػؾذ ٔزبئظ هطل اٌؼٕبطو اٌضمٍ١خ أْ أػٍِ ٟزٍٛؾ روو١ي رُ رَغ ٍٗ١وبْ ٌؼٕظو اٌؾل٠ل رالٖ ػٕظو
اٌئه – اٌوطبص – إٌؾبً – إٌّغٕ١ي – إٌ١ىً – اٌىو – َٚاٌىبكِ – َٛ١اٌيئجك ػٍ ٟاٌزور١ت ٚوبْ لُ١
رٍه اٌّزٍٛطبد (0.088 – 0.8 – 8.9 – 8.8 – 8.1 – 99.10 – 97.85 – 80.01 – 03.77
ِ١ىوٚعواَ ٌ /زو) ػٍ ٟاٌزور١ت.
رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي ِغّٛع روو١ياد ِووجبد صٕبئ ٝاٌفِ ً١ٕ١زؼلكح اٌىٍٛه (ِ )PCBsبث 3.8( ٓ١ـ
ٔ 71.8بٔٛعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٔ 95.8بٔٛعواَ ٌ /زو.
رواٚؽذ ِزٍٛؾ روو١ياد ِووجبد اٌّج١لاد اٌىٍ١خ (ِ )TPبث 9.9( ٓ١ـ ٔ 98.7بٔٛعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ
ػبَ ٔ 3.1بٔٛعواَ ٌ /زو.
رواٚػ ِزٍٛطبد اٌزوو١ي اٌىٌٍٍّٛ ٝاك اٌ١ٙلهٚووث١ٔٛخ ماد األطً اٌجزوِ ٌٝٚبث0.38( ٓ١ـ 9.01
ِ١ىوٚعواٌَ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ١ِ 0.09ىوٚعواَ ٌ /زو.

 5.5.5حبرية إدكو
رمغ ثؾ١وح إكو ٛػٍَِ ٝبفخ  38وُ ِٓ ِلٕ٠خ األٍىٕله٠خ ٚرورجؾ ثؾ١وح إكو ٛثبٌجؾو اٌّزٍٛؾ فالي فزؾخ
ػ١مخ رؼوف ثجٛغبى اٌّؼل٠خ ٚرؾظً ثؾ١وح إكوِ ٛضٍٙب ف ٝمٌه ِضً ثؾ١واد ِظو اٌشّبٌ١خ ػٍِ ٝقيٙٔٚب ِٓ
اٌّ١بٖ ِٓ ِظله هئ ٛ٘ٚ َٝ١اٌّظبهف اٌز ٝرٍزم ٝثٙب ٚرظت إٌٙ١ب ِ١بٖ اٌظوف اٌيهاػ ٝإٌبرظ ػٓ
إٌّبؽك إٌّيهػخ ؽٌٙٛب  ،إػبفخ ٌنٌه رزجبكي ثؾ١وح إكو ٛثؼغ ِ١ب٘ٙب ِغ ِ١بٖ فٍ١ظ أث ٝل١و ِٓ فالي
ثٛغبى اٌّؼل٠خ  ٛ٘ٚػجبهح ػٓ فزؾخ ِ 90زو ِزظٍخ ثبٌجؾو اٌّزٍٛؾ ٚرَّؼ ثّوٚه ٚرٕٛع األٍّبن فٝ
اٌجؾ١وح ٚال ٠ي٠ل ػّمٙب ػٓ ِ 9.8زوٚ ،رؾل ثؾ١وح إكو ٛاٌّياهع اٌَّى١خ ٚاٌموٚ ٜاألهاػ ٝاٌيهاػ١خ ؽ١ش
رؼل اٌجؾ١وح ثّضبثخ فياْ ٌّ١بٖ اٌو ٜإٌّظوفخ ِٓ األهاػ ٝاٌيهاػ١خٚ .اٌّظبهف اٌوئ١َ١خ اٌّغن٠خ ٘ٝ
اٌجٛطٚ ٍٝ١اٌق١وٚ ٜإكو ِٓ ٛاٌشّبي ِٚظوف ثوٍ١ك ِٓ اٌغٕٛة ،أػبفزب إٌ ٝرظو٠ف اٌّياهع اٌَّى١خ
اٌّزبفّخ ٚونا األهاػ ٝاٌيهاػ١خ اٌّؾ١طخ.
أوضحج نتبئج الرصد لنىعيت ميبه بحيرة إدكى خالل عبم  1023مب يلي:
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األً اٌ١ٙلهٚع ٕٝ١ث7.1( ٓ١ـ  ) 5.8ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح .5.39
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١كهعبد اٌؾواهح ِب ث91.03( ٓ١ـ  98.53كهعخ ِئ٠ٛخ) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح 99.78
كهعخ ِئ٠ٛخ.
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 .3رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌٍّٛؽخ ِب ث9.09( ٓ١ـ  9.80عُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح  9.88عٌُ /زو.
 .8رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ِب ث9.99( ٓ١ـ ٍِ99.51غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح 5.55
ٍِغُ ٌ /زو ٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )97-8زٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ثجؾ١وح إكو ٛفالي ػبَ.9093

شكل ( )32-5متوسط تركيز األكسجين الذائب فى مياه بحيرة إدكو خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .8عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً (ِ )BODب ث98.37( ٓ١ـ
ٍِ 97.88غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 99.35غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )95-8زٍٛؾ روو١ي
األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً ( )BODثجؾ١وح إكو ٛفالي ػبَ.9093

شكل ( )32-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك حيوياً فى مياه بحيرة إدكو خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .0وّب عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً (ِ )CODب ث998.50( ٓ١ـ
ٍِ318.01غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 901.07غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )91-8زٍٛؾ
روو١ي األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً ( )CODثجؾ١وح إكو ٛفالي ػبَ.9093
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شكل ( )32-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك كيميائياً فى مياه بحيرة إدكو خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .7رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌّغن٠بد ِب ث0.90( ٓ١ـ ٍِ 9.38غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 0.08غُ ٌ /زو) -3.33( ٚ
ٍِ 0.90غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 8.58غُ ٌ /زو) 330.80( ٚـ ٍِ 138.95غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 089.08غُ
ٌ /زو) ٌىً ِٓ األِ١ٔٛب ٚإٌ١زوٚع ٓ١اٌىٍٚ ٝاٌفٍٛفٛه اٌىٍ ٝػٍ ٝاٌزٛاٌ.ٝ
 .8رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١اٌؼل اٌجىز١وِ ٜب ث987.80( ٓ١ـ  99100فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ
9905.33فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو) 907.80( ٚـ  90378فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  9811.51فٍ١خ
ٌ ٍٍِٝ 900/زو)  9930 – 38.78( ٚفٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  308.71فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو)
ٚمٌه ٌىً ِٓ ثىز١و٠ب (اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ ـ اٌجواى٠خ  -اٌَجؾ١خ) ػٍ ٝاٌزٛاٌٛ٠ٚ ، ٝػؼ اٌشىً هلُ ()30-8
ِزٍٛؾ اٌؼل اٌجىز١وٌ ٜجىزو٠ب اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ فالي ػبَ .9093

شكل ( )21-5متوسط العد البكتيري لبكتريا القولون الكمية بمياه بحيرة إدكو خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت
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أٚػؾذ ٔزبئظ هطل اٌؼٕبطو اٌضمٍ١خ أْ أػٍِ ٝزٍٛؾ روو١ي رُ رَغ ٍٗ١وبْ ٌؼٕظو اٌؾل٠ل رالٖ ػٕبطو
اٌئه – اٌوطبص – إٌؾبً – إٌّغٕ١ي– إٌ١ىً – اٌىو – َٚاٌىبكِ – َٛ١اٌيئجك ػٍ ٝاٌزور١ت ٚوبْ لُ١
رٍه اٌّزٍٛطبد (0.90 – 9.00 – 0.89 – 0.81 –99.30 – 98.09 – 90.05 – 80.89 – 51.31
ِ١ىوٚعواَ ٌ /زو) ػٍ ٟاٌزور١ت.
رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي ِغّٛع روو١ياد ِووجبد صٕبئ ٝاٌفِ ً١ٕ١زؼلكح اٌىٍٛه (ِ )PCBsبث9.33( ٓ١ـ
ٔ 0.09بٔٛعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٔ 8.53بٔٛعواَ ٌ /زو.
رواٚؽذ ِزٍٛطبد روو١ياد ِووجبد اٌّج١لاد اٌىٍ١خ (ِ )TPبث0.10( ٓ١ـ ٔ 9.10بٔٛعواَ ٌ /زو)
ثّزٍٛؾ ػبَ ٔ 9.80بٔٛعواَ ٌ /زو.
رواٚؽذ ِزٍٛطبد اٌزوو١ي اٌىٌٍٍّٛ ٝاك اٌ١ٙلهٚووث١ٔٛخ ماد األطً اٌجزوِ ٌٝٚبث0.71( ٓ١ـ 9.80
ِ١ىوٚعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ١ِ 9.99ىوٚعواَ ٌ /زو.

 5.5.5حبرية الربلس:
رمغ ثؾ١وح اٌجوٌٌ شّبي شوق فوع هش١ل ٚ ،رؼل صبٔ ٝأوجو اٌجؾ١واد اٌطج١ؼ١خ فِ ٝظو .ثؾ١وح اٌجوٌٌ
ؽٛع ِبئ ٝػؾً ٠زواٚػ ِزٍٛؾ ػّك اٌّ١بٖ ثٙب ؽٛاٌِ 0.5 ٝزوٚ ،رّزل ثطٛي  70وُ رمو٠جب ً ٠ٚزواٚػ
ػوػٙب ِٓ  0إٌ 97 ٝوُ ٚ ،رزظً ثبٌجؾو اٌّزٍٛؾ ٚثبٌٕ ً١ػٓ ؽو٠ك ثٛغبى اٌجوٌٌ ٚلٕبح ثوِجبي ػٍٝ
اٌزٛاٌٚ ،ٝونٌه ٠ظوف ػٍ ٝاٌجؾ١وح ِ 5ظبهف شولٚ ٝعٕٛة اٌجؾ١وح (ِظوف ِ -3ظوف اٌغوث١خ
اٌوئ( َٟ١وزشٕو)  -ثؾو ر١وٖ  -ثؾو اٌجطبٌخ ِ -ظوف ِ - 7ظوف ٔشود ِ -ظوف - 1اٌّظوف اٌّؾ١ؾ).
أوضحج نتبئج الرصد لنىعيت ميبه بحيرة البرلس خالل عبم  1023مب يلً:
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األً اٌ١ٙلهٚع ٕٝ١ث 7.55( ٓ١ـ  )5.83ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح .5.97
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١كهعبد اٌؾواهح ِب ث 90.05( ٓ١ـ  99.7كهعخ ِئ٠ٛخ) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح  99كهعخ
ِئ٠ٛخ.
 .3رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌٍّٛؽخ ِب ث 0.57( ٓ١ـ  5.33عُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح  3.88عُ ٌ /زو.
 .4رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ِب ث 3.18( ٓ١ـ ٍِ 90.88غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح 7.88
ٍِغُ ٌ /زو ٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )39-8زٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ثجؾ١وح اٌجوٌٌ فالي
ػبَ.9093

شكل ( )20-5متوسط تركيز األكسجين الذائب فى مياه بحيرة البرلس خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت
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 .8عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً (ِ )BODب ث7.58( ٓ١ـ 80.09
ٍِغُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 90.83غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )39-8زٍٛؾ روو١ي
األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً ( )BODثجؾ١وح اٌجوٌٌ فالي ػبَ .9093

شكل ( )23-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك حيوياً فى مياه بحيرة البرلس خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .0وّب عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً (ِ )CODب ث17.89( ٓ١ـ
ٍِ 993.07غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 988.08غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )33-8زٍٛؾ
روو١ي األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً ( )CODثجؾ١وح اٌجوٌٌ فالي ػبَ .9093

شكل ( )22-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك كيميائياً فى مياه بحيرة البرلس خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .7رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌّغن٠بد ِب ث 0.08( ٓ١ـ ٍِ 3.87غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 0.73غُ ٌ /زو) 3.09( ٚـ
ٍِ 7.11غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 8.71غُ ٌ /زو) 979.97( ٚـ ٍِ 193.39غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 889.11غُ
ٌ /زو) ٌىً ِٓ األِ١ٔٛب ٚإٌ١زوٚع ٓ١اٌىٍٚ ٝاٌفٍٛفٛه اٌىٍ ٝػٍ ٝاٌزٛاٌ.ٝ
 .5رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١اٌؼل اٌجىز١وِ ٜب ث09( ٓ١ـ  5898فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  9883فٍ١خ 900/
ٌٍٍِ ٟزو) 98( ٚـ  8978فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  505فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو) 98( ٚـ  079فٍ١خ
ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  950فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو) ٚمٌه ٌىً ِٓ ثىز١و٠ب (اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ ـ اٌجواى٠خ -
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اٌَجؾ١خ) ػٍ ٝاٌزٛاٌٛ٠ٚ ، ٝػؼ اٌشىً هلُ (ِ )38-8زٍٛؾ اٌؼل اٌجىز١وٌ ٜجىزو٠ب اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ فالي
ػبَ .9093

شكل ( )22-5متوسط تركيز العد البكتيرى لبكتيريا القولون الكمية فى مياه بحيرة البرلس خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

.1

.90
.99
.99

أٚػؾذ ٔزبئظ هطل اٌؼٕبطو اٌضمٍ١خ أْ أػٍِ ٝزٍٛؾ روو١ي رُ رَغ ٍٗ١وبْ ٌؼٕظو اٌؾل٠ل رالٖ ػٕبطو
اٌئه – اٌوطبص – إٌّغٕ١ي – إٌؾبً – إٌ١ىً – اٌىو – َٚاٌىبكِ – َٛ١اٌيئجك ػٍ ٝاٌزور١ت ٚوبْ لُ١
رٍه اٌّزٍٛطبد – 9.08 – 5.90 – 5.91 – 90.90 – 39.18 – 80.78 – 71.58 – 970.58
١ِ 0.98ىوٚعواَ ٌ /زو ػٍ ٝاٌزور١ت.
رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي ِغّٛع روو١ياد ِووجبد صٕبئ ٝاٌفِ ً١ٕ١زؼلكح اٌىٍٛه (ِ )PCBsبث0.79( ٓ١ـ
ٔ 93.15بٔٛعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٔ 9.10بٔٛعواَ ٌ /زو.
رواٚؽذ ِزٍٛؾ روو١ياد ِووجبد اٌّج١لاد اٌىٍ١خ (ِ )TPبث0.93( ٓ١ـ ٔ 3.9بٔٛعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ
ػبَ ٔ 0.58بٔٛعواَ ٌ /زو.
رواٚػ ِزٍٛطبد اٌزوو١ي اٌىٌٍٍّٛ ٝاك اٌ١ٙلهٚووث١ٔٛخ ماد األطً اٌجزوِ ٌٝٚبث0.09( ٓ١ـ 3.37
ِ١ىوٚعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ١ِ 0.15ىوٚعواَ ٌ /زو.

 5.5.5حبرية املنزلت:
رمغ ثؾ١وح إٌّيٌخ ػٍ ٝاٌغبٔت اٌشولٌ ٟفوع ٔٙو إٌ( ً١كِ١بؽ) عٕٛة ٍبؽً اٌجؾو اٌّزٍٛؾٚ ،رورجؾ اٌجؾ١وح
ثبٌجؾو اٌّزٍٛؾ ِٓ فالي ثٛغبى ٜاٌغّ ً١اٌغل٠ل ٚاٌملٚ ، ُ٠رَزمجً اٌجؾ١وح اٌّ١بٖ ِٓ ػلك أهثؼخ ِظبهف
هئ١َ١خ (ثؾو اٌجمو -ؽبك - ًٚاٌَو -ٚفبهٍىٛه) ثبإلػبفخ إٌ ٝرظو٠ف اٌّياهع اٌَّى١خ اٌّزبفّخ ٚونا
األهاػ ٟاٌيهاػ١خ اٌّؾ١طخ.
ٚرؼزجو ثؾ١وح إٌّيٌخ ؽٛع ِبئ ٝػؾً رزواٚػ ػّك اٌّ١بٖ ثبٌجؾ١وح ث ،ٍُ980-30ٓ١ف ٝؽ ٓ١ثٍغ ِزٍٛؾ
ػّك ِ١ب٘ٙب ؽٛاٌ.ٍُ970 ٝ
أوضحج نتبئج الرصد لنىعيت ميبه بحيرة المنسلت خالل عبم  1023مب يلً:
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األً اٌ١ٙلهٚع ٕٝ١ث7.35( ٓ١ـ  )5.8ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح .5.00
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١كهعبد اٌؾواهح ِب ث90.37( ٓ١ـ  99.7كهعخ ِئ٠ٛخ) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح 99.8
كهعخ ِئ٠ٛخ.
 .3رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌٍّٛؽخ ِب ث9.80( ٓ١ـ  5.09عُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح  3.05عُ ٌ /زو.
 .8رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ِب ث0.0( ٓ١ـ ٍِ 5.98غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 8.73غُ
ٌ /زو ٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )38 -8زٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ثجؾ١وح إٌّيٌخ فالي ػبَ.9093
980

شكل ( )25-5متوسط تركيز األكسجين الذائب فى مياه بحيرة المنزلة خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .5عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً (ِ )BODب ث8.97( ٓ١ـ
ٍِ 981.98غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 88.50غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )30-8زٍٛؾ
روو١ي األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً ( )BODثجؾ١وح إٌّيٌخ فالي ػبَ .9093

شكل ( )22-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك حيوياً فى مياه بحيرة المنزلة خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .0وّب عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً (ِ )CODب ث88.00(ٓ١ـ
ٍِ 388.03غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 988.99غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )37 -8زٍٛؾ
روو١ي األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً ( )CODثجؾ١وح إٌّيٌخ فالي ػبَ.9093
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شكل ( )22-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك كيميائياً فى مياه بحيرة المنزلة خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .7رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌّغن٠بد ِب ث0.08( ٓ١ـ ٍِ 0.57غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 9.80غُ ٌ /زو) -3.98( ٚ
ٍِ 5.19غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 8.17غُ ٌ /زو) 89.97( ٚـ ٍِ 550.89غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 387.9غُ /
ٌزو) ٌىً ِٓ األِ١ٔٛب ٚإٌ١زوٚع ٓ١اٌىٍٚ ٝاٌفٍٛفٛه اٌىٍ ٝػٍ ٟاٌزٛاٌ.ٝ
 .5رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١اٌؼل اٌجىز١وِ ٜب ث00( ٓ١ـ  989800فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  98901فٍ١خ
ٌ ٍٍِٝ 900/زو) 90( ٚـ  80800فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  3509فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو) 97( ٚـ
 99000فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  9150فٍ١خ ٌ ٍٍِٟ 900/زو) ٚمٌه ٌىً ِٓ ثىز١و٠ب (اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ
ـ اٌجواى٠خ  -اٌَجؾ١خ) ػٍ ٝاٌزٛاٌٛ٠ٚ ، ٝػؼ اٌشىً هلُ (ِ )35 - 8زٍٛؾ اٌؼل اٌجىز١وٌ ٜجىزو٠ب اٌمٌْٛٛ
اٌىٍ١خ فالي ػبَ .9093

شكل ( )22-5متوسط تركيز العد البكتيرى لبكتيريا القولون الكمية فى مياه بحيرة المنزلة خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .1أٚػؾذ ٔزبئظ هطل اٌؼٕبطو اٌضمٍ١خ أْ أػٍِ ٝزٍٛؾ روو١ي رُ رَغ ٍٗ١وبْ ٌؼٕظو اٌؾل٠ل رالٖ ػٕبطو
اٌئه – اٌوطبص – إٌؾبً – إٌّغٕ١ي – إٌ١ىً – اٌىو – َٚاٌىبكِ – َٛ١اٌيئجك ػٍ ٝاٌزور١ت ٚوبْ لُ١
رٍه اٌّزٍٛطبد 0.01 – 0.53 – 8.19 – 0.09 – 99.87 – 99.15 – 93.50 – 88.39 – 19.00
ِ١ىوٚعواَ ٌ /زو ػٍ ٟاٌزور١ت.
 .90رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي ِغّٛع روو١ياد ِووجبد صٕبئ ٝاٌفِ ً١ٕ١زؼلكح اٌىٍٛه (ِ )PCBsبث0.19( ٓ١ـ
ٔ 3.70بٔٛعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٔ 9.93بٔٛعواَ ٌ /زو.
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 .99رواٚؽذ ِزٍٛؾ روو١ياد ِووجبد اٌّج١لاد اٌىٍ١خ (ِ )TPبث0.08( ٓ١ـ ٔ 9.98بٔٛعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ
ػبَ ٔ 0.08بٔٛعواَ ٌ /زو.
 .99رواٚػ ِزٍٛطبد اٌزوو١ي اٌىٌٍٍّٛ ٝاك اٌ١ٙلهٚووث١ٔٛخ ماد األطً اٌجزوِ ٌٝٚبث9.97( ٓ١ـ 9.07
ِ١ىوٚعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ١ِ 9.58ىوٚعواَ ٌ /زو.
 5.5.5حبرية مريوط:
رمغ ثؾ١وح ِوٛ٠ؽ ف ٝألظ ٝغوة ِٕطمخ اٌلٌزب شّبي ِظو ٚرٕمَُ اٌجؾ١وح إٌ ٝػلح أؽٛاع ِمطؼخ ثٛاٍطخ
ؽوق ٚعَٛه وّب أٔٙب ال رزظً ِجبشوح ثبٌجؾو اٌّزٍٛؾٌٚ ،ىٓ رزُ ػٍّ١خ ػـ اٌّ١بٖ اٌيائلح إٌ ٝاٌجؾو
اٌّزٍٛؾ ػٓ ؽو٠ك ِؾطخ هفغ اٌّىٌٚ ،رؼزجو ثؾ١وح ِوٛ٠ؽ ؽٛع ِبئ ٝػؾً رزواٚػ أػّبلٗ ث،0.3 ٓ١
ِ 0.3زو ثّزٍٛؾ ِ 0.5زوا ثَّبؽخ رمله ثؾٛاٌ 05.5 ٝوِ ٍٛ١زو ِوثغ ( 97أٌف فلاْ)ّ٠ٚ ،ضً وً ِٓ لٕبح
إٌٛثبه٠خ ِٚظوف ٝاٌمٍؼخ ٚاٌؼّ َٛاٌّظبكه اٌوئ١َ١خ ٌٍّ١بٖ ف ٝثؾ١وح ِوٛ٠ؽ٠ٚ ،ؾل اٌجؾ١وح ثؼغ اٌّياهع
اٌَّى١خ ٚاألهاػ ٝاٌيهاػ١خ ٚاٌمو ٜاٌَىٕ١خّ٠ٚ ،ضً اٌغطبء إٌجبر ٝثٙب ؽٛاٌ ِٓ %03.9 ٝاٌَّبؽخ اٌىٍ١خ
ٌٍجؾ١وح.
أوضحج نتبئج الرصد لنىعيت ميبه بحيرة مريىط خالل عبم  1023مب يلً:
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األً اٌ١ٙلهٚع ٕٝ١ث7.81( ٓ١ـ  )5.8ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح .5.03
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١كهعبد اٌؾواهح ِب ث99.99( ٓ١ـ  93.77كهعخ ِئ٠ٛخ) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح 93.93
كهعخ ِئ٠ٛخ.
 .3رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌٍّٛؽخ ِب ث 8.8 -9.77( ٓ١عُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح  3.00عُ ٌ /زو.
 .4رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ِب ث0.0( ٓ١ـ ٍِ 90.8غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح 0.008
ٍِغُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )31-8زٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ثجؾ١وح ِوٛ٠ؽ فالي
ػبَ.9093

شكل ( )22-5متوسط تركيز األكسجين الذائب فى مياه بحيرة مريوط خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .5عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً (ِ )BODب ث8.59( ٓ١ـ
ٍِ 988.18غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 89.8غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )80-8زٍٛؾ روو١ي
األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً ( )BODثجؾ١وح ِوٛ٠ؽ فالي ػبَ. 9093

981

شكل ( )21-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك حيوياً فى مياه بحيرة مريوط خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .0وّب عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً (ِ )CODب ث19.8( ٓ١ـ
ٍِ 893.78غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 959.07غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )89-8زٍٛؾ
روو١ي األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً ( )CODثجؾ١وح ِوٛ٠ؽ فالي ػبَ .9093

شكل ( )20-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك كيميائياً فى مياه بحيرة المنزلة خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .7رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌّغن٠بد ِب ث0.9( ٓ١ـ ٍِ 99.99غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 9.909غُ ٌ /زو) -9.5( ٚ
ٍِ 90.79غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 0.8غُ ٌ /زو) 10.88( ٚـ ٍِ 9900.5غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 889.5غُ /
ٌزو) ٌىً ِٓ األِ١ٔٛب ٚإٌ١زوٚع ٓ١اٌىٍٚ ٝاٌفٍٛفٛه اٌىٍ ٝػٍ ٝاٌزٛاٌ. ٝ
 .8عبءد األػلاك اٌجىز١و٠خ ِورفؼخ ثظٛهح ٍِؾٛظخ ؽ١ش رواٚؽذ ث935( ٓ١ـ  997800فٍ١خ ٍٍِٝ 900/
ٌزو ثّزٍٛؾ  93191فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو) 937( ٚـ  937000فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ 98753
فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو) 70( ٚـ  58080فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  1775فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو) ٚمٌه
ٌىً ِٓ ثىز١و٠ب (اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ – اٌجوٍَبى٠خ  -اٌَجؾ١خ) ػٍ ٟاٌزٛاٌٛ٠ٚ ، ٟػؼ اٌشىً هلُ ()89-8
ِزٍٛؾ اٌؼل اٌجىز١وٌ ٜجىزو٠ب اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ فالي ػبَ .9093
980

شكل ( )23-5متوسط تركيز العد البكتيرى لبكتيريا القولون الكمية فى مياه بحيرة المنزلة خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

.1

.90
.99
.99

أٚػؾذ ٔزبئظ هطل اٌؼٕبطو اٌضمٍ١خ أْ أػٍِ ٝزٍٛؾ روو١ي رُ رَغ ٍٗ١وبْ ٌؼٕظو اٌؾل٠ل رالٖ ػٕبطو
اٌئه – إٌّغٕ١ي – اٌوطبص – إٌؾبً – إٌ١ىً – اٌىو – َٚاٌىبكِ – َٛ١اٌيئجك ػٍ ٝاٌزور١ت ٚوبْ لُ١
رٍه اٌّزٍٛطبد – 9.05 – 0.57 – 5.93 – 98.80 – 95.90 – 91.70 – 999.08 – 990.90
١ِ 0.990ىوٚعواَ ٌ /زو ػٍ ٝاٌزور١ت.
رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي ِغّٛع روو١ياد ِووجبد صٕبئ ٝاٌفِ ً١ٕ١زؼلكح اٌىٍٛه (ِ )PCBsبث9.88( ٓ١ـ
ٔ 89.00بٔٛعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٔ 5.97بٔٛعواَ ٌ /زو.
رواٚؽذ ِزٍٛؾ روو١ياد ِووجبد اٌّج١لاد اٌىٍ١خ (ِ )TPبث9.88( ٓ١ـ ٔ 95.39بٔٛعواَ ٌ /زو)
ثّزٍٛؾ ػبَ ٔ 0.8بٔٛعواَ ٌ /زو.
رواٚػ ِزٍٛطبد اٌزوو١ي اٌىٌٍٍّٛ ٝاك اٌ١ٙلهٚووث١ٔٛخ ماد األطً اٌجزوِ ٌٝٚبث0.07( ٓ١ـ 8.88
ِ١ىوٚعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ١ِ 9.78ىوٚعواَ ٌ /زو.

 5.5.5البحرياث املرة (الكربى والصغرى):
رؼزجو اٌجؾ١واد اٌّوح اٌىجوٚ ٜاٌظغو ٜاٌوو١يح األٍبٍ١خ ٌٍزّٕ١خ اٌَ١بؽ١خ ثّؾبفظخ األٍّبػ١ٍ١خ وّب رؼل
اٌجؾ١واد اٌّوح عيءاً ِٓ اٌّّو اٌّالؽٌ ٝمٕبح اٌَ ٌ٠ٛؽ١ش رمطغ اٌجؾ١واد اٌّوح ِغو ٜلٕبح اٌٌََّ ٌ٠ٛبفخ
 35وِ ٍٛ١زو (ِٓ اٌى 17 ٍٛ١ؽز ٝاٌىٚ ،)938 ٍٛ١رشزون ف ٝؽلٚك٘ب وً ِٓ ِؾبفظخ اٌَِ ٚ ٌ٠ٛؾبفظخ
األٍّبػ١ٍ١خ.
ٚرّزل شٛاؽئ اٌجؾ١واد اٌّوح ٌَّبفخ  80وِ ٍٛ١زو ِٓ اٌلفوٍٛاه شّبي ِؾبفظخ األٍّبػ١ٍ١خ إٌ ٝوجو٠ذ
عٕٛثب ً ؽ١ش رجٍغ َِبؽخ اٌجؾ١واد اٌىجو 918 ٜوُ( 9ؽٛاٌ 80910 ٟفلاْ) ٚرمغ ثّؾبفظخ األٍّبػ١ٍ١خ .ثّٕ١ب
رجٍغ َِبؽخ اٌجؾ١واد اٌّوح اٌظغو 80 ٜوُ( 9ؽٛاٌ 1898 ٝفلاْ)٠ٚ .ظت ػٍ ٝاٌجؾ١واد اٌّوح ِظبهف
اٌّاله٠ب ٚ 8ٚ 3ٚ 9ٚ 9اٌّظوف اٌوئِٚ َٝ١ظوف اٌَ.ً١
أوضحج نتبئج الرصد لنىعيت ميبه البحيراث المره خالل عبم  1023مب يلً:
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األً اٌ١ٙلهٚع ٕٝ١ث7.1( ٓ١ـ  )5.9ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح .5.01
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١كهعبد اٌؾواهح ِب ث91.998( ٓ١ـ  90.09كهعخ ِئ٠ٛخ) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح 90.83
كهعخ ِئ٠ٛخ.
 .3رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌٍّٛؽخ ِب ث30.39( ٓ١ـ  80.51عُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح  31.90عُ ٌ /زو.
 .8رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ِب ث0.15( ٓ١ـ ٍِ 1.31غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 5.8غُ
ٌ /زو ٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )83-8زٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ثبٌجؾ١واد اٌّوح فالي ػبَ.9093
989

شكل ( )22-5متوسط تركيز األكسجين الذائب فى مياه البحيرات المرة خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .8عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً (ِ )BODب ث9.988( ٓ١ـ
ٍِ 3.058غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 9.05غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )88 -8زٍٛؾ روو١ي
األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً ( )BODثبٌجؾ١واد اٌّوح فالي ػبَ. 9093

شكل ( )22-5متوسط تركيز األ كسجين المستهمك حيوياً فى مياه البحيرات المرة خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .6وّب عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً (ِ )CODب ث93.98( ٓ١ـ
ٍِ 93.79غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 97.50غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )88 -8زٍٛؾ
روو١ي األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً ( )CODثبٌجؾ١واد اٌّوح فالي ػبَ.9093

989

شكل ( )25-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك كيميائياً فى مياه البحيرات المرة خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .7رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌّغن٠بد ِب ث0.085( ٓ١ـ ٍِ 0.991غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 0.018غُ ٌ /زو) ٚ
(ٍِ 8.01 -3.30غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 3.5غُ ٌ /زو) 38.09( ٚـ ٍِ 999.58غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ 79.38
ٍِغُ ٌ /زو) ٌىً ِٓ األِ١ٔٛب ٚإٌ١زوٚع ٓ١اٌىٍٚ ٝاٌفٍٛفٛه اٌىٍ ٝػٍ ٝاٌزٛاٌ. ٝ
 .8رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١اٌؼل اٌجىز١وِ ٞب ث3( ٓ١ـ  090فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  05فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو)
9( ٚـ  800فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  83فٍ١خ ٌ ٍٍِٟ 900/زو) 3( ٚـ  919فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو
ثّزٍٛؾ  98فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو) ٚمٌه ٌىً ِٓ ثىز١و٠ب (اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ ـ اٌجواى٠خ  -اٌَجؾ١خ) ػٍٝ
اٌزٛاٌٛ٠ٚ ، ٝػؼ اٌشىً هلُ (ِ )80 -8زٍٛؾ اٌؼل اٌجىز١وٌ ٜجىزو٠ب اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ فالي ػبَ .9093

شكل ( )22-5متوسط تركيز العد البكتيرى لبكتيريا القولون الكمية فى مياه البحيرات المرة خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .1أٚػؾذ ٔزبئظ هطل اٌؼٕبطو اٌضمٍ١خ أْ أػٍِ ٝزٍٛؾ روو١ي رُ رَغ ٍٗ١وبْ ٌؼٕظو اٌؾل٠ل رالٖ ػٕبطو
اٌئه – اٌوطبص – إٌؾبً – إٌ١ىً – اٌىبكِ – َٛ١اٌىو – َٚإٌّغٕ١ي– اٌيئجك ػٍ ٝاٌزور١ت ٚوبْ لُ١
رٍه اٌّزٍٛطبد 0.90 – 0.35 – 0.80 – 0.70 – 0.78 – 0.18 – 9.95 – 8.58 – 99.59
ِ١ىوٚعواَ ٌ /زو ػٍ ٝاٌزور١ت.
 .90رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي ِغّٛع روو١ياد ِووجبد صٕبئ ٝاٌفِ ً١ٕ١زؼلكح اٌىٍٛه (ِ )PCBsبث9.10( ٓ١ـ
ٔ 7.38بٔٛعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٔ 9.10بٔٛعواَ ٌ /زو.
983

 .99رواٚؽذ ِزٍٛؾ روو١ياد ِووجبد اٌّج١لاد اٌىٍ١خ (ِ )TPبث0.07( ٓ١ـ ٔ 9.88بٔٛعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ
ػبَ ٔ 9.08بٔٛعواَ ٌ /زو.
 .99رواٚػ ِزٍٛطبد اٌزوو١ي اٌىٌٍٍّٛ ٝاك اٌ١ٙلهٚووث١ٔٛخ ماد األطً اٌجزوِ ٌٝٚبث0.89( ٓ١ـ 3.90
ِ١ىوٚعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ١ِ 9.80ىوٚعواَ ٌ /زو.
 5.5.5حبرية التمساح:
رمغ ثؾ١وح اٌزَّبػ ثّؾبفظخ األٍّبػ١ٍ١خ ٚ ،رؼزجو اٌجؾ١وح ث١ئخ ؽج١ؼ١خ ِّ١يح ماد إِىبٔ١بد ٚاػلح وّووي
ٍ١بؽ ٟهئٌٍ َٝ١زٕيح ٚاٌوؽالد  ٝ٘ٚػّٓ أُ٘ اٌجؾ١واد فِ ٝظو وّظله إلٔزبط األٍّبن ٝ٘ٚ .ػجبهح ػٓ
ؽٛع ؽج١ؼ ٝرجٍغ َِبؽزٗ ؽٛاٌ98 ٝوُ ( 9ؽٛاٌ 9100 ٝفلاْ) ٠ظً ِزٍٛؾ ػّك اٌّ١بٖ ثٗ ؽٛاٌ،َ90 ٝ
ٚرزظً اٌجؾ١وح ثَّطؾِ ٓ١بئّ٘ ٓ١١ب اٌجووخ اٌغوث١خ (اٌظ١بكٚ )ٓ٠اٌّغو ٜاٌّالؽٌ ٝمٕبح إٌَ٘ٚ ،ٌ٠ٛبن
صالصخ ِظبكه ٌزغن٠خ ثؾ١وح اٌزَّـبػ ثبٌّ١بٖ  ( ٝ٘ٚلٕبح اٌَِ - ٌ٠ٛظوف ٝاٌّؾَّخ ٚاٌٛاك - ٜروػخ
األٍّبػ١ٍ١خ) ،وّب رزأصو ٔٛػ١خ اٌّ١بٖ ثبٌجؾ١وح ثطو٠ك غ١و ِجبشو ثٕٛػ١خ اٌّ١بٖ ثّظبهف اٌجٙزّٝ١
ٚأثٛعبِ ًٛاٌٍناْ ٠زغّؼبْ ِغ ِظوف اٌّؾَّخ ِى ٓ١ٔٛثووخ اٌظ١بك ٓ٠اٌز ٝرمغ غوة اٌجؾ١وح ٚرزظً ثٙب
ػٓ ؽو٠ك ثٛغبى وٛثو ٜاٌزَّبػ.
أوضحج نتبئج الرصد لنىعيت ميبه بحيرة التمسبح خالل عبم  1023مب يلً:
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األً اٌ١ٙلهٚع ٕٝ١ث 7.70( ٓ١ـ  ) 5.93ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح .5.05
 .9رواٚػ ِزٍٛطؾ لط ُ١كهعطبد اٌؾطواهح ِطب ثط90.3( ٓ١ـط  99.9كهعطخ ِئ٠ٛطخ) ثّزٍٛطؾ ػطبَ ٌٍجؾ١طوح 90.03
كهعخ ِئ٠ٛخ.
 .3رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌٍّٛؽخ ِب ث 5.97( ٓ١ـ  37.58عُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح  39.15عُ ٌ /زو.
 .2رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ِب ث8.08( ٓ١ـط ٍِ 90.93غطُ ٌ /زطو) ثّزٍٛطؾ ػطبَ ٌٍجؾ١طوح 5.91
ٍِغطططُ ٌ /زطططوٛ٠ٚ ،ػطططؼ اٌشطططىً هلطططُ (ِ )87-8زٍٛطططؾ روو١طططي األوَطططغ ٓ١اٌطططنائت ثجؾ١طططوح اٌزَّطططبػ فطططالي
ػبَ.9093

شكل ( )22-5متوسط تركيز األكسجين الذائب فى مياه بحيرة التمساح خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .8عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّطزٍٙه ؽ٠ٛ١طب ً (ِ )BODطب ثط9.97( ٓ١ـط 8.33
ٍِغططُ ٌ /زططو) ثّزٍٛططؾ ػططبَ ٌٍجؾ١ططوح ٍِ 9.07غططُ ٌ /زططوٛ٠ٚ ،ػططؼ اٌشططىً هلططُ (ِ )85-8زٍٛططؾ روو١ططي
األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً ( )BODثجؾ١وح اٌزَّبػ فالي ػبَ.9093
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شكل ( )22-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك حيوياً فى مياه بحيرة التمساح خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .0وّب عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّطزٍٙه و١ّ١بئ١طب ً (ِ )CODطب ثط99.88(ٓ١ـط
ٍِ 98.55غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 95.80غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )81-8زٍٛؾ روو١ي
األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً ( )CODثجؾ١وح اٌزَّبػ فالي ػبَ.9093

شكل ( )22-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك كيميائياً فى مياه بحيرة التمساح خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .7رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌّغن٠بد ِب ث0.99( ٓ١ـ ٍِ 0.01غطُ ٌ /زطو ثّزٍٛطؾ ٍِ 0.90غطُ ٌ /زطو) -3.91( ٚ
ٍِ 8.81غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 3.70غُ ٌ /زو) 03.07( ٚـط ٍِ 989.9غطُ ٌ /زطو ثّزٍٛطؾ ٍِ 999.03غطُ /
ٌزو) ٌىً ِٓ األِ١ٔٛب ٚإٌ١زوٚع ٓ١اٌىٍٚ ٝاٌفٍٛفٛه اٌىٍ ٝػٍ ٝاٌزٛاٌ. ٝ
 .5رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١اٌؼل اٌجىز١وِ ٜب ث93( ٓ١ـ  9890فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  919فٍ١خ ٍٍِٝ 900/
ٌزو) 3( ٚـ  9089فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  951فٍ١طخ ٍٍِ 900/طٌ ٝزطو) 8( ٚـط  9880فٍ١طخ 900/
ٌٍٍِ ٝزو ثّزٍٛؾ  978فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو) ٚمٌه ٌىً ِٓ ثىز١و٠ب (اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ ـ اٌجواى٠طخ  -اٌَطجؾ١خ)
ػٍ ٝاٌزٛاٌٛ٠ٚ ، ٝػؼ اٌشىً هلُ (ِ )80-8زٍٛؾ اٌؼل اٌجىز١وٌ ٜجىزو٠ب اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ فالي ػبَ .9093
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شكل ( )51-5متوسط تركيز العد البكتيرى لبكتيريا القولون الكمية فى مياه بحيرة التمساح خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .1أٚػؾذ ٔزبئظ هطل اٌؼٕبطو اٌضمٍ١خ أْ أػٍِ ٝزٍٛؾ روو١ي رُ رَطغ ٍٗ١وطبْ ٌؼٕظطو اٌؾل٠طل رطالٖ ػٕبططو
اٌئه – اٌوطبص – إٌؾبً – إٌ١ىً – إٌّغٕ١ي– اٌىو – َٚاٌىبكِ – َٛ١اٌيئجك ػٍ ٝاٌزور١ت ٚوطبْ لطُ١
رٍطططططططه اٌّزٍٛططططططططبد 0.95 – 0.98 – 0.98 – 0.37 – 0.00 – 9.091 – 9.93 – 0.90 – 93.00
ِ١ىوٚعواَ ٌ /زو ػٍ ٝاٌزور١ت ٚ ،ثٛعٗ ػبَ فمل وبْ ِزٍٛؾ اٌزوو١ي لٍ ً١عطلاً فطِ ٝؼظطُ اٌؼٕبططو  ،فّ١طب
ػلا اٌي٠بكح اٌجَ١طخ ف ٝروو١ي ػٕظو ٜاٌؾل٠طل ٚاٌئطه ػطٓ ثطبل ٝاٌؼٕبططو ٔظطواً ٌٛعٛكّ٘طب اٌطج١ؼط ٝفطٝ
ِىٔٛبد اٌزوثخ ثبٌجؾ١وح.
 .90رطواٚػ ِزٍٛطؾ روو١ططي ِغّطٛع روو١ططياد ِووجطبد صٕطبئ ٝاٌف١ٕ١ططً ِزؼطلكح اٌىٍططٛه (ِ )PCBsطبث9.37( ٓ١ـط
ٔ 7.08بٔٛعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٔ 3.88بٔٛعواَ ٌ /زو.
 .99رواٚؽذ ِزٍٛؾ روو١ياد ِووجبد اٌّج١لاد اٌىٍ١خ (ِ )TPبث0.01( ٓ١ـ ٔ 9.85بٔٛعواَ ٌ /زطو) ثّزٍٛطؾ
ػبَ ٔ 9.91بٔٛعواَ ٌ /زو.
 .21رططواٚػ ِزٍٛطططبد اٌزوو١ططي اٌىٍططٌٍّ ٝططٛاك اٌ١ٙلهٚووث١ٔٛططخ ماد األطططً اٌجزوٌٚططِ ٝططبث0.08( ٓ١ـطط 9.03
ِ١ىوٚعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ١ِ 9.09ىوٚعواَ ٌ /زو.
 5.5.5حبرية قارون:
ثؾ١وح لبه ٝ٘ ْٚصبٌش أوجو اٌجؾ١واد ف ٝعّٛٙه٠خ ِظو اٌؼوث١خ ٚرؼزجو ِٓ أللَ اٌجؾ١واد اٌطج١ؼ١خ ف ٝاٌؼبٌُ
ٚرّضً اٌقياْ اٌوئ١ٌّ َٝ١بٖ اٌظوف اٌيهاػٌ ٝألهاػ ٝإٌّيهػخ فِ ٝؾبفظخ اٌفٚ َٛ١ثنٌه ّ٠ىٓ إػزجبه
ثؾ١وح لبهِ ْٚفزبػ اٌزّٕ١خ ٚاٌولٌّ ٝؾبفظخ اٌف َٛ١ؽ١ش رٍؼت كٚهاً هئ١َ١ب ً ف ٝوّ١خ األهاػ ٝإٌّيهػخ
ثبٌّٕطمخٚ ،رمغ ثؾ١وح لبه ْٚفِٕ ٝقفغ اٌف َٛ١اٌنٛ٠ ٜعل ف ٝاٌظؾواء اٌغوث١خ ػٍ ٝثؼل ِبئخ ٚصالصخ وٍٛ١
ِزو عٕٛة غوة اٌمب٘وح ٚرجٍغ َِبؽزٙب ؽٛاٌ 80 ٝأٌف فلاْ ٠ٚزواٚػ ػّمٙب ِب ث ٓ١فَّخ أِزبه شولـب ً إٌٝ
أصٕ ٝػشو ِزواً غوثـب ً َِٕٛٚة ٍطؼ اٌّ١بٖ فٙ١ب ٚ َ88رزواٚػ َٔجخ اٌٍّٛؽخ فٙ١ب  38-39عُ ٌ /زوٚ ،رؼل
ثؾ١وح لبه ْٚعيءاً ِٓ ثؾ١وح ِٛه ٌ٠اٌملّ٠خ اٌز ٝىاه٘ب اٌّؤهؿ ٘١وٚكٚد ػبَ أهثؼّبئخ ٚفَّ ٓ١لجً
اٌّ١الك.
أوضحج نتبئج الرصد لنىعيت ميبه بحيرة قبرون خالل عبم  1023مب يلً:
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األً اٌ١ٙلهٚع ٕٝ١ث5.93( ٓ١ـ  ) 5.78ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح .5.88
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١كهعبد اٌؾواهح ِب ث90( ٓ١ـ  99.1كهعخ ِئ٠ٛخ) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١طوح  99.99كهعطخ
ِئ٠ٛخ.
980

 .3رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌٍّٛؽخ ِب ث99.80( ٓ١ـ  38.07عُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح  39.85عُ ٌ /زو.
 .8رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ِب ث7.99( ٓ١ـط ٍِ 99.87غطُ ٌ /زطو) ثّزٍٛطؾ ػطبَ ٌٍجؾ١طوح 1.51
ٍِغطططُ ٌ /زطططو ٛ٠ٚ ،ػطططؼ اٌشطططىً هلطططُ (ِ )89-8زٍٛطططؾ روو١طططي األوَطططغ ٓ١اٌطططنائت ثجؾ١طططوح لطططبه ْٚفطططالي
ػبَ.9093

شكل ( )50-5متوسط تركيز األكسجين الذائب فى مياه بحيرة قارون خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .8عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّطزٍٙه ؽ٠ٛ١طب ً (ِ )BODطب ثط9.89( ٓ١ـط 7.51
ٍِغططُ ٌ /زططو) ثّزٍٛططؾ ػططبَ ٌٍجؾ١ططوح ٍِ 8.07غططُ ٌ /زططوٛ٠ٚ ،ػططؼ اٌشططىً هلططُ (ِ )89-8زٍٛططؾ روو١ططي
األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً ( )BODثجؾ١وح لبه ْٚفالي ػبَ.9093

شكل ( )53-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك حيوياً فى مياه بحيرة قارون خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .0وّب عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّطزٍٙه و١ّ١بئ١طب ً (ِ )CODطب ثط93.99(ٓ١ـط
ٍِ 39.73غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 95.58غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )83-8زٍٛؾ روو١ي
األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً ( )CODثجؾ١وح لبه ْٚفالي ػبَ. 9093
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شكل ( )52-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك كيميائياً فى مياه بحيرة قارون خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .7رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌّغن٠بد ِب ث0.99( ٓ١ـ ٍِ 0.53غطُ ٌ /زطو ثّزٍٛطؾ ٍِ 0.91غطُ ٌ /زطو) -8.99( ٚ
ٍِ 98.5غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 5.35غُ ٌ /زو) 11.85( ٚـ ٍِ 919.08غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 997.99غطُ /
ٌزو) ٌىً ِٓ األِ١ٔٛب ٚإٌ١زوٚع ٓ١اٌىٍٚ ٝاٌفٍٛفٛه اٌىٍ ٝػٍ ٝاٌزٛاٌ.ٝ
 .5رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١اٌؼل اٌجىز١وِ ٜب ث8( ٓ١ـ  807فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  85فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو)
3( ٚـ  387فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛطؾ  80فٍ١طخ ٍٍِ 900/طٌ ٝزطو) 99( ٚـط  18فٍ١طخ ٍٍِ 900/طٌ ٝزطو
ثّزٍٛططؾ  38فٍ١ططخ ٍٍِ 900/طٌ ٝزططو) ٚمٌططه ٌىططً ِططٓ ثىز١و٠ططب (اٌمٌٛطط ْٛاٌىٍ١ططخ ـ اٌجواى٠ططخ  -اٌَططجؾ١خ) ػٍطٝ
اٌزٛاٌٛ٠ٚ ، ٝػؼ اٌشىً هلُ (ِ )88-8زٍٛؾ اٌؼل اٌجىز١وٌ ٜجىزو٠ب اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ فالي ػبَ .9093

شكل ( )52-5متوسط تركيز العد البكتيرى لبكتيريا القولون الكمية فى مياه بحيرة قارون خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .1أٚػؾذ ٔزبئظ هطل اٌؼٕبطو اٌضمٍ١خ أْ أػٍِ ٝزٍٛؾ روو١ي رُ رَطغ ٍٗ١وطبْ ٌؼٕظطو اٌؾل٠طل رطالٖ ػٕبططو
اٌوطبص – إٌّغٕ١ي – اٌىو – َٚإٌ١ىً – اٌئطه – إٌؾطبً – اٌىطبكِ – َٛ١اٌيئجطك ػٍط ٝاٌزور١طت ٚوطبْ
لططط ُ١رٍططططه اٌّزٍٛطططططبد – 9.90 – 8.75 – 0.79 – 99.98 – 93.88 – 33.7 – 09.30 – 917.35
١ِ 0.995ىوٚعواَ ٌ /زو ػٍ ٝاٌزور١ت.
 .90رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي ِغّٛع روو١ياد ِووجبد صٕبئ ٝاٌفِ ً١ٕ١زؼلكح اٌىٍٛه (ِ )PCBsبث9.8( ٓ١ـ 0.37
ٔبٔٛعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٔ 8.99بٔٛعواَ ٌ /زو.
 .99رواٚؽذ ِزٍٛؾ روو١ياد ِووجبد اٌّج١لاد اٌىٍ١خ (ِ )TPبث0.09( ٓ١ـط ٔ 5.9طبٔٛعواَ ٌ /زطو) ثّزٍٛطؾ
ػبَ ٔ 9.35بٔٛعواَ ٌ /زو.
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 .99رططواٚػ ِزٍٛطططبد اٌزوو١ططي اٌىٍططٌٍّ ٝططٛاك اٌ١ٙلهٚووث١ٔٛطخ ماد األطططً اٌجزوٌٚططِ ٝططبث0.183( ٓ١ـط 3.737
ِ١ىوٚعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ١ِ 9.85ىوٚعواَ ٌ /زو.
 5.5.5حبرية وادى الريان:
رؼزجو ثؾ١وح ٚاك ٜاٌو٠بْ ِؾّ١خ ؽج١ؼ١خ رمغ ف ٝعٕٛة غوة ثؾ١وح لبهٚ ْٚرّضً ِغ ثؾ١وح لبه ْٚاٌقيأٓ١
اٌٛؽ١ل١ٌّ ٓ٠بٖ اٌظوف اٌيهاػ ٝفِ ٝؾبفظخ اٌفٚ ،َٛ١رزى ْٛاٌجؾ١وح ِٓ َِطؾِ ٓ١بئِ ٓ١١زظالْ ػجو لٕبح
ِىشٛفخٚ ،رؼزجو اٌجؾ١وح ثمؼخ ِٓ اٌّ١بٖ ٍٚؾ ِٕقفغ طؾوا ٜٚؽ١ش رؾ١ؾ اٌظؾبه ٜثبٌجؾ١وح ِٓ وً
اٌغٛأت إال أٔٗ ف ٝاٌؼمل ٓ٠األف١و ٓ٠ثلأد إٍزظالػ ثؼغ األهاػ ٝاٌيهاػ١خ ٚثٕبء لو ٜف ٝشّبي غوة
اٌَّطؼ اٌضبٔٚ ِٓ ،ٝعٗ آفو فمل ٌٛؽع ريا٠ل ٔشبؽ اٌّياهع اٌَّى١خ ٚفبطخ ف ٝشّبي شوق اٌَّطؼ اٌضبٔٝ
ثبٌموة ِٓ لٕبح اٌزٛط ً١ث ٓ١اٌَّطؾّ٠ٚ ،ٓ١ضً ِظوف اٌٛاك ٜاٌّظله اٌٛؽ١ل ٌٍّ١بٖ ؽ١ش رّو اٌّ١بٖ ػجو
ٔفك ِغط٠ ٝظت ف ٝاٌشّبي اٌشولٌٍَّ ٝطؼ األٚي.
أوضحج نتبئج الرصد لنىعيت ميبه بحيرة وادي الريبن خالل عبم  1023مب يلً:
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األً اٌ١ٙلهٚع ٕٝ١ث5.89( ٓ١ـ  ) 5.78ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح .5.09
 .9رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١كهعبد اٌؾواهح ِطب ثط90.8( ٓ١ـط  99.88كهعطخ ِئ٠ٛطخ) ثّزٍٛطؾ ػطبَ ٌٍجؾ١طوح 99.80
كهعخ ِئ٠ٛخ.
 .3رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌٍّٛؽخ ِب ث9.83( ٓ١ـ  91.79عُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح  90.97عُ ٌ /زو.
 .8رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي األوَغ ٓ١اٌنائت ِب ث7.50( ٓ١ـط ٍِ 90.17غطُ ٌ /زطو) ثّزٍٛطؾ ػطبَ ٌٍجؾ١طوح 1.93
ٍِغطُ ٌ /زطو ٛ٠ٚ ،ػططؼ اٌشطىً هلططُ (ِ )88-8زٍٛطؾ روو١طي األوَططغ ٓ١اٌطنائت ثجؾ١ططوح ٚاك ٜاٌو٠طبْ فططالي
ػبَ.9093

شكل ( )55-5متوسط تركيز األكسجين الذائب فى مياه بحيرة وادى الريان خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .8عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼط٠ٛخ ِّضٍطخ فط ٝاألوَطغ ٓ١اٌَّطزٍٙه ؽ٠ٛ١طب ً (ِ )BODطب ثط9.8( ٓ١ـط 8.30
ٍِغُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 3.3غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )80-8زٍٛؾ روو١طي األوَطغٓ١
اٌَّزٍٙه ؽ٠ٛ١ب ً ( )BODثجؾ١وح ٚاك ٜاٌو٠بْ فالي ػبَ .9093
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شكل ( )52-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك حيوياً فى مياه بحيرة وادى الريان خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .0وّب عبء ِزٍٛؾ روو١ي اٌّٛاك اٌؼؼ٠ٛخ ِّضٍخ ف ٝاألوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً (ِ )CODطب ثط98.99( ٓ١ـط
ٍِ 39.31غُ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٌٍجؾ١وح ٍِ 95.08غُ ٌ /زوٛ٠ٚ ،ػؼ اٌشىً هلُ (ِ )87-8زٍٛؾ روو١ي
األوَغ ٓ١اٌَّزٍٙه و١ّ١بئ١ب ً ( )CODثجؾ١وح ٚاك ٜاٌو٠بْ فالي ػبَ .9093

شكل ( )52-5متوسط تركيز األكسجين المستهمك كيميائياً فى مياه بحيرة وادى الريان خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

 .7رواٚػ ِزٍٛؾ روو١ي اٌّغن٠بد ِب ث0.99( ٓ١ـ ٍِ 0.81غطُ ٌ /زطو ثّزٍٛطؾ ٍِ 0.39غطُ ٌ /زطو) 9.98( ٚـط
ٍِ 8.00غُ ٌ /زو ثّزٍٛؾ ٍِ 3.09غُ ٌ /زو) 80.08( ٚـط ٍِ 908.15غطُ ٌ /زطو ثّزٍٛطؾ ٍِ 89.35غطُ /
ٌزو) ٌىً ِٓ األِ١ٔٛب ٚإٌ١زوٚع ٓ١اٌىٍٚ ٝاٌفٍٛفٛه اٌىٍ ٝػٍ ٝاٌزٛاٌ. ٝ
 .5رواٚػ ِزٍٛؾ ل ُ١اٌؼل اٌجىز١وِ ٜب ث8( ٓ١ـ  300فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  87فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو)
3 ( ٚـ  387فٍ١خ ٌ ٍٍِٝ 900/زو ثّزٍٛؾ  88فٍ١خ ٍٍِ 900/طٌ ٝزطو) 93( ٚـط  50فٍ١طخ ٍٍِ 900/طٌ ٝزطو
ثّزٍٛططؾ  35فٍ١ططخ ٍٍِ 900/طٌ ٝزططو) ٚمٌططه ٌىططً ِططٓ ثىز١و٠ططب (اٌمٌٛطط ْٛاٌىٍ١ططخ ـ اٌجواى٠ططخ  -اٌَططجؾ١خ) ػٍططٝ
اٌزٛاٌٛ٠ٚ ، ٝػؼ اٌشىً هلُ (ِ )85-8زٍٛؾ اٌؼل اٌجىز١وٌ ٜجىزو٠ب اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ فالي ػبَ .9093
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شكل ( )52-5متوسط تركيز العد البكتيرى لبكتيريا القولون الكمية فى مياه بحيرة وادى الريان خالل عام 3102
المصدر  :جهبز شئىن البيئت  -البرنبمج القىمً لرصد البحيراث المصريت

.1

.90
.99
.99

أٚػؾذ ٔزبئظ هطل اٌؼٕبطو اٌضمٍ١خ أْ أػٍِ ٝزٍٛؾ روو١ي رُ رَطغ ٍٗ١وطبْ ٌؼٕظطو اٌؾل٠طل رطالٖ ػٕبططو
اٌوطبص – اٌىو – َٚإٌّغٕ١ي – اٌئه – إٌؾبً – إٌ١ىً – اٌىبكِ – َٛ١اٌيئجك ػٍ ٝاٌزور١ت ٚوبْ لُ١
رٍطططططه اٌّزٍٛططططططبد – 9.08 – 1.95 – 93.03 – 99.58 – 90.98 – 30.79 – 89.89 – 991.38
١ِ 0.91ىوٚعواَ ٌ /زو ػٍ ٝاٌزور١ت.
رطواٚػ ِزٍٛطؾ روو١ططي ِغّطٛع روو١ططياد ِووجطبد صٕطبئ ٝاٌف١ٕ١ططً ِزؼطلكح اٌىٍططٛه (ِ )PCBsطبث9.50( ٓ١ـط
ٔ 8.70بٔٛعواَ ٌ /زو) ثّزٍٛؾ ػبَ ٔ 8.00بٔٛعواَ ٌ /زو.
رواٚؽذ ِزٍٛؾ روو١ياد ِووجبد اٌّج١لاد اٌىٍ١خ (ِ )TPبث0.15( ٓ١ـ ٔ 9.71بٔٛعواَ ٌ /زطو) ثّزٍٛطؾ
ػبَ ٔ 9.55بٔٛعواَ ٌ /زو.
رططواٚػ ِزٍٛطططبد اٌزوو١ططي اٌىٍططٌٍّ ٝططٛاك اٌ١ٙلهٚووث١ٔٛططخ ماد األطططً اٌجزوٌٚططِ ٝططبث0.37( ٓ١ـطط 9.03
ِ١ىوٚعواَ ٌ /زو ) ثّزٍٛؾ ػبَ ١ِ 0.15ىوٚعواَ ٌ /زو.
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الفصل السادس

املناطق الساحلية والبحرية

 6.1مقدمة

تتمتع جمهورية مرةر عربرةية ةمو ةع إسةترعتيج ييةوى ييةح ييةمن مةم عراةم ر عرةيةر عرمتوسةط ومةم عراةر

عرةير عأليمر مم يبط ره أنمي خ ر  .ويةلغ طور اوعطئ جمهوري مرةر عربرةية يةوعر  0333كة منهة
يوعر  5513ك عل عرةير عرمتوسط ويوعر  5813ك عل عرةير عأليمر وخليج عرسويس وعربقة .

وتمثر عرمن ط عرس يلي وعرةيري أنمي إسترعتيجي نظ عرً روجوم عرمةوعرم عرذاعيية وعرمةوعم عرخة عرتة نة أسة س

عرتنمي عإل تر مي  .كارك تبتةر عرمنطق عرس يلي اري ن ً ييوي ً رلنقةر عرةيةرى وعرتجة رم كمة يتوعجةم ةهة عةمم مةم

عرموعرم وعرموعير عرةييي عره م عرت تبتةر مرم عرً أس سي ً رلترفيه وعرجاب عرسي ي .

وعنطال ً مم مسيوري وزعرم عرةيي وجه ز ايوم عرةيية فة عريظة ظ علة عرةيية ةوجةه عة وعرةيية عرةيرية ةوجةه

خ ص فقم يرر عل م عر ة ي ر عرةيي عرةيري وعرمن ط عرس يلي نظة عرً رلتلةوح عرةاى تتبةرض رةه مةم مختلة

عألناط عرةيري سةوع ك نةص رةن عي أو زرععية أو ي ةري أو عمرعنية وعألناةط عرمختلظة فة عةرض عرةيةر

مثر عملي ص عإلستكا

وعرتنقيب عم عرةنظط وعرذة ز عرطةيبة ة إل ة ف إرة عرتلةوح عرةاى ةم ينةتا عةم عرب يمة ص

عرةيري وعرسي يي عرمختلظة  .فقةم مةص وزعرم عرةيية فة تنظيةا عرةرنة ما عرقةوم رررةم عرمية ا عرسة يلي ركةر مةم

عرةير عرمتوسةط وعرةيةر عأليمةر وخليجة عرسةويس وعربقةة منةا عة  5998ةهةم

عرمي ا عرس يلي ةمرر.

إناة

عةمم ةي نة ص رنوعية

وف إط ر ناع عرةرن ما يت تنظيا أرةع ريالص يقلي خالر عرب ( م رس – م يو – يوريو – سةةتمةر رلماة نمم

عريقلي وجمع عين ص عرمي ا وعج عر عرتي رير طةق رم يل :

 .5عراوعنم عربيني "عرطقس ،ةقع عرزيص ،عرمخلظ ص عررلة وعرخطرم....عرخ".

 .2عرقي سةةةة ص عريقليةةةة "عرظيزي يي "(مرجةةةة عريةةةةرعرم ،عأل كسةةةةجيم عرةةةةاعيب ،عرملويةةةة  ،عرتورةةةةير عركهرةةةةة ،عألس
عرهيمروجين .

 .0عرقي سةةةةة ص عرةكتروروجيةةةةة "عربةةةةةم عرةكتيري"(عرةكتريةةةةة عرقورونيةةةةة – عرةكتريةةةةة عركرويةةةةة عرسةةةةةةيي – ةكتريةةةةة
عإليايراي كوالى .

 .4عرمتذي ةرعص عرهيمروكيمي يي ة ( كلوروفي ةر_أ ،عرم ةوعم عرب رق ة  ،عراةةظ في

عألمةةالة عرمذاي ة (عرنيتةةروجيم عركل ة ،

عرنترعص ،عرنتريص ،عألموني  ،عرظوسظور عرناط وعرظوسظور عركل وعرسيلك ص عرظب ر .

و م إستخممص كر مم ناا عرمتذيرعص كمؤارعص يمكم عإلستمالر مةم خالرهة علة نوعية وجةومم عرمية ا عرسة يلي

وعرظرو

عرمؤثرا عليه ف عألو ص وعألم كم عرمختلظ .
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 6.1مزاقبة التلىث البحزي وشئىن املىانئ

مما ال شؾ فيه أف مكقع مصر اإلستراتيجى يحتؿ مركز هاـ فى التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية كالبيئية حيث يطؿ

عميها البحرالمتكسط مف الشماؿ كالبحر األحمر مف الشرؽ كيتكسطها نهر النيػؿ كمػا أف قنػاة السػكيس تعػد أهػـ ممػر
مالحػى لحركػػة السػػلف التجاريػػة كالبتركليػػة كتعتبػػر الممكلػػات البتركليػػة مػػف أكبػػر مصػػادر التمػػكث المائىإنتشػػا ار كتػػيلي انر
كتتعدد أسباب هذا النكع مف التمكث لتتضمف حكادث كؿ مف  :ناقالت البتركؿ كمشتقاته عمميات إسػترراج البتػركؿ

مف اآلبار البحرية أك نتيجة التسرب مف اآلبار المجاكرة لمشػكاط البحريػة كأيضػان حػكادث إلقػاف النلايػات كالمرملػات

الزيتية فػى البحػر مػف السػلف سػكاف ألنػاف سػيرها أك تراكيهػا بػالمكان البحريػة راصػة تمػؾ المرملػات المرمكطػة بالميػا
كالناتجة عف غسيؿ رزاناتها كأيضا المصاحبة لتلريغ ميا تكازف السلف.

 6.6.1مصبدر التلىث:

تعتبػػر ح ػكادث تمػػكث البيئػػة البحريػػة كالم ػكان النهريػػة كاحػػدة مػػف أهػػـ مصػػادر التمػػكث كلكػػف مػػف المالحػػظ أف عػػدد

البالغػػات عػػاـ  3102جػػاف أقػػؿ مػػف بالغػػات  3103فقػػد كرد إلػى جهػػاز شػػئكف البيئػػة عػػدد  )01بػػالغ رػػالؿ عػػاـ
 3102بالمقارنػػة بعػػدد  )20بػػالغ رػػالؿ عػػاـ  3103عػػف ح ػكادث تمػػكث سػػببت أض ػ ار انر لمبيئػػة المائيػػة كتػػـ تقػػدير
تعكيضػػات األضػرار البيئيػػة رػػالؿ  3102بمبمػػغ كقػػدر  2321مميػػكف جنيػػه برػػالؼ الغ ارمػػات المقػػررة طبقػػا لمقػػانكف

رقػػـ  )2لسػػنة  0112كالمعػػدؿ بالقػػانكف رقػػـ  )1لسػػنة  3111حيػػث تػػـ حصػػر كتحميػػؿ البيانػػات الراصػػة بحػكادث
التمكث كذلؾ بالنسبة إلى كؿ مف نكعية الممكلات التى سببت أض ار انر لمبيئة المائية مكاقع الحكادث أسػباب كقكعهػا

ككذلؾ المسطحات المائية المتضررة مف جراف تمؾ الحكادث كقد تبيف ما يمى:

ار لمبيئػػة المائيػػة تبػػيف أف التمػػكث بالمرملػػات
 .0طبقػػا لتحميػػؿ البيانػػات بالنسػػبة لنكعيػػة الممكلػػات الت ػى سػػببت أض ػر ان
الزيتية كالمشتقات البتركلية يملالف النسبة األعمى مف الممكلات المتسببة في التمكث كذلؾ بنسػبة  %2..1لكػؿ

منهما يميهما الزيت الراـ بنسبة  %00.00لـ الحيكانات النافقة كغبار األسمنت بنسبة  % 6.5مف إجمالى
الحػكادث كيكضػػا الشػػكؿ البيػػانى رقػػـ  )0-5العػػدد كالنسػػبة المئكيػػة لنكعيػػة المػكاد المتسػػببة فػى تمػػكث البيئػػة

المائية.
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عدد حوادث
التلوث ,زيت خام,
%11 ,2

عدد حوادث
التلوث ,غبار
اسمت%6 ,1 ,

زيت خام
عدد حوادث
التلوث ,حيوانات
نافقة%5 ,1 ,

مشتقات بترولية
مخلفات زيتية
حيوانات نافقة
غبار اسمت
عدد حوادث
التلوث ,مشتقات
بترولية%39 ,7 ,

عدد حوادث
التلوث ,مخلفات
زيتية%39 ,7 ,

اكر ( 5-6عربمم وعرنسة عرميوي رنوعي ملوث ص عرةيي عرم يي

 .3سجمت المكان البحرية أعمى نسبة مف المكاقع التى حدث بها تمكث  1حكادث) يميها نهر النيؿ  6حكادث)

لػػـ البيئػػة البحريػػة  2ح ػكادث) كرمػػيل السػػكيس حادل ػػة كاحػػدة) .كيكضػػا الشػػكؿ البيػػانى رقػػـ  )3-5الع ػػدد
كالنسبة المئكية لمكاقع حدكث تمكث البيئة المائية.

عدد حوادث  ,ميناء
بحري%50 ,9 ,

عدد حوادث  ,نهر
النيل%28 ,5 ,

ميناء بحري
بيئة بحرية
خليج السويس

عدد حوادث  ,خليج
السويس%5 ,1 ,

نهر النيل

عدد حوادث  ,بيئة
بحرية%17 ,3 ,

اكر ( 2-6عربمم وعرنسة عرميوي رموع ع يموح تلوح عرةيي عرم يي
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 .2تـ حصر أسباب كقكع الحكادث فيما يمى:

أ .تعمد إلقاف مرملات  2حادث بنسبة  %31مف إجمالى الحكادث ).

ب .عدـ إتراذ اإلحتياطات الكافية كالقياـ بالصيانة المطمكبة لممعدات المستردمة  2حادث بنسبة .)%31
ج .إلقاف غير متعمد  6حكادث بنسبة .)%22

د .إهم ػػاؿ  2حػ ػكادث بنس ػػبة .)%35.2كيكض ػػا الش ػػكؿ البي ػػانى رق ػػـ  )2-5الع ػػدد كالنس ػػبة المئكي ػػة ألسػ ػباب
حدكث تمكث البيئة المائية.

تعمد إلقاء مخلفات ;
%20 ;3

أستاب حدوث التلوث

القاء غير متعمد; ;5
%33

تعمد إلقاء مخلفات
إهمال
عدم اتخاذ االحتياطات الكافية
القاء غير متعمد
إهمال; %27 ;4

عدم اتخاذ
االحتياطات الكافية;
%20 ;3

اكر ( 0-6عربمم وعرنسة عرميوي ألسة ب يموح تلوح عرةيي عرم يي

 .2تضررت البيئة البحرية مف حػكادث التمػكث حيػث كقػع بهػا عػدد  )3.حػادث تمػكث  6حػكادث بػالبحراألحمر
 5بػػالبحر المتكسػػط  0حادلػػة برمػػيل السػػكيس) باإلضػػافة إلػػى عػػدد  )6ح ػكادث تمػػكث زيت ػى بنهػػر النيػػؿ
كيكضا الشكؿ البيانى رقـ  )2-5العدد كالنسبة المئكية لحكادث التمكث بكؿ مسطا مائى.
المسطحاخ المائيح المتضررج
نهر النيل ; ;5
%30

قناة السويس; ;1
%6

البحر األحمر; ;5
%29

نهر النيل
البحر المتوسط
البحر األحمر
قناة السويس
البحر المتوسط; ;6
%35

اكر ( 4-6عربمم وعرنسة عرميوي رلمسطي ص عرم يي عرمت ررم
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 6.6.1اجلهىد املبذولة لتقليل اآلثبر السلبية:

 .0المراجعػػة البيئيػػة لتطبيػػؽ نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة بكافػػة ترصصػػاتها كذلػػؾ لمم ػكان التجاريػػة بكرسػػعيد الدريمػػة
العريش سلاجا ) كالترصصية الحم ار البتركلى بتركجيت المعدية بكرسعيد السياحى بكرسعيد كاألتكػة
لمصيد سلاجا التعدينى).

 .3إصدار الدالئؿ اإلرشادية الراصة بكؿ مػف تطبيػؽ نظػاـ اإلدارة البيئيػة بػالمكان البحريػة منػع التمػكث النػاجـ
عػػف السػػلف) كذلػػؾ طبقػػا لمقػػانكف رقػػـ  )2لسػػنة  0112فػى شػػيف حمايػػة البيئػػة كالمعػػدؿ بالقػػانكف رقػػـ  )1لسػػنة
 3111كأيضا إتلاقية ماربكؿ  2./22التى صادقت عميها مصر .

 .2الدراسة كاإلعداد لممحددات كالضكابط ألرتيار مكاقع المكان البحرية التى سيسما لها بإستقباؿ اللحـ .
 .2التنسيؽ مع قطاع النقؿ البحرل بشيف :

أ .حصػػر الم ػكان البحريػػة الت ػى لػػـ يػػتـ إعػػداد د ارسػػة تقيػػيـ تػػيلير بيئػى لهػػا بهػػدؼ مراجعػػة تطبيػػؽ نظػػاـ اإلدارة
البيئية كتكضيا اإلجرافات المطمكبة لمتكافؽ البيئى تمهيدان إلزالة أل معكقات بيئية مف شينها تعطيؿ تجديد

الترريص لمزاكلة أعماؿ الميناف البحرل .

ب .عدـ تجديػد التػرريص لمقػاكلى األشػغاؿ البحريػة العػامميف فػى مجػاؿ الػترمص اآلمػف مػف المرملػات الصػمبة
كالرطرة بالميناف إال بعد تقديـ دراسة تقييـ تيلير بيئى كالمكافقة عميها مف جهاز شئكف البيئة.

ج .منػػع التلريػػغ لرامػػات الصػػب الجػػاؼ الغيػػر نظيػػؼ بمنطقػػة المرطػػاؼ إال بعػػد تقػػديـ د ارسػػة تقيػػيـ تػػيلير بيئػى
متضمنة نكعية ميا البيئة البحرية فى منطقة التلريغ كتيلير هذا النشاط عميها.

 .6الدراسة كابداف ال أرل بشيف الالئحة التى تـ إعدادها مف قبؿ قطاع النقؿ البحرل لمشركع قرار كزارل مكجد ينظـ
إجرافات تداكؿ المكاد الرطرة بالمكان المصرية .

 .5مراجعة اإلستراتيجية اإلقميمية إلدارة ميا أتزاف السلف فى البحر األحمر كرميل عدف كالتى تـ إعدادها بمشاركة

كػػؿ مػػف جهػػاز شػػئكف البيئػػة هيئػػة م ػكان البحػػر األحمػػر كالهيئػػة اإلقميميػػة لمحلػػاظ عمػػى بيئػػة البحػػر األحمػػر

كرميل عدف برسيجا).

 6.1نىعية ميبه البحز املتىسط

حتى عاـ  011.لـ تكف هناؾ أل دراسة متكاممة عف حالة نكعية الميا بطكؿ الساحؿ المصرل لمبحر المتكسػط ال

سػػيما بعػػض الد ارسػػات ف ػى أمػػاكف متلرقػػة ملػػؿ رمػػيل أبػػكقير أك المينػػاف الش ػرقى أك رمػػيل المكػػس كتعتبػػر الد ارسػػة
الحالية هى أكؿ دراسة متكاممة تتـ بطكؿ الساحؿ المصرل لمبحر المتكسط مف السمكـ إلى رفا حيث تـ التعاقد مع

معهد الدراسا العميا كالبحكث بجامعة اإلسكندرية إلجػراف عمميػات الرصػد كذلػؾ بيرػذ عينػات الميػا لعػدد  )21مكقػع
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تغطػ ػى كاف ػػة األنش ػػطة الم ػػقلرة م ػػف من ػػاطؽ التجمع ػػات الس ػػكنية كالمػ ػكان كالش ػػركات الص ػػناعية كالق ػػرل الس ػػياحية
باإلضافة لبعض المحطات المرجعية مع التركيز عمى المناطؽ التالية:
 مناطؽ الصناعات ملؿ منطقة المكس باإلسكندرية.

 المدف الساحمية ملؿ اإلسكندرية دمياط بكرسعيد كالعريش.
 المكان ملؿ ميناف اإلسكندرية دمياط بكرسعيد كالعريش.
 المناطؽ الساحمية ملؿ مارينا بغرب اإلسكندرية.
 نهاية فرعى نهر النيؿ فرعى رشيد كدمياط).

 مناطؽ المصبات كفتحات البحيرات بحيرة مريكط البرلس إدكك كالمنزلة).

كقد قسمت منطقة الدراسة إلىيربع قطاعات كهـ:

 القطاع الغربى  :يمتد مف السمكـ المحطة رقـ  )0إلى مصرؼ غرب النكبارية المحطة رقـ .).
 قطاع اإلسكندرية :يمتد مف الهانكفيؿ المحطة رقـ  )1إلى بكغاز المعدية المحطة رقـ .)36
 :يمتد مف رشيد المحطة رقـ  )31إلى شرؽ الجميؿ المحطة رقـ .)21

 قطاع الدلػ ػػتا

 القطاع الشرقى  :يمتد مف بكرسعيد المحطة رقـ  )20إلى منطقة رفا المحطة رقـ 22أ).
جمور ( 5-6أسم

ورموز ميط ص عرررم عل س ير عرةير عرمتوسط

عرميط

عررمز

عرميط

عررمز

عرسلو

Me1

سيمى ج ةر

Me17b

مطروة

Me2

عرمنتزا

Me19

ة جوش

Me4a

غرب أةو ير

Me20

م رين

Me6

ار أةو ير

Me21

سيمى كرير

Me7a

ميط عركهرة

Me23

عرنوة ري

Me8

عرمبمي

Me25

عره نوفير

Me9

رايم 5

Me29

ةيط ش

Me10

رايم 2

Me31

عرمخيل

Me10a

عرةرج

Me33

عرمكس

Me11

ممي ط

Me35

Me12

عرجمير  -غرب

Me39

Me14

عرجمير – ار

Me40

مم عرمين

عرار

Me15

ةورسبيم

Me41

عرج نب عرذرة مم عرمين

عرار

Me16

عربريش

Me44

Me17a

رفح

Me47a

عرمين

عرار

عرمبهم عرقوم ربلو عرةي ر وعرمر يم
عرج نب عرار

عرا طة
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خريط ( 5-6موع ع عرميط ص عرخ ر ةررم نوعي مي ا عرةير عرمتوسط

كقد جافت نتائل رصد نكعية ميا البحر المتكسطرالؿ عاـ  3102كما يمى:

 .5عرقي س ص عرظيزي يي :

أ .سجؿ أقؿ متكسط لدرجة ح اررة الميا رالؿ عاـ  3102رالؿ رحمة شهر مارس فى محطة الهانكفيؿ المحطة
رقـ )1بينما كاف أعمى متكسط ح اررة رالؿ شهر مايك فى محطة رشيد 0المحطة رقـ  )31كيرجع ذلؾ

للصكؿ السنة المرتملة التى تمعب دك انر هامان فى تكزيع درجات الح اررة رالؿ العاـ كت اركحت درجات الحرارة
بيف  32.22 36.11درجة مئكية).

ب .جميع قيـ األس الهيدركجينى  )PHرالؿ عاـ  3102كانت رليلة القاعدية كتقع فى المجاؿ العادل لميا
البحر حيث تراكحت القيـ رالؿ العاـ ما بيف .)..02 2..3

ج .درجات الممكحة لميا البحر المتكسط رالؿ عاـ  3102سجمت أقؿ تركيزات أماـ فتحات مصبات البحيرات

الشمالية مصب بحيرة إدكك بمنطقة المعدية مصب بحيرة البرلس بمنطقة البرج كمصب بحيرة المنزلة بمنطقة
بكرسعيد) ككذلؾ أماـ مصبات دلتا نهر النيؿ مصب فرع رشيد  ,كمصب النكبارية كرميل المكس كمحطة

كهرباف أبكقير) كيرجع ذلؾ نتيجة تيلر تمؾ المناطؽ بالميا العذبة لنهر النيؿ أك شبة المالحة لمبحيرات.
كجافت باقى قياسات الممكحة طبيعية لميا البحر حيث تراكحت القيـ رالؿ عاـ  3102بيف 22..1
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 2..0.ممجـ/لتر) .كيكضا الشكؿ رقـ  )6-5تكزيع متكسط قيـ الممكحة عمى طكؿ الساحؿ المصرل لمبحر
المتكسط.

م س ت

ساح الث

ال ل حح ل

ال

س لا
39
38
37

36
ل

35
34
33
32

31

م

اخ ال

اكر ( 1-6توزيع متوسط تركيز عرملوي عل طور س ير عرةير عرمتوسط رب 2350

د .سجمت أعمى درجة لشلافية الميا فى المنطقة الغربية الكاقعةبيف السمكـ كالبيطاش غرب اإلسكندرية كأيضان فى

بعض مناطؽ قطاعات اإلسكندرية ككذلؾ فى أقصى المنطقة الشرقية المتددة مف العريش كحتى رفا أما أقؿ

درجة شلافية فقد سجمت بمنطقة دلتا نهر النيؿ كأماـ المصبات كفتحات البحيرات الشمالية.

ق .لكحظ عدـ كجكد إنرلاض شديد فى تركيزات األكسجيف الذائب  )DOرالؿ عاـ  3102بطكؿ الساحؿ
المصرل لمبحر المتكسط حيث كاف التركيز أعمى مف الحد األدنى المسمكح به لمميا الساحمية المتعارؼ عميه

دكليان  2ممجـ /لتر) كقد تراكح التركيز بيف  5.25 - 6.11ممجـ/لتر) .كبصلة عامة فاألماكف التى سجمت
نسب منرلضة نسبيان هى رميل المكس كالميناف الشرقى كمنطقة الجميؿ كيلسر هذا عمى أساس الحمؿ
العضكل المصاحب لميا الصرؼ كالذل يقكـ بإستهالؾ األكسجيف الذائب فى ميا البحر .كيكضا الشكؿ رقـ
 )5-5متكسط تركي ازألكسجيف الذائب عمى طكؿ ساحؿ البحر المتكسط لعاـ .3102
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م س ت
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ال ائة

ا

ت
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س لا
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7
6

5
4

مل

3

ل

2
1
0

م

اخ ال

اكر ( 6-6متوسط تركيز عألكسجيم عراعيب في مي ا عرةير عرمتوسط رب 2350

ك .سجؿ تركيز األكسجيف الحيكل الممتص رالؿ عاـ  3102لمحطات الرصد المرتملة بطكؿ الساحؿ المصرل
لمبحر المتكسط أقؿ القيـ  2.3ممجـ/لتر) فى محطة باجكش المحطة رقـ  )0بينما كانت أعمى قيمة سجمت

هى  32.2ممجـ  /لتر) فى محطة المكس المحطة رقـ  )00ككاف المتكسط السنكل لجميع المحطات هك
 05.2ممجـ  /لتر).

ز .تراكح متكسط تركيزات األكسجيف الكيميائى الممتص رالؿ عاـ  3102ما بيف  03.11ممجـ/لتر)فى محطة
باجكش المحطة رقـ 2أ) ك  10.1ممجـ/لتر)فى محطة المكس المحطة رقـ  )00ككاف المتكسط السنكل

لتركيز األكسجيف الكيميائى الممتص لجميع المحطات رالؿ عاـ  32.21 3102ممجـ/لتر).

 .2عرقي س ص عرةكتريوروجي :
تـ رصد عدد  )32محطة رصد لمدل كجكد التمكث البرازل عمى طكؿ الساحؿ المصرل لمبحر المتكسط إبتدافان مف

الس ػػمكـ غربػ ػان إل ػػى رف ػػا شػ ػرقان كذل ػػؾ بقي ػػاس ل ػػالث دالالت بكتريكلكجي ػػة تش ػػير له ػػذا التم ػػكث كه ػػى مجمكع ػػة بكتيري ػػا
الككليلكرـ القكلكف) كبكتيريا القكلكف النمكذجيػة ككػذلؾ البكتيريػا الكركيػة السػبحية رػالؿ أربػع رحػالت ميدانيػة طػكاؿ

عػػاـ  .3102كتػػـ مقارنػة تمػػؾ القياسػػات بالمعػػايير المصػرية كاألكربيػػة كالتػػى تحػػدد عػػدد بكتريػػا القكلػػكف الكميػػة 611

ميكػػركب  011/مػػؿ) كعػػدد كػػال مػػف بكتريػػا اإليشرشػػياككالل كبكتريػػا القكلػػكف السػػبحية  011ميكػػركب  011/مػػؿ)
كبصلة عامة أظهرت تمؾ القياسات رالؿ رحالت الرصد عمى مدار عاـ  3102مايمى:

أ .تبايف كاضا فى أعداد البكتريا تراكحت ما بيف محطات نظيلة جدان لـ يزد فيها العد البكتيرىعف الحدكد المسمكح
بها ملؿ محطات مطركح السمكـ باجكش مارينا سيدم كرير الهانكفيؿ البيطاش دمياط الجديدة

العريش رفا).
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ب .كجكد محطات مقبكلة النظافة يزد فيها العد البكتيرل عف الحدكد المسمكح بها إال قميال) ملؿ محطات
النكبارية محطة عمكـ البحار كالمصايد منطقة الميناف الشرقى باإلسكندرية ,المنتز  ,الشاطبى سيدل جابر

منطقة غرب أبكقير باإلسكندرية جمصة الجميؿ بكرسعيد).

ج .بينما تعدت بعض المحطات الحدكد المسمكح بها تعديان كبي انر كهى محطات
اإلسكندرية شرؽ أبكقير رشيد

الدريمة المكس غرب ميناف

برج البرلس) .كعمكمان فإف هذا التمكث يرجع إلى صرؼ ميا الصرؼ

الصحىيك الصرؼ الزراعىيك األلنيف معان فى تمؾ المناطؽ.

د .كتكضا األشكاؿ رقـ  )1-5 ).-5 )2-5العد اإلحتمالى لبكتريا القكلكف الكمية كبكتيريا القكلكف النمكذجية
كالبكتيريا الكركية السبحية فى ميا البحر المتكسط رالؿ عاـ .3102
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كبنافان عمى ما سبؽ فقد جافت نتائل العد البكتيرل لهذا العاـ متشابهة تقريبان لنتائل األعكاـ السػابقة كمػا هػك مكضػا
بالشكؿ رقـ .)01-5
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 .0ث رث ً:عرقي س ص عركيمي يي :
تػػـ د ارسػػة المسػػتكيات المرتملػػة لمعديػػد مػػف القياسػػات الكيميائيػػة ملػػؿ الكمكرفيػػؿوأ الم ػكاد العالقػػة كاألمػػالح المغذيػػة

كجافت النتائل كما يمى:

أ .عألموني (: NH4-N
تعتبر األمكنيا أحد صػكر مركبػات النيتػركجيف كالتػى تكجػد فػى مرملػات الصػرؼ الصػحى كالصػناعى كالز ارعػى
كتستطيع النباتات المائية اإلستلاد منها.

أكضػػحت نتػػائل األمكنيػػا كجػػكد تركيػزات منرلضػػة فػػى المنطقػػة الغربيػػة لسػػاحؿ البحػػر المتكسػػط مػػع كجػػكد تركيػػز
مرتلع نسبيان فى منطقػة الدريمػة المحطػة 01أ) كالمكػس المحطػة  )00كالمينػاف الغربػى المحطػة  )03كالمينػاف
الشرقى المحطة  )05كمحطة الطاقػة الكهربيػة المحطػة  )32كالمعديػة المحطػة  )36كمنطقػة البػرج المحطػة
 )22كدميػػاط الجديػػدة المحطػػة  )26كالجميػػؿ محطتػػى  21ك  )21كبكرسػػعيد المحطػػة  )20كقػػد تػراكح تركيػػز

األمكنيػ ػػا رػ ػػالؿ عػ ػػاـ  3102مػ ػػا بػ ػػيف  1.112ممجـ/لتػ ػػر) فػ ػػى محطػ ػػة بػ ػػاجكش المحطػ ػػة رقػ ػػـ 2أ) ك 1.13
ممجـ/لتر) فى محطة الجميؿ المحطة رقـ .)21
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ب .عرنترعص (: NO3-N
النترات مف المغذيات الضركرية لمنباتات الدقيقة كالتى تػتحكـ فػى النػكاتل األكليػة فػى البيئػة البحريػة كهػى المنػتل

النهائى ألكسدة مركبات النيتركجيف فى ميا البحر.

كجد أف تركيزات النترات مرتلعة فى المكس المحطة رقـ  )01كمحطة الطاقة الكهربية المحطػة  )32كالمعديػة
المحطػػة  )36كدميػػاط المحطػػة  )26كمنطقػػة الجميػػؿ محطتػػى  21ك )21كبكرسػػعيد المحطػػة  )20مقارنػػة

بالمحطػػات األرػػرل حيػػث سػػجؿ أعمػػى متكسػػط تركيػػز لمنتػرات رػػالؿ عػػاـ  3102فػػى محطػػة بكرسػػعيد المحطػػة
 1.03 )20ممجـ /لتر) بينما كاف كاف أقؿ تركيز فى محطة باجكش  1.132ممجـ  /لتر).
ميا التحر المتوسط ل ا
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ج .عرنيتريص (: NO2-N
النيتريت يعتبر عادة كمقشر لمتمكث بميا الصرؼ الصحى كهناؾ عكامؿ عديدة تمعب دكر هاـ فى تركيز ملؿ

تركيز األكسجيف الذائب كمعدؿ التمليؿ الضكئى ككذلؾ كمية كنكعية ميا الصرؼ الصحى.

جػػافت نتػػائل تركيػػز النيتريػػت منرلضػػة رػػالؿ هػػذا العػػاـ بجميػػع محطػػات الرصػػد فيمػػا عػػدا بعػػض المحطػػات
البيطػػاش ,الدريمػة المكػػس المينػػاف الغربػى المعهػػد القػػكمى لعمػػكـ البحػػار كالمصػػايد ,أبػػكقير محطػػة الكهربػػاف

المعدية ,رشيد ,بكرسعيد ) حيث سجؿ أعمى تركيز  1.10ممجـ/لتر) فى المعديػة المحطػة  ,)36بينمػا سػجمت

أقؿ تركيزات فى السمكـ المحطة  )0كباجكش المحطة 2أ) لتصؿ إلى  1.110ممجـ/لتر) ممجـ/لتر).
م .عرنيتروجيم غير عرب وى عراعيب (: DIN

يالحظ مف دراسة النيتركجيف الغيػر عضػكل الػذائب بطػكؿ السػاحؿ أف المنطقػة الغربيػة تقػع فػى ظػركؼ جيػدة ك
التػػى تعتبػػر فقيػرة فػػى محتكاهػػا مػػف األمػػالح المغذيػػة  )Oligotrophicحيػػث كػػاف المتكسػػط السػػنكل لمنيتػػركجيف
غير العضكل الذائب فى ميا البحر المتكسط رالؿ عاـ  1.1.2 3102ممجـ/لتر) كهى أعمى قميال مف التى

سػجمت فػػى عػػاـ  .3103كمػا تشػػير الد ارسػػة الػى أف أقػػؿ قيمػػة 1.120ممجػـ  /لتػػر) بينمػػا كانػت أعمػػى قيمػػة
 1.02ممجـ  /لتر ).

ه .عرنيتروجيم عركل (: TN
سجمت زيادة فى تركيز النيتركجيف الكمى فى منطقػة الدريمػة كالمكػس كالمينػاف الغربػى كمحطػة الطاقػة الكهربائيػة

كفػػى أبػػكقير كالمعديػػة حيػػث كػػاف المتكسػػط السػػنكل لتركيػػز النيتػػركجيف الكمػػى لميػػا البحػػر المتكسػػط رػػالؿ عػػاـ
 1.060 3102ممجـ  /لتر) أقؿ قيمػة  1.1.1ممجػـ  /لتػر ) بينمػا أعمػى قيمػة  1.32ممجػـ /لتػر ) كقػد

يرجػػع زيػػادة تركيػػز النيتػػركجيف الكمػػى لكميػػات ميػػا الصػػرؼ الصػػحى كالز ارع ػى المنص ػرفة عمػػى تمػػؾ المنػػاطؽ.
الشكؿ رقـ  )02-5يكضا المتكسط السنكل لتركيز النيتركجيف الكمى عمى طػكؿ سػاحؿ البحػر المتكسػط رػالؿ
عاـ .3102

316

ميا التحر المتوسط ل ا

متوسط تر يز ال يترو ي ال ل
ال يترو ي ال ل

0.25
0.20

لتر

0.10

مل

0.15

0.05
0.00

محطاخ الر د

اكر ( 50-6متوسط تركيز عرنيتروجيم عركل ف مي ا عرةير عرمتوسط رب 2350

و .عرظوسظ ص عرناط (: PO4-P
عنصر اللكسلكر مف العناصر الهامة التى تمعب دكر أساسى فى نمك كتكالر العكالؽ النباتيػة كفػى حالػة تكاجػد

بتركيزات مرتلعة يتسبب فى ظاهر اإلزدهار .)Eutrophication

أكضحت تركيزات اللكسلات النشط بطكؿ ساحؿ البحر المتكسط رالؿ عاـ  3102أف المنطقة الغربية هى أقػؿ
محتكل مف اللكسلات النشط حيث كانت التركيزات منرلضة مقارنة باألعكاـ السابقة ,كمػا لػكحظ أف التركيػز فػى

منطقػػة اإلسػػكندرية كالػػدلتا أعمػػى مػرتيف مقارنػػة بالمنطقػػة الغربيػػة كهػػذا يرجػػع لتيلرهػػا بميػػا الصػػرؼ مػػف المنػػاطؽ
المجاكرة .كتراكح المتكسط السنكل لتركيز اللكسلات النشط رالؿ عاـ  3102عمى طكؿ سػاحؿ البحػر المتكسػط

ما بيف  1.12 – 1.112ممجـ  /لتر) بمتكسط عاـ  1.102ممجـ  /لتر ).
ز .عرظوسظور عركل (: TP

هنػػاؾ عكامػػؿ عديػػدة تػػتحكـ فػى الصػػكرة المرتملػػة لملكسػػلكر كمنهػػا العكامػػؿ البيكلكجيػة كالليزيائيػػة كالكيميائيػػة فػػإف

مكت كتحمؿ الكائنات النباتية كالحيكانية فى البيئة البحرية سكؼ يقدل إلى تكاجد اللكسلكر بصكرة ذائبة كأما أف

يترسب إلى القاع أك يمتص بكاسطة الألحياف المائية الدقيقة.

أكضػػحت النتػػائل رػػالؿ عػػاـ  3102أف تركيػػز اللكسػػلكر الكم ػى لممنطقػػة الغربيػػة سػػجؿ قػػيـ منرلضػػة كأقػػؿ مػػف
المنػػاطؽ اللاللػػة األرػػرل حيػػث سػػجمت منطقتػػى اإلسػػكندرية كالػػدلتا إرتلػػاع نسػػبى ف ػى التركيػػز لػػبعض المحطػػات
كيرج ػػع ذل ػػؾ لت ػػيلر المنطق ػػة بمي ػػا الص ػػرؼ المرتمل ػػة .بينم ػػا س ػػجؿ القط ػػاع الشػ ػرقى تركيػ ػزات أق ػػؿ م ػػف منطق ػػة

اإلسػػكندرية كالػػدلتا كأكبػػر مػػف القطػػاع الغرب ػى كم ػػا هػػك مكضػػا بالشػػكؿ رقػػـ  )02-5كت ػراكح متكسػػط تركي ػػز
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اللكس ػػلكر الكمػ ػى فػ ػى مي ػػا البح ػػر المتكس ػػط لع ػػاـ  3102ب ػػيف  1.12 – 1.102ممج ػػـ  /لت ػػر) بمتكس ػػط ع ػػاـ
 1.126ممجـ  /لتر ).
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ة .عرسليك ص عرناط (: SiO4
يتيلر تركيز السميكات فى البيئة البحرية بتصرفات الميا العذبة مف األنهار كمف الصرؼ الصحى ككذلؾ نشػاط
األحياف البحرية ملؿ الدياتكمات.

أظهرت نتائل التحاليؿ أف المتكسط السنكل لمحتكل السميكات فى منطقة اإلسكندرية كالمنطقة الغربية تقػؿ لاللػة
مرات بالمقارنة بمنطقة الدلتا كيرجع ذلؾ لتيلرها بالميا العذبة لنهر النيؿ كتراكح متكسط تركيػز السػميكات النشػط

لعاـ  3102بيف  1.12 – 1.135ممجـ/لتر) بمتكسط عاـ  1.012ممجـ  /لتر ).
ط .عركلوروفير_أ وعرموعم عرب رق :
 كجد أف تركيزات الكمكرفيؿوأ كالمكاد العالقة بمنطقة الدراسة بهما تبايف كاسع كهذا التغييػر مػف منطقػة إلػى
أررل يرجػع إلػى معػدالت كنكعيػة ميػا الصػرؼ حيػث كجػد أف المتكسػط السػنكل لتركيػز الكمكركفيػؿوأ فػى
محطة باجكش كمنطقة مرجعية) تحتػكل عمػى  1.61ميكركجراـ/لتػر) ,كبمقارنػة ذلػؾ بالمنػاطؽ األرػرل

كجػػد أف محتػػكل الكمكرفيػػؿ يػػزداد إل ػػى لمانيػػة أضػػعاؼ فػػى منطق ػػة اإلسػػكندرية كالمنطقػػة الش ػرقية كعشػ ػرة
أضعاؼ لمنطقة الدلتا كعشريف ضعؼ لمنطقة بكرسعيد.

 كق ػ ػػد تػ ػ ػراكح المتكس ػ ػػط الس ػ ػػنكل لتركي ػ ػػز الكمكركفي ػ ػػؿوأ ر ػ ػػالؿ ع ػ ػػاـ  3102م ػ ػػا ب ػ ػػيف 01.22 – 1.61
ميكركجراـ/لتر).
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 كبصلة عامة فإف منطقة اإلسكندرية كالدلتا كبكرسعيد قد أظهرت مستكيات مرتلعة فػى الكمكركفيػؿوأ كهػذا
يرجػػع إلػػى المسػػتكيات العاليػػة مػػف اللكسػػلات النشػػط كالنيتػػركجيف الغيػػر عضػػكل الػػذائب كالسػػميكات كالتػػى

تساهـ فى كجكد مستكل عالى مف الكمكرفيؿوأ.

 كق ػػد كجػ ػػد أف هنػ ػػاؾ عالقػ ػػة إيجابيػ ػػة بػ ػػيف محت ػػكل الم ػ ػكاد العالقػ ػػة كبػ ػػاقى العناصػ ػػر األرػ ػػرل محتكيػ ػػات
النيتركجيف كاللكسلكر كالسيميكات كالكمكركفيؿوأ ( كهذا يعكس الدكر الغير مباشر لممكاد العالقة فى البيئة

البحرية.كقػػد أظهػػرت النتػػائل أف المنطقػػة الغربيػػة مػػف السػػمكـ حتػػى النكباريػػة تظهػػر محتػػكل مػػنرلض مػػف
المكاد العالقة  32.62ممجـ  /لتر) بينما سجمت منطقػة الػدلتا مسػتكيات مرتلعػة مػف المػكاد العالقػة رػالؿ
عػػاـ  21.66 3102ممجػػـ  /لتػػر) كهػػذا يرجػػع إلػػى الكميػػات الهائمػػة مػػف ميػػا الصػػرؼ س ػكاف مػػف بحي ػرة
الب ػرلس كبحي ػرة المنزلػػة ,كقػػد تميػػزت بكرسػػعيد بمحتػػكل عػػالى مػػف الم ػكاد العالقػػة رػػالؿ الشػػهكر األربعػػة

م ػػارس كم ػػايك كيكلي ػػك كس ػػبتمبر ) حي ػػث س ػػجؿ المتكس ػػط السػػػنكل لمنطق ػػة بكرس ػػعيد ر ػػالؿ عػ ػػاـ 3102
 66.52ممجـ  /لتر).

 كت ػراكح المتكس ػػط الس ػػنكل لممػ ػكاد العالقػػة عم ػػى ط ػػكؿ س ػػاحؿ البح ػػر المتكسػػط ر ػػالؿ ع ػػاـ  3102م ػػا ب ػػيف
 66.52 – 01.21ممجـ/لت ػ ػػر) .كالش ػ ػػكؿ الت ػ ػػالى رق ػ ػػـ  )06-5يكض ػ ػػا العالق ػ ػػة ب ػ ػػيف متكس ػ ػػط تركي ػ ػػز

الكمكركفيؿوأ كالمكاد العالقة لعاـ .3102
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ي .عرمب مم عرثقيل :
تػػـ جمػػع عػػدد  01عينػػات مػػف الميػػا السػػطحية لمبحػػر المتكسػػط رػػالؿ عػػاـ  3102مػػارس مػػايك يكليػػك

سبتمبر) مف  01مكاقع كهى السمكـ ,باجكش ,النكباريػة ,مينػاف الدريمػة ,رمػيل المكػس ,المعديػة ,رشػيد ,البػرلس,
الجميػػؿ ,كالع ػريش) كتػػـ تقػػدير بعػػض العناصػػر الشػػحيحة الذائبػػة الحديػػد كالمنجنيػػز كالنحػػاس كالزنػػؾ كالكػػركـ

كالنيكؿ كالرصاص كالكادميكـ),

كقد أكضحت النتائل كجكد تركيػز عػالى مػف النيكػؿ كالرصػاص كالزنػؾ فػى محطػة المعديػة  )Me25بينمػا كػاف

تركيػػز كػػؿ مػػف الكػػادميكـ كالكػػركـ كالنحػػاس عػػالى فػى محطػػة العػريش  )Me44كتركيػػز الحديػػد كػػاف أعمػػى فػى

محطة النكبارية  )Me08كتركيز المنجنيز كاف أعمى فى المكس  )Me11بالمقارنة بالمناطؽ األررل.

ممػا سػبؽ كمػف رػالؿ د ارسػة المتغيػرات الليزيائيػة كالكيميائيػة كالبكتركلكجيػػة لعػاـ  3102سػجمت معظػـ محطػػات

رصػػد البحػػر المتكسػػط تركيػزات منرلضػػة إلػػى متكسػػطة مػػف تمػػؾ المتغيػرات كقػػد تػػـ تحديػػد عػػدد لمػػانى محطػػات
عمػػى طػػكؿ سػػاحؿ البحػػر المتكسػػط سػػجمت تركي ػزات عاليػػة مػػف القياسػػات التػػى تناكلتهػػا الد ارس ػة كهػػـ محطػػات

الدريمة – المكس – الميناف الغربى–أبكقير – محطة الكهرباف – البرج – الجميؿ – بكرسعيد ) كذلؾ يرجع لتيلر
تمؾ المناطؽ بكميات مرتملة مف الصرؼ الصحى كالز ارعػى كالصػناعى مػف مرػارج البحيػرات الشػمالية كمصػب

فرعػى نهػػر النيػػؿ .كبصػػلة عامػػة يمكػػف تصػػنيؼ السػػاحؿ المصػػرل لمبحػػر المتكسػػط عمػػى أنػػه متكسػػط مػػف حيػػث

محتكل األمالح المغذية  )Mesotrophicبإستلناف بعض المناطؽ كالقطاع الغربى فهك يعتبر فقير فى محتكل

األمػالح المغذيػػة  )Oligotrophicكبعػض محطػػات منطقػػة اإلسػكندرية كالػػدلتا الغنيػػة بمحتػكل األمػػالح المغذيػػة
.)Eutrophic

كبحساب مقشر التمكث  )PollutionIndexلمنقاط السارنة عمى طكؿ الساحؿ المصرل لمبحر المتكسط رػالؿ
األع ػكاـ مػػف  011.إلػػى  3102يتبػػيف األنرلػػاض ف ػى مقشػػر التمػػكث هػػذا العػػاـ عػػف األع ػكاـ السػػابقة كمػػا هػػك
مكضا بالشكؿ رقـ .)05-5
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اكر ( 56-6مؤار عرتلوح ( Pollution Indexف عرنق ط عرس خن عل طور س ير عرةير عرمتوسط خالر عألعوع  5998إر 2350

 6.1نىعية ميبه البحز األمحز وخليجً السىيس والعقبة

نظػ انر لمحدكديػة الد ارسػات السػػابقة لمرصػائص الليزيائيػة كالكيميائيػػة لمميػا السػاحمية لمبحػر األحمػر كرميجػى السػػكيس
كالعقبة كحيث أف النتائل الغيػر مباشػرة لإقتصػاد فػى المصػايد كالمعػامالت السػياحية تعتمػد لمػدل كبيػر عمػى درجػة

تػػدهكر الظػػركؼ البيئيػػة فقػػد بػػدأت ك ازرة البيئػػة منػػذ عػػاـ 011.بتنليػػذ برنػػامل لرصػػد نكعيػػة الميػػا بػػالبحر األحمػػر

كرميجى السكيس كالعقبة كيهدؼ هذا البرنامل إلى:

 تحديػػد القيمػػة الجماليػػة لممنػػاطؽ السػػاحمية بػالبحراألحمر كحمايتهػػا كتنميتهػػا مػػف جهػػة كزيػػادة الػػدرؿ القػػكمى
منها مف جهة أررل.

 إنشاف قاعدة بيانات حقيقية عف الكضػع البيئػى لممنطقػة السػاحمية بػالبحر األحمػر تعتمػد عمػى نظػاـ الكلػافة
كالجكدة كيمكف اإلعتماد عميها فى اإلدارة البيئية لهذ المناطؽ.

كمػػف هػػذا المنطمػػؽ فقػػد تػػـ رػػالؿ عػػاـ  3102تنليػػذ أربػػع رحػػالت حقميػػة لرصػػد نكعيػػة الميػػا بسػكاحؿ البحػػر األحمػػر

كرميجى السكيس كالعقبة بصلة مكسمية فى عدد  )33محطة رصد تغطى كافة األنشطة السػكانية كالتنمكيػة بكاقػع
عػػدد  ).محطػػات عمػػى سػػاحؿ البحػػر األحمػػر كعػػدد  ).محطػػات عمػػى رمػػيل السػػكيس كعػػدد  )5محطػػات عمػػى
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رمػػيل العقب ػػة .كيكض ػػا الج ػػدكؿ رق ػػـ  )3-5رم ػػكز كأس ػػماف المحطػػات عمػ ػى ط ػػكؿ س ػػاحؿ البح ػػر األحم ػػر كرميجػ ػى

السكيس كالعقبة.

جمور ( 2-6ميط ص عرررم عل س ير عرةير عأليمر وخليج عرسويس وعربقة
خليا عرسويس
عرميط
عرسويس – ن م عرسويس
عرجنوة ( ةور توفي
عرسويس–أم س ير مبهم
علو عرةي ر ة رسويس

ف منطق مين عرريم ةبت
مين

عربيم عرسخن
عربيم عرسخن

أرسذ رب–جنوب عرممين (يقور
عرةترور
أرس اقير– أم عرمين
عرطور– عرا طئ عرب رلممين
خ رج منطق عرمم

عرةير عأليمر
عررمز
SU1
SU2
SU3
SU5-a
SU5
SU7
SU9
SU13

عرميط
عرذرم – أم ايرعتوم
عرذرم
سظ ج – عرس ير عرام ر
رلممين

سظ ج –أم ارك

فوسظ ت رةير عأليمر
عريمرعويم– ام ر عرمين
عرقرير– أم منطق

إستخرعج عرظوسظ ص

عرقرير– أم مين
عرظوسظ ص
مرس عل – أم عرمين
خ رج منطق عرمم

ةير االتيم – أم مين
ريم عألسم ك
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خليا عربقة
عررمز

عرميط

عررمز

RE4

ار عرايخ ( ميمي أرس ميمم

AQ1

RE7

ممخر مين

ار عرايخ

AQ2

RE8

معخر مين

ار عرايخ

AQ3

RE10

نخل عرتر –ف منطق عرميمي

AQ5

RE11

أرس نوة ر – خ رج منطق عرمم

AQ8

RE12
RE14
RE15

نويةع (مرس مكيلة –ف منطق
عرميمي

AQ11

خريط ( 2-6موع ع عرميط ص عرخ ر ةررم نوعي مي ا عرةير عأليمر وخليج عرسويس وعربقة

كجافت نتائل رصد نكعية ميا البحر األحمر كرميجى السكيس كالعقبة رالؿ عاـ  3102كما يمى:

 .5عرقي س ص عرظيزي يي :

أ .كانت قيـ الػ pHدائمان فى الجانب القمكل الضعيؼ كهى دائمان مستقرة كلابتة تقريبان كجػاف متكسػط قػيـ ال ػpH
فػ ػ ػى مي ػ ػػا رم ػ ػػيل الس ػ ػػكيس  )..0.كالبح ػ ػػر األحم ػ ػػر  )..31كرم ػ ػػيل العقب ػ ػػة  )..32حي ػ ػػث كان ػ ػػت ق ػ ػػيـ
الػpHمتقاربة فى جميع فصكؿ السنة.

ب .أظهرت التغيرات فى درجة ح اررة الميا عدـ كجػكد تقسػيمات حراريػة) (no thermal stratificationبسػبب
ضػػحالة العمػػؽ عمػػى رػػط السػػاحؿ لمنطقػػة الد ارسػػة .كسػػجمت درجػػة ح ػ اررة الميػػا ف ػى ميػػا البحػػر األحمػػر
كرميج ػى السكيس ػكالعقبة أعمػػى قيمػػة لهػػا رػػالؿ شػػهر يكليػػك كأقػػؿ قيمػػة رػػالؿ شػػهر مػػارس كتراكحػػت القػػيـ

المطمق ػػة ل ػػدرجات حػ ػ اررة ب ػػيف  ) 21..0 – 0..32لرم ػػيل الس ػػكيس كب ػػيف  )21.65 – 31.02لرم ػػيل
العقبة كبيف  )21.52 – 33.23لمبحر األحمر.

ج .سػػجمت قيمالممكحػػة تغي ػرات محػػدكدة بمنػػاطؽ الد ارسػػة المرتملػػة .حيػػث تراكحػػت القػػيـ المطمقػػة لمممكحػػة لعػػاـ
 3102بػ ػػيف  23.22 – 21.6جـ/لتػ ػػر) لرمػ ػػيل السػ ػػكيس كبػ ػػيف  21.56 – 21.02جـ/لتػ ػػر ) لرػ ػػيل

العقبة كبيف  23.15 – 21جـ/لتر) لمبحر األحمر .تتزامف التغيرات الطليلة لقيـ الممكحة بصػلة رئيسػية
مع التيلير المحدكد لمصػادر الميػا العذبػة فػى منػاطؽ الد ارسػة المرتملػة كبالتػالى فػإف تكزيػع الممكحػة يعتمػد

أساسان عمى حركة الميا لكؿ مف هذ المناطؽ.
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اكر ( 57-6توزيع متوسط تركيز عرملوي عل طور س ير عرةير عأليمر وخليج عرسويس وعربقة رب 2350
2350

د .كصػػمت الشػػلافية إلػػى كامػػؿ عػػامكد الميػػا لمرتمػػؼ منػػاطؽ سػػاحؿ البحػػر األحمػػر كرميج ػى السػػكيس كالعقبػػة
بإستلناف المنطقة الشمالية مف رميل السكيس كمنطقة رأس غارب كمحطة رأس شقير.

ق .يعتبػػر األكسػػجيف الػػذائب كاحػػدان مػػف أهػػـ كأفضػػؿ المتغيػرات البيئيػػة لتحديػػد كتػػؿ الميػػا المرتملػػة كتقيػػيـ درجػػة
التمكث فى البيئة المائية .عمكمػان ال يكجػد تغيػرات ممحكظػة فػى التكزيػع ال أرسػى لألكسػجيف الػذائب فػى الميػا

السػػاحمية لمنػػاطؽ الد ارسػػة المرتملػػة .كالصػػكرة العامػػة تػػكحى بميػػا ذك محتػػكل عػػالى مػػف األكسػػجيف الػػذائب
كجيػػدة التهكيػػة مػػع إتجػػا لنقصػػاف طليػػؼ فػػى محتػػكل األكسػػجيف الػػذائب مػػع زيػػادة العمػػؽ ,فػػى حػػيف أنػػه ال

يصؿ مستكل األكسجيف الػذائب فػى الميػا إلػى التالشػى أبػدان فػى جميػع منػاطؽ الد ارسػة رػالؿ عػاـ 3102

فلى رميل السكيس تراكحت القيـ المطمقة لتركيز األكسجيف الذائب بيف  2.26 – 5.05ممجـ/لتػر) كفػى
البحر األحمر بيف 5.2 – 6.61ممجـ/لتر) كفى رميل العقبة بيف  2.6 – 5.2ممجـ/لتر) كبذلؾ جافت
جميع قيـ األكسجيف الذائب أعمى مف الحد األدنى المسمكح به عالميان  2ممجـ/لتر).
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Su 7

Su 5

Su 5a

Su 3

Su 2

Su 1

محطاخ الر د

اكر ( 58-6متوسط تركيز عألكسجيم عراعيب  DOف مي ا عرةير أليمر وخليج عرسويس وعربقة رب 2350
2350

 .2عرقي س ص عرةكتريوروجي :
يتـ قياس كؿ مف بكتريا القكلكف الكمية كبكتريا اإليشرشياككالل كبكتريا القكلكف السػبحيةبغرض تحديػد مػدل تػيلر

الميا بكجكد تمكث برازل كما أف كجكد هذ البكتريا فى الميا الطبيعية يدؿ عمى إحتماؿ كجكد مسببات األمراض
البكتيريػػة الكػػكلي ار السػػالمكنيمال الشػػيجيال  ).....كالليركسػػية فيركسػػات اإلسػػهاؿ الن ػزالت المعكيػػة )....
كالطليمية البمهارسيا الدكسنتاريا األميبية  ).....فى هذ الميا .

أظهرت التحاليؿ البكتريكلكجية بصلة عامة لعدد  )2رحالت عمى مدار عاـ  3102أف مسػتكيات العػد البكتيػرل
عمى الشكاط المصرية لرمػيل السػكيس تعػدت الحػدكد المسػمكح بهػا فػى بعػض المحطػات فػى رحمػة أك أكلػر عمػى

م ػػدار الع ػػاـ كك ػػذلؾ ف ػػى ن ػػكع أك أكل ػػر م ػػف أنػ ػكاع البكتري ػػا كم ػػا ه ػػك مكض ػػا باألش ػػكاؿ رق ػػـ )31-5 )01-5
كالمحطات هى كما يمى:
أ Su1a .السكيس – شاط ركس) سجمت أعداد بكترية تلكؽ الحد المسمكح به لبكتريا اإليشرشياككالىرالؿ
شهر يكليك كرالؿ شهر مايككبكتريا القكلكف السبحية رالؿ شهكر يكليك كمايك أيضان ك يرجع ذلؾ لتيلرها
بميناف الصيد البحرل القريب ككذلؾ نشاط ركاد الشاط فى الصيؼ باإلضافة إلى ما يالحظ دائمان مف
كجكد أعداد مف الكالب فى منطقة المد كالجذر.

ب Su1b .السكيس – شاط الكبانكف) سجمت أعداد بكترية تلكؽ الحد المسمكح به لبكتريا القكلكف الكمية في
شهر سبتمبر فقط كما سجمت أعداد اإليشرشياككالل راللشهكر مايك ك يكليك كسبتمبر كبكتريا القكلكف
السبحية رالؿ األربع رحالت كيرجع ذلكمتيلر المنطقة بمصرؼ الكبانكف الذل يقع شماؿ الشاط كيحمؿ
مرملات المجازر.
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ج Su2 .السكيس–أماـ ساحؿ معهد عمكـ البحار بالسكيس) سجمت أعداد بكترية تلكؽ الحد المسمكح به لبكتريا
اإليشرشياككالل رالؿ شهر سبتمبر فقط كبكتريا القكلكف السبحية رالؿ سبتمبر أيضان.
د Su3 .السكيس – ميناف األدبية) سجمت أعداد بكترية تلكؽ الحد المسمكح به لبكتريا القكلكف السبحية 311
ميكركب لكؿ  011مؿ) رالؿ شهر يكليك فقط كالتى تتيلر بنشاط الميناف كأعداد المراكب الراسية.

ق Su7 .رأس غارب -المدينة) كهى دائمان تسجؿ أعداد بكتريا عالية جدان طكاؿ العاـ فقد تعدت بكتريا القكلكف
الكمية الحدكد المسمكح بها في شهر يكليك فقط كبكتريا اإليشرشياككالل رالؿ شهكر مايك كيكليك كسبتمبر
كبكتريا القكلكف السبحية رالؿ شهكر مايك كيكليك كسبتمبر أيضان كهى معرضة دائما لمتمكث الناتل عف
صب مرملات الصرؼ الصحى الغير معالل لمدينة رأس غارب مباشرة فى ميا البحر.
ك Su13 .الطكر– الشاط العاـ) سجمت أعداد بكترية تلكؽ الحد المسمكح به لبكتريا القكلكف السبحية رالؿ
شهرل مايك كسبتمبر تتيلر المنطقة بميناف الصيد البحرل القريب ككذلؾ نشاط ركاد الشاط مف سكاف مدينة
الطكرفى أشهر الصيؼ.
ز .لـ تسجؿ الدراسة البكتريكلكجية عمى الشكاط المصرية لرميل العقبة لعدد  )2رحالت عمى مدار عاـ

 3102أل مستكيات مف التمكث البكتيرل كماكانت فى األعكاـ السابقة كيرجع ذؿ كمتراجع أعداد السياح
كالزائريف كالنشاط السياحى كالشاطئى بصلة عامة باإلضافة إلى كجكد عدد مف المحميات الطبيعية عمى
الشكاط المصرية لرميل العقبة ككذلؾ فى شرـ الشيخ – مارينا شارـ )(Aq2حيث تـ عمؿ رصيؼ راص
مزكد بنظاـ لشلط المرملات اآلدمية لممراكب السياحية كالتى كانت تمقى فى البحر كعميه كبصلة عامة يعتبر
الساحؿ المصرل لرميل العقبة نظيؼ كغير ممكث مف كجهة النظر البكتريكلكجية عمى مدار هذا العاـ3102
ماعدا محطة  AQ3دارؿ ميناف شرـ الشيخ) فقد تعدت بكتريا اإليشرشياككالل الحدكد المسمكح بها رالؿ
شهر سبتمبر فقط.

ح .فيما يرص الشكاط المصرية لمبحر األحمر فقد جافت قيـ العد البكتيرل عمى مدار عاـ 3102مقبكلة كفى
الحدكد المسمكح بها فى معظـ أكقات السنة.
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اكر ( 59-6مق رن ةيم متوسط ي عربم عرةكتيرى رةكتري عرقوروم عركلي ف مي ا عرةير عأليمر وخليج عرسويس وعربقة خالر
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بكتريا القولو السبحية
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اكر ( 25-6مق رن ةيم متوسط ي عربم عرةكتيرى رةكتري عرقوروم عرسةيي ف مي ا عرةير عأليمر وخليج عرسويس وعربقة
رب 2350
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 .0عرقي س ص عركيمي يي :
تضػػمنت المتغي ػرات الكيميائي ػػة المقاسػػة رػػالؿ فتػ ػرة الد ارسػػة الحاليػػة ك ػػؿ مػػف الكمكرفيػػؿ-أ ك المػ ػكاد العالقػػة الكمي ػػة
كالش ػػلافية كاألمكني ػػا كالنيتريت ػػات كالنتػ ػرات كالنيت ػػركجيف الكم ػػى كاللكس ػػلكر النش ػػط كالكم ػػى باإلض ػػافة إل ػػى الس ػػميكات

اللعالة .كقد أتضا مف النتائل التى تـ الحصكؿ عميها رالؿ عاـ  3102ما يمى:
عألموني :NH4-N

كجػػدت األمكنيػػا عنػػد مسػػتكيات مرتلعػػة نسػػبيان فػػى ميػػا رمػػيل السػػكيس لممحطػػات معهػػد عمػػكـ البحػػار كالمصػػايد

بالسػػكيس  )Su2ك منطقػػة عتاقػػة  )Su3كمحطػػة أرس غػػارب  )Su7كتػراكح متكسػػط تركيػػز األمكنيػػا فػى رمػػيل

السكيس بيف  1.20. – 1.100ممجـ/لتر) .كانت مسػتكيات األمكنيػا غالبػان عاليػة فػى معظػـ محطػات المنطقػة

الشػػمالية مقارنػػة بالمنطقػػة الجنكبيػػة بإسػػتلناف محطػػة  )Su7كالتػػى ما ازلػػت محتلظػػة بتركيػػز لألمكنيػػا بػػيف المكاقػػع
األررل فى منطقة رميل السكيس كما هك مكضا بالشكؿ رقـ .)33-5

كما جافت مستكيات األمكنيػا عمكمػان فػى ميػا رمػيل العقبػة كالبحػر األحمػر منرلضػة حيػث تػراكح متكسػط التركيػز
بهما  1.10. – 1.10ممجـ/لتر)  1.13 – 1.103ممجـ/لتر) عمى التكالى.

كيرجع العامؿ الرئيسى المسقكؿ عف تكافر األمكنيا فى البيئة البحرية هك أفراز مػف السمسػمة الغذائيػة البحريػة هػذا

باإلضػػافة إلػػى التػػيلير البشػػرل كبالتػػالى تحمػػؿ المػكاد العضػػكية كمػػا هػػك الحػػاؿ فػى المنطقػػة الشػػمالية كمحطػػة رأس
غارب  )Su7مف رميل السكيس.
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اكر ( 22-6متوسط تركيز عألموني ف مي ا عرةير عأليمر وخليج عرسويس وعربقة رب 2350
2350

عرنترعص :NO3-N
جػػاف تركيػػز النت ػرات مػػنرلض ف ػى معظػػـ محطػػات رصػػد البحػػر األحمػػر كرمػػيا العقبػػة حيػػث ت ػراكح التركيػػز لعػػاـ
 3102بيف  1.12 – 1.10ممجـ/لتر)  1.12 – 1.10ممجـ/لتر) عمى التكالى كما هك مكضا بالشكؿ رقػـ
.)32-5

كما أظهر نمط تكزيع النترات فى رميل السكيس أف الجزف الشمالى إستمر فى اإلرتلاع النسبى عف الجزف الجنػكبى
حيث سجمت محطة  )SU2السكيس–أماـ سػاحؿ معهػد عمػكـ البحػار بالسػكيس أعمػى تركيػز  1.62ممجـ/لتػر)

كتراكح تركيز النترات فى رميل السكيس لعاـ  3102بيف  1.62 – 1.10ممجـ/لتر).
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عرنيتريص :NO2-N
يعتبػػر النيتريػػت مركػػب مػػف مركبػػات النيتػركجيف غيػػر العضػػكل كهػػك فػػى الغالػػب مركػػب غيػػر مسػػتقر بسػػبب مكقعػػه
المتكسط بيف عمميات أكسدة األمكنيا كارتزاؿ النترات.

رػػالؿ الد ارسػػة الحاليػػة نػػاد انر مػػا كػػاف يكجػػد مركػػب النيتريػػت بكميػػات قابمػػة لمقيػػاس فػػى المكاقػػع المرتملػػة عمػػى طػػكؿ

ساحؿ البحر األحمر كرميجى السكيس كالعقبة بإستلناف المنطقة الشمالية مف رميل السكيس .حيث تػراكح متكسػط

تركيز النيتريت لعػاـ  3102بػيف  1.032 – 1.1103ممجـ/لتػر) لرمػيل السػكيس كبػيف 1.135 – 1.1102

ممجـ/لتر) لرميل العقبة كبيف  1.115 – 1.1103ممجـ/لتر) لمبحر األحمر.
عرنيتروجيم غير عرب وى عراعيب :DIN

أشػػارت النتػػائل أف مسػػتكيات النيتػػركجيف فػػى المركبػػات غيػػر العضػػكية مػػنرلض جػػدان فػػى الميػػا السػػاحمية لمبحػػر
األحمػػر كرميجػػي السػػكيس كالعقبػػة فػػى جميػػع منػػاطؽ الد ارسػػة فيمػػا عػػدا الجػػزف الشػػمالى مػػف رمػػيل السػػكيس حيػػث
تراكحت قيـ النيتركجيف غير العضكل الذائب بػيف  0.253 – 1.10ممجـ/لتػر) لرمػيل السػكيس كبػيف 1.111
– 1.110ممجـ/لتػػر) لرمػػيل العقبػػة كبػػيف  1.15. – 1.10ممجـ/لتػػر) لمبحػػر األحمػػر .كبنػػاف عمػػى هػػذ النتػػائل

يمكػ ػػف تصػ ػػنيؼ سػ ػػاحؿ البحػ ػػر األحمػ ػػر كرميج ػ ػى السػ ػػكيس كالعقبػ ػػة ككنهػ ػػا قميمػ ػػة إلػ ػػي متكسػ ػػطة الػ ػػكفرة الغذائيػ ػػة
 )Oligotrophic to Mesotrophicأما الجزف الشمالى مف رميل السكيس هى المناطؽ الكحيدة التى تعرضػت

إلى تركيزات عالية نسبيانمف األشكاؿ المرتملة لمنيتركجيف غيػر العضػكل إلػى حػد يجعػؿ مياههػا تصػنؼ عمػى أنهػا

ذات كفرة غذائية مرتلعة  )Eutrophicمما يعكس الدكر اللعاؿ لميا الصرؼ الصحى كصرؼ نلايات الصناعية

السائمة إللراف هذ المناطؽ باألمالح المغذية المرتملة.
عرنيتروجيم عركل :TN

سجؿ تركيز النيتركجيف الكمى تبايف فى مرتمؼ مكاقع الرصد كما جاف التركيز مػنرلض فػى رمػيل العقبػة كجميػع
محطات البحر األحمر ماعدا محطػة  )RE15بئػر شػالتيف – أمػاـ مينػاف صػيد األسػماؾ بينمػا سػجؿ النيتػركجيف

الكمى تركيزات عالية في الجزف الشمالى مف رميل السكيس كمعظـ محطات الجزف الجنكبى مف رميل السكيس كما
هك مكضا بالشكؿ رقـ  )32-5كقد يرجع ذلؾ لكلرة األنشطة فى تمؾ المنػاطؽ .تراكحػت قػيـ النيتػركجيف الكمػى

بيف  3.01 – 0.12ممجـ/لتر) لرميل السكيس كبػيف  1.63 – 1.36ممجـ/لتػر) لرمػيل العقبػة كبػيف 1.15
–  0.35ممجـ/لتر) لمبحر األحمر.

بنػ ػػاف عم ػ ػى قػ ػػيـ المتكسػ ػػط السػ ػػنكل لمنيتػ ػػركجيف الكمػ ػػى كاللػ ػػارؽ الكبيػ ػػر بػ ػػيف الػ ػ ػنيتركجيف غيػ ػػر العضػ ػػكل الػ ػػذائب

كاليتركجيف الكمى فى مرتمؼ مناطؽ الدراسة هك فى المقاـ األكؿ يرجع إلى زيادة النيتركجيف فى الصكر العضكية
كالعالق ػػة كالت ػػى تتل ػػؽ م ػػع المله ػػكـ الع ػػاـ لحرك ػػة كديناميكي ػػة العكال ػػؽ النباتي ػػة حي ػػث أف س ػػرعة إس ػػتهالؾ كػ ػالن م ػػف

األمكنيكـ كالنترات كالنيتريتات بكاسطة العكالؽ النباتية كغيرها مف مككنات السمسمة الغذائية تككف كبيرة .كفى نلس
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الكقػػت ف ػإف معػػدؿ إسػػتهالؾ صػػكر النيتػػركجيف العضػػكل بكاسػػطة الكائنػػات المائيػػة يسػػير بصػػكرة أبطػػي بكليػػر مػػف
إسػػتهالؾ صػػكر النيتػػركجيف غيػػر العضػػكل باإلضػػافة إلى ػيف بعػػض الم ػكاد العضػػكية التػػى تحتػػكل عمػػى النيتػػركجيف
تقاكـ التيكؿ بكاسطة البكتريا كتبقى فى الماف أك تغكص إلى القاع.
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اكر ( 24-6متوسط تركيز عرنيتروجيم عركل ف مي ا عرةير عأليمر وخليج عرسويس وعربقة رب 2350
2350

عرظوسظ ص عرناط :PO4-P
عنصر اللكسلكر مف العناصر التى تمتص بسرعة كبيرة بكاسطة الطحالب كالبكتريػا كهػذا يمكػف أف يلسػر السػبب
الرئيسي لكجكد اللكسلكر فى ميا البحر مرتبطان بالكائنات الحية.

جػػاف تركيػػز اللكسػػلات النشػػط ف ػى معظػػـ محطػػات رصػػد البحػػر األحمػػر كرميج ػى السػػكيس كالعقبػػة منرلض ػة جػػدان

لدرجػػة أف تركي ازتػػه قاربػػت مػػف التالش ػى أك أصػػبحت أقػػؿ مػػف حساسػػية الجهػػاز كت ػراكح متكسػػط تركيػػز اللكسػػلات
النشػػط لعػػاـ  3102بػػيف  1.1251 – 1.11156ممجـ/لتػػر) لرمػػيل السػػكيس كبػػيف  1.13.5 – 1ممجـ/لتػػر)
لرميل العقبة كبيف  1.15. – 1.10ممجـ/لتر) لمبحر األحمر.

عرظوسظور عركل :TP
سجؿ التكزيػع الجغ ارفػى لملكسػلكر الكمػى لعػاـ  3102مسػتكيات مرتملػة نسػبيان حيػث تراكحػت قػيـ تركيػز اللكسػلكر

الكمػػى بػػيف  1.16 – 1.13ممجـ/لتػػر) لرمػػيل السػػكيس كبػػيف  1.12 – 1.13ممجـ/لتػػر) لرمػػيل العقبػػة كبػػيف
 1.00 – 1.13ممجـ/لتر) لمبحر األحمر كما هك مكضا بالشكؿ رقـ .)36-5

كاعتمػػادان عمػػى المتكسػػطات السػػنكية لكػػؿ مػػف اللكسػػلكر اللعػػاؿ كاللكسػػلكر الكمػػى نجػػد أف اللكسػػلكر اللعػػاؿ أقػػؿ فػى

تركيػػز مػػف اللكسػػلكر الكمػػى لمميػػا السػػاحمية ممػػا يعنػػى أف اللكسػػلكر العضػػكل كالمعمػػؽ يمػػلالف الجػػزف األكبػػر مػػف
صكر اللكسلكر فى الميا لمعظـ مناطؽ الدراسة المرتملة.
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اكر ( 21-6متوسط تركيز عرظوسظور عركل ف مي ا عرةير عأليمر وخليج عرسويس وعربقة رب 2350
2350

عرسليك ص عرناط :SiO4

إسػػتردمت السػميكات اللعالػػة كمقشػػر جيػػد يمكػػف اإلسػػتدالؿ مػػف راللػػه عمػػى معرفػػة كجػػكد صػػرؼ لميػػا عذبػػة إلػػى
مناطؽ الدراسة مف عدمه كما أنها عنصػر غػذائى أساسػى يػدرؿ فػى بنػاف أجسػاـ الػدياتكمات كالتػى تعتبػر الحمقػة

األكلى مف حمقات السمسمة الغذائية بالبيئة البحرية.

كعمكما فإف التكزيع الجغرافى كالزمنػى لمحتػكل السػميكات اللعالػة فػى منػاطؽ الد ارسػة يتغيػر مػف منطقػة إلػى أرػرل

رػػالؿ فت ػرة الد ارسػػة حيػػث ت ػراكح تركيػػز السػػميكات بػػيف  1.512 – 1.106ممجـ/لتػػر) لرمػػيل السػػكيس كبػػيف
 1.220 – 1.10.1ممجـ/لتر) لرميل العقبة كبيف  1.050 – 1.132ممجـ/لتر) لمبحر األحمر.

عركلوروفير_أ و عرموعم عرب رق :

إسػػتردـ الكمكرفي ػؿوأ المكجػػكد فػػى الهائمػػات النباتيػػة كصػػبغة أساسػػية يمكػػف اإلسػػتدالؿ مػػف راللهػػا عمػػى مسػػتكل
النشػاط الحيػكل بالميػا السػاحمية.حيػث سػجمت تركيػزات الكمكرفيػػؿوأ فػى الجػزف الشػمالى مػف رمػيل السػكيس القريبػػة

مػف المنػاطؽ الحضػرية كالصػػناعية فػى مدينػة السػكيس أعمػػى نسػبيان مػف تمػؾ المحطػػات الكاقعػة فػى الجػزف الجنػػكبى

مػػف رمػػيل السػػكيس كيتبف هػػذا مػػف القػػيـ المطمقػػة الت ػى سػػجمت فػػى رمػػيل السػػكيس كالتػػى تراكحػػت بػػيف – 0.13
3.10ميكركجراـ/لتر)لمجزف الشمالى لرميل السكيس ككانػت بػيف  1.52 – 1.22ميكركجراـ/لتر)لمجػزف الجنػكبى

لرميل السكيس.

كاعتمادان عمى المتكسط السنكل لتركيز الكمكرفيؿوأ برميل السكيس فقد لكحظ زيادة نسبية لمحتػكا بمحطػة عتاقػة

 )Su3بمتكسػػط سػػنكل 3.10ميكركجراـ/لتػػر) كقػػد يرجػػع ذلػػؾ بػػال شػػؾ إلػػى كجػػكد مصػػادرغنية بػػاألمالح المغذيػػة
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تصػػب مػػف رػػالؿ الصػػرؼ الصػػناعى ك الصػػحى ككػػذلؾ مػػف أنشػػطة المينػػاف كالنقػػؿ البحرىلػػى هػػذ المنػػاطؽ عمػػى
مدار العاـ كبذلؾ تكفر الظركؼ المناسبة لنمك العكالؽ النباتية.

كقػػد ظهػػر إنرلػػاض كاضػػا لتركيػػز الكمكركفيػػؿوأ ف ػى جميػػع محطػػات البحػػر األحمػػر كرمػػيل العقبػػة حيػػث ت ػراكح

التركيػ ػػز بػ ػػيف  1.66 – 1.35ميكركج ػ ػراـ /لتػ ػػر) لرمػ ػػيل العقبػ ػػة كبػ ػػيف  0.03 – 1.6ميكركجراـ/لتػ ػػر) لمبحػ ػػر
األحمر.

كمف رالؿ الدراسة كجد أف هناؾ عالقة بيف محتكل المكاد العالقة كباقى العناصر األررل محتكيات النيتركجيف

اللكسلكر السيميكات كالكمكركفيؿوأ) كهذا يعكػس الػدكر الغيػر مباشػر لممػكاد العالقػة فػى البيئػة البحريػة كمػا تػراكح
تركيز المكاد العالقة فى ميا رميل السكيس كرمػيل العقبػة كالبحػر األحمػر لعػاـ  3102بػيف 20.21 – 30.25

ممجـ/لتر)

 32.26 – 01.33ممجـ/لتر)  36.22 – 02.22ممجـ/لتر) عمى التػكالى .كيكضػا الشػكؿ رقػـ

 )35-5العالقة بيف متكسط تركيز الكمكركفيؿوأ كالمكاد العالقة لعاـ .3102
متوسط تر يز

م ال لورو ي أ والمواد ال ال ح ال ليح ميا التحر ا حمر و لي
المواد العالقة الكلية
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محطاخ الر د

اكر ( 26-6متوسط تركيز كر مم عركلوروفير_أ وعرموعم عرب رق ف مي ا عرةير عأليمر وخليج عرسويس وعربقة رب 2350
2350

إستنادانإلىقيمالمتكس ػػط الس ػػنكل لممقارن ػػةبيف الظركفالبيئيةالمرتمل ػػة كالس ػػيما المتغيػ ػرات الراص ػػة ب ػػالكفرة الغذائي ػػة

) (Eutrophicationفىمرتملمناطقالدراسةلتقييميىالسمات المميزةرالؿ السنكات " "3102 – 011.كعمػا إذا كػاف
هناكإتجاهات متغيرة تتحكـ فىنكعية الميا فقد إتضا مف هذ المقارنات ما يمى:

 عرجز عرام رىلس ير خليا عرسويس (: Su1 – Su3
 زيػػادة نسػػبيةفىالنترات كالنيتريتػػات كاألمكنيػػا كت ازيػػد أيض ػان فػػى النيتػػركجيف غيػػر العضػػكل الػػذائب مقارنػػة بعػػاـ
.3103
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 زيادة ممحكظة فى تركيز النيتركجيف الكمى مقارنة بالعاـ السابؽ .

 إنرلاض فى تركيز الكمكرفيؿ-أ عف العاـ السابؽ بشكؿ ممحكظ .
 زيادة غير ممحكظة فى تركيز السميكات مقارنة بالعاـ السابؽ .3103
 عرجز عرجنوة رخليا عرسويس (: Su5 – Su13
 زيادة نسبية فى األمكنيا متزامنة مع زيادة فى النيتركجيف غير العضكل الذائب مقارنة بالعاـ السابؽ.3103
 زيادة غير ممحكظة فى تركيز السميكات مقارنة بالعاـ السابؽ .3103

 زيادة ممحكظة فى تركيز النيتركجيف الكمى مقارنة بالعاـ السابؽ .3103
 إنرلاض فى تركيز الكمكرفيؿ-أ عف العاـ السابؽ بشكؿ ممحكظ .

 كبص ػ ػػلة عامػ ػ ػة فػ ػ ػإف هن ػ ػػاؾ زي ػ ػػادة نس ػ ػػبية فياآللارالبشػ ػ ػريةعمى المياهالس ػ ػػاحمية من ػ ػػالجزف الش ػ ػػمالى فىرم ػ ػػيل
السكيس )Su1 – Su3مقارنة معغيرها مف المكاقعلى هػذ المنطقػة ممػا أمكػف تصػنيله عمػى أنػه ذات كفػرة
غذائيػػة  )Eutrophicبإسػػتلناف بػػاقى محطػػات رمػػيل التػػى أمكػػف تصػػنيلها بػػيف اللقي ػرة إلػػى متكسػػطة الػػكفرة

الغذائي ػػة Mesotrophic

to

 ,)Oligotrophicكال يكج ػػد إرتالف ػػات محسكس ػػة لمس ػػتكيات المتغيػ ػرات

الهيدركجرافية المرتملة بمناطؽ الدراسة سكل إنرلاض ممحكظ فى تركيز المكاد العالقة برميل السكيس.
 س ير خليا عربقة :
 تساكت تقريبان قيـ تركيز النيتركجيف الكمىهذا العاـ مقارنة بالعاـ السابؽ 3103

كزيادة أيضان فى صكر

النيتركجيف األررل ) األمكنيا كالنتريت كالنترات).مما يعكس زيادة طليلة فى نشاط كتيلير اإلنساف عمى
البيئة البحرية لرميل العقبة فى حيف أنها ال تزاؿ عمى حالتها ذات الكفرة الغذائية اللقيرة ).(oligotrophic

 إنرلاض فى تركيز الكمكرفيؿ-أ عف العاـ السابؽ بشكؿ ممحكظ .

 زيادة غير ممحكظة فى تركيز السميكات مقارنة بالعاـ السابؽ .3103
 س ير عرةير عأليمر:
 زيادة ممحكظة فىالنيتركجيف الكمى ممايعكس الزيادة النسبية لمنشاط البشرل عمػى منطقػة الد ارسػة مػع الكقػت
إال أنها تزاؿ عمى حالتها ذات الكفرة الغذائية اللقيرة ).(oligotrophic

 زيادة فى تركيز الكمكرفيؿ-أ عف العاـ السابؽ بشكؿ ممحكظ .

 زيادة غير ممحكظة فى تركيز السميكات مقارنة بالعاـ السابؽ .3103
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 كبكجه عاـ مف رالؿ دراسة المنطقة الساحمية لكؿ مف رميجى السكيس كالعقبة كالبحر األحمر كجدت عالقة
لابتة بيف مستكيات النيتركجيف غير العضكل الذائب ) (DINككذلؾ مستكيات اللكسلكر غير العضكل الذائب

) (DIPكالممكحة مما يشير إلى عدـ كجكد كميات مقلرة مف الدفؽ الرارجى مف هذ األمالح إلى المنطقة
الساحمية حيث أنه اليكجد تغير ممحكظ بمستكيات الممكحة بكؿ مف هذ المناطؽ كبالتالى اليكجد عالقة
قكية بيف مستكيات الممكحة كمستكيات األمالح المغذية بالمكاقع المرتملة مف الدراسة كرالؿ فترات الدراسة

المرتملة.

 كبالمقارنة بمستكيات الكمكركفيؿوأ ككذلؾ مستكيات النيتركجيف غير العضكل الذائب ) (DINككذلؾ
مستكيات اللكسلكر غير العضكل الذائب ) (DIPكالتى تـ الحصكؿ عميها رالؿ الدراسة الحالية مف الميا

الساحميه لمناطؽ رميجى السكيس كالعقبة كالبحر األحمر بمليالتها مف المناطؽ األررل فقد كجد أف
المستكيات الحالية لكؿ مف هذ المتغيرات كبكؿ مف هذ المناطؽ تقع فى مستكيات المناطؽ المرجعية البعيدة

عف التيلير البشرل كأقؿ بكلير مف المستكيات المرتلعة بمناطؽ المقارنة المرتملة بإستلناف الجزف الشمالى

كرس غارب مف رميل السكيس كالتىإزدادت فيها تمؾ مستكيات عف مليالتها مف المناطؽ ذات المستكيات
أ
المرجعية

مما يشير إلى أف المناطؽ الساحمية لكؿ مف رميجى السكيس كالعقبة كالبحر األحمر مازالت

حالتها البيئية جيدة كبعيدة عف الكفرة الغذائية ) (Eutrophicationنظ ار لقمة تيلير النشاط البشرل عميها.

 6.1الزؤية املستقبلية

 .0تكفيؽ األكضاع البيئية لجميع المكان كالمراسى بجميع ترصصاتها كفقان لنظاـ اإلدارة البيئية.

 .3إعداد نماذج محاكاة لحكادث تمكث البيئة المائية البحرية كالنهرية) بغرض تكقػع حجػـ األضػرار البيئيػة الناتجػة
عنهػا كمػػدل إنتشػػارها كتيليرهػػا عمػػى البيئػػة المحيطػػة ككػذلؾ تقيػػيـ األضػرار كالتعكيضػػات البيئيػػة بكاسػػطة نمػػاذج

رياضية مترصصة.

 .2تحديد مدل إنتشار ممكلات البيئة البحرية كتيليرها عمى البيئة المحيطة.
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الباب الثالث
األرض

الفصل السابع

التنوع البيولوجى

 7.1مقدمت
ِٓ خالي ِٛلؼٙب اٌغغشاف ٝاٌفشيذ اٌز ٜيزٛعؾ أفشيميب ٚآعيب ،رؼذ ِظش ِٛؽٕب يؼُ رٕٛػب ٚاعؼب ِٓ األٔظّخ
اٌجيئيخ ٚاٌؾيبح اٌّبئيخ ٚاٌجشيخ ،ار رّضً اٌفظبئً إٌجبريخ ٚاٌؾيٛأيخ اٌؼذيذح فِ ٝظش وال ِٓ اٌجيئبد
األعزٛائيخ ٚثيئبد اٌجؾش األثيغ اٌّزٛعؾ ٚاٌز ٝيؼٛد ثؼؼٙب اٌِ ٝالييٓ اٌغٕيٓ ،فّظش رزّزغ ثزٕٛع
ثيٌٛٛع ٝفشيذ ِٓ ٔٛػٗ يغ ُٙف ٝاإللزظبد ٚيشل ٝثّغزِ ٜٛؼيشخ اإلٔغبْ.
وّب يغبُ٘ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝف ٝرٛفيش اٌخذِبد اٌزٕظيّيخ ٚخذِبد اٌزّٛيٕيخ ،ؽيش رُ رمذيش رىبٌيف اٌؾّبيخ
اٌطجيؼيخ اٌز ٝرمذِٙب اٌشؼبة اٌّشعبٔيخ ٚأشغبس اٌّبٔغشٚف ثبٌّٕبؽك اٌشبؽئيخ ف ٝاٌجؾش األؽّش ِٓ اٌزآوً
ثٕؾٍِ 08 ٛي ْٛعٕيٗ ِظشٌ ٜىً ويٍِٛزش ِشثغ ثيّٕب لذسد اٌخغبسح اٌغٕٛيخ ٌإللزظبد اٌّظش ٜإٌبرغخ
ػٓ أخفبع أػذاد اٌٍّمؾبد اٌطجيؼيخ ٔزيغخ اعزخذاَ اٌّجيذاد ثميّخ ٍِ 5..1ي ْٛعٕيٗ ِظش.ٜ
ٚػٍ ٝاٌشغُ ِٓ رٍه اٌّىبعت اإللزظبديخ اٌٛاػؾخ ِٓ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ،ٝفبْ رٛعٙبد اٌّئششاد اٌّزبؽخ
رمزشػ أْ ؽبٌخ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝف ٝأخفبع ٚأْ اٌؼغٛؽ اٌز ٝرّبسط ػٍيٙب ف ٝرضايذٚ ،رٌه ػٍ ٝاٌشغُ
ِٓ اٌىضيش ِٓ اٌغٛٙد اٌٛؽٕيخ اٌز ٝرُ ارخبر٘ب ٌٍؾفبظ ػٍ ٝاٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعٚ ٝاإلعزخذاَ اٌّغزذاَ ٌٙب،
ٚيؼبٔ ٝاٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝفِ ٝظش ِٓ ؽبٌخ ِٓ اٌزذ٘ٛس ػٍِ ٝغز ٜٛاألٔظّخ اٌجيئيخٚ ،اٌفظبئًٚ ،األٔٛاع
فؼال ػٓ ؽبٌخ اٌزذ٘ٛس اٌز ٝيؼبِٕٔٙ ٝب اٌزٕٛع اٌٛساص ٝأيؼب٘ٚ ،زٖ اٌخغبئش أّب ٔزغذ ػٓ ِغّٛػخ ِٓ
اٌزٙذيذاد ٚاٌز ٝرؼُ خغبسح ٚرغضإ اٌّٛؽٓ اٌطجيؼٚ ٝاإلعزغالي اٌّفشؽ ٚاإلعزخذاَ غيش اٌّغزذاَ ٌٍّٛاسد
اٌطجيؼيخ ٚاٌزٍٛس ٚأزشبس األٔٛاع اٌغبصيخ ٚاٌزغيش إٌّبخ ،ٝوّب عبّ٘خ ِؾذٚديخ اٌّٛاسد اٌجششيخ ٚاٌّبٌيخ
أيؼب ف ٝخغبسح اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعٚ ،ٝال صاٌذ ٘زٖ اٌؼغٛؽ ف ٝاصديبد رذفؼٙب ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛعٙبد
اإلعزّبػيخ اإللزظبديخٚ ،ػٍ ٝاألخض اٌزضايذ اٌغىبٔٔٚ ٝمض اٌّٛاسد اٌجششيخ ٚاٌّبٌيخ ،ثبإلػبفخ اٌٝ
اٌزٙذيذاد األخش ،ٜفبْ اٌزغيش إٌّبخ ٝعٛف يزغجت ف ٝػٛالت ٚخيّخ ٌٍزٕٛع اٌجيٌٛٛع.ٝ
رزؼذ اٌخغبسح اٌّجبششح ٌٍّٛؽٓ اٌطجيؼ ِٓ ٝأوجش اٌزٙذيذاد اٌز ٝرٛاعٗ األٔظّخ اٌجيئيخ اٌجشيخٚ ،اٌجؾشيخ
ٚاٌشبؽئيخ ،أِب األٔظّخ اٌجيئيخ ف ٝثيئبد اٌّيبٖ اٌؼزثخ رزؤصش ثشىً ؽبد ٔزيغخ رغضإ اٌّٛاؽٓ اٌطجيؼيخ ،ثيّٕب
رزغجت ػٍّيبد اعزظالػ األساػٚ ،ٝاٌزؼّيش ٚاألٔشطخ اٌظٕبػيخ اٌّخزٍفخ ف ٝرذِيش ٚرغييش اٌّٛاؽٓ
اٌطجيؼيخ اٌٙبِخ ِٚب رؼّٗ ِٓ ؽيبح ٔجبريخ ٚؽيٛأيخ.
يغ ُٙاٌشػٚ ٝاٌظيذ اٌغبئشيٓ ف ٝأخفبع اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ،ٝفؤغٍت ػٍّيبد اإلعزغالي ٌٍؾيبح اٌجشيخ فٝ
ِظش ال رؾىّٙب أيخ رٕظيّبدٚ ،يّضً اٌظيذ اٌغبئش خطشا ػٍ ٝأػذاد اٌؾيٛأبد اٌجشيخ ٚأيؼب ػذد ِٓ فظبئً
اٌطيٛس اٌّميّخ ٚاٌّٙبعشحٚ ،رشًّ اٌّغّٛػبد اٌّغزغٍخ ػٍٔ ٝؾ ٛأعبع ٝإٌجبربد اٌطجيخ ٚاٌضذييبد ِٓ
أعً اٌٍؾ ،َٛفؼال ػٓ ِّبسعخ اٌظيذ اٌزشفيٚ ٝٙطيذ اٌطيٛس ِٓ أعً اٌطؼبَٚ ،رغبسح اٌؾيٛأبد ٚطيذ
اٌجشِبئيبد ألغشاع اٌطت اٌزمٍيذٚ ٜاٌطؼبَ.
يزغجت اٌزٍٛس ف ٝؽبٌخ ِٓ اٌزذ٘ٛس ٌٍّٛاؽٓ اٌٙبِخ ٚخغبسح األٔٛاعٚ ،أؽذ أل ٜٛاألِضٍخ ػٍ ٝرٌه ِٕبؽك
اٌذٌزب اٌشؽجخ ،ؽيش أْ اعبءح اعزخذاَ اٌّجيذاد ٚاإلفشاؽ ف ٝاعزخذاِٙب يزغجت ثشىً ِجبشش ف ٝخغبسح
األٔٛاع إٌبدسحٚ ،رشًّ ٘زٖ اٌّجيذاد رٍه اٌز ٝيزُ اعزخذاِٙب وٍمبؽبد ٚػٛاًِ رؾىُ ثيٌٛٛعيخ ؽجيؼيخ.
رّضً األٔٛاع اٌغبصيخ خطشا ٚرٙذيذا وجيشا ٌىبفخ أٔٛاع األٔظّخ اٌجيئيخ ٚاٌفظبئً اٌؾيٛأيخ فِ ٝظشٚ ،ال رضاي
اٌّؼٍِٛبد اٌّزبؽخ ؽبٌيب ػٓ اٌفظبئً ٚاألٔٛاع اٌغبصيخ فِ ٝظش غيش وبفيخ ٚاْ ٚعذد ف ٝٙغيش ِزبؽخ
اإلعزخذاَ فٛسا ،وّب أْ اٌغٛٙد اٌّجزٌٚخ ٌٍزؾىُ ف ٝاألٔٛاع اٌغبصيخ أ ٚاٌمؼبء ػٍيٙب ِٕٚغ ٚعٛد أٔٛاع
غبصيخ عذيذح ال رضاي ِؾذٚدح ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ ؽميمخ أْ األٔٛاع اٌغبصيخ رّضً خطشا ؽميميب ػٍ ٝاألٔظّخ اٌجيئيخ
اٌّظشيخٚ ،ػٍ ٝاإللزظبد ٚطؾخ اإلٔغبْ.
اْ ِىبفؾخ األٔٛاع اٌغبصيخ يزطٍت صيبدح اإلِىبٔيبد اٌؾبٌيخ ٌٍذٌٚخ ِٓ ؽيش اٌّٛاسد اٌجششيخ ٚاٌّبٌيخ ٚاٌفٕيخ
اٌالصِخ ،ار يزطٍت األِش ِغبّ٘خ ِٚشبسوخ وبفخ اٌغٙبد اٌّؼٕيخ.
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يزغجت اٌزغيش إٌّبخ ٝف ٝرفبلُ اٌؼذيذ ِٓ اٌّخبؽش اٌّزؼٍمخ ثبٌؼغٛؽ اٌّزوٛسح أػالٖ ٚرمًٍ ِٓ اإلخزيبساد
اٌّزبؽخ ٌألفشاد ٚطٕبع اٌغيبعخٚ ،يزطٍت األِش اعشاء رمييّبد ٔظبِيخ ٚوّيخ ٌزؾذيذ ويفيخ ِٚذ ٜرؤصيش
اٌزغيشاد اٌطبسئخ ػٍ ٝاٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝف ٝرٛفيش خذِبد إٌظُ اٌجيئيخ.
يؼبٔ ٝاٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝأيؼب ِٓ رذ٘ٛس األٔٛاعٚ ،ال رضاي راد اٌزٙذيذاد اٌز ٝرّذ ِالؽظزٙب ػٍِ ٝغزٜٛ
إٌظبَ اٌجيئ ٝرّضً خطشا ػٍيٙب ،أال  ٝ٘ٚرذِيش اٌجيئبد  ،اإلعزخذاَ غيش اٌّغزذاَ ٌٍّٛاسد اٌطجيؼيخ ،اٌزٍٛس،
األٔٛاع اٌغبصيخ ٚاإلعزغالي اٌّفشؽٚ ،رُ رمييُ اٌمٍيً ِٓ ِغّٛػبد اٌزظٕيفبد أ ٚاألٔٛاع اٌّٛعٛدح فِ ٝظش
ٚرٌه ٌزؾذيذ ؽبٌخ اٌؾفبظ ػٍيٙب ،وّب أْ رٛصيغ األٔٛاع اٌّٙذدح ف ٝثيئبد اٌّيبٖ اٌؼزثخ فِ ٝظش غيش ِؼشٚف
رمشيجبٌٚ ،ىٓ ػٍّيبد اٌزمييُ اإللٍيّيخ ِٓ ؽٛع اٌجؾش األثيغ اٌّزٛعؾ رٛػؼ أْ أٔٛاع اٌّيبٖ اٌؼزثخ ثشىً
ػبَ رٛاعٗ خطش اإلٔمشاع أوضش ِٓ األٔٛاع اٌجشيخ.
ثؾٍٛي ٔٙبيخ اٌؼبَ  385.رُ رمييُ (ٛٔ ).63ع ِٓ أطً أوضش ِٓ  33أٌف ٔٛع فِ ٝظش ٚرزٛفش ثيبٔبد
اٌؾفبظ ػٍ ٝاألٔٛاع فمؾ ٌّغّٛػبد اٌزظٕيفبد اٌزبٌيخ :اٌضذييبد (ٛٔ )555ع ٚاٌؾششاد (اٌفشاشبد ثشىً
أعبعٛٔ )6.( ٝع ٚاٌيؼغٛثيبد (ٛٔ )38ع ٚاٌطيٛس (ٛٔ )3.ع  ٝ٘ٚاٌجيبٔبد اٌز ٝرشيش اٌ ٝرضايذ خطش
اإلٔمشاعٚ ،يزطٍت األِش اٌ ٝثزي ِغٛٙداد وجيشح ف ٝػٍّيخ رمييُ ِغّٛػبد األطٕبف ٚاألٔٛاع اٌز ٌُ ٝيزُ
رمييّٙب ثؼذ ٚرٌه ٌزؾذيذ ؽبٌخ اٌؾفبظ ػٍيٙب ٚرشًّ ػٍّيخ اٌزمييُ اٌزٕٛع اٌٛساصٌٍّ ٝؾبطيً ٚاٌّٛاسد
اٌٛساصيخ اٌؾيٛأيخ.
ِٓ ثيٓ (ٛٔ ).63ع خؼغ ٌٍزمييُ فبْ ٔغجخ ٛٔ )513( %35ع رؼذ ِٓ األٔٛاع اٌّٙذدح ثبإلٔمشاع ػٍٝ
اٌشغُ ِٓ رجبيٓ رٌه ثيٓ ِغّٛػبد األطٕبف  ِٓٚثيٓ ِغّٛػبد اٌضذييبد ٚاٌؾششاد ٚإٌجبربد اٌّخزبسح
فبْ ِب ثيٓ ٔغجخ  %31اٌ٘ ِٓ %78ٝزٖ األٔٛاع رٛاعٗ خطش اإلٔمشاع ٚرٛاعٗ ِغّٛػخ إٌجبربد اٌطجيخ
ٚاٌؼطشيخ خطش اإلٔمشاع األوجش.
ػٍ ٝاٌغبٔت اآلخش فبْ ِؼذالد خغبسح األٔظّخ اٌجيئيخ ٚاٌزٕٛع اٌٛساص ٝغيش ِؼشٚفخ رمشيجب فؼال ػٓ
ِؾذٚديخ اٌغٛٙد اٌّجزٌٚخ ٚأؽذ األِضٍخ اٌٛاػؾخ ػٍ ٝخغبسح اٌزٕٛع اٌٛساص ٝفِ ٝظش ٘ ٝخغبسح اٌزٕٛع
اٌٛساصٌٍ ٝمطٓ ِٕز خّغيٕبد اٌمشْ اٌؼششيٓ ثبإلػبفخ اٌ ٝخغبسح اٌزٕٛع اٌٛساص ٝف ٝاألٔظّخ اٌجيئيخ
اٌطجيؼيخ ٚف ٝأٔظّخ اٌّؾبطيً ٚأزبط اٌّبشيخ ٚيشعغ رٌه ثشىً عضئ ٝاٌ ٝوضبفخ اإلٔزبط ٚثشىً عضئ ٝاٌٝ
٘غش إٌّبؽك اٌشيفيخ ٚاٌزٛعٗ اٌ ٝاٌّذْ اٌىجشٚ ٜإٌّبؽك اٌّزّذٔخ ٚيّىٓ أْ يىٌٍ ْٛخغبسح اٌّغزّشح
ٌٍزٕٛع اٌغيٌٕ ٝزٍه اٌّؾبطيً ٚاٌّبشيخ ِزؼّٕبد وجيشح ػٍ ٝاألِٓ اٌغزائٚ .ٝػٍٔ ٝؾِ ٛغزّش رؼزّذ ِظش
ػٍ ٝأسثؼخ ِؾبطيً (اٌمّؼ ،اٌزسح ،األسص ،اٌجطبؽظ) ثٕغجخ  ِٓ 53ٚ ، %18اٌؾيٛأبد  ٚاٌطيٛس ثٕغجخ
 ِٓ %08اٌجشٚريٕبد اٌؾيٛأيخ.
ٚرزٕٛع اإلعزغبثبد اٌٛؽٕيخ ٌٍخغبسح اٌّغزّشح ف ٝاٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعٚ ٝرزُ ِٛاعٙخ فمذ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعٝ
ِٓ خالي ػذد ِٓ األٔشطخ راد اٌذسعبد اٌّزفبٚرخ ِٓ إٌغبػ ٚيزُ رؾميك ثؼغ ِٓ اٌذسعبد اٌّزٕٛػخ ِٓ
إٌغبػ ِغ دػُ رخطيطبد اعزشاريغيخ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌٛؽٕٚ ٝخطخ اٌؼًّ ٚاإلرفبلبد اإللٍيّيخ ٚاٌذٌٚيخ
إٌّبعجخ ٌٍزؼبٚ ْٚاٌزششيغ اٌٛؽٕٚ ٝاٌذػُ اٌّئعغ ِٓ ٝأعً ؽّبيخ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌز ٝرؼزّذ ػٍٝ
اٌّغبؽخ اٌّؾّيخ ٚاٌّؾبفظخ اٌجيئيخ اٌز ٝرؼزّذ ػٍ ٝاٌّىبْ اٌزشثيخ ٚاٌضساػخ ٚاإلعزظالػ ٚاداسح األٔٛاع
اٌغبصيخ ٚاداسح رغبسح اٌؾيبح اٌجشيخ ٚاعزخذاِٙب ٚاٌضساػخ اٌّغزذاِخ ٚاٌذػُ ِٓ اٌّغزّغ اٌّؾٍٚ ٝاٌذخٛي
إٌّزظُ ٌألٔٛاع ٚاإلعزفبدح ِٓ اعزخذاَ اٌّٛاسد اٌغيٕيخ ٚاٌّؼبسف اٌزمٍيذيخ اٌّشزشوخ ِّب يؼضص ليّخ
اٌزٕٛع ٚاٌّؼشفخ اٌزمٍيذيخ ٚاداسح آصبس اٌزغيش إٌّبخ ٝاٌخبطخ ثبٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ِٓ ٝخالي اٌزخفيف ٚاٌزٙيئخ
ٚاإلرظبي ٚاٌزؼٍيُ ٚاٌٛػ ٝاٌجيئ. ٝ
ٌمذ أػذد ِظش اعزشاريغيخ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌٛؽٕيخ ٚخطخ اٌؼًّ ( )NBSAPف ٝػبَ  5000فيّب ثيٓ
األػٛاَ ِٓ  5000اٌ ِٓ 3857 ٝخالي اٌؼٍّيبد اإلعزشبسيخ ؽيش ٚػؼذ عزخ أ٘ذاف سئيغيخ ٚخطخ ػًّ
ٚؽٕيخ رزؤٌف ِٓ أؽذ ػشش ثشٔبِظ ٌزذػيُ اٌجؾٛس اٌؼٍّيخ ٚثشاِظ اٌشطذ اٌجيئ.ٝ
ٚيزُ رٕفيز األ٘ذاف ٚاٌجشاِظ األعبعيخ إلعزشاريغيخ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعٚ ٝخطخ اٌؼًّ ()3857 -5000
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ٚأ٘ذاف (ارفبليخ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع CBD )ٝػبَ ِ 3858غ اٌزمذَ اٌّ ُٙف ٝػذد ِٓ إٌّبؽك ػٍ ٝعجيً
اٌّضبي رٍه اٌّزظٍخ ثبٔشبء ٚاداسح اٌّؾّيبد اٌطجيؼيخ ٚاٌزمذَ اٌّؾذٚد ف ٝاٌىضيش ِٓ إٌٛاؽ ٝاألخشٜ
(ثبألخض اإل٘زّبِبد اٌخبطخ ثبٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعٚ ٝاألٌٛٚيبد دِظ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝػّٓ اٌخطؾ ٚاٌجشاِظ
اإلعزّبػيخ اإللزظبديخ اٌّظشيخ)ٌ .مذ رُ رؾميك ِؼظُ إٌزبئظ اٌّّٙخ ف ٝرطٛيش اٌزششيؼبد اٌز ٝرٕظُ اٌىضيش
ِٓ أّٔبؽ اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعٚ ٝثٕبء ٚرطٛيش شجىخ ػًّ اٌّؾّيبد اٌطجيؼيخ ٚثٕبء (لطبع
ؽّبيخ اٌطجيؼخ)  NCSؽيش يى ْٛاٌٙيىً اٌّئعغ ٝاٌّغئٚي ػٓ رٕبعك أعٕذح اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝف ٝاألِخ
ػٍٚ ٝعٗ اٌؼّٚ َٛاداسح (اٌّؾّيبد اٌطجيؼيخ) ٚسفغ اٌٛػ ٝاٌؼبَ ػٍٚ ٝعٗ اٌخظٛص ٚلذ أػف ٝرٕفيز
اإلرفبليخ ٚ( NBSAPاإلعزشاريغيخ اٌٛؽٕيخ ٌٍزٕٛع اٌجيٌٛٛع )ٝػٍ ٝثؼغ اٌشإ ٜاٌميّخ ِٓ أعً ِظش،
ٚيؾظ ٝدٚس اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝف ٝرٛفيش إٌّزغبد ٚاٌخذِبد ف ٝإٌظبَ اٌجيئ ٝاإل٘زّبَ اٌٛاعت فِ ٝظش
ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ اٌزؼشف ػٍ ٝاٌميُ اإللزظبديخ ٌّٕزغبد ٚخذِبد اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌز ٝرى ْٛعذيذح ػٍٔ ٝؾٛ
ٔغج.ٝ
ٚلذ وبٔذ اٌّؾّيبد ٘ ٝاألداح األوضش أّ٘يخ ٚفبػٍيخ ٌٍّؾبفظخ ػٍ ٝرٕٛػٙب اٌؾيِّ ٜٛب يّٕغ اٌخغبسح
اٌّؾزٍّخ ٌألٔٛاع ٚاٌّٛاؽٓ ٚأيؼب اصجبد اٌزضاِبرٙب اٌذٌٚيخٚ .ثؾٍٛي ػبَ  385.لذ أػٍٕذ ِظش ِٕ .8طمخ
ِؾّيخ رغط ٝأوضش ِٓ  536أٌف ويٍِ ٛزش ِشثغ أ ٚؽٛاٌ ِٓ %53.6 ٝاعّبٌِ ٝغبؽخ ِظشِٚ .غ رٌه ال
رٍج ٝاٌزغطيخ ٘ذف آيش٘(3838CBD ٝذف آيش :55 ٝػٍ ٝاأللً  ِٓ %57إٌّبؽك األسػيخ%58ٚ ،
ِٓ إٌّبؽك اٌشبؽئيخ ٚاٌجؾشيخ)ٚ .ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ اٌغٛٙد اٌّزؼذدح اٌمبئّخ ف ٝالبِخ شجىخ اٌّؾّيبد ٚ
رؾذيذ اٌّشىالد ٚاٌّخبؽش اٌمبئّخ وبٌؼًّ ػٍ ٝػٛدح اٌجبؽضيٓ اٌّشثيٓ ٌٍؼًّ ثبٌّؾّيبد رمييُ ِؼذالد اآلداء
ثبٌّؾّيبد ٌٍؾفبظ ػٍ ٝاألٔٛاع اٌٙبِخٕ٘ٚ .بن ؽبعخ ٌزمييُ اوزّبي اٌزغطيخ ٚؽبٌخ شجىخ اٌؼًّ ف ٝإٌّطمخ
اٌّؾّيخ اٌمبئّخ ٚاٌزؼشف ػٍ ٝاٌّٛالغ اإلػبفيخ اٌز ٝرٛفش اإلعٙبِبد اٌٙبِخ ٚرّضيً وبفخ اٌجيئبد ف ٝشجىخ
اٌّؾّيبد اٌطجيؼيخ.
ٚف ٝخبسط اٌّؾّيبد رُ رٕفيز أٔشطخ ِؾذٚدح ٌٍّؾبفظخ ػٍ ٝاألٔٛاع خبسط اٌّٛالغ ثبٌٕغجخ اٌ ٝاٌّٛاسد
اٌغيٕيخ اٌّزؼٍمخ ثبٌغزاء ٚاٌضساػخ ٚثبٌٕغجخ ٌألٔٛاع اٌؾيٛأيخ ٚإٌجبريخ ٚلذ رُ أيؼب رٕفيز اٌغٛٙد اٌّؾذٚدح
ِٓ أعً اػبدح رؤ٘يً ثؼغ ِٓ األٔٛاع إٌجبريخ اٌّزٛؽٕخ ٌضيبدح أػذاد٘ب فِٛ ٝاؽٕٙب اٌطجيؼيخ ِٓ أعً
ؽّبيزٙب ِٓ اإلٔمشاع.
غيبة اآلٌيبد اٌمبٔٔٛيخ ٚاإلداسيخ ِٓ أعً رٕفيز ثشٚرٛوٛي وبسؽبعٕخ ؽٛي األِبْ اٌؾي ٛ٘ ٜٛاٌّشعؼيخ
األعبعيخ رغبٖ ؽّبيخ طؾخ األٔغبْ ٚاٌجيئخ ِٓ خالي رطجيك ِفب٘يُ اٌغالِخ األؽيبئيخ ِٓ خالي رٕظيُ رذاٚي
إٌّزغبد اٌّؾٛسح ٚساصيب ػجش ٌٍؾذٚد  ِٓٚ GMOsاٌّؤِٛي أْ رزُ اٌّٛافمخ ػٍ ٝلبٔ ْٛاٌغالِخ األؽيبئيخ
اٌٛؽٕ ِٓ ٝلجً اٌؾىِٛخ اٌّظشيخ ف ٝألشة ٚلذ.
 ِٓٚاٌؼٛاًِ األعبعيخ اٌز ٝرئصش ػٍ ٝرٕفيز ِظش ٌإلعزشاريغيخ اٌٛؽٕيخ ٌٍزٕٛع اٌجيٌٛٛعٚ ٝرؾميك األ٘ذاف
اٌؼبٌّيخ ( CBDأ٘ذاف أيزش ٝإلرفبليخ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعٚ )ٝاٌز ٝرشًّ ٔمض اٌّٛاسد اٌّبٌيخ ٚاٌجششيخ
ٚاٌزٕغيك ثيٓ اٌٛوبالد اٌؾىِٛيخ ٚاٌزٕفيز اٌؼؼيف ٌٍمٛأيٓ اٌجيئيخ ٚعيبعبرٙب ٚاٌؼًّ ػٍ ٝدِظ ثشاِظ
اٌزٕٛع اٌؾي ٜٛداخً اٌمطبػبد األخشٕ٘ٚ ٜبن دٌيً ِؾذٚد ػٍ ٝاإل٘زّبِبد اٌخبطخ ثبٔؼىبط اٌزٕٛع
اٌجيٌٛٛع ٝثطشيمخ عبدح ف ٝاٌغيبعبد ٚاٌزششيؼبد ٚاٌمٛأيٓ اٌز ٝرؾىُ أوضش اٌمطبػبد اٌزّٕٛيخ ف ٝاٌذٌٚخ.
ٚػٍ ٝػٛء اإلٌزضاَ اٌّظش ِٓ ٜأعً رؾميك األ٘ذاف اٌؼبِخ ِٓ أ٘ذاف األٌفيخ ( )MDGsثؾٍٛي  3851رُ
أشبء اٌؼذيذ ِٓ اٌٍغبْ اٌٛؽٕيخ (اٌزّٕيخ اٌّغزذاِخ ٚاإلداسح اٌّزىبٍِخ ٌٍّٕبؽك اٌشبؽئيخ ٚاٌزغيش إٌّبخٝ
ٚاألساػ ٝاٌشؽجخ ٚاٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعٌ ٝزؾميك اٌزغبٔظ ثيٓ اٌغيبعبد ٚاإلعزشاريغيبد ٚخطؾ اٌؼًّ اٌٛؽٕيخ
ٌٍزّٕيخ ػٓ ؽشيك رٕفيز اٌّئششاد إٌٛػيخ ٌزؾذيذ وفبءح اٌزٕفيز ف ٝاٌّغبالد اٌّخزٍفخ ِضً اإلعزذاِخ اٌجيئيخ
ٚخفغ ِؼذي اٌفمش ٚرذػيُ اٌّشأح ٚرؾغيٓ عٛدح اٌظؾخ ٚاٌزؼٍيُٚ .لذ أػذد ِظش اٌىضيش ِٓ اإلعزشاريغيبد
ٚاٌجشاِظ اٌّزخظظخ اٌز ٝرٛعٗ اٌ ٝاٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌجيئيخ ٌألساػ ٝاٌشؽجخ ف ٝػبَ ٚ ،3881اٌغيبؽخ
اٌجيئيخ ف ٝػبَ ٚ 3886اٌّؾبفظخ ػٍ ٝإٌجبربد اٌطجيخ ف ٝػبَ ٚ .3887يزُ اوّبي رؾميك أ٘ذاف اآلٌفيخ
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( )MDGsف ٝخطخ اٌزّٕيخ اٌٛؽٕيخ ( )3855-3880ثّٛعت اٌّغبؽبد األعبعيخ رؾذ سػبيخ اٌغٙبد
اٌّخزٍفخ ٘ٚزا يٛػؼ اإلٌزضاَ اٌؾىٌ ِٝٛزؾميك أ٘ذاف اآلٌفيخ (.)MDGs
ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ صيبدح عٛٙد اٌؾفبظ ػٍ ٝاٌجيئخ ٚاٌّٛاسد اٌطجيؼيخ ػٍٔ ٝؾٚ ٛاػؼ ػٓ ؽشيك اٌزٛعغ ِٓ لجً
ف ٝشجىخ اٌّؾّيبد اٌطجيؼيخ ٚاإلعزضّبس اٌغ٘ٛش ٜف ٝاٌّشبسيغ اٌز ٝرشوض ػٍ ٝاٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝفٝ
ِظش ،ؽيش ٌُ رؾمك دٚي اٌؼبٌُ  ِٓٚػّٕٙب ِظش اٌٙذف اٌؼبٌٌٍّ ٝزٕٛع اٌجيٌٛٛعٌ ٝؼبَ ( 3858خمغ
اٌفمذ ف ٝاٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعٚ .)ٝلذ وبٔذ إٌغبؽبد ػٍٔ ٝؾ ٛأعبع ٝػٍ ٝاٌّذ ٜاٌمظيش ٚاٌّزٛعؾ ػجبسح ػٓ
أغبصاد ػبِخ ِغ األصش اٌّؾذٚد ػٍ ٝاٌؼٍّيبد راد اٌّغز ٜٛاٌغيبعٚ ٝاألعجبة األعبعيخ ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ
اٌغٛٙد اٌّزؼذدح ٚثبٌزؾذيذ رٍه اٌز ٝرخشط ػٓ إٌّبؽك اٌجيئيخ ٚف ٝاٌمطبػبد اإللزظبديخ األعبعيخ ٚلذ رُ
أٙبء أٚػذَ رٕفيز اٌىضيش ِٓ اٌغيبعبد ٚاٌخطؾ ثغجت ٔمض وً ِٓ اٌّظبدس اٌّبٌيخ ٚاٌجششيخ ٚلذ أصشد
اٌظؼٛثبد اٌّبٌيخ ٌٍؾىِٛخ خالي اٌغٕٛاد اٌمٍيٍخ األخيشح ػٍ ٝرٛفيش اٌّٛاسد ٕ٘ٚبن اٌىضيش ِٓ إٌّبؽك اٌزٝ
رؾزبط اٌزؾغيٓ ٚاٌزفؼيً ػٍٔ ٝؾ ٛخبص ف ٝػٛء اٌزٕغيك ٚاٌزؼب ْٚثيٓ اٌغٙبد اٌؾىِٛيخ ٚدِظ ليّخ
اٌزٕٛع اٌؾيٚ ٜٛاألساػ ٝاٌشؽجخ ٚاداسح اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعٌ ٝألساػ ٝاٌشبؽئيخ ٚاٌجؾشيخ ٚإٌّبؽك اٌغبفخ
ٚاألٔٛاع اٌغشيجخ ٚاألِبْ اٌؾيٚ ٜٛاٌّشبسوخ ف ٝإٌّبفغ.
يغت رطجيك اٌمٛأيٓ ٚاٌزؼٍيّبد اٌجيئيخ اٌخبطخ ثبعزخذاِبد األساػٚ ٝأٔشطخ اٌزّٕيخ اٌّخزٍفخ ٌٍؾفبظ ػٍٝ
صشٚاد ِظش اٌطجيؼيخ ٚاٌؼًّ ػٍ ٝرمٍيً اٌفمذ ف ٝاٌجيئبد ٚاألٔٛاع ؽفبظبػٍ ٝاٌّٛاسد اٌطجيؼيخ ٚاٌزٕٛع
اٌجيٌٛٛع.)ٝ

 7.1التنىع البيىلىجً فً مصر

رمغ ِقش عغشافيب فِٛ ٝلغ ِّيض ٚفشيذ ثيٓ أفشيميب ٚآعيب ٚاٌمشيت ِٓ أٚسٚثب ػٍ ٝهٛي ؽبهئ اٌجؾش
اٌّزٛعو ف ٝاٌؾّبي ( 979ويٍِٛزش ِشثغ) ٚاٌجؾش األؽّش ف ٝاٌؾشق ( 0099ويٍِٛزش) ٚرغط ٝاٌذٌٚخ ِغبؽخ
ِب يمشة ِٓ ٚاؽذ ٍِي ْٛويٍِٛزش ِشثغ ٚيّىٓ رمغيّٙب ئٌ ٝأسثؼخ ِٓ إٌّبهك اٌغغشافيخ (ٚاد ٜإٌيً ،دٌزب
إٌيً ،اٌقؾشاء اٌغشثيخ ،اٌقؾشاء اٌؾشليخ ٚعيٕبء)ٚ .يّىٓ أينب رمغيُ اٌجالد ئٌ ٝأسثؼخ ِٕبهك ِٕبخيخٝ٘ٚ :
اٌقؾشاء اٌؾشليخ ٚاٌز ٝرى ْٛثٛس( لبؽٍخ) ثؾىً ػبٌِ ٝغ ؽٍٛي اٌؾزبء اٌشهت ٚاٌقيف اٌؾبس ٚػٍٔ ٝبدس
ِٓ ٘طٛي األِطبسِٕٚ ،طمخ عيٕبء اٌغٕٛثيخ اٌز ٝرى ْٛأينب (لبؽٍخ  /عبفخ) ثؾىً ػبٌِ ٝغ ؽزبء ثبسد
ٚاٌقيف اٌؾبس ٚألً ِٓ ٌ ٍُِ 09ىً عٕخ ِٓ ٘طٛي األِطبسٚ ،اٌؾضاَ اٌؾبهئ ػٍ ٝهٛي اٌجؾش اٌّزٛعو،
ٚاٌؾضاَ اٌؾجٗ ؽبهئ ٚاألسام ٝاٌشهجخ (ٚاد ٜإٌيً ،دٌزب إٌيً).
ٚرىِ ْٛقش ٘ ٝإٌمطخ األعبعيخ إلٌزمبء اٌؼٕبفش اٌؾيٛيخ ٚاٌز ٝرٕزّ ٝئٌ ٝأسثؼخ ِٓ إٌّبهك اٌغغشافيخ:
ِٕطمخ اٌزؾٛي اإللٍيّ ٝف ٝاٌجؾش اٌّزٛعو – اٌقؾشاء ٚاٌز ٝرؾغً ِٕطمخ فغيشح ػٍ ٝهٛي ؽبهئ اٌجؾش،
إٌّطمخ اإللٍيّيخ ف ٝفؾشاء اٌغٕذيبْ ٚاٌز ٝرنُ اٌقؾشاء اٌىجيشح اٌز ٝرؾغً اٌغضء األوجش ِٓ ِقش ،إٌظبَ
اٌجيئ ٝااليشأ -ٛريشأيبْ (ٚ )ITاٌز ٝرؾغً ِٕطمخ فغيشح فِ ٝشرفؼبد عيٕبء ٚثؼل إٌّبهك اٌّزبخّخ فٝ
اٌقؾشاء اٌؾشليخ (ػٍ ٝعجيً اٌّضبي عجبي اٌغالٌخ)ٚ ،إٌّطمخ اٌغبؽٍيخ ٚاٌز ٝرؾًّ ِٕطمخ عجبي ػٍجخ فٝ
اٌغٕٛة اٌؾشلٌّ ٝقش (خشيطخ .)0-7
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رغط ٝاألسام ٝاٌجٛس ِغبؽخ ِ ِٓ %99غبؽخ ِقش ِٚب يزجم % 8 ٝيّضً األسام ٝاٌّغزقٍؾخ اٌز ٝيزُ
ؽقش٘ب فٚ ٝاد ٜإٌيًٚ ،دٌزب إٌيً ٚثنؼخ ٚاؽبد ِزٕبصشح ف ٝاٌقؾشاء اٌغشثيخ.
يؼذ رٛصيغ عىبْ ِقش ػٍٔ ٝؾ ٛغيش ِزغب ٜٚؽيش يؼيؼ ؽٛاٌ ِٓ %99 ٝاٌّقشييٓ ػٍ ٝألً ِٓ %4
ِٓ األسام.ٝ
ٌّٚقش ٔطبق ؽي ٜٛصشِٛ ٝ٘ٚ ٜهٓ ٌٕطبق ٚاعغ ِٓ اٌجيئبد راد إٌّبخبد اٌّقغشح ػٍ ٝعجيً اٌّضبي
أؽغبس اٌّبٔغشٚف ،اٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ ،اٌغجبي ،اٌىضجبْ اٌشٍِيخ ،اٌٛاؽبد ،األٚديخ اٌز ٝرؾز ٜٛػٍ ٝاٌىضيش ِٓ
األٔٛاع إٌجبريخ ٚاٌؾيٛأيخ ٚاٌّغّٛػبد اٌز ٝرّضً اٌجيئيخ األعزٛائيخ ٚاٌجؾش ِزٛعطيخ ٚاٌجؼل ِٕٙب يشعغ ئٌٝ
ِالييٓ اٌغٕيٓ ػٍ ٝعجيً اٌّضبي ٘يبوً اٌؾيزبْ ف ٝاٌقؾشاء اٌغشثيخ ِٛلغ اٌزشاس اٌؼبٌّ ٝاٌطجيؼى ٝفِ ٝؾّيخ
ٚاد ٜاٌشيبْ ف ٝؽيٓ رّضً اٌّٛالغ األخش ٜاٌؼقش اٌؾغشِٕٚ ٜز ؽٛاٌ09999 ٝعٕخ ٚرّضً ثؼل أٔٛاع
اٌؾيٛأبد ٚإٌجبربد ثمبيب ِّٔ ٛضد٘ش ف ٝاٌفزشاد اٌمذيّخ ؽيش رى ْٛاٌجيئخ اٌّؾيطخ ألً ؽذح .فٕٙبن ػذد ِؾذٚد
ِٓ رٍه األٔٛاع يظً فِٛ ٝالؼٙب اٌطجيؼيخ ٚػٍ ٝعجيً اٌّضبي رزٛاعذ أػذاد لٍيٍخ ِٓ أؽغبس اٌؼشػش ف ٝاٌمٍيً ِٓ
اٌّٛالغ اٌغٍٙيخ ف ٝؽّبي عيٕبء (عجً اٌّغبسح ،عجً ٌجٕ ،ٝعجً اٌؾالي) ٚػٍٔ ٝؾِ ٛؾبثٗ يّىٓ ئيغبد اٌمٍيً ِٓ
أٔٛاع اٌفٛٙد فِٕ ٝخفل اٌمطبسح ف ٝاٌقؾشاء اٌغشثيخ ٚاٌز ٝرؼزجش ػٍ ٝؽبفخ اإلٔمشاك.
ٚثّقطٍؾبد اٌّٛاهٓ اإلعزٛائيخ يّىٓ رقٕيف ِقش داخً أصٕيٓ فمو ِٓ اٌّٛاهٓ اٌىجش ٜألفشيميب األسامٝ
اٌضساػيخ إٌيٍيخ ٚاٌقؾشاٚيخ ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ اإلمبفخ اٌىجيشح ِٓ عبٔت اٌجؾش ٚػٍ٘ ٝزا يى ْٛاٌزٕٛع
اإلعزيطبٔ ٝاإلعزٛائِٕ ٝخفل ػٍٔ ٝؾ ٛوٍٚ ٝرى ْٛاٌّٛاهٓ اٌز ٝرّزٍه رٕٛع ف ٝاألٔٛاع إٌجبريخ ٚاٌض٘شيخ
ػٍ ٝإٌؾ ٛاألوجش اٌّٛالغ راد األّ٘يخ ف ٝاٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝفِ ٝقش ػٍٔ ٝؾ ٝ٘ ُِٙ ٛاٌغجبي اٌّٛعٛدح فٝ
عٕٛة عيٕبء ٚاٌقؾشاء اٌؾشليخ – عجً ػٍجخ ٚإٌّبهك اٌغبؽٍيخ غشث ٝاإلعىٕذسيخ ػٍ(ٝعبؽً) اٌجؾش
اٌّزٛعو ٚ .يٕزظ رشاوُ اٌؾجٛسح اٌّبئيخ ٚاؽبد اٌنجبة ف ٝعجً ػٍجخ اٌّضبي اٌّقش ٜألؽذ اٌجيئبد اٌّٙذدح
ثخطش اإلٔمشاك ٚفمب ٌٍقٕذٚق اٌؼبٌٌٍّ ٝؾيبح اٌجشيخ (ٚ )WWFاٌغبثبد اٌخؾجيخ اٌنجبثيخ ٚثبإلمبفخ ئٌ ٝرٌه
يىٙٔ ْٛش إٌيً ٔفغٗ ٚثؾيشاد اٌذٌزب ٚاٌجؾش اٌّزٛعو ٘ ٝاٌذاػُ ٌؼذد ِٓ األٔٛاع اٌّّٙخ.
اٌّٛاهٓ اٌجؾشيخ ٚاٌؾبهئيخ (رشرجو ثّٕبهك) اٌجؾش اٌّزٛعو ٚاٌجؾش األؽّش ٚيغزفيذ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌجؾشٜ
فِ ٝقش ِٓ اٌؾقٛي ػٍّٔ ٝطيٓ ِغزمٍيٓ ػٍٔ ٝؾ ٛربَ ّ٘ٚب اٌجؾش األؽّش ٚاٌّزٛعوٚ .رى ْٛاألٔٛاع إٌجبريخ
ف ٝاٌجؾش اٌّزٛعو ِؼزذٌخ ِٚزؾبسوخ ِغ ِؼظُ اٌذٚي ف ٝرٍه إٌّطمخ ٚرى ْٛاألٔٛاع ف ٝاٌجؾش األؽّش ٚاٌجؾش
اٌّزٛعو ِزؾبسوخ ِغ اٌذٚي اٌّزبخّخ ٚرى ْٛاألٔٛاع اٌّزٛهٕخ لبفشح ػٍٔ ٝؾ ٛوجيش أ ٚوبًِ ِؾذٚدح
ثبٌّٛاهٓ ف ٝاٌجؾش األؽّش ؽيش يىٌّ ْٛقش اٌّٛاهٓ األوضش ف ٝاٌؾّبي ِٓ اٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ ٚأؽغبس
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اٌّبٔغشٚف رى ْٛأوضش أّ٘يخ ٌٍؾذ ِٓ ؽذٚس اٌزغيشاد إٌّبخيخ ٚرى ْٛاٌّيبٖ اٌنؾٍخ ف ٝخٍيظ اٌغٛيظ ِٓ
إٌّبهك اٌّّٙخ ثبٌٕغجخ ئٌ ٝاٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌجؾشٚ ٜاٌزٕبلل ِغ األػّبق اٌىجيشح  /اٌغؾيمخ ف ٝخٍيظ اٌؼمجخ
ٚاٌز ٝرخٍك ِغّٛػخ ِّٙخ عذا ِٓ اٌّٛاهٓ.
ٚوً ِٓ رٍه اٌّٛاهٓ ٌذيٙب ِغّٛػخ ِٓ إٌجبربد اٌفشيذح ٚأوضش ِٓ  99أٌف ٔٛع ِٓ إٌجبربد ٚاٌؾيٛأبد اٌزٝ
رُ رؼشيفٙب ف ٝاألٔظّخ اٌجيئيخ ٚاٌىضيش ِٕٙب يظً ِٛمغ ٌٍجؾش اإلمبفٚ ٝرٍه األٔٛاع رزشاٚػ ِٓ األٔٛاع
اٌّؼشٚفخ ِٓ إٌجبربد ،اٌضذييبد ،اٌضٚاؽف ،اٌجشِبئيبد ،األعّبن ،اٌطيٛس ئٌ ٝاأللً سؤيخ ٌٚىٓ ثبإل٘زّبَ
اٌّزىبفئ ِغ اٌفمبسيبد اٌّبئيخ ٚاإلعزٛائيخ ،اٌفطشيبد ،اٌجىزشيبٚ .رىِ ْٛغزٛيبد اٌّزٛهٕخ ِشرفؼخ ػٍٔ ٝؾٛ
ِؼمٛي وٕزيغخ ٌغفبف اٌؾّبي األفشيم ٝخالي  0999عٕخ األخيشح ٚاٌز ٝرغجت اٌزغضئخ ٚئٔؼضاي إٌجبربد ِّب
يغّؼ ثزطٛس اٌؼذيذ ِٓ أّٔبه اٌؾيبح اٌفشيذح ٚرزٛاعذ إٌّبهك اٌّؼضٌٚخ ِٓ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝفٚ ٝاؽبد
اٌقؾشاء اٌغشثيخ ٚػٍ ٝلُّ عجبي عيٕبء ٚيى ْٛاٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌضشٌ ٜغجً ػٍجخ ٘ ٛاٌّشفأ ٌىضيش ِٓ األّٔبه
اٌّزٛهٕخ ػٍ٘ ٝزا ٚرى ْٛراد ِطٍت ٌٍجؾش األوضش ِٓ أعً رمييُ رفشد٘ب إٌغجِ ٝغ اٌٛاؽبد اٌنجبثيخ ف ٝاٌجؾش
األؽّش ف ٝألق ٝاٌغٕٛة.
ٚػٍ ٝاٌشغُ اٌزقؾش ٚاٌغفبف رزأٌف ِقش ِٓ أوضش ِٓ (ٛٔ )9040ع ٛٔ )999(ٚع رؾذ ٔٛػ ِٓ ٝإٌجبربد
اٌّزٛهٕخ اٌطجيؼيخ ئمبفخ ئٌٛٔ )070( ٝع ٛٔٚع فشػ ِٓ ٝاٌطؾبٌت  ِٓ )000( ٚاٌضذييبد ( ِٓ 49اٌّٙذدح
ٚإٌّمشمخ)  ِٓ )9(ٚاٌجشِبئيبد ٚأوضش ِٓ ( ِٓ )0999األٔٛاع اٌغّىيخ  ِٓ )899(ٚاٌشخٛيبد )0999(ٚ
ِٓ اٌمؾشيبد ٚأوضش ِٓ (ٛٔ )090ع ِٓ اٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ ٛٔ )00999–09999(ٚع ِٓ اٌؾؾشاد (ؽبًِ
(ٛٔ )30ع ِٓ اٌفشاؽبد) ٛٔ )9499(ٚع ِٓ اٌفطشيبد ثبإلمبفخ ئٌ ٝاألالف ِٓ اٌطؾبٌت ٚاٌجىزيشيب ٚ
اٌفيشٚعبد ٕ٘ٚبن عضء ِ ِٓ ُٙرٍه األٔٛاع ِٛعٛدح ف( ٝؽجىخ اٌّؾّيبد اٌطجيؼيخ).
ٕ٘ٚبن عضء ع٘ٛش٘ ِٓ ٜزا اٌزٕٛع ِ ٛ٘ٚب رُ ؽقشٖ ف ٝإٌّبهك األوضش سهٛثخ خبفخ اٌجؾش اٌّزٛعو ٚؽجٗ
عضيشح عيٕبء ٚعجً ػٍجخ ٚرؾز ٜٛاٌقؾشاء اٌغشثيخ ػٍ ٝاٌزٕٛع إٌجبر ٝاأللً فِ ٝقش ٚرُ رٛصيك إٌجبربد فٝ
ِقش ػٍٔ ٝؾ ٛعيذ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ اٌىزت اٌّشعؼيخ ٚاألثؾبس اٌؼٍّيخ ٚاٌزمبسيش ِٕز أٚاعو اٌمشْ اٌؼؾشيٓ .
ٚػٍ٘ ٝزا ٌيظ ٕ٘بن أ ِٓ ٜاٌمٛائُ ثبٌٕغجخ ئٌ ٝإٌجبربد اٌضساػيخ ٚاٌطؾبٌت فِ ٝقش ٚػٍ ٝاٌشغُ ِٓ رٌه
رمذس أٔٛاع اٌطؾبٌت ثؾٛاٌٛٔ )0099( ٝع ف ٝؽيٓ يزشاٚػ األٔٛاع اٌضساػيخ فيّب ثيٓ (ٛٔ )9099ع ثبإلمبفخ
ئٌٛٔ )0999( ٝع ِٓ األٔٛاع اٌضساػيخ اٌخبفخ ثبٌضيٕخ ٚػٍ٘ ٝزا يغت أْ رىٕ٘ ْٛبن أٌٛٚيخ ٌٍزشويض ػٍٝ
اٌذساعبد اٌّغزمجٍيخ اٌخبفخ ثبٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌضساػٚ ٝاٌطؾبٌت ِٓ أعً إلػذاد لٛائُ اٌّغّٛػبد إٌجبريخ.
ٚػٍ ٝاٌشغُ ِٓ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌّٛصك ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌغيذ ؽز ٝربسيخٗ ال رٛعذ ٕ٘بن أ ِٓ ٜاإلؽقبئيبد
اٌىبٍِخ اٌز ٝرميظ ِؼذي خغبسح اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝفِ ٝقش.

 7.1األهميت اإلقتصبديت واإلجتمبػيت للتنىع البيىلىجً ػلً املستىي القىمً:

فؾخ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعِ ٝإؽش مشٚس ٜثبٌٕغجخ ئٌ ٝفؾخ األٔظّخ اٌجيئيخ ٚفؾخ اٌجؾش ٚاٌشفب٘يخ ٚاألِٓ ٚ
اٌشخبء ٚيى ْٛاٌزؼشيف اٌخبؿ ثبٌميُ اإللزقبديخ ٌٍزٕٛع اٌؾي ٜٛػٍ ٝمٛء إٌّزغبد ٚاٌخذِبد اٌز ٝرمذِٙب
ػٍٔ ٝؾٔ ٛغجٌ ٝغٕ ٝاٌّىبعت فِ ٝقش ِٕٚز األصِٕخ اٌمذيّخ لذ ئػزّذد ِقش ػٍ ٝاٌّقبدس اٌطجيؼيخ ٌذػُ
ؽنبسرٙب ٚرى ْٛاإلعٙبِبد اٌخبفخ ثبٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝػٍ ٝاإللزقبد اٌٛهٕ ٝع٘ٛشيخ ٚيزُ ثٕبء اٌىضيش ِٓ
اإللزقبد اٌم ِٝٛػٍ ٝأعبط اٌّقبدس اٌطجيؼيخ ٚيى ْٛاٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝأعبط اٌضساػخ ٚاٌّقبيذ اٌغّىيخ
ٚرّىٓ ِٓ اٌشفب٘يخ اٌىبٍِخ ٌٍؾؼت اٌّقشٚ ٜثبإلمبفخ ٌزٌه يذػُ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝرطٛس اٌىضيش ِٓ
اٌقٕبػبد اٌغذيذح (ػٍ ٝعجيً اٌّضبي :اٌغيبؽخ اٌز ٝرؼزّذ ػٍ ٝاٌطجيؼخ ٚاٌّؼبييش اٌّؾٍيخ) ٚلذ دػّذ اٌّٛاسد
اٌغيٕيخ اٌىضيش ِٓ اٌّؾبفيً ٚاٌزؾغيٕبد ف ٝاٌّبؽيخ ِّب يّىٕٙب اٌؾذ ِٓ رغييش اٌظشٚف اٌجيئيخ ِضً اٌزغيش
إٌّبخ.ٝ
ٚيزُ ػٍٔ ٝؾِ ٛجبؽش سثو أ ٜعضء ِ ِٓ ُٙاإلٔزبط اٌّؾٍ ٝاإلعّبٌٌّ ٝقش ( )GDPثاعزخذاَ اٌّقبدس
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اٌؾيٛيخ ٚف ٝػبَ  9909وبْ اإلٔزبط اإلعّبٌ ِٓ ٝاٌضساػخ يزشاٚػ ثبٌٕغجخ ئٌ ِٓ %00.9 ٝإٌبرظ اٌّؾٍٝ
اإلعّبٌٌّ ٝقش (ٍِ 80.0يبس عٕيٗ ِقشٚ )ٜئعزخذاَ  ِٓ %09ئعّبٌ ٝاٌم ٜٛاٌؼبٍِخ (أوضش ِٓ ِ 3الييٓ
ٚظيفخ ف ٝاٌضساػخ ٚاٌّقبيذ اٌغّىيخ) (ٚاؽذ دٚالس =  0.90عٕيٗ ِقشٚ )ٜرؾىً اٌقبدساد اٌضساػيخ
ؽٛاٌ ِٓ %99 ٝأٔؾطخ اٌزقذيش اإلعّبٌيخ (ثٕه اٌزّٕيخ األفشيم.)9909 ٝ
ٚرى ْٛلبػذح اٌّٛاسد اٌّبئيخ فِ ٝقش ِّزذح ٚرؾزًّ ػٍ ٝاٌضشٚح اٌجؾشيخ ٚاٌّيبٖ اٌؼزثخ ٚاٌّيبٖ اٌّخٍٛهخ.
ٚرأر ٝاٌّٛاسد اٌجؾشيخ ػٍٔ ٝؾ ٛأعبع ِٓ ٝاٌجؾش اٌّزٛعو ٚاٌجؾش األؽّش ٚلٕبح اٌغٛيظ ٚاٌجؾيشاد اٌّشح
اٌؼظّٚ ٝرؾًّ ِقبدس اٌّيبٖ ثؾيشاد إٌّضٌخ ٚاٌجشٌظ ٚئدوِٚ ٛشيٛه ٚثؾيشاد اٌجشدٚيً ٚثٛسفإاد اٌز ٝرمغ
ػٍ ٝؽشل ٝاٌذٌزب ٚػالٚح ػٍ ٝرٌه رؾًّ اٌّقبدس اٌّبئيخ اٌنؾٍخ صالصخ ِٓ أؽٛاك فِٕ ٝطمخ اٌفيٚ َٛرؾًّ
ثؾيشح لبسِٕٚ ْٚخفنبد ٚاد ٜاٌشيبْ (األٚي) (ٚاٌضبٌش) ٚاٌجؾيشاد اٌّزٕٛػخ اٌّزٕب٘يخ اٌقغش ٚاٌز ٝرغزخذَ
ف ٝاإلعزضساع اٌغّى.ٝ
ٚرمذَ اٌّقبيذ اٌغّىيخ ِقذس وجيش ِٓ اٌغزاء ٚاٌؼٛائذ ٚاٌزٛظيف ٚرُ ؽقش ئٔزبط األعّبن اٌىٍ ٝفِ ٝقش فٝ
ػبَ  ِٓ 9990وً اٌّقبدس ئٌ ٝؽٛاٌ 770.000 ٝهٓ ٚ .ئٔزغذ اٌّقبيذ اٌغّىيخ اٌجؾشيخ ِب يمشة ِٓ
ؽٛاٌ 000.070 ٝهٓ (ٚ ،)% 07.93أٔزغذ األسثغ ثؾيشاد اٌّبئيخ اٌنؾٍخ اٌؾّبٌيخ ؽٛاٌ ٝئعّبٌٝ
 044.709هٓ (ٚ ،)%08.70اٌجؾيشاد اٌؾبهئيخ ؽٛاٌ0098 ٝهٓ (ٚ ،)%9.4اٌجؾيشاد األسميخ ؽٛاٌٝ
 00.804هٓ (ٔٚ ،)%4.30ظبَ ٔٙش إٌيً اٌز ٜيغزٛػت ؽٛاٌ 000.393 ٝهٓ (ٚ )%04.47األٔظّخ
اٌّزٕٛػخ اٌز ٝرغزخذَ اٌضساػخ اٌغّىيخ ٚؽٛاٌ 049.834 ٝهٓ (( )%44.40ؽىً ٚ .)0-7ثىّيبد ئعّبٌيخ ،
أٔزغذ اٌّقبيذ اٌغّىيخ ف ٝػبَ  9990ؽٛاٌ 498.300 ٝهٓ أ ِٓ %00.3 ٚاإلعّبٌ ،ٝف ٝؽيٓ ئعّٙذ
اٌضساػخ اٌّبئيخ ف ٝرٛاصْ  049.834هٓ.

شكل ( )1-7إنتاج األسمك وفقا إلى المصدر

 7.7.1إنتبج األمسبك وفقب إىل املصدر:
ٚفمب ئٌ ٝاٌزمشيش اٌغٕ ٜٛاٌقبدس ِٓ لجً اٌٙيئخ اٌؼبِخ ٌزطٛيش اٌّٛاسد اٌغّىيخ ئٔزبط األعّبن ف ٝػبَ 9909
رشاٚػ فيّب ثيٓ  970أٌف هٓ ٚاٌز ٜأعّٙذ فيٗ اٌّضاسع اٌغّىيخ ثؾٛاٌٚ %30 ٝاٌّٛاسد اٌطجيؼيخ (ٔٙش إٌيً
ٚاٌجؾش األؽّش ٚاٌجؾش اٌّزٛعو) ثؾٛاٌ ِٓ %08 ٝئعّبٌ ٝاإلٔزبط اٌغّى.ٝ
ٚف ٝػبَ  9900أوضش ِٓ ؽٛاٌٍِ0.0 ٝي ْٛهٓ ٚاٌزٌ ٝذيٙب ليّخ ؽٛاٌٍِ 08 ٝي ْٛعٕيٗ ِقش ٜرُ ئٔزبعٙب ِٓ
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اٌّقبيذ اٌغّىيخ اٌجؾشيخ ٚاٌضساػبد اٌّبئيخ اٌنؾٍخ ٚاٌّيبٖ اإللٍيّيخ  ِٓٚرٍه لذِذ اٌّٛاسد اٌطجيؼيخ (ٔٙش
إٌيً ٚاٌجؾش األؽّش ٚاٌجؾش اٌّزٛعو) لذِذ ؽٛاٌ 070.004 ٝهٓ ِٓ ( ِٓ %08.0ئعّبٌ ٝاإلٔزبط) ِٓ
ئٔزبط األعّبن اٌجؾشيخ ئٌ 099.090 ٝهٓ ( ِٓ %09.0ئعّبٌ ٝاإلٔزبط) ٚلطبع اٌضساػخ اٌّبئيخ أٔزظ ؽٛاٌٝ
 983.899هٓ ( ِٓ %80.0اإلٔزبط اٌىٍِ )ٝغ ليّخ اإلٔزبط اإلعّبٌٌ ٝؾٛاٌٍِ 9 ٝيبس دٚالس أ ٚفمو أدِٔٓ ٝ
 ِٓ %0ئعّبٌ ٝاإلٔزبط اٌّؾٍٚ .ٝئمبفخ ئٌ ٝرٌه ئٔزغذ اٌؾنبٔبد اٌغّىيخ أوضش ِٓ ؽٛاٌٍِ 979 ٝيْٛ
(اٌذٔيظ ،عّه اٌمبسٚؿ ،عّه ِٛع ،ٝاٌغّجش ،ٜاٌىبثٛسيب) اٌز ٝرغزخذَ ف ٝئٔزبط األعّبن ف ٝثؼل ِٓ
اٌجؾيشاد ٚاٌّضاسع اٌغّىيخ ٚيزُ رٛميؼ اإلٔزبط اٌغّى ٝفِ ٝقش ػٓ هشيك اٌمطبع فٚ 0990 ٝػبَ 9999
ف ٝؽىً (. )9-7

شكل( )2-7اإلنتاج السمكى فى العامين 1993و2009

يؼشك اٌؾىً ( )0-7ئٔزبط اٌّضاسع اٌغّىيخ فِ ٝقش ِٓ  0909ئٌٚ 9909 ٝفمب إلؽقبئيبد اٌفبِٕ( ٚظّخ
األُِ اٌّزؾذح ٌألغزيخ ٚاٌضساػخ).

شكل( )3-7إنتاج المزارع السمكية فى مصر من  1950إلى 2010

يى ْٛاٌذخً اإلعّبٌ ِٓ ٝاٌغيبؽخ ٚاٌز ٝرؼزّذ ػٍ ٝاٌّٛاسد اٌطجيؼخ وأؽذ اٌّقبدس األعبعيخ ٌٍذخً اٌم.ِٝٛ
ٚرغبػذ اٌزطٛساد اٌغيبؽيخ اٌز ٝرؼزّذ ػٍ ٝاٌطجيؼخ ف ٝفيبٔخ اٌجيئخ اٌطجيؼيخ ٚرؼذيً اٌزطٛيشاد ٚاٌزؾغيٕبد
ف ٝاٌّشافك اٌّطٍٛثخ ٌؾّبيخ ٚئٔزبط اٌّٛاسد اٌجيئيخ اٌز ٝرفيذ وً ِٓ اٌّميّيٓ ٚاٌغبئؾيٓ ػٍ ٝؽذ عٛاء ٚرغزّش
اٌغيبؽخ أْ رى ٝ٘ ْٛاٌّٛسد األعبعٌٍ ٝؼٍّخ اٌقؼجخ ِٓ أعً اٌذٌٚخ ِّب يٍؼت دٚسا ِ ُٙفِ ٝيضاْ اٌّذفٛػبد.
ٚرى ْٛاٌقٕبػخ اٌّغزخذِخ ٌى ٝرى ْٛاٌضبٔيخ ف ٝاٌزقٕيف مّٓ اٌّقبدس األعبعيخ ٌّقش ِٓ اٌؼٍّخ األعٕجيخ
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 ِٓٚاٌّزٛلغ أْ يى ْٛإٌّ ٛاألوجش ف ٝاٌقٕبػخ اٌغيبؽيخ ف ٝاٌغٕٛاد اٌمبدِخ ؽيش رغزّش اإلعزضّبساد األعٕجيخ
ف ٝاإلسرفبعٚ .لذ ّٔ ٝاٌمطبع اٌغيبؽٍِ0.4 ِٓ ٝي ْٛصائش ف 0989 ٝئٌٍِ04.7 ٝي ْٛصائش ف ٝػبَ ِ 9909غ
ِؼذي ّٔ ٛعٕ ٜٛثؾٛاٌٚ %03.0 ٝرّضً األّ٘يخ اإللزقبديخ ٌٍغيبؽخ  ِٓ %00.0ئعّبٌ ٝإٌبرظ اٌّؾٍٝ
 ِٓ %09.9ٚأسثبػ اٌزجبدي اٌّبٌ ٝاألعٕج ِٓ %09.3ٚ ٝاٌؼّبٌخ ٕ٘ٚبن رؾٛي ٚامؼ ف ٝاٌطٍت ػٍ ٝاٌغٙبد
األعٕجيخ ٚرؾٛي ِٓ اٌّٛالغ اٌزبسيخيخ (ػٍ ٝعجيً اٌّضبي :األلقش) ئٌ ٝاٌز ٝرؼزّذ ػٍ ٝاٌطجيؼخ (ؽٛي %09
ف ٝاٌجؾش األؽّش ٚعيٕبء) ٚرغزمجً اٌّؾّيبد ػٍٔ ٝؾِ ٛزمبسة ؽٛاٌٍِ 0 ٝي ْٛصائش ػٍٔ ٝؾ ٛعٕ( ٜٛرمذس فٝ
ػبَ  )9909ؽيش رى ْٛاٌمذسح ِٓ أعً اٌغيبؽخ اٌز ٝرؼزّذ ػٍ ٝاٌطجيؼخ ِشرفؼخ عذا ٚرغّؼ اٌغيبؽخ اٌز ٝرؼزّذ
ػٍ ٝاٌطجيؼخ ٌٍضائشيٓ ثبإلسرجبه ف ٝاألٔؾطخ ِضً اٌغٛؿ ٚاٌغفبسِٚ ٜشالجخ اٌطيٛس ٚصيبسح اٌّغبؽبد
األسميخ اٌفشيذح ِٓ ٔٛػٙب ٚاٌغّبد اٌغيٌٛٛعيخ ٚاٌّٛالغ اٌضمبفيخ اٌّزؼذدح.
ٚيزُ رمذيُ اإلعٙبَ اٌّجبؽش ف ٝاٌغفش ٚاٌغيبؽخ ئٌ ٝإٌبرظ اٌّؾٍ ٝاإلعّبٌٚ ٝاٌزٛظيف ف ٝاٌفزشح ِٓ (9994
 )9994ف ٝاألؽىبي (ٚ )4-7ؽىً( )0-7ػٍ ٝاٌزشريت (اٌّغٍظ اٌؼبٌّ ٝاٌغيبؽخ ٚاٌغفش).ٚوبْ اإلعٙبَ اٌّجبؽش ف ٝاٌغيبؽخ ٚاٌغفش ٌٍٕبرظ اإلعّبٌ ٝاٌّؾٍ ٝؽٍِ93.8 ٌٝٛيبس ( ِٓ %0.3ئعّبٌ ٝإٌبرظ
اإلعّبٌ ٝاٌّؾٍ )ٝف ٝػبَ  ِٓٚ 9900اٌّزٛلغ أْ يضيذ ثٕغجخ  %0.9ف ٝػبَ ٚ 9904ثضيبدح ِٓٚ PA %4.9
( )9994-9904ئٌٍِ008.3 ٝيبس ( ِٓ %0.0ئعّبٌ ٝإٌبرظ اٌّؾٍ )ٝف ٝػبَ  ( 9994ثأعؼبس  9900اٌضبثزخ)
ٚوبٔذ اٌّغبّ٘خ اإلعّبٌيخ ف ٝاٌغيبؽخ ٚاٌغفش ئٌ ٝإٌبرظ اإلعّبٌ ٝاٌّؾٍ ٝؽٛاٌٍِ 907.0ٝيبس عٕيٗ ِقشٜ
( ِٓ %09.3إٌبرظ اإلعّبٌ ٝاٌّؾٍ )ٝف ٝػبَ  ِٓٚ 9900اٌّزٛلغ اإلسرفبع ثٕغجخ  %0.0ف ٝػبَ 9904
ٚثاسرفبع  %4.9ئٌ ٝؽٛاٌٍِ 000.9 ٝيبس عٕيٗ ِقش ِٓ %09.9( ٜإٌبرظ اٌّؾٍ ٝاإلعّبٌ )ٝف ٝػبَ
.9994
ٚف ٝاٌغيبؽخ ٚاٌغفش ػبَ  9900دػّذ ٍِ 0.900.999يٚ ْٛظيفخ ( ِٓ % 0.0ئعّبٌ ٝاٌزٛظيف ) ِٓٚ
اٌّزٛلغ ػٍ٘ ٝزا رشرفغ إٌغجخ ئٌ % 9.4 ٝف ٝػبَ ٚ 9904رشرفغ ئٌٌ % 9.0 ٝىً عٕخ ئٌ0.348.999 ٝ
ٍِيٚ ْٛظيفخ ( ِٓ %0.9ئعّبٌ ٝاٌزٛظيف) ف ٝػبَ ٚ 9994وبْ اإلعٙبَ اإلعّبٌٌٍ ٝغيبؽخ ٚاٌغفش ػٍٝ
اٌزٛظيف ف ٝػبَ  9900ؽبًِ اٌٛظبئف ػٍٔ ٝؾ ٛغيش ِجبؽش اٌّذػِٛخ ِٓ لجً اٌقٕبػخ ؽٛآٌِ %00.0 ٝ
ئعّبٌ ٝاٌزٛظيف ٚ 9.848.999ظيفخ ِٓٚ ،اٌّزٛلغ أْ يضيذ ٘زا ئٌ ٝؽٛاٌ %0.3 ٝف ٝػبَ  9904ئٌٝ
ٚ 9.899.999ظيفخ ٚرشرفغ اٌ %9.4 ٝئٌٍِ 0.370.999 ٝيٚ ْٛظيفخ ف ٝػبَ ِٓ %00.0( 9994
اإلعّبٌ.)ٝ

شكل ( )4-7اإلسهام المباشر لمسياحة والسفر إلى الناتج المحمى اإلجمالى 2024 -2004
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شكل ( )5-7اإلسهام المباشر من السياحة فى توفير فرص عمل 2024 -2004

وبٔذ اٌقبدساد اٌضائشح ٘ ٝاٌّى ْٛاألعبعٌ ٝإلعٙبَ اٌّجبؽش ِٓ اٌغفش ٚاٌغيبؽخ ف ٝػبَ  .9900أٔزغذ
ِقش ؽٛاٌٍِ 43.9 ٝيبس عٕيٗ ِقش ٜف ٝاٌقبدساد اٌضائشح (اٌؾىً ٚ .)3-7ثؾٍٛي ػبَ  ِٓ 9994اٌّزٛلغ
أْ رى ْٛاٌؼٛائذ اٌغيبؽيخ اٌذٌٚيخ ؽٛاٌٍِ00.0 ٝيٚ ْٛاٌّقبسيف إٌّزغخ ؽٛاٌٍِ77.9 ٝيبس  ٝ٘ٚصيبدح ثٕغجخ
 %4.9ف ٝاٌغٕخ (اٌّغٍظ اٌؼبٌٌٍّ ٝغيبؽخ ٚاٌغفش.)9904
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شكل ( )6-7العائد من الصادرات والزوار األجانب

رُ رمييُ اٌؼٛائذ ِٓ األٔؾطخ اٌجؾشيخ اٌّزقٍخ ثبٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝثخبفخ اٌغيبؽخ ثٕؾ ٛأوضش ِٓ ٍِ 99يبس عٕيٗ
عٕٛيب.

شكل ( )7-7المصروفات السنوية والدخل من المحميات فى مصر

 7.1حبلت وإجتبه األنىاع الربيت والبحريت فً النظبم البيئً :

يّىٓ ػٍٔ ٝؾٚ ٛاعغ رمغيُ اٌجيئبد اٌطجيؼيخ ئٌ( ٝاٌجيئبد اٌقؾشاٚيخِ ،غبؽبد اٌّذْ ٚإٌّبظش اٌطجيؼيخ،
األسام ٝاٌشهجخ ،اٌجيئبد اٌغبؽٍيخ ٚاٌجؾشيخ) ٚرُ رٕفيز اٌزمييُ اٌٛهٕ ٝاألٚي فِ ٝقش ٌٍؾبٌخ اٌخبفخ ثبٌزٕٛع
اٌجيٌٛٛع ٝػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌخبؿ ثبٌٕظبَ اٌجيئ ٝفيّب ثيٓ ػبَ ٚ 0993ػبَ  0998وغضء ِٓ رمييُ اٌؾبٌخ
ٚاٌزغطيخ اٌخبفخ ثبٌّؾّيبد اٌؾبٌيخ وأداح أعبعيخ ثبٌٕغجخ ئٌ ٝف ْٛاٌزٕٛع اٌؾيٚ ٜٛوبْ اٌٙذف األعبعٝ
اٌزمغيُ اٌغغشافٌٍّٕ ٝبهك ٚرطٛيش ؽجىخ اٌّؾّيبد اٌطجيؼيخ فِ ٝقش .
ٚاٌخشيطخ اٌز ٝرؼشك اٌجيئبد فِ ٝقش (خشيطخ ٚ )9-7اٌز ٝرفغش ٚفمب ئٌ ٝثيبٔبد اٌمّش اٌقٕبػ ٝاٌّزبؽخ
ٚرؾًّ  ِٓ 99اٌّغّٛػبد األعبعيخ ِٓ اٌجيئبد اٌطجيؼيخ ِضً ِٕبهك اٌغضس ،اٌٛاؽبد ،اٌىضجبْ ،اٌقخٛس
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اٌّزٕٛػخ ٚاٌشعٛثيخ ،اٌّيبٖ اٌّفزٛؽخ ،اٌمٕٛاد اٌّبئيخ اٌؼزثخ ،اٌيٕبثيغ اٌذافئخ (اٌؼيٓ اٌغخٕخ – ػيِٛ ْٛع،)ٝ
اٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ ،أؽغبس اٌّبٔغشٚفٚ .لذ رُ اٌزمغيُ اٌفشػٌ ٝىً اٌجيئبد داخً اٌزمغيّبد ثبإلػزّبد ػٍٝ
اٌخقبئـ اٌّشفٌٛٛعيخ ٚإٌّبهك اٌٙبِخ اٌز ٝرزٛهٓ فيٙب.

خريطة ( )2-7البيئات المختمفة فى مصر

 7.7.1األنظمت البيئيت الصحراويت :
رغط ٝاٌّٛاهٓ اٌغبفخ ٚاٌؾجٗ سهجخ أوضش ِٓ ِ ِٓ %99غبؽخ ِقش ِمبسٔخ ِغ األٔظّخ اٌجيئيخ اٌّخزٍفخ
ٚرزٍم ٝاٌقؾشاء اٌغبؽٍيخ ف ٝاٌجؾش اٌّزٛعو إٌغجخ األػٍ ِٓ ٝاألِطبس اٌز ٝرٙطً ػٍِ ٝقش (ؽزٝ
ؽٛاٌ ٍٍِٝ 999ٝعٕٛيب) ٚيىٌٙ ْٛب ِغبّ٘خ وجيشح ف ٝئٔزؾبس اٌغطبء األخنش ٚاٌزٕٛع اٌض٘ش.ٜ
ٚيّزذ رأصيش األِطبس اٌغبؽٍيخ ئٌ ٝؽٛاٌ 39 ٝويٍِ ٛزش داخً اٌجالد ٚلذ رُ رغغيً ؽٛاٌٛٔ )0770( ٝع ِٓ
إٌجبربد ف ٝاألٔظّخ اٌجيئيخ اٌقؾشاٚيخ ( )979ف ٝؽّبي عيٕبء  )479(ٚف ٝعٕٛة عيٕبء  )098(ٚف ٝاٌغبؽً
اٌؾّبٌ )33(ٚ ٝف ٝؽاليت  )909(ٚف ٝاٌقؾشاء اٌغشثيخ  )989(ٚف ٝاٌقؾشاء اٌؾشليخٚ .يزُ سثو ِؼظُ
إٌجبربد اٌّغغٍخ ثبٌّؼشفخ اٌزمٍيذيخ ف ٝعيٕبء ٚاٌغبؽً اٌؾّبٌٚ ٝاٌقؾبس ٜاٌغشثيخ ٚاٌؾشليخ.
ٚػٍ٘ ٝزا رى ْٛاٌقؾشاء اٌغشثيخ ٚاٌز ٝرؾغً ؽٛاٌ ٝصٍضِ ٝغبؽخ اٌجالد ( 380أٌف ويٍِ ٛزش ِشثغ) ػجبسح ػٓ
ثيئخ لبعيخ ٚػٍ٘ ٝزا رُ رغغيً ئعّبٌٛٔ )900( ٝع ٔجبر 003( ٝؽٌٛيخ ِ 007ٚؼّشح) رٕزّ ٝئٌ )000( ٝعٕظ
)47(ٚػبئٍخ فِٕ ٝطمخ اٌغٍ.َٛ
ٚػٍ ٝإٌميل رى ْٛاٌؾذٚد اٌقؾشاٚيخ اٌّزبخّخ ٌٍجؾش األؽّش عبفخ عذا ٚيى ْٛاألخنشاس ّٔطِ ٝضً
اٌقؾشاء اٌؾشليخ (90أٌف ويٍِٛزش ِشثغ )ٚ ،رٕزؾش إٌجبربد اٌٍّؾيخ ػٍ ٝهٛي اٌغبؽً ٚثبٌٕغجخ ئٌ ٝؽجٗ
عضيشح عيٕبء ( 30أٌف ِزش ِشثغ) ،رّضً اٌىزٍخ اٌىجيشح ِٓ اٌزىٛيٓ األعبع ٝراد اإلسرفبػبد اٌىجيشح (عجبي
عبٔذ وبرشيٓ)ٚ ،األٚديخ ٚثؼل اٌٛاؽبدٚ .رى ْٛاٌّغزٕمؼبد ٚاٌغجبي ٘ ٝاٌّيضح ٌٍّغبؽبد اٌىجيشح فٝ
اٌقؾشاء اٌؾشليخ ٚعيٕبء.
ٚيؾًّ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌّغغً فِ ٝؾّيخ اٌؼّيذ ِ ٝ٘ٚؾّيخ فؾشاٚيخ (ٛٔ )900ع ٔجبرِ0( ٝزٛهٓ)،
ِٙ )00(ٚذدح  )07(ٚرؾذ خطش اإلٔمشاك) ٚرؾًّ ( ِٓ )094األٔٛاع اٌؾيٛأيخ (ٛٔ )09ع ِٓ اٌطيٛس (4
ِزٛهٕخ)  )0(ٚرؾذ اٌخطش اٌؼبٌّٔ )09(ٚ ٝبدسح  )09(ٚصذييبد (ِ 0زٛهٓ) )9(ٚ ،رؾذ خطش اإلٔمشاك
ٔ )4(ٚبدسح  ِٓ )00(ٚاٌضٚاؽف ( )0رؾذ خطش اإلٔمشاك  )09(ٚرؾذ رٙذيذ اٌجيئ ِٓ )949(ٚ ٝاألٔٛاع
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اٌؾؾشيخ ( )9رؾذ خطش اإلٔمشاك .
ٚثؼشك اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعٌّ ٝؾّيخ ٚاد ٜاٌؼاللٔ ٝغذ ؽٛاٌٛٔ )009( ٝع ِٓ إٌجبربد (ِٕٙ )98ب أفجؼ
ِٕمشك ثيٓ ( )3(ٚ )9993ٚ 9999أٔٛاع يزُ ئرالفٙب ثغجت اٌشػ ٝاٌغبئش ٚاٌؼؾٛائ ِٓ )00(ٚ ٝاألٔٛاع
اٌضذييخ (ؽبًِ اٌّبػض(اٌغجٍٚ )ٝاٌغضالْ ٚاٌنجبع ٚاٌمو اٌشٍِٚ ٝاٌضؼبٌت ٚاألسأت اٌغجٍيخ ٚاثٓ اآلٜٚ
ٚاٌؾّبس اٌجشٛٔ )099(ٚ )ٜع ِٓ اٌطيٛس.
ٚيؾًّ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌّغغً ثّؾّيخ عيٛح (ٛٔ )00ع ِٓ إٌجبربد  ِٓ )98( ٚاٌضذييبد اٌجشيخ ؽبٍِخ ()8
أٔٛاع ٔبدسح ِٙذدح ثبإلٔمشاك أّ٘ٙب (اٌفٙذ ،اٌنجبع اٌّخططخ ،اٌغضاي اٌّقش ،ٜاٌغضاي األثيل ،اٌمو اٌجش،ٜ
ٚصؼٍت اٌفٕه)  ِٓ )09( ٚأٔٛاع اٌضٚاؽف  ِٓ )034(ٚأٔٛاع اٌطيٛس ٛٔ )03( ٚع ِٓ اٌؾؾشاد ٚػذد وجيش
ِٓ اٌفمبسيبد).
ٚفٚ ٝاد ٜاٌغّبي ٚؽّبهخ رُ رغغيً ( ِٓ )049األٔٛاع إٌجبريخ ِٕٙب (ٛٔ )09ع ِغزخذَ ف ٝاٌطت اٌزمٍيذ،ٜ
(ٛٔ )94ع ِٓ اٌضذييبد ٛٔ )99( ٚع ِٓ اٌضٚاؽف ٚاٌجشِبئيبد ٛٔ )40( ٚع ِٓ اٌطيٛس.
ٕ٘ٚبن اٌؼذيذ ِٓ اٌّإؽشاد اٌّغزخذِخ ٌزمييُ خغبسح اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝف ٝاألٔظّخ اٌجيئيخ اٌقؾشاٚيخٚٚ .اؽذ
ِٓ رٍه اٌّإؽشاد ٘ ٛخغبسح  ِٓ %49األٔٛاع إٌجبريخ ف ٝاٌؼؾشيٓ عٕخ اٌّبميخ فٚ ٝاد ٜاٌؼالل ٝثغجت
اٌغفبف اٌؾذيذ ٚاٌشػ ٝاٌغبئشٚ .يّىٓ أْ يى ْٛاٌّإؽش األخش ٘ ٛئخزفبء ٔٛع إٌّٛسٚ ،اٌز ٜرُ سؤيزٗ فٝ
اٌقؾشاء اٌغشثيخ ف ٝاٌؼمذيٓ اٌغبثميٓٚ .أمبفخ ئٌ ٝرٌه وبٔذ اٌقؾشاء اٌّقشيخ ٘ ٝاٌّٛهٓ ٌغزخ ِٓ أٔٛاع
اٌٛػً اٌقؾشا( ٜٚاٌؾيٛأبد اٌضذييخ اٌجشيخ) ؽز ٝأٚاعو األسثؼيٕيبد ِٓ اٌمشْ اٌؼؾشيٓ (اٌغضالْ اٌغجٍيخ،
غضاي اٌذٚسوبط ،اٌجمش اٌٛؽؾ ٝاٌّؼمٛف ،غضاي اٌشيُ ،اٌّٙبح ،اٌؾّبس اٌٛؽؾ ٝاألفشيمٔ .)ٝزيغخ أٔؾطخ اٌقيذ
ٚاٌغفبف ٚلذ ئخزف ٝاٌغضاي اٌغجٍ ،ٝاٌجمش اٌٛؽؾ ،ٝاٌّٙبح ،اٌؾّبس اٌٛؽؾ ٝاألفشيم ٝػٍٔ ٝؾ ٛوبًِٚ .ؽبٌيب
رؼزجش اٌىجؼ األسٚ ٜٚغضاي اٌشيُ ِٓ األٔٛاع اٌّٙذدح ثبإلٔمشاك ٚيزُ رٛصيغ اٌغضاي اٌّقش ٜػٍٔ ٝؾٚ ٛاعغ
ثبٌّمبسٔخ ثغضاي اٌشيُ ٚاٌز ٝلذ رُ (رغغيٍٙب) ف ٝإٌّبهك اٌّؾذٚدح ِٓ اٌقؾشاء اٌغشثيخ اٌّزبخّخ ئٌ ٝعيٛح.

 7.7.1األنظمت البيئيت اجلبليت :

رزشوض إٌّبهك اٌغجٍيخ ف ٝصالس ِٓ إٌّبهك فِ ٝقش (عٕٛة عيٕبء ،اٌؼٛيٕبد ،ػٍجخ ف ٝاٌجؾش األؽّش)
ٚرغط ٝؽٛاٌ ِٓ % 9.7 ٝاألسام ٝاٌّقشيخ ٚرزّيض ثبٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌفشيذ ٚاٌز ٜيزٛاعذ فٛٔ ٝػيخ
اٌّٛاهٓ اٌّٛعٛدح داخً ٔطبلبرٙب ِضً لُّ اٌغجبي ،اٌقذٚع ،إٌّؾذساد اٌغجٍيخ ،األٚديخ اٌقؾشاٚيخ ،األٚديخ
ٚاٌىٛٙف اٌغجٍيخ.
ٕ٘ٚبن أوضش ِٓ (ٛٔ )399ع ِٓ إٌجبربد لذ رُ رٛصيمٙب ف ٝعجبي ِقش  ِٓٚرٍه األٔٛاع إٌجبريخ (ٛٔ )79ع
ِزٛهٓ ِٙٚذد ثبإلٔمشاك ف ٝعجبي ػٍجخ ٚعبٔذ وبصشيٓ ِٕٙب لذ رُ فمذٖ ٚؽز ٝاٌي َٛرؾًّ اٌّغّٛػبد
اٌزقٕيفيخ اٌّخزٍفخ اٌّغغٍخ ف ٝاألٔظّخ اٌجيئيخ اٌغجٍيخ (ٛٔ )479ع ِٓ إٌجبربد (ؽبٍِخ ِ 09زٛهٕخ) ِٓ %09
األٔٛاع اٌّزٛهٕخ اٌّٛعٛدح فِ ٝقش  ِٓ )049( ٚإٌجبربد اٌطجيخ  ِٓ %80 ٚاٌطؾبٌت ٚف ٝعبٔذ وبرشيٓ
ٕ٘بن ( ِٓ )40أٔٛاع اٌضذييبد  ِٓ )03( ٚأٔٛاع اٌضٚاؽف  ِٓ )09( ٚأٔٛاع اٌطيٛس  ِٓ )00( ٚأٔٛاع
اٌفشاؽبدٚ .ف ٝاٌقؾشاء اٌؾشليخ رى ْٛاٌغجبي ٘ ٝاٌّٛهٓ ئٌ ِٓ )030( ٝاألٔٛاع إٌجبريخ اٌّٛعٛدح ف ٝػٍجخ
اٌز ٝرزأٌف ِٓ (ٛٔ )408ع ِٓ إٌجبربد (ِ 0زٛهٕخ)  ِٓ )03( ٚأٔٛاع اٌضذييبد  ِٓ )08( ٚأٔٛاع اٌضٚاؽف
ٚاٌجشِبئيبد  ِٓ )39(ٚأٔٛاع اٌطيٛسٚ .ف ٝؽّبهخ ٕ٘بن ( ِٓ )009األٔٛاع إٌجبريخٚ .ف ٝاٌؼٛيٕبد ٕ٘بن
( ِٓ )70األٔٛاع إٌجبريخ (ٛٔ 49ع أفجؼ ِٕمشك ف ٝاٌؼؾشيٓ عٕخ اٌّبميخ) ٛٔ )09( ٚع ِٓ اٌضذييبد ٚ
(ٛٔ )09ع ِٓ اٌضٚاؽف ٛٔ )09( ٚع ِٓ اٌطيٛس ٛٔ )94( ٚع ِٓ اٌفمبسيبدٚ .يى ْٛاٌغٍف اٌىجيش ٘ ٛاٌّٛهٓ
ٌـ (ٛٔ )34ع ِٓ إٌجبربدٚ .رؾًّ أوضش اٌضذييبد اٌغجٍيخ ؽيٛػب اٌغضاي األثيل (غضاي اٌٍيجزٛعيشٚط) ،اٌٛػً
إٌٛث ،ٝاٌمو اٌجش ، ٜلو اٌّغزٕمؼبد ،لو أَ اٌشيؾبد (اٌىبساوبي)ٚ ،اٌٛثش اٌقخش.ٜ
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 7.7.1األنظمت البيئيت فً األراظً الرطبت :

ٕ٘بن عزخ ِٕبهك أسميخ سهجخ وجيشح فِ ٝقش ٙٔ( ٝ٘ٚش إٌيً ،ثؾيشح ٔبفش ،اٌجؾيشاد اٌّشحٚ ،ادٜ
إٌطش ،ْٚثؾيشح لبسٚ ،ْٚاد ٜاٌشيبْ)ٚ .ثبإلمبفخ ئٌ ٝرٌه ٕ٘بن اٌىضيش ِٓ األسام ٝاٌشهجخ األفغش
اٌّزٕبصشح ػجش دٌزب إٌيً ٚٚاديٗ ٚف ٝاٌجؾيشاد اٌز ٝرمغ ف ٝاٌقؾشاء اٌغشثيخٚ .رى ْٛاٌٛاؽبد ٘ ٝاٌّقذس
اٌٛؽيذ ٌٍّيبٖ ف ٝاٌقؾشاء اٌغشثيخ ٚرى ْٛاألعبعيخ ِٕٙب ٘( ٝاٌّغشح ،عيٛحٚ ،اد ٜاٌشيبْ ،اٌجؾشيخ ،اٌفشافشح،
اٌذاخٍخ ،اٌخبسعخ ،وشوش ،دٔغً)ٕ٘ٚ .بن عذ ِٓ اٌجؾيشاد اٌؾبهئيخ اٌىجيشح ػٍ ٝاٌجؾش اٌّزٛعو (اٌجشدٚيً،
ثٛس فإاد (اٌّالؽخ) ،إٌّضٌخ ،اٌجشٌظ ،ئدوِ ،ٛشيٛه)ٚ .رؾًّ اٌجيئبد اٌغبؽٍيخ ف ٝاٌجؾش األؽّش ٚاألسامٝ
اٌشهجخ ٚاٌّغزٕمؼبد اٌطيٕيخ ٚاٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ ٚأؽغبس اٌّبٔغشٚف ٚاٌغضس اٌجؾشيخٚ .رزُ ؽّبيخ األسامٝ
اٌشهجخ ٚاألٔظّخ اٌجيئيخ إٌٙشيخ فِ ٝقش ػٍٔ ٝؾ ٛلٍيً اٌىفبءح ٌٚمذ رمٍقذ ِغبؽخ األسام ٝاٌشهجخ
اٌّقشيخ ػٍ ٝاٌغبٌت ٚاألٔظّخ إٌٙشيخ ػٍٔ ٝؾ ٛل ٜٛخالي اٌخّغيٓ عٕخ اٌّبميخ وٕزيغخ ٌٍنغٛه اٌّزؼذدح.
ٚػٍ ٝاٌشغُ ِٓ رٌه رُ رغغيً رٕٛع األٔٛاع ثبٌٕغجخ ئٌ ٝاٌىضيش ِٓ األسام ٝاٌشهجخ داخً األسك (ٔٙش إٌيً،
ثؾيشح ٔبفش ،ثؾيشاد اٌذٌزب اٌؾّبٌيخ ِضً ثؾيشح اٌجشٌظ ٚثؾيشح اٌجشدٚيً )ٕ٘ٚ ،بن ؽبعخ ئٌ ٝرمييّبد ِٕزظّخ
ٚرمييّبد أخشٌٍ ٜزؼشف ػٍ ٝأٌٛٚيبد اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاألسام ٝاٌشهجخ.
 7.7.7.1نهر النيل وحبرية نبصر :
يغشٙٔ ٜش إٌيً ثطٛي  0009ويٍِٛزش فِ ٝقشٚ .يذػُ إٌيً أغٍت األسام ٝاٌشهجخ ف ٝاٌجالد ٚاٌز ٝرىْٛ
ثؼل اٌّٛاهٓ اٌٙبِخ فِ ٝقش ٚاٌز ٝرذػُ اٌزٕٛع األوجش ٚاٌىضبفخ اٌخبفخ ثأٔٛاع اٌطيٛسٚ .رى ْٛعٛدح ِيبٖ
إٌيً ػٍٔ ٝؾٔ ٛغج ٝعيذح ِٓ أعٛاْ ئٌ ٝاٌمب٘شح ٌىٓ رٕؾذس ف ٝاٌغٛدح ف ٝاٌذٌزبٚ .رؾًّ األٔٛاع اٌّغغٍخ ()73
ِٓ ٚسد إٌيً اٌّبئ ِٓ )099(ٚ ٝاٌؾيٛأبد اٌىجيشح  ِٓ )89( ٚأٔٛاع اٌٙبئّبد إٌجبريخ ٚاٌؾيٛأيخٚ .ف ٝثذايخ
اٌمشْ اٌؼؾشيٓ رُ رغغيً ؽٛاٌٛٔ )89( ٝع ِٓ األعّبن ٚثؼذ ئلبِخ اٌغذ اٌؼبٌٚ ٝثٕبء ثؾيشح ٔبفش رُ رغغيً
(ٛٔ )08ع ِٕٙب (ٛٔ )99ع ثٍطٔ ٝيٍٚ ٝاعغ اإلٔزؾبس ٛٔ )03( ٚع ألً أزؾبسا أٔ ٚبدسح اٌٛعٛد .وّب عغً
(ٛٔ )00ع ِٓ اٌجشِبئيبد ٚاٌضٚاؽف ؽبٍِخ اٌزّغبػ إٌيٍٚ .ٝػٍ ٝإٌؾ ٛاٌؾبٌ ٝال يّىٓ رّضيً اٌضذييبد فٙٔ ٝش
إٌيً ٚرُ رغغيً ػٍٔ ٝؾ ٛعبثك (ٛٔ )07عٚ .رى ْٛاٌضذييبد األوضش رٛاعذ ٘ ٝاٌقغيشح ِٕٙب ِضً اٌمٛاسك
ٚاٌٛهبٚيوٚ .رؾًّ اٌضذييبد األلً ؽيٛػب اٌضؼٍت األؽّش ٚاٌمو اٌجشٚ ٜاثٓ آ ٜٚاٌّقش ٜاٌز ٝرٕزؾش ػٍٔ ٝؾٛ
أعبع ٝفٚ ٝاد ٜإٌيً ٚأسام ٝاٌذٌزب.
 7-7-7-1البحرياث الشمبليت :
رمغ اٌجؾيشاد اٌؾّبٌيخ ػٍ ٝعبؽً اٌجؾش اٌّزٛعو ٚرٛمؼ اٌخشيطخ ( )0-7اٌجؾيشاد اٌّزٛاعذح ػٍ ٝهٛي
ؽبهئ دٌزب إٌيً (إٌّضٌخ ،اٌجشٌظ ،ئدوِ ،ٛشيٛه) ٚػٍ ٝؽشق لٕبح اٌغٛيظ (ثٛس فإاد ٚاٌجشدٚيً) ِغ ئعزضٕبء
ثؾيشح ِشيٛه رى ْٛػٍٔ ٝؾِ ٛجبؽش ِزقٍخ ثبٌجؾش.

123

خريطة ( )3-7توزيع البحيرات الشمالية فى مصر

رى ْٛإٌجبربد اٌّبئيخ ٌٍجؾيشاد ف ٝاٌذٌزب اٌؾّبٌيخ اٌخشيطخ ( )4-7ػجبسح ػٓ ِضيظ ِٓ األٔٛاع ف ٝاٌّيبٖ اٌؼزثخ
ٚاٌجؾشيخٚ .رزُ اٌغيطشح ػٍ ٝإٌجبربد ف ٝاٌّيبٖ اٌؼزثخ ِٓ لجً أٔٛاع اٌجٍط ٝإٌيٍٚ ٝاٌز ٝرّضً غبٌجيخ اإلٔزبط
اٌغّىٚ .ٝرزٛهٓ اٌىضيش ِٓ أٔٛاع األعّبن إٌيٍيخ أينب ف ٝرٍه اٌجؾيشادٚ .رزٛاعذ أينب األٔٛاع اٌجؾشيخ
اٌّؾزٍّخ اٌّزؼذدح ف ٝاٌّيبٖ اٌؼزثخ ف ٝثؾيشاد اٌذٌزب ٚرؾًّ (اٌجٛس ،ٜعّه ِٛع ،ٝأعّبن اٌغضيٍخ ،عّه
اٌمبسٚؿ ،صؼبثيٓ اٌجؾش ،اٌغّجشٚ .)ٜف ٝاٌغٕٛاد اٌؾبٌيخ وضيش ِٓ األٔٛاع اٌغّىيخ اٌزٌ ٝذيٙب رأفً ِٓ
األٔظّخ اٌجيئيخ اٌجؾشيخ لذ رُ ئخفبئٙب ِٓ رٍه اٌجؾيشاد .

خريطة ( )4-7بحيرات الدلتا الشمالية

يزّضً اٌّغزّغ األؽيبئ ٝفِٕ ٝطمخ اٌجشٌظ ِٓ إٌّظٛس اٌٛظيفٌٍٕ ٝظبَ اٌجيئ ٝثضالصخ ألغبَ أعبعيخ  ٝ٘ٚاٌىبئٕبد
إٌّزغخ ٚاٌىبئٕبد اٌّغزٍٙىخ  ٚاٌىبئٕبد اٌشِيخ .رّضً اٌىبئٕبد إٌّزغخ ثبٌٕجبربد اٌٛػبئيخ اٌغزسيخ ٚاٌطبفيبد
إٌجبريخ .يٛعذ ثبٌّٕطمخ ؽٛأٌ 097 ٝجبرب ٚػبئيب (ٔ 099جبد ؽٔ 97 + ٌٝٛجبد ِؼّش) رؾًّ ػٍٔ 00 ٝجبد
ِبئ( ٝأؽٙش٘ب ٔجبد ديً اٌغشاة) ٚعشخظ ٚاؽذ (عشخظ اٌّبء)ٚ .إٌجبد األوضش ئٔزؾبسا ف٘ ٝزٖ إٌّطمخ ٘ٛ
ٔجبد اٌجٛؿ .رزّضً اٌطبفيبد إٌجبريخ ثؾٛاٌٛٔ 900 ٝػب هؾٍجيب ِٛصػخ وبٌزبٌٛٔ 094 :ٝػب ِٓ اٌذيٍزِٛبد،
 ِٓ 30اٌطؾبٌت اٌخنشاء ِٓ 09 ،اٌطؾبٌت اٌضسلبء ِٓ 9،اٌيٛعٍيٕبد ِٓ 9،اٌطؾبٌت إٌبسيخ ٚهؾٍت أؽّش.
رزى ْٛاٌطبفيبد اٌؾيٛأيخ ِٓ ٛٔ 99ػبٚ ،اٌالفمبسيبد األسميخ ِٓ ٛٔ 097ػب (ٌٚىٓ ٘زا اٌؼذد ال يؼىظ
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اٌّٛعٛد ثذلخ ؽيش أْ ٘زٖ اٌّغّٛػخ ٌُ رذسط ثؾىً ِغزفيل) .يٛعذ أينب ٛٔ 90ػب ِٓ األعّبن ٛٔ 99ػب
ِٓ اٌضٚاؽفٛٔ 009 ،ػب ِٓ اٌطيٛس ٛٔ 04 ٚػب ِٓ اٌضذييبد .

 7.7.1األنظمت البيئيت السبحليت والبحريت:

يؾذ ِقش ِٓ اٌؾّبي اٌجؾش األثيل اٌّزٛعو ثاِزذاد يقً ئٌِ ٝب يمشة ِٓ 990وُ ٚيؾذ٘ب ِٓ اٌؾشق اٌجؾش
األؽّش ثاِزذاد يقً ئٌِ ٝب يمشة ِٓ  0940وُ ٚرزّيض اٌجيئخ اٌغبؽٍيخ ٚاٌجؾشيخ اٌّقشيخ ثيئبد خبفخ أال
 ٝ٘ٚاٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ ٚأؽغبس اٌّبٔغشٚف اٌز ٝيزٛاعذ ثٙب رٕٛع ف ٝاألٔٛاع األوضش ؽٙشح ِٓ أٔ ٜظبَ ثيئٝ
ثؾشٚ ٜلذ رؼشمذ اٌجيئبد اٌغبؽٍيخ ٌٍنغٛه اٌز ٝرغججذ فيٙب فٛس ػذيذح ِٓ ِظب٘ش اٌزطٛس ثّب ف ٝرٌه
اٌغيبؽخ ٚئٔؾبء اٌجٕ ٝاٌزؾزيخ ٌٍّٕبهك اٌؾنشيخ ِٚشافك اٌّٛأئ.
 حبلت التنىع البيىلىجً فً البحر األبيط املتىسط:
رؼذ األٔؾطخ اٌجؾشيخ اٌّخزٍفخ اٌغجت اٌشئيغٌ ٝزؼشك غبٌجيخ أٔٛاع اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌىبئٕخ ف ٝأػّبق ؽٛك
اٌجؾش األثيل اٌّزٛعو ٌٍخطشٚ ،رؼزجش ؽيٛأبد فمّخ سا٘ت اٌجؾش اٌّزٛعوٚ ،اٌذٌفيٓ اٌؾبئغ لبسٚس ٜاألٔف،
ٚاٌذٌفيٓ اٌؾبئغ لقيش األٔفٚ ،اٌذٌفيٓ اٌّخطوٚ ،ؽٛد اٌؼٕجشٚ ،اٌغٍؾفبح اٌخنشاءٚ ،عٍؾفبح اٌّؾيو عٍذيخ
اٌظٙشٚ ،اٌغٍؾفبح اٌجؾشيخ مخّخ اٌشأط ٚاألعّبن اٌغنشٚفيخ (أعّبن اٌمشػ ٚأعّبن اٌؾذايخ) ِٓ أوضش
األٔٛاع اٌفمبسيخ اٌجؾشيخ ػشمخ ٌٍخطش ،أِب ثبٌٕغجخ ٌٍطيٛس اٌجؾشيخ اٌز ٝيؼذ ثمبئٙب ِٛمغ ئ٘زّبَ فزجٕٝ
أػؾبؽٙب ف ٝئلٍيّ ٝغشة ٚؽشق اٌجؾش األثيل اٌّزٛعو فف ٝئلٍيُ ؽشق اٌجؾش األثيل اٌّزٛعو رزؼشك ؽيبح
اٌطيٛس اٌجؾشيخ ٌٍخطش ٔظشا ٌفمذ٘ب ِٛهٕٙب ثغجت ػٛاًِ اٌقشف ٚرؾٛيً ِغش ٜاٌّيبٖ ٚاٌزغيشاد اٌطبسئخ
ػٍٔ ٝظبَ اٌّيبٖ ٚاٌزغزيخ اٌطجيؼيخ ٚلطغ ٔجبربد اٌجٛؿ ٚرضايذ أِبوٓ ئٌمبء اٌمّبِخ ٚاٌزٍٛس اٌىيّيبئٚ ٝاٌقيذ
اٌغبئش.
 حبلت الشؼبة املرجبنيت فً البحر األمحر:
رؼزجش ِقش فيّب يضيذ ػٓ  0899وُ ػٍ ٝهٛي اٌغبؽً اٌغشثٌٍ ٝجؾش األؽّش ٚف ٝخٍيظ اٌغٛيظ ٚخٍيظ اٌؼمجخ
(ِٛهٕب) ِٓ ِٛاهٓ اٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ اٌّزٕٛػخ ٚيؾز ٜٛاٌجؾش األؽّش ػٍ ٝثؼل اٌجيئبد اٌغبؽٍيخ ٚاٌجؾشيخ
إٌبدسح ف ٝاٌؼبٌُ  ِٓٚأثشص٘ب ٔظبَ اٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ ِٚب يشرجو ثٙب ِٓ ؽيٛأبد ٔٚجبربد ؽيش رنُ ٘زٖ اٌجيئخ
ِغزّؼبد ثيٌٛٛعيخ صشيخ ٚاٌؼذيذ ِٓ األٔٛاع اٌّٙذدح ثبإلٔمشاك.
ٚيزّزغ اٌؾشيو اٌغبؽٍ ٝثّقش ثٕقيت ٚافش ٚلذس ٘بئً ِٓ اٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ اٌىبئٕخ ف ٝاٌجؾش األؽّش فٝ
ِغبؽخ رقً ئٌ 0899 ٝويٍِٛزش ِشثغ ِٓ ِٕطمخ اٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ ٚرّزذ ثطٛي 0899وُٚ ،يؼزجش اٌجؾش
األؽّش ِٛهٕب ٌّب يمشة ِٓ (ٛٔ )099ع ِٓ أٔٛاع اٌّشعبْ اٌقٍت ٛٔ )090( ٚع ِٓ أٔٛاع اٌّشعبْ اٌٍيٓ
ٚينُ ئلٍيُ اٌجؾش األؽّش اٌّقش ٜصٍض ٝػذد أٔٛاع اٌّشعبْ اٌقٍت اٌّٛعٛد ف ٝاٌجؾش األؽّش ثأوٍّٗ ٚاٌزٜ
يقً ئٌٛٔ )099( ٝع ثّب فيٙب األٔٛاع اٌّزٛهٕخ ٚرضيذ رٍه األػذاد ػٓ أػذاد اٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ اٌّغغٍخ فٝ
اٌجؾش اٌىبسيجِٚ ٝغبٚيخ ٌزٍه األػذاد اٌّغغٍخ ف ٝاٌّؾيو إٌٙذٚ ٜرّزذ اٌؾؼبة ػٍ ٝهٛي اٌغبؽً ف ٝاٌؾّبي
ئٌ ٝخٍيغ ٝاٌغٛيظ ٚاٌؼمجخ وّب رّزذ ئٌ ٝسأط ؽذسثخ ف ٝاٌغٕٛة ػٍ ٝؽذٚد اٌغٛداْ ٚيّضً وً ِٓ اٌجؾش
األؽّش ٚخٍيظ اٌؼمجخ أينب ِٛهٕب ٌّخزٍف أٔٛاع اٌؾيبح إٌجبريخ ٚاٌؾيٛأيخ ئمبفخ ئٌ ٝرٕٛع اٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ
فمذ رنّٕذ اٌّغّٛػبد اٌزقٕيفيخ اٌّخزٍفخ اٌز ٝرُ رغغيٍٙب ف ٝاألٔظّخ اٌجيئيخ ٌٍؾؼبة اٌّشعبٔيخ ف ٝاٌجؾش
األؽّش ِب يضيذ ػٓ (ٛٔ )0999ع ِٓ األٔٛاع اٌغّىيخ ٛٔ )099( ٚع ِٓ أٔٛاع اٌمؾشيبد ٛٔ )499( ٚع ِٓ
أٔٛاع اٌشخٛيبد ثبإلمبفخ ئٌ ٝاٌّئبد ِٓ أٔٛاع اٌىبئٕبد األخش ٜوّب ٚعذ (ٛٔ )00ع ِٓ أٔٛاع اٌضذييبد
125

اٌجؾشيخ  )4( ٚأٔٛاع ِٓ اٌضٚاؽف اٌجؾشيخ ٛٔٚػيٓ ِٓ أؽغبس اٌّبٔغشٚف ٚيمطٓ أينب األه َٛػشٚط اٌجؾش
ثبإلمبفخ ئٌ ٝأٔٛاع اٌغالؽف اٌجؾشيخ اٌّخزٍفخ اٌغٍؾفبح فمشيخ إٌّمبس ٚاٌغٍؾفبح اٌخنشاء ٚعٍؾفبح اٌّؾيو
عٍذيخ اٌظٙش ٚاٌغٍؾفبح اٌجؾشيخ مخّخ اٌشأط فِٕ ٝبهك ِخزٍفخ ػجش اٌجؾش األؽّش عضس ريشاِْ ،ؾّيخ ٔجك
ٚأث ٛعبٌٚ َٛيؼيؼ ف ٝخٍيظ اٌؼمجخ ػذد (ٛٔ )49ع ِٓ أٔٛاع اٌفمبسيبد ف ٝإٌّبهك اٌؼؾجيخ اٌّٛعٛدح ف ٝلبع
اٌجؾش يّضً ؽٛإٌِٙ %79ٝب وبئٕبد سخٛيخٚ ،يٛعذ (ٛٔ )090ع ِٓ أٔٛاع األعّبن ف ٝئلٍيُ اٌجؾش األؽّش
اٌّقش ٜيّضً ِٕٙ %07ب أٔٛاع ِزٛهٕخٚ ،لذ رشاعؼذ أػذاد أعّبن اٌفشاؽخ ف ٝاٌجؾش األؽّش ِٓ ِزٛعو 9.7
ٌىً  9َ 099ئٌٌ 0.9 ٝىً  9َ 099ف ٝػبَ  ،9999وّب ئٔخفنذ ِغزّؼبد أعّبن ثٕغجخ ٘ ،%39زا
ثبإلمبفخ ئٌ ٝئٔخفبك األػذاد اٌٛفيشح ِٓ أعّبن اٌمبسٚؿ ٚاألعّبن اٌججغبئيخ ف ٝاٌجؾش األؽّش اٌّقشٜ
ٚيؼض٘ ٜزا ئٌ ٝػذَ رطجيك اٌمبٔ ْٛثبٌّٕبهك اٌز ٝرزضايذ ثٙب ػٍّيبد اٌقيذ اٌغبئش د ْٚرٛلف ٚلذ صجذ أينب أْ
اٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ اٌغٕٛثيخ يمطٓ ثٙب أٔٛاع عّىيخ أوضش رٕٛػب ِّب يمطٓ ثبٌؾؼبة اٌؾّبٌيخ ٚيشعغ رٌه ئٌٝ
ئٔخفبك ِؼذالد اٌنشس اٌز ٝيغججٙب اٌغٛافٚ ْٛاٌقيبد ْٚف ٝإٌّبهك اٌّىؾٛفخ أِب ثبٌٕغجخ ٌٍّٕبهك راد
إٌؾبه اٌّزضايذ ِٓ سيبمخ اٌغٛؿ ٚاٌز ٝرىضش ػبدح ف ٝاٌؾّبي فيٛعذ ثٙب (ٛٔ )00ػب ِزٛهٕب ف ٝاٌجؾش ٚؽٛي
اٌؾؼبة غيش اٌّزذ٘ٛسح ف ٝوً ِٓ اٌغشدلخ ٚؽشَ اٌؾيخ ٚػٍ ٝاٌغبٔت اآلخش ٚثبٌزٛعٗ ئٌ ٝاألعفً لٍيال ِٓ
اٌغبؽً في (ِشع ٝػٍُ) اٌز ٜرمً فيٗ أػذاد اٌغبئؾيٓ ٚأػّبي اٌزطٛيش ئٌ ٝؽذ وجيش فيزنؼ أْ ِزٛعو اٌزٕٛع
اٌغّى ٝثٗ يضداد ئٌٛٔ )79( ٝع ِٓ األٔٛاع اٌغّىيخ اٌّزٛهٕخ ف ٝاٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ غيش اٌّزذ٘ٛسح ٚفيّب
ؽٌٙٛب ٚفيّب يجذ ٚأٔٗ وبٔذ ٕ٘بن ػاللخ ئسرجبه ئيغبثيخ ثيٓ ػذد أعّبن اٌفشاؽخ ٚغطبء اٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ اٌؾيخ.
 حبلت أشجبر املبجنبروف املتىفرة فً سبحل البحر األمحر:
ٕ٘بن ٔٛػيٓ ِٓ ٔجبربد اٌّبٔغشٚف ف ٝاٌجؾش األؽّش يؼزجش ٔجبد اٌّبٔغشٚف ٘ ٛأوضش األٔٛاع رٛافشا ؽيش رُ
رغغيٍٗ فِٕ )98( ٝطمخ ػٍ ٝئِزذاد عبؽً اٌجؾش األؽّش ٚاٌغضس اٌٛالؼخ ثٗ ٚوزٌه ف ٝخٍيظ اٌؼمجخ ثّؾّيخ
سأط ِؾّذ ِٚؾّيخ ٔجك أِب ثبٌٕغجخ ٌٍٕٛع اٌضبٔ ٛ٘ٚ ٝأفيغٕيب ِبسيٕب فمذ رُ رغغيٍٗ ف ٝإٌّطمخ اٌغٕٛثيخ فمو (فٝ
ؽالريٓ ِٚب ؽٌٙٛب) ٚػٍ ٝاٌغبٔت اآلخش ِٓ اٌؾذٚد اٌّقشيخ  ِٓٚأوضش إٌّبهك صشاء ثٕجبربد اٌّبٔغشٚف ٘ٝ
عضس أثِٕ ٛمبس ٚليقٚٚ َٛاد ٜاٌغّبي/ؽّبهخ ٚعبؽً عفبعب اٌغٕٛثٚ ٝرٛفش ٔجبربد اٌّبٔغبسٚف ِٛهٕب ٌؼذد
وجيش ِٓ اٌزغّؼبد اٌؾيٛأيخ ِٓ اٌىبئٕبد اٌجؾشيخ اٌز ٝرؾزًّ ػٍ ٝرٕٛع ٘بئً ِٓ األٔٛاع األعّبن ٚاٌمؾشيبد
ٚاٌشخٛيبد ٚاٌغٍذ ؽٛويبد ٚرضٚس اٌؼذيذ ِٓ اٌىبئٕبد اٌجشيخ ٚأعشاة اٌطيٛس ٔجبربد اٌّبٔغبسٚف رٍه ِٓ أعً
اٌزىبصش ٚاٌجؾش ػٓ اٌطؼبَ ٚاٌّأٚ ٜٚيؾيو ثٕجبربد اٌّبٔغبسٚف اٌّٛاهٓ األوضش صشاء ٚاٌز ٝرزنّٓ اٌؾؼبة
اٌّشعبٔيخ ٚاٌؾؾبئؼ اٌجؾشيخ ف ٝٙرم َٛثذٚس٘ب وؾنبٔبد ٌشػبيخ فغبس األعّبن اٌزٌٙ ٝب أّ٘يخ ئلزقبديخ ٚلذ
رنّٕذ أينب ِغّٛػبد اٌزقٕيف اٌّخزٍفخ اٌز ٝعغٍذ ؽز ٝاآلْ ف ٝاألٔظّخ اٌجيئيخ ٌٕجبربد اٌّبٔغبسٚف فٝ
اٌجؾش األؽّش ِب يضيذ ػٓ (ٛٔ )99ع ِٓ األٔٛاع اٌغّىيخ ٛٔ )03(ٚع ِٓ أٔٛاع اٌطؾبٌت ٛٔ )49(ٚع ِٓ أٔٛاع
اٌؾؾشاد ٛٔ )89(ٚع ِٓ أٔٛاع اٌمؾشيبد ٛٔ )30(ٚع ِٓ أٔٛاع اٌشخٛيبد ٛٔ )07(ٚع ِٓ أٔٛاع اٌغٍذ
ؽٛويبد.
 القبئمت احلمراء لألنىاع املهددة ببإلنقراض:
رُ اٌميبَ ثؼذح ِؾبٚالد ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌم ِٓ ِٝٛأعً ئعشاء رمييّبد ثؾأْ اٌّغّٛػبد اٌزقٕيفيخ اٌّخزٍفخ فٝ
ِقش ٚفِ ٝؾّيبرٙب ٚلذ رٛافشد ثٕٙبيخ ػبَ  ،9900اٌجيبٔبد اٌز ٝرخـ اٌّغّٛػبد اٌزقٕيفيخ اآلريخ فمو
 ٝ٘ٚاٌضذييبد (ٛٔ )000ع ٚاٌؾؾشاد (اٌفشاؽبد ف ٝاٌّشرجخ األٛٔ )30( ٌٝٚع ٚاٌيؼغٛثيبد (ٛٔ )49ع)
ٚأسثغ ػبئالد ٔجبريخ (اٌذفٍيخ (ٛٔ )99ع ٚاٌفشثئٛيخ (ٛٔ )00ع ٚاٌشثيؼيخ ( )9أٔٛاع ٚاٌمطيفيخ (ٛٔ )90ع)
ٚاٌطيٛس(ٛٔ )40ع ِّب يؾيش ئٌ ٝئعزّشاس رضايذ خطش اإلٔمشاك ٚرٍم ٝاألؽىبي (ِٓ  8-7ئٌ )00-7 ٝاٌنٛء
ػٍ ٝؽبالد اٌّغّٛػبد اٌزقٕيفيخ اٌز ٝرُ رمييّٙب ٚرٛعٙبرٙب.
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شكل( )8-7الثدييات المدرجة بالقائمة الحمراء ( )111نوع

شكل ( )9-7الفراشات المدرجة بالقائمة الحمراء ( )63نوع

شكل ( )10-7اليعسوبيات المدرجة بالقائمة الحمراء ( )40نوع

122

شكل ( )11-7الطيور المدرجة بالقائمة الحمراء ( )47نوع

شكل ( )12-7قائمة عائمة النباتات الدفمية المدرجة بالقائمة الحمراء ( )22نوع

شكل ( )13-7قائمة عائمة النباتات الفربيونية المدرجة بالقائمة الحمراء ( )51نوع
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شكل( )14-7قائمة عائمة النباتات الربيعية المدرجة بالقائمة الحمراء ( )9أنوع

شكل ( )15-7قائمة عائمة النباتات القطيفية المدرجة بالقائمة الحمراء ( )25نوع

ٌمذ رُ رمييُ ػذد (ٛٔ )034ع ِٓ ثيٓ ِب يضيذ ػٓ ( 99أٌف) ٔٛع ِّب رُ ٚففٙب فِ ٝقش (عذٚي  )0-7ئػزجبسا
ِٓ ػبَ ٚ ،9909يٛمؼ ٘زا اٌّإؽش رشريت األٔٛاع ف ٝاٌّغّٛػخ اٌزقٕيفيخ ٕ٘ٚبن أٔٛاع ِٙذدح ثبإلٔمشاك
ِٓ ثيٓ رٍه األٔٛاع اٌجبٌغ ػذد٘ب (ٛٔ )034ع رّضً ٔغجزٙب ٛٔ )009( %40ع ،ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ رفبٚد ٘زا فيّب
ثيٓ اٌّغّٛػبد اٌزقٕيفيخ وّب أْ ٕ٘بن أٔٛاع ِٙذدح ؽبٌيب ثبإلٔمشاك ِٓ ثيٓ ِغّٛػبد اٌضذييبد ٚاٌؾؾشاد
ٚإٌجبربد اٌّخزبسح رزشاٚػ ٔغجزٙب ثيٓ  %79ٚ %90ثبإلمبفخ ئٌ ٝػبئٍخ إٌجبربد اٌطجيخ اٌز ٝرٛاعٗ اٌخطش
األػظُ.
ٕ٘ٚبن أٔٛاع ِٙذدح ثبإلٔمشاك ِٓ ثيٓ أٔٛاع اٌضذييبد ٚاٌفشاؽبد ٚاٌؾؾشاد اٌيؼغٛثيخ ٚاٌطيٛس ٚػبئالد
إٌجبربد اٌذفٍيخ ،اٌفشثئٛيخ ،اٌشثيؼيخٚ ،اٌمطيفيخ اٌز ٝرُ رمييّٙب رّضً ٔغجزٙب %39ٚ %09ٚ %90ٚ %00
 %03ٚ %44ٚ %79ٚ %49ٚػٍ ٝاٌزشريتٚ ،رزٕجأ اٌزمبسيش اٌجيئيخ اٌؼبٌّيخ ثزؼشك ِب يمشة ِٓ سثغ
اٌضذييبد ف ٝاٌؼبٌُ ئٌ ٝخطش اإلٔمشاك خالي اٌضالصيٓ ػبِب اٌّمجٍخ ٚيٛعذ فِ ٝقش اٌؼذيذ ِٓ أٔٛاع اٌضذييبد
اٌقؾشاٚيخ اٌز ٝئٔمشمذ ثبٌفؼً خالي إٌقف األٚي ِٓ اٌمشْ .99
ٚلذ رُ ئدساط (ٛٔ )49ع ِٓ أٔٛاع اٌضذييبد اٌجبٌغ ػذد٘ب (ٛٔ )000ع ِّب رُ رغغيٍٗ فِ ٝقش ِزنّٕب ()97
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ٔٛػب ِزٛهٕب ف ٝػبَ  9909ف ٝاٌمبئّخ اٌؾّشاء ٌألٔٛاع اٌّٙذدح ثبإلٔمشاك ٚيّضً ٘زا اٌؼذد ؽٛاٌ ٝصٍش
اٌضذييبد اٌمبهٕخ فِ ٝقش ٚرزٛلغ اٌزمبسيش اٌجيئيخ اٌؼبٌّيخ أْ يزؼشك ِب يمشة ِٓ سثغ اٌضذييبد ف ٝاٌؼبٌُ ئٌٝ
خطش اإلٔمشاك خالي اٌضالصيٓ ػبِب اٌّمجٍخ ٚيٛعذ فِ ٝقش اٌؼذيذ ِٓ أٔٛاع اٌضذييبد اٌقؾشاٚيخ اٌزٝ
ئٔمشمذ ثبٌفؼً خالي إٌقف األٚي ِٓ اٌمشْ .99
الجدول ( )1-7حالة البقاء التى تخص المجموعات التصنيفية من الحيوانات والنباتات التى تم تقييمها
فئات القائمة الحمراء

الثدييات

الفراشات

اليعسوبيات

الطيور

م .ح.

4

1

3

10

النباتات

النباتات

النباتات

النباتات

الدلفية

الفربيونية

الربيعية

القطيفية

7

م.

11

1

7

6

2

7

1

3

ع.

24

14

10

10

7

22

3

6

ق.

36

17

11

11

11

15

5

أ.
ل .ت.

21

14

ن .ب.

15

16

9

اإلجمالى

 111نوع

 63نوع

 40نوع

َ .ػ ِٙ :ذدح ثبإلٔمشاع ػٍٔ ٝؾ ٛؽشط
أ  :األلً أّ٘يخ

1
2
 43نوع

َ ِٙ :ذدح ثبإلٔمشاع
ي .د  ٌُ :يزُ رمييّٗ

 22نوع

ع  :ػشػخ ٌإلٔمشاع
ْ .ة ٔ :مض ف ٝاٌجيبٔبد

 51نوع

3

11

2

5

 9أنواع

 25نوع

ق  :رمزشة ِٓ خطش اإلٔمشاع

يٍم ٝاٌؾىً ( )03-7اٌنٛء ػٍ ٝؽبالد ٚرٛعٙبد اٌّغّٛػبد اٌزقٕيفيخ ِٓ اٌؾيٛأبد ٚإٌجبربد اٌّخزبسح
ٚرؼزجش األٔٛاع إٌّذسعخ رؾذ فئبد "ِٙذدح ثبإلٔمشاك ػٍٔ ٝؾ ٛؽشط" أِٙ" ٚذدح ثبإلٔمشاك" أ" ٚػشمخ
ٌإلٔمشاك" ػشمخ ٌخطش اإلٔمشاك.

شكل ( )16-7فئات القائمة الحمراء لممجموعات التصنيفية من الحيوانات والنباتات التى تم تقييمها

112

رزنّٓ لبئّخ اٌجيبٔبد اٌؾّشاء األٌٚيخ ٌٍٕجبربد اٌٛػبئيخ فِ ٝقش ػذد (ٛٔ )407ع (ِزنّٕب ِٓ %99
ئعّبٌ ٝإٌجبربد) ٚلذ رُ ئدساط رٍه األٔٛاع وّب يٍٛٔ )04( ٝػب ِٕمشمب ٛٔ )090(ٚػب ِٙذدا ثبإلٔمشاك ٚ
(ٛٔ )04ػب ػشمخ ٌإلٔمشاك ٛٔ )070(ٚػب ٔبدسا ٛٔ )90(ٚػب غيش ِؾذدا (اٌؾىً ٚ ،)07-7رٌه ػمت
رقٕيفبد اٌمبئّخ اٌؾّشاء ٌألٔٛاع اٌّٙذدح ثبإلٔمشاك (ٚ ،)0994لذ أدسعذ أٔٛاع إٌجبربد اٌّٙذدح ثبإلٔمشاك
ِؾٍيب ٚرٛصيؼٙب ف ٝاٌمبئّخ.

شكل ( )17-7أنواع النباتات الوعائية المهددة باإل نقراض فى مصر

ٌٚىٓ ٌُ يىٓ ِٓ اٌّغزطبع رمييُ ِذ ٜرأصيش اٌزذخالد ِٓ أعً اٌجمبء ػٍ ٝخطش اإلٔمشاك اٌز ٜرزؼشك ٌٗ رٍه
األٔٛاع ٔظشا ٌٕمـ ثشاِؼ اٌشفذ ػٍِ ٝذ ٜفزشح صِٕيخ ِؾذدح ٚيزُ ؽبٌيب ثزي عٛٙد ػذيذح ٌزؾذيذ ِب رجمِٓ ٝ
اٌّغّٛػخ ِضً اٌضٚاؽف ثبإلمبفخ ئٌِ ٝب رجم ِٓ ٝأٔٛاع إٌجبربد ٚاٌؾؾشاد ٚغيش٘ب ِٓ اٌّغّٛػبد.

 7.1شبكت احملميبث

لبِذ ِقش ثاػالْ ِغبؽخ عيذح ٔغجيب ِٓ أساميٙب ٌٍّؾّيبد اٌطجيؼيخ ٚرؼزجش إٌّبفغ اٌجيئيخ ٚاإلعزّبػيخ اٌزٝ
رمذِٙب ِقش ِٓ خالي "شجىخ ٔظبَ اٌّؾّيبد" رٔ ٚغجخ ػبٌيخ وّب رؼزجش اٌّؾّيبد ٘ ٝاٌٛعيٍخ اٌفؼبٌخ ٚاٌٙبِخ
ثبٌٕغجخ ٌّقش ٌؾّبيخ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝثٙب ٌّٕٚغ اٌخغبسح اٌّؾزٍّخ ٌٍفقبئً أِٛ ٚاهٓ اٌىبئٕبد ،ثبإلمبفخ ئٌٝ
رّىٕٙب ِٓ اٌٛفبء ثاٌزضاِبرٙب اٌذٌٚيخ ٚلذ رٛعؼذ ٘زٖ اٌّؾّيبد ػٍِ ٝذ ٜاٌـ ( )09عٕخ اٌّبميخ ِٓ ؽيش اٌؼذد
ٚاٌّغبؽخ (ؽىً ٚ 08-7ؽىً .)09-7
9
ٚثؾٍٛي ػبَ  ،385.ثٍغ ػذداٌّؾّيبد اٌّؼٍٕخ (ِ ).8ؾّيخ رغطِ ٝغبؽخ أوضش ِٓ  043أٌف وُ أ ٜؽٛاٌٝ
ٔغجخ  ِٓ %04.3اٌّغبؽخ اإلعّبٌيخ ٚرخزٍف ٘زٖ اٌّؾّيبد ِٓ ؽيش اٌؾغُ ِٓ اٌّغبؽخ األوجش ف ٝاٌغٍف
اٌىجيش ػٍِ ٝغبؽخ  48.099وُ 9ئٌ ٝاٌّؾّيخ األفغش ِغبؽخ اٌٛالؼخ ف ٝعبٌٛعب ٚغضاي ػٍِ ٝغبؽخ 9.0
وُ.9
ئْ ٔظبَ اٌّؾّيبد اٌطجيؼيخ ػٍ ٝاٌقؼيذ اٌٛهٕ ٝيؼىظ رّضيً عيذ ٚفٛسح عيذح ٌٍجيئبد اٌّقشيخ راد اٌزٕٛع
اٌجيٌٛٛع ٝاٌٙبَ ،وّب يّضً ٔٛاؽ ٝأخش٘ ٜبِخ ِضً إٌّبهك اٌٙبِخ ٌٍزٕٛع اٌجيٌٛٛعِٛٚ ٝالغ اٌزشاس اٌضمبفٝ
ٚاٌزؾىيالد اٌغيٌٛٛعيخ ٚإٌّبظش اٌطجيؼيخ ثّب رؾٍّٗ ِٓ عّبي هجيؼ ٝعبؽش ِٕٚبهك اٌطيٛس اٌٙبِخ ،وّب يؼذ
٘زا إٌظبَ ر ٚأّ٘يخ ٌٍؼذيذ ِٓ إٌٛاؽ ٝاألخش ٜاٌخبفخ ثؾّبيخ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌز ٝرزنّٓ اٌقفخ اٌزّضيٍيخ
ٚاٌفقبئً اٌٙبِخ.
ٚػٍ ٝاٌشغُ ِٓ رٌه فاْ رغطيخ ٘زٖ إٌّبهك ٌُ يقً ئٌٔ ٝغجخ آيزؾ ٝاٌّؾذدح ف ٝئرفبليخ اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعٝ
ٔ ( )CBD 2020 Aichi( 2020غيخ آيزؾ" :00 ٝصّضً ٔغجخ ِٕ ِٓ %07بهك األسميخ ٚاٌّيبٖ اٌذاخٍيخ
ٔٚغجخ  ِٓ %09إٌّبهك اٌغبؽٍيخ ٚاٌجؾشيخ") ٚػٍ ٝاٌشغُ ِٓ أْ ٔغجخ إٌّبهك األسميخ ٚاٌّيبٖ اٌذاخٍيخ اٌزٝ
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يغت أْ رقً ئٌٔ ٝغجخ  ِٓ %07إٌغجخ اٌّؾذدح لذ صادد ِٓ  %7.9ف ٝػبَ  0994ئٌ %04.7 ٝف ٝػبَ
 ،9900فاْ ٔغجخ إٌّبهك اٌجؾشيخ اٌز ٝيغت أْ رقً ٔغجزٙب ئٌ %09 ٝلذ ٚفٍذ فمو ئٌٔ ٝغجخ ؽٛاٌٝ
ٚ ،%0.7ثؼل إٌظش ػٓ اٌّؾّيبد رؼزجش ٔغجخ األسام ِٓ ٝإٌّبظش اٌطجيؼيخ اٌّخققخ ٌٍضساػخ
ٚاٌّضاسع اٌغّىيخ ٚرشثيخ األؽيبء اٌّبئيخ ِؾذٚدح.
Number of Protected Areas until 2012
Number of Protected Areas

1984

1983

Year
شكل ( )18-7عدد المحميات من عام 2012-1993

)km2

( Total Area of Protected Areas

)Cumulative Area (km2

Year
شكل ( )19-7المساحة اإلجمالية لممحميات فى مصر

 7.7.1احملميبث البحريت والسبحليت:
ِقش ٌذيٙب عجغ ِؾّيبد ثؾشيخ ٚعبؽٍيخ رمغ ف ٝاٌجؾش األؽّش ِٕٚبهك خٍيظ اٌؼمجخ )ثبإلمبفخ ئٌِ )ٝؾّيخ
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اٌغٍ َٛاٌز ٝرمغ ف ٝاٌجؾش اٌّزٛعو ٚرغط٘ ٝزٖ اٌّؾّيبد ِغبؽخ رقً رمشيجب ئٌ 09 ٝأٌف وُ( 9ؽىً ،)99-7
ٚرؾًّ ٘زٖ إٌّبهك لطبػبد أسميخ ٚثؾشيخ ِزذاخٍخ ٌٍّؾبفظخ ػٍ ٝاٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ ٚاألٔظّخ اٌّقبؽجخ
ٌٙب ثبإلمبفخ ئٌ ٝؽّبيخ إٌّبهك األؽيبئيخ اٌجؾشيخ ،ؽغيشاد اٌّبٔغشٚف ٚاٌغضس اٌجؾشيخ ٚإٌّبهك اٌغجٍيخ
ٚاٌقؾشاٚيخ اٌّغبٚسح ٚرؾًّ اٌّؾّيبد اٌّٛعٛدح ف ٝخٍيظ اٌؼمجخ فِ ٝؾبفظخ عٕٛة عيٕبء ِؾّيخ سأط ِؾّذ
ٔٚجك ِٚؾّيبد أث ٛعبٌ ،َٛأِب ثبٌٕغجخ ٌٍّؾّيبد اٌّٛعٛدح فِ ٝؾبفظخ اٌجؾش األؽّش ٔغذ أْ ٕ٘بن اٌؼذيذ ِٓ
اٌّؾّيبد ِضً ِؾّيخ ػٍجخ ٚعضس اٌجؾش األؽّش اٌؾّبٌيخ ِٚؾّيخ ٚاد ٜاٌغّبي/ؽّبهخ ،ثيّٕب رمغ ِؾّيخ اٌغٍَٛ
فِ ٝؾبفظخ ِطشٚػٚ ،ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ أْ ٕ٘بن ٔغجخ عيذح ِٓ اٌؾشيو اٌغبؽٌٍّ ٝقش يمغ مّٓ اٌّؾّيبد
اٌجؾشيخ ئال أْ اٌّيبٖ اٌجؼيذح ػٓ اٌؾٛاهئ ٌيغذ ِؾّيخ ثبٌؾىً اٌىبف ،ٝوّب رؼذ إٌّبهك اٌؾيٛيخ اٌجؾشيخ
اٌّٛعٛد ػٍ ٝاٌغبؽً اٌؾشلٌ ٝيغذ ِؾّيخ ثبٌؾىً اٌىبفٌ ٝزٌه ف ٝٙرؾىً رٙذيذا وجيشا.
)Coastal & Marine PAs (km2

)Area (km2

Year
شكل ( )20-7المحميات البحرية والساحمية منذ عام 1980

 7.7.1حمميبث األراظً الرطبت:

يوجد فى مصر(ثمانية مناطق) محمية لألراضى الرطبة يقع معظمها عمى شواطئ البحر المتوسط وعمى ضفاف

نهر النيل وتغطى محميات األراضى الرطبة مساحة تصل تقريبا إلى  0066كم( 2شكل  ،)22-7وتشتمل هذه
المناطق تحديدا عمى بعض البحيرات الشمالية والمناطق الساحمية باإلضافة إلى الجزر الموجودة عمى ضفاف نهر

النيل وتساعد هذه المناطق فى حماية مواطن ومساكن الطيور المهاجرة والمقيمة كما تساعد عمى إدارة الثروة

السمكية وتطور المجتمع المحمى وتشجيع السياحة البيئية ومن أمثمة هذه المحميات محمية الزرانيق فى محافظة
شمال سيناء ومحمية أشتوم الجميل الطبيعية فى محافظة بور سعيد ومحمية العميد فى محافظة مطروح وبحيرة

قارون وادى الريان فى محافظة الفيوم ومحمية سالوجا وغزال فى محافظة أسوان وجزر النيل التى يبمغ عددها
( )211جزيرة وبحيرة البرلس فى محافظة كفر الشيخ.
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)Wetland PAs (km2

)Area (km2

Year
شكل ( )21-7مساحة محميات األراضى الرطبة

 7.7.1املنبطق الصحراويت احملميت:
يٛعذ فِ ٝقش رغغ ِؾّيبد ف ٝعيٕبء ٚاٌقؾشاء اٌغشثيخ ٚاٌؾشليخ ٚرغط٘ ٝزٖ اٌّغبؽخ ِؼب ِغبؽخ رجٍغ
رمشيجب  099أٌف وُ( 9ؽىً ٚ )99-7رؾًّ اٌغجبي ٚاٌغٛٙي ٚاٌٛديبْٚ ،رؼًّ ٘زٖ اٌّؾّيبد ػٍ ٝؽّبيخ اٌزٕٛع
إٌجبرٚ ٝاٌؾيٛأ ٝف٘ ٝزٖ إٌّبهكٚ ،رٕظيُ ٚرؾغيغ عيبؽخ اٌغفبسٚ ٜدػُ اٌّغزّؼبد اٌّؾٍيخٚ ،رؾًّ
اٌّؾّيبد اٌقؾشاٚيخ ِؾّيخ األؽشاػ فِ ٝؾبفظخ ؽّبي عيٕبء ٚهبثب ٚعبٔذ وبرشيٓ فِ ٝؾبفظخ عٕٛة عيٕبء
ِٚؾّيخ اٌؼّيذ ٚعيٛح فِ ٝؾبفظخ ِطشٚػ ٚاٌقؾشاء اٌجينبء فِ ٝؾبفظخ اٌٛاد ٜاٌغذيذ ِٚؾّيخ اٌٛادٜ
األعيٛه ٝفِ ٝؾبفظخ أعيٛه ِٚؾّيخ ٚاد ٜاٌؼالل ٝفِ ٝؾبفظخ أعٛاْ ِٚؾّيخ اٌغٍف اٌىجيش فِ ٝؾبفظخ
اٌٛاد ٜاٌغذيذ ِٚؾّيخ اٌٛاؽبد اٌجؾشيخ.
)Desert PAs (km2

)Area (km2

Year
شكل ( )22-7مساحة المحميات الصحراوية

 7.7.1احملميبث اجليىلىجيت:
يٛعذ فِ ٝقش عذ ِؾّيبد عيٌٛٛعيخ وّب ِ٘ٛ ٛمؼ ف ٝاٌؾىً ( )90-7رغطِ ٝغبؽخ  89وُ 9رمشيجب وّب
ِ٘ ٛجيٓ ف ٝاٌؾىً (ٚ )94-7اٌز ٝرؾىً ظب٘شح عيٌٛٛعيخ فشيذح ِٓ ٔٛػٙب ؽيش يزُ ئػزجبس٘ب ٚعٙبد عيبؽيخ
ٚػٍّيخ راد أّ٘يخ وجيشح ٚرزنّٓ اٌّؾّيبد اٌغيٌٛٛعيخ وال ِٓ ِؾّيخ لجخ اٌؾغٕخ ٚاٌغبثخ اٌّزؾغشح ٚٚادٜ
دعٍخ فِ ٝؾبفظخ اٌمب٘شح ِٚؾّيخ وٙف ٚاد ٜعٕٛس فِ ٝؾبفظخ ثٕ ٝعٛيف ِٚؾّيخ اٌذثبثيخ فِ ٝؾبفظخ
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األلقش ِٚؾّيخ ٔيضن عجً وبًِ فِ ٝؾبفظخ اٌٛاد ٜاٌغذيذ ٚاٌّغبؽخ اإلعّبٌيخ ٌٍّؾّيبد اٌغيٌٛٛعيخ فٝ
ِقش ِٕز ػبَ  0989ئٌ ٝػبَ ِٛ 9909مؾخ ِٚجيٕخ ف ٝاٌؾىً (.)90-7
Number of Geological PAs

Number of PAs

Year
شكل ( )23-7المحميات الجيولوجية

)Geological PAs (km2
)Area (km2

Year
شكل( )24-7مساحة المحميات الجيولوجية

)(km2

Geological Area

)Area (km2

Year
شكل ( )25-7المحميات الجيولوجية منذ عام  1989إلى عام 2013
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ٚاٌّؾّيبد اٌّٛعٛدح فِ ٝقش رمغ مّٓ اٌفئبد اٌغزخ اٌزبثؼخ ٌإلرؾبد اٌذٌٍّ ٌٝٚؾبفظخ ػٍ ٝاٌجيئخ (ؽىً
 )93-7اٌخبفخ ثبٌّؾّيبد ٚاٌّغّٛػبد األيىٌٛٛعيخ األسثؼخ اٌؼبِخ (ؽىً .)97-7

شكل ( )26-7فئات المحميات التابعة لل تحاد الدولى لممحافظة عمى البيئة

شكل ( )27-7المجموعات اإليكولوجية لممحميات
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 7.1املنبطق الىت تشكل أهميت خبصت للتنىع البيىلىجً فً احملميبث
 7.7.1منبطق الطيىر اهلبمت:
رّضً إٌغجخ اإلعّبٌيخ ٌٍّٕبهك اٌٙبِخ ٌٍطيٛس فِ ٝقش ؽٛإٌِ )04( ٝطمخ (إٌّبهك اٌّّٙخ ٌٍطيٛس) وّب ٘ٛ
ِٛمؼ ف( ٝاٌغذٚي ٚ 9-7اٌؾىً ٚ )98-7رنُ ٘زٖ إٌّبهك ِغّٛػخ ٚاعؼخ ِٓ اٌّٛاهٓ اٌٙبِخ ٌٍطيٛس ِضً
األسام ٝاٌشهجخ ٚاٌغجبي اٌّشرفؼخ ٚاٌٛديبْ اٌقؾشاٚيخ ٚاٌغٛٙي اٌغبؽٍيخ ٚاٌغضس اٌجؾشيخ ٚرغط٘ ٝزٖ
إٌّبهك ِغبؽخ  00أٌف وُ 9أ ٚؽٛاٌ ِٓ :4 ٝأسامِ ٝقشٚ .رغط ٝخّغخ ػؾش ِٓ ِٕبهك اٌطيٛس اٌٙبِخ
ِغبؽخ ٔغجزٙب  %44اٌز ٝرمغ ثبٌىبًِ داخً ؽجىخ اٌّؾّيبد اٌمبئّخ وّب أٔٗ يزُ رّضيً ِٛاهٓ اٌطيٛس اٌّٛعٛدح
فِ ٝقش مّٓ اٌؾجىخ اٌز ٝرُ رؾذيذ٘ب ِٓ إٌّبهك اٌٙبِخ ٌٍطيٛس ٚئْ ٌُ يىٓ ثٕفظ اٌمذس.
جدول ( )2-7المناطق الهامة لمطيور فى مصر
العدد اإلجمالى لممناطق الهامة لمطيور فى مصر

34

األنواع المهددة عالميا باإل نقراض

21

األنواع اإلحيائية المقيدة*

9

األنواع المجمعة**

24

* األنواع التى يعتبر توزيعاتها العالمية مقتصرة بشكل كبير وكمى عمى منطقة إحيائية واحدة.
** األنواع التى تتجمع بأعداد كبيرة عالميا فى موقع معين وفى وقت معين وفى دورة حياتها لمتغذية والتربية أو اإلستراحة (خالل الهجرة).

خريطة ( )2-7خريطة المناطق الهامة للطيور فى مصر
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7.7.1منبطق رامسبر:
يٛعذ فِ ٝقش (ِٕ )04طمخ ٘بِخ ٌٍطيٛس ثيّٕب رُ ئػالْ ِٛ 4الغ مّٓ ئرفبليخ ساِغبس ٌق ْٛاألسامٝ
اٌشهجخ راد األّ٘يخ ٌٍطيٛس (عذٚي .)0-7
جدول ( )3-7المناطق الهامة لمطيور المخصصة والمحتمل تأهيمها كمواقع رامسار
عدد مواقع رامسار المحتممة

8

عدد المناطق المعترف كامال بها كمواقع رامسار

4

عدد المناطق المعترف بها جزئيا

0

عدد المناطق غير المعترف بها

4

 7.7.1متثيل األنىاع:
ِب يمشة ِٓ ٔ ِٓ :09جبربد ِقش يّىٓ اٌؼضٛس ػٍيٙب ف ٝاٌّؾّيبد ٚيٛعذ ف ٝاٌّؾّيبد رٕٛع ثيٌٛٛعٝ
ِزٛهٓ ػبٌ ٝؽيش رؾًّ ِؾّيبد ػٍجخ ٚاٌؼّيذ ٚعبٔذ وبرشيٓ ٚاٌؼاللٚ ٝعبٌٛعب ٚغضاي ٔٚجك ٚأث ٛعبٌَٛ
ٚرٛعذ ف٘ ٝزٖ اٌّؾّيبد ِؼظُ أٔٛاع إٌجبربد اٌفشيذح ٚاٌّغزٛهٕخ ٚاٌّٙذدح ثبإلٔمشاك فِ ٝقش.
 7.7.1املنبطق اهلبمت للتنىع البيىلىجً:
رؼذ اٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ ف ٝاٌجؾش األؽّش أُ٘ ثمؼخ فِ ٝقش ٌٍزٕٛع اٌجيٌٛٛع ٝاٌجؾشٚ ٜاٌز ٝيّضٍٙب ؽجىخ
اٌّؾّيبد اٌمبئّخ وّب رّضً عبٔذ وبرشيٓ ٚػٍجخ ٚاألسام ٝاٌشهجخ ٚاٌقؾشاء اٌغشثيخ ٌغبؽً اٌجؾش األثيل
اٌّزٛعو أُ٘ ِٕبهك اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛع.ٝ
 7.7.1األنىاع املتىطنت واملهددة ببإلنقراض:
يزقبدف رٛصيغ ِؼظُ اٌزقٕيفبد اٌّزٛهٕخ فِ ٝقش ِغ ثإس اٌزٕٛع اٌجيٌٛٛعٌٚ ٝزٌه يزُ رغطيز ُٙثٛمٛػ
مّٓ ؽجىخ اٌّؾّيبد اٌمبئّخ ٚرؼزجش رغطيخ األٔٛاع اٌّٙذدح ثبإلٔمشاك ف ٝؽجىخ اٌّؾّيبد اٌؾبٌيخ ِمجٛي ئٌٝ
ؽذ ِب ٚيّىٓ ئػزجبس اٌؼٕبفش اٌؾيٛأيخ وّإؽشاد وّب أْ اٌؼذيذ ِٓ األٔٛاع اٌؾيٛأيخ اٌّٙذدح ثبإلٔمشاك
ػبٌّيب اٌّذسعخ ثٛاعطخ اإلرؾبد اٌذٌٍّ ٌٝٚؾبفظخ ػٍ ٝاٌطجيؼخ اٌزِ ٝبصاٌذ ِٛعٛدح فِ ٝقش ِّضٍخ ف ٝؽجىخ
اٌّؾّيبد اٌمبئّخ  ِٓٚأِضٍخ األٔٛاع اٌّٙذدح ثبإلٔمشاك اٌفٙذ اٌقيبد (( ٚ Acinonyx jubatusاٌغضاي
ئعطٛأ ٝاٌمشٚ )Gazella leptoceros( ْٚاٌغٍؾفبح اٌّقشيخ (ٚ )Testudo kleinmanniإٌٛسط أثيل
اٌؼيٕيٓ (ٚ )Larus leucophthalmusاٌمٛالغ اٌؼّاللخ (ٚ )Tridacna maximaصؼٍت اٌفٕه أ ٚصؼٍت
اٌقؾشاء (ٚ )Fennecus zerdaاٌغشثٛع (ٚ )Allactaga tetradactylaاٌيشثٛع اٌىجيش ( Jaculus
 ِٓٚ )orientalisثيٓ األٔٛاع اٌّغزٛهٕخ فِ ٝقش اٌز ٝيجٍغ ػذد٘ب (ٕ٘ )30بن (ٛٔ )00ع يمٕط ْٛف ٝاٌغجبي
اٌّٛعٛدح فِ ٝؾّيخ عبٔذ وبرشيٓ (عٕٛة عيٕبء) أ ٜيّىٓ اٌمٛي ثأْ ٔغجخ  ِٓ %39.7األٔٛاع اٌّغزٛهٕخ فٝ
ِقش رؼزجش ِؾّيخ ٚإِٓخ فِ ٝىبْ هجيؼ ٝداخً اٌّؾّيخ.
 7.7.1املىاقغ الرتاثيت واحلعبريت ػلً الصؼيد الؼبملً:
ئْ اٌّؾّيبد اٌمبئّخ رغطِٛ ٝالغ ِٚغبؽبد رشاصيخ ٚؽنبسيخ ٘بِخ ِضً (ديش عبٔذ وبرشيٓ) وّب رغطِٛ ٝالغ
هجيؼيخ ِضً (ِٕطمخ ٚاد ٜاٌؾيزبْ اٌّٛعٛدح فٚ ٝاد ٜاٌشيبْ) ثيّٕب رنّٓ ِؾّيبد اٌّؾيو اٌؾيِ( ٜٛؾّيبد
اٌؼّيذ ٚاٌؼالل )ٝوّب رؼزجش ِٛالغ ساِغبس راد أّ٘يخ دٌٚيخ ِٕٙٚب (اٌضسأيك ٚاٌجشٌظ ٚلبسٚ ْٚاٌشيبْ).
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الفصل الثامن

التشجري والغابات واألحزمة اخلضراء

 8.1مقدمت

تعد األشجار أحد أهم عناصر البيئة الطبيعية ،وتمثل الغابات واألشجار المزروعة أحد عناصر الموارد

الطبيعية المتجددة المهمة التى تقوم بحفظ التوازن البيئى ومكافحة التصحر .وبدون األشجار فإن الحياة
البشرية ستصبح غير قابمة لإلستدامة ،وخير دليل عمى ذلك ما نادى به العديد من ال تفاقيات والمؤتمرات،

فمنحافظ عمى الغابات ونزرع األشجار .لذلك تم دعم العديد من أنشطة التشجير وزراعة الحزمة الخضراء
والغابات الشجرية.

 8.1مشروع احلزام األخضر حول انقبهرة انكربى

ييدف المشروع لزراعة حزام أخضر حول القاىرة الكبرى بطول  011كم يزرع بو  551ألف شجرة لإلستفادة
من مياه الصرف الصحى المعالج وقد تم البدء فى زراعة األسبقية األولى :إبتداء من تقاطع طريق القطامية -

العين السخنة مع الطريق الدائـرة وحتـى تـقاطع طريق القاىرة السويس بطول 01كم .حيث تم زراعة  55ألف
شجرة ويتم حاليا متابعة إلعمال الصيانة لتمك المرحمة واجراء عمميات اإلحالل والتجديد لإلشجار وجارى
التجييز لزراعة لممرحمة الثانية بطول  8كيمو إبتداء من تقاطع طريق القاىرة  -السويس وحتى تقاطع طريق
القاىرة – اإلسماعيمية.

صىرة ( )1-8انمزحهت األونً مه مشزوع انحشاو األخضز

 8.1إنشبء احلدائق

تم رفع كفاءة حديقة الحرية ببورسعيد عمى مساحة  5األف متر بالمسطحات الخضراء والحوليات المزىرة .كما تم

رفع كفاءة الحدائق بميدان النيضة ورابعة العدوية وذلك بإنشاء  55ألف متر مسطحات خضراء وزراعة أشجار
322

ونباتات مزىرة كما تم تشجير مطار القاىرة باألشجار والزىور .واستمرار متابعة أعمال الصيانة لألشجار
والمسطحات الخضراء بحديقة السالم بشرم الشي عمى مساحة  33فدان.

صىرة ( )2-8حديقت انحزيت ببىرسؼيد

صىرة ( )3-8أػمال انتطىيز بحديقت انسالو بشزو انشيخ

صىرة ( )4-8أػمال انتطىيز فً ميدان رابؼت انؼدويت وانىهضت

322

إيمانا من و ازرة الدولة لشئون البيئة بالدور اليام لمحدائق العامة والتشجير ودورىا الحيوى فى المحافظة عمى

التوازن اإليكولوجى 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  5115إلى

 ،5105وقد أظير الحصر أن أعمى أعداد لمحدائق كانت بالترتيب فى محافظات القاىرة عدد ( )451حديقة،
الدقيمية عدد ( )045حديقة ،الجيزة عدد ( )058حديقة ،اإلسكندرية عدد ( )055حديقة ،بينما كانت أقل

المحافظات أعدادا لمحدائق فى الوادى الجديد عدد ( )01حدائق ،مطروح عدد ( )01حديقة ،األقصر عدد ()04

حديقة ،البحر األحمر وأسـوان عدد ( )55حديقة.
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شكم ( )1-8تطىر إػداد انحدائق انؼامت ػهً مستىي جميغ محافظاث انجمهىريت

أما بالنسبة لمساحات الحدائق بالفدان فكان المتوسط العام لمفترة السابق التنوية ألعمى المحافظات كاآلتى  :القاىرة

عدد ( ،)245اإلسماعيمية عدد ( ،)345اإلسكندرية عدد ( ،)541الجيزة عدد ( ،)028أما أقل المحافظات

مساحة لمحدائق فكانت :مطروح عدد ( ،)4أسيوط عدد ( ،)58بنى سويف عدد ( ،)30المنيا عدد ( ،)35الفيوم

والوادى الجديد عدد ( ،)34والجدول اآلتى يبين تطور أعداد ومساحات الحدائق العامة بالفدان عمى مستوى
الجميورية .
جدول أعداد ومساحات الحدائق العامة بالفدان عمى مستوى الجمهورية ( )7007 -7003
السنة

العدد

المساحة بالفدان
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شكم ( )2-8تطىر مساحاث انحدائق انؼامت بانفدان ػهً مستىي محافظاث انجمهىريت

 8.1إنشبء املشبتم

إستمرار تطوير المشتل المركزى التابع لمجياز حيث يمثل ىذا المشتل مصدر دائم إلنتاج األشجار والشجيرات
ونباتات الظل لمدعم البيئى لممدارس ووحدات األمن المركزى والمستشفيات العامة والمساجد واألديرة والجمعيات

األىمية ،وقد تم اإلنتياء من إقامة السور حول المساحة المضافة إلى حديقة الطفل ،وكذلك أعمال التسوية
وشبكات الرى عمى األسوار تمييدا لبدء الزراعة  .كما يتم حاليا التجييز إلنشاء عدد ( )5مشتل لفرع الجياز
بالفيوم ورفع كفاءة المشتل المركزى بشمال سيناء .
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صىرة ( )5-8تطىيز انصىب بمشتم انجهاس

صىرة ( )6-8سراػت انجهىمياث بمشتم انجهاس

 8.1اندعم انبيئي:

 8.8.1تشجري املدارس احلكوميت:

المساىمة بتشجير العديد من المدارس الحكومية بمغ عددىا ( )521مدرسة ،وكذلك الزراعة حول المساجد واألديرة

والمستشفيات العامة وحدائق مكتبة الطفل ووحدات األمن المركزى والميادين العامة والجمعيات األىمية ،وقد تم تقديم

الدعم البيئى بأعداد بمغت  51111شجرة ،وكذلك تشجير الجامعات (جامعة األزىر – بنى سويف  -المنيا) ،وكمية
الفنون التطبيقية وكمية التجارة وادارة األعمال بحموان .بخالف دعم القوافل البيئية بالمحافظات ودعم اإلحياء
والوحدات المحمية بالمحافظات.
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 6.1انغبببث انشجريت واإلستخدام األمن مليبه انصرف انصحي املعبجل:

بمغت المساحة المنزرعة من الغابات التى تروى بمياه الصرف الصحى المعالجة حوالى  05ألف فدان موزعة عمى

( )31غابة فى عدد ( )04محافظة حتى نياية عام  5103ويتم التنسيق مع و ازرة الزراعة من خالل بروتوكول

تعاون وذلك بتوفير  011فدان فى كل محافظة لصالح و ازرة البيئة لزراعتيا بالغابات الشجرية كما تم توقيع مذكرة
تفاىم بين و ازرة البيئة وجامعة ميوني

بألمانيا وو ازرة الزراعة وو ازرة اإلسكان بشأن قيام الجانب األلمانى بزراعة

الغابات الشجرية بمصر وتم خالل عام  5103تدريب عدد ( )5ميندسين بجامعة ميوني عن زراعة الغابات التى

تروى عمى مياه الصرف الصحى وكذلك الجدوى اإلقتصادية لزراعة الغابات الشجرية كما يتم متابعة ممف الوقود
الحيوى إلستخراج زيوت أشجار الجاتروفا التى تزرع بالغابات التى تروى بمياه الصرف الصحى باألقصر وسوىاج
والسويس حيث تم زراعة عدد ( )0551فدان من أشجار الجاتروفا حتى األن وجارى التوسع فى زراعة المزيد من

تمك األشجار.

صىرة ( )7-8أشجار انجاتزوفا بغابت األقصز

صىرة ( ) 8-8ومى بذور أشجار انجاتزوفا انمىتجت نهىقىد انحيىي
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الببة الرابع

البيئة احلضرية

الفصل التاسع

التنمية احلضرية والصناعية والسياحية

 1.9مقذمت
كبَذ انطجيعخ قابرةح لهاً ريقيال انزاىالٌ لهاً اتةد ورنفساف َنفاهب ثُنفاهبل وكابٌ انزاىالٌ يفاززجب ثايٍ
اإلَفبٌ وانطجيعخ ،ونكٍ انزقفو انصُبلً وانزكُىنىجً انهبئام أخام ثها ا انزاىالٌ يًاب أثا ساهجب لهاً حايخ
اإلَفبٌ وانجيئخ وغي وجه انطجيعخ ولار يٍ يعفل انكىاةس انجيئيخ.
إٌ أسهىة انزخطيط انًُبسات نيام انًكابكم واتليابد و ابمد لافو انزاىالٌ انزًُاىي سافلى إناً اإلسازاللل
اتيثم نهث واد انكثي ح انزً ًَهكهاب اً ريقيال انزًُياخ اإلقزصابرسخ واإلجزًبلياخ انًُكاىرح ،وياٍ نُاب را رً
أنًيخ انزًُيخ انًفزفايخ.
ورهزى انزًُيخ ثزيفيٍ ة بنيخ انكعىة وة ع يفزىسبد انًعيكخ و ريفيٍ انزعهيى و انصايخ وانًفابواح اً
انيصىل لهً ص انعًم انًزب خ ،وجًيعهب لُبحا جىن ساخ اً لًهيابد انزًُياخ انًفازفايخ ،انزاً ر خا
ثعيٍ اإللزجبة ل اتجيبل انقبريخ ً ثيئخ غي يفزُز خ.

 2.9املتغرياث البيئيت
أد ٜاسخفا م ِلااذي وٌّٕاا ٛوٌغااى ٔ ٝاٌاا ٝخضو ااذ وٌعٍااا مٍاا ٝوٌّااٛوسد وٌعة ل ااث ٚاعاادٕضواٚ ٙص ا دت خٍااٛذ وٌٙااٛو
ٚوٌّ ٖ ٚوٌدشبث ٚوٌغزو ٚص دت غطُ وٌّخٍف ج وٌصٍةث وٌخعشت ٚغ ش وٌخعشت ٚخاذ٘ٛس وٌة ةاث وٌػعاش ث ٚخغ اش
ا ٝاعدلّ الج وألسوظٚ ٝص دت ِٕ غك وٌغىٓ وٌلشٛوئ ٝوٌد ٝخفدمش ٌٍششٚغ وٌفٕ ث ٚوٌصػ ث ٚوٌة ة ث.
اْ مذَ ِشوم ت وٌمع وٌة ة ث ب ٌصٛست وٌى ا اث اا ٝوٌدّٕ اث وإللدصا د ث أد ٜاٌا ٝظالإل وإلضاشو وج وٌّدخازت
ٌٍػذ ِٓ وٌدٍٛذٚ ،ظةػ أّٔ غ وإلٔد ش ٚوإلعدٙالنٚ ،خلذ ً عٍٛو ج وألاشود.

 3.9السعً حنى تنميت مستذامت
خغلِ ٝصاش اٌا ٝاغاذوذ ٔمٍاث ٔٛم اث اا ٝغ ا ت ِٛوغٕ ٙا بداٛا ش ااش وٌلّاً وٌّطاضٚ ،ٜوٌداؤِ ٓ وٌصاػ،ٝ
ٚوٌغااىٓ وٌّٕ عاااٚ .مٍاا ٝوٌااشغُ ِاآ خػم ااك ِلااذالج ّٔاا ٛالدص ا د ٜاال أْ مااذَ وٌدااٛوصْ ِ ا صوي ل ئّ ا ب ا ٓ
وألعدخذوَ وٌشش ذ ٌّى ٔٛج وٌة ةث ٚب ٓ بشوِص وٌدّٕ ث ٌدػم ك ٔٛم ث غ ت أاعً ٌىً وٌّصش ٓ.
اْ وٌٙذف وٌمٌٍ ِٝٛةالد ٘ ٛخلط ً اغشوص وٌدمذَ ااِ ٝطا ي وٌدّٕ اث وٌّغادذوِث  ٚ ،دػماك رٌاه ِآ خاالي ص ا دت
ِلذي وٌّٕ ٛوإللدص دِ ٜع خخف إل وٌعغٛغ مٍ ٝوٌة ةث ٚوٌّٛوسد وٌعة ل ثٚ ،ظاّ ْ وٌدٛص اع وٌلا دي ٌٍساشٚوج
ب ٓ اة ج وٌّطدّع وٌّخدٍفث ٚخخف إل ما وٌذ  ْٛوٌم ِٛث  ِٓٚزُ ال ٕدمً ٘زو وٌلا اٌ ٝوألض ي وٌم دِث.

 1.3.9أهذاف التنميت املستذامت تتلخص فً نقبط أهمهب:
.1
.2
.3
.4

بٕ الدص د عٛق ال ي ِلدّذ مٍ ٝلع م وٌخذِ ج ٚخىٌٕٛٛض وٌّلٍ ِٛج.
وٌشبػ ب ٓ وٌّٕ ٛوإللدص د ٜوٌصٕ مِٚ ٝذخالج وٌع لث ٚوٌّٛود وٌخ َ.
ص دت ِخشض ج وٌضسومث ٌدٛا ش وٌغزو وٌّٕ عا وّ ٛٔٚم ٌألاشود ِٓ خالي خشش ذ اعدخذوَ وٌّ ٖ ٚ
وٌّٛود وٌى ّ ئ ث.
وٌّغ ّ٘ث وٌف مٍث ٌمع م ج وٌغ غث ٚوٌٕمً ٚبم ث وٌمع م ج وإللدص د ث وألخش ٜا ٝداع وإللدص د وٌمِٝٛ
ِع خخف إل خؤز شوخ ٙوٌغٍة ث مٍ ٝوٌة ةث.
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.5
.6
.7
.8

خفط وٌٍّٛز ج ا ٝوألٚع غ وٌّخدٍفث (وٌٛٙو – وٌّ ٖ  -وٌدشبث) ٚخمٍ ً غ صوج وإلغدة ط وٌػشوسٜ
ٚوٌّٛود وٌّئد ث اٌ ٝخآوً غةمث وألٚص ْٚاٌِ ٝغد ٜٛوٌمذست وإلعد ل ب ث ٌٍٕظ َ وٌة ة.ٝ
غّ ث وٌعة لث ٚوٌٕظ َ وٌة ةٌ ٝص ٌع وألض ي وٌم دِث.
امدّ د خ ٌٛذ وٌع لث مٍ ٝوٌّٛوسد وٌطذ ذت ٚوٌّدطذدت ٚادوست ِٛوسد وٌّ ٖ بؤعٍٛب ِغدذوَ.
خػم ك وٌدّٕ ث وٌلّشؤ ث وٌّشخىضت مٍ ٝوٌدخع ػ وٌش ًِ ٚوٌّغدذوَ ٌٍلّشوْ ٌٍّغ ّ٘ث ا ٝخفط ِلذالج
وٌفمش ٚوٌةع ٌث.

 2.3.9جهىد وزارة البيئت لتحقيق التنميت املستذامت:
اْ لذست ِصش مٍا ٝوإلدوست وٌة ة اث اا ٝخػغآ ِغادّشِٚ ،اع رٌاه ال خاضوي خٛوضاٗ وألِاث خػاذ ج سئ غا ث ِساً
وٌضغإل وٌلّشؤ ٝوٌلشٛوئ ٝغ ش ِششاذ مٍا ٝوألسوظا ٝوٌضسوم اثٚ ،ص ا دت ٍِٛغاث وٌدشباث ٚوٌدصاػش ٚوٌدٍاٛذ
وٌةػش ٜب ٌةدشٚي وٌزٙ ٜذد وٌشل ب وٌّشض ٔ اث ٚوٌشاٛوغو ٚوٌػ ا ت وٌةػش اثٚ ،خٍاٛذ وٌّ ا ٖ وٌلزباث وٌٕا خص مآ
وٌى ّ  ٚج وٌضسوم ث ٚوٌصشف وٌصػٚ ٝوٌصإ م ٝغ اش وٌّلا ٌص اظا اث اٌا ٝوٌّٕا ٛوٌغاش ع اا ٝماذد وٌغاى ْ
وٌز ٜشىً ظغع مٍ ٝوٌّٛوسد وٌعة ل ثٚ .ال ضوي ٕ٘ا ن ماذَ اخغا ق با ٓ ع عا ج وٌدّٕ اث ٚوٌدٛضاٗ وٌة ةا.ٝ
ٚلذ أدسوح وٌػىِٛث وٌّصش ث أّ٘ ث امذود اعدشوخ ط ث ٚغٕ ث ٌٍدّٕ ث وٌّغدذوِث إلغذوذ وٌدٕ غُ ب ٓ وٌغ ع ج
ٚوٌخعػ وإللدص د ث ٚوإلضدّ م ث ِٚى ٔٛج وٌة ة ث وٌّدٕٛماث اا ٝوٌذٌٚاثٚ ،رٌاه بٙاذف خاٛا ش خّٕ اث الدصا د ث
ٚاضدّ م ث سش ذت ِدٛوامث ب ة ٌص ٌع وألض ي وٌم دِث.

 4.9تنميت املنبطق احلضريت
.1
.2
.3
.4

ا خطٙح وٌذٌٚث اٌ ٝخٛع ع وٌشللث وٌّؤٌ٘ٛث ب ٌغى ْ ٚرٌه ِٓ خالي بٕ وٌّذْ وٌطذ ذت وٌد ٝخٙذف اٌٝ
خخف إل وٌعغػ مٓ وٌّٕ غك وٌّىذعث ب ٌغى ْ ا ٝوٌّذْ وٌىةش ٜب ٌطّٛٙس ث.
ٌٚدػم ك رٌه خُ وٌدٛعع ا ٝأش وٌّذْ وٌلّشؤ ث وٌطذ ذت ٌ صً مذد٘ اٌِ 22 ٝذ ٕث غد ٝم َ 2009
ِم بً ِ 7ذْ غد ٝم َ  ،1982أ ٜخع مإل مذد وٌّذْ وٌلّشؤ ث وٌطذ ذت خالي وٌفدشت ِٓ (-1982
 )2009غٛوٌِ 3 ٝشوج.
خمع (ِ 7ذْ) ِٓ وٌّذْ وٌلّشؤ ث وٌطذ ذت ا ٝوٌّٕعمث وٌششل ثٚ ،خدّسً اِ ٝذْ (وٌل شش ِٓ سِع ْ -
 - ٛ ِ 15وٌص ٌػ ث وٌطذ ذت  -بذس – وٌلةٛس -وٌششٚق ٚ -وٌم ٘شت وٌطذ ذت) ا ٝغ ٓ ٛضذ ِذ ٕد ٓ
ِم ِد ٓ ا ٝوٌّٕعمث وٌشّ ٌ ث خدّسالْ اِ ٝذ ٕد ٝدِ غ وٌطذ ذت ٚبشش وٌلشب وٌطذ ذت .
ب ّٕ خغدػٛر ِٕعمث شّ ي ٚضٕٛب وٌصل ذ مٍِ 9( ٝذْ) ِٓ وٌّذْ وٌطذ ذتٚ ،لذ شضع رٌه اٌ ٝضٛٙد
وٌذٌٚث ٚو٘دّ ِ ٙبدّٕ ث صل ذ ِصش ِٓ خالي خع ٛشٖ ٚاِذودٖ ب ٌخذِ ج ٚوٌّشواك.

 1.4.9اجلهىد املبوولت فً اجب التنميت احلضريت
 .1ا ٝاغ س خّٕ ث وٌذسوع ج وٌغى ٔ ث ٚوٌدذس ا ٌمع وٌغى ْ ٚوٌدّٕ ث ٚوٌدػذ ج وٌّغدمةٍ ث خُ وٌّش سوث اٝ
وٌٍّدم ٝوٌغٕ ٜٛوٌس ٔٚ ٝوألسبل ٓ ٌإلغدف ٌ ث ب ٌ ٛب ً وٌز٘ةٌٍّ ٝشوض وٌذ ّٛضشوا. ٝ
ٌٍ .2ػف ظ مٍ ٝوٌة ةث وٌلّشؤ ث ب ةث عىٕ ث ِدٛوصٔث خُ ٚظع مذد ِٓ وٌعٛوبػ ٌدلذ ً وإلعدخذوَ
ٌألٔشعث ٚوإلعدخذوِ ج وٌّخدٍفث ٚخدعّٓ ٘زٖ وٌعٛوبػ وإلٌدضوَ ب ٌّخعع ج وٌّلدّذت ٚمذَ خذوخً
وألٔشعث وٌصٕ م ث ِع وألٔشعث وٌغىٕ ث غد ٝال خٙذد صػث وٌم غٕ ٓ بدٍه وٌّٕ غك ٚا ٝظ ٛرٌه دُ
دسوعث وٌعٍة ج وٌد ٝخشد ِٓ وٌّػ اظ ج ٌدلذ ً وإلعدخذوِ ج ٚاك ٘زٖ وٌعٛوبػ.
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 .3خم َٛوإلدوست بدٕف ز ِششٚم خؤ٘ ً وٌػ ٝوٌس ٌر ِٓ ِذ ٕث وٌش خ صو ذ غ ٝأخعش ِغدذوَ صذ ك ٌٍة ةث
ب ٌدل ِ ْٚع ٚصوست وإلعى ْ ٚوٌّشواك ٚوٌّطدّل ج وٌلّشؤ ث ٚخدعّٓ خعث وٌلًّ وٌّمدشغث وٌلذ ذ ِٓ
وألٔشعث ٚوٌّششٚم ج وٌة ة ث ٚوٌدّٕ ٛث ٔزوش ِٕ: ٙ
أ .امذود دٌ ً ِػٍ (ٝمّشؤ – ٝب ة )ٝػد ٜٛمٍِ ٝل ش خؤ٘ ً وٌّذْ وٌطذ ذت ( عىٕ )ٝوّذْ خعشو
ِغدذوِث  ،غ ر ال ٛضذ أدٌث اسش د ث ٌٍّلا ش وٌة ة اث ٚوٌلّشؤ اث ٌٍّاذْ وٌخعاشو وٌّغادذوِث صاذ مث
وٌة ةث ِػٍ .
ب .أش سوٓ ب ة ٝوّشوض زم اٚ ٝخّٕ ٜٛوّٕٛرش اعدشش د ٜإلعادخذوَ ِخٍفا ج وٌٙاذَ ٚوٌةٕا ِٚ ،اضٚد
بخٍ ث شّغ ث وّٕٛرش ٌٍدلش إل بؤّ٘ ث اعدخذوَ وٌع ل ج وٌطذ ذت ٚوٌّدطذدت.
ش .خؤ٘ ً وٌّغعػ ج وٌخعشو ٚص دخ ٙبّٕعمث وٌذسوعث ٌدّٕ د. ٙ
د .سصذ ٔٛم اث وٌٍّٛزا ج با ٌٛٙو ِآ خاالي وٌّلّاً وٌّدٕماً ٌشصاذ وٌٙاٛو ٌدػذ اذ وٌداؤز ش وٌغاٍة ٝمٍاٝ
وٌّٕعمث وٌغىٕ ث  ٝ٘ ِٚوٌّلذالج وٌّعٍٛبث ٌدصةع وٌّٕعمث خعشو ِٚغدذوِث.
ٖ .امذود خش عث وٕدٛس ث ٌٍعٛظ ٌٍػ ٝوٌس ٌر ِٓ خالي وإلدوست وٌل ِث ٌٍػّ ث ِٓ وٌعٛظ .
 .ٚخٕف ز بشوِص خذس ا ٚخٛم ث ب ة ث ٌفة ج وٌّطدّع وٌّػٍ ٝوٌّخدٍفث اِ ٝط الج مذت :
 وإلدوست وٌّدى ٍِث ٌٍّخٍف ج وٌصٍةث ٚوٌفصً ِٓ وٌّٕةع.
 ام دت وٌدذ ٚش ٚوٌل ئذ وإللدص د.ٜ
 وٌدّٕ ث وٌّغدذوِث ٚوٌع لث وٌطذ ذت ٚوٌّدطذدت.
 خٍٛذ وٌٛٙو ٚوٌعٛظ ٚوٌدّٕ ث وٌخعشو .
 ممذ ضٍغث اعدّ م اِ ٝشوض شة ب وٌش خ صو اذ بّشواض شاة ب وٌشا خ صو اذ بٙاذف ِٕ لشاث فسو و ااث
وألغشوف وٌّلٕ ث ا ٝخع ٛش وٌّٕظِٛث.
 ألّ٘ ث وٌٛع ئً وٌدٛظ ػ ث وٌد ٝخغدخذَ ا ٝبشوِص وٌدٛم ث وٌة ة ث خُ امذود ِع ٛث مٓ "وٌفصً ِٓ
وٌّٕةاع ٚاما دت وٌداذ ٚش" ٍِٚ ،صااك ػدا ٜٛمٍاا" ٝدٌ اً ِةغااػ ٌٕٛم اث وٌّخٍفا ج وٌداّ ٝىاآ اما دت
خذ ٚش٘ "
 خم ُ ِغد ٜٛوٌٛم ٝوٌة ةٌ ٝلذد ( )125اشد اِ ٝط الج مذت (وٌّشىالج ٚوٌمع وٌة ة ث وٌّػٍ ث -
غشق وٌػصٛي مٍ ٝوٌّلٍ ِٛج وٌة ة ث ٚوٌدؤواذ ِآ صاػد - ٙدٚس وٌدٕشاةث وإلضدّ م اث اا ٝاودغا ب
ٚخّٕ ث وٌٛمي وٌة ةٌ )ٝذ ٜاة ج وٌّطدّع وٌّػٍا ٝبّخدٍاإل لع م خاٗ بّذ ٕاث وٌشا خ صو اذ مآ غش اك
وإلعاادة ٔ ج ٚوٌض ا سوج وٌّ ذؤ ااث ٚضٍغ ا ج وإلعاادّ م ٚخٍصااح ٔد ا ئص خػٍ ااً وٌة ٔ ا ج ٚوٌّل ٌطااث
وإلغص ئ ث اٌ ٝاعدّشوس بشوِص وٌدذس ا ٚوٌدٛم ث وٌة ة ث.

صورة (; )1-مطوية الفصل من المنبع واعادة التدوير
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 5.9تنميت املنبطق الصنبعيت
.1

.2

.3
.4

خةزي ٚصوست وٌة ةث ضٛٙدو وة شت ٌدػغ ٓ وألٚظ م وٌة ة ث ا ٝوٌّٕشآج وٌصٕ م ث بمع م خ ٙوٌّخدٍفث ٌىً
ِئعغ ج وٌذٌٚث اى ْ ِٓ وٌدٛض ٙج وأل ٌٝٚا ٝع ع ج ٚصوست وٌة ةث دسوعث غ ٌث وٌّٕ غك وٌصٕ م ث ِٓ
وٌٕ غ ث وٌة ة ث عل اٌ ٝوٌٛصٛي اٌ ٝأمٍ ٝدسض ج وإلعدمشوس وٌة ةٌ ٝدػم ك أ٘ذوف وٌدّٕ ث وٌّغدذوِث،
ٚو ْ وٌدٛضٗ ببعدخذوَ ِف َٛٙوٌصٕ مث وٌخعشو وٌّغدذوِث ٔٚشش ٘زو وٌّةذأ ا ٝوٌمع م ج وٌصٕ م ث
وٌّخدٍفث ٚدسوعث خعة مث ا ٝضّ ع وٌّٕ غك وٌصٕ م ث خّش ِع وٌشإ ث وٌل ٌّ ث وٌػذ سث ا ٝوٌػف ظ مٍٝ
وٌة ةث .
اْ وٌصٕ مث وٌخعشو خلًّ مٍ ٝخٍة ث وإلغد ض ج وإلٔغ ٔ ث ٚوٌدّٕ ث وإلضدّ م ث ٚوإللدص د ث دْٚ
وإلظشوس ب ٌة ةث ٚوٌّٛوسد وٌعة ل ث ٚوإلعدف دت وٌمص٘ ِٓ ٜٛزٖ وٌّٛوسد ٚوٌػذ ِٓ وٌٕف ج ٚوٌّخٍف ج
وٌخعشت ٚام دت وٌدذ ٚش ٚوإلعدخذوَ ٌٍدمٍ ً ِٓ وٌدٍٛذ ِٓ ٔ غ ث ٚخػغ ٓ وف ت وٌع لث ِٓ ٔ غ ث أخشٜ
ِّ ئد ٜاٌ ٝوٌػذ ِٓ أةل ز ج غ صوج دا ةث ٚوإلمدّ د مٍ ٝاعدخذوَ خىٌٕٛٛض ج ِدٛوامث ِع وٌة ةث .
 ٚلدةش وإلٔد ش وألٔظإل اعدشوخ ط ث ٚل ئ ث اي وٌصٕ مث خم َٛمٍ ٝاعدةل د وٌٍّٛز ج لةً غذٚز ٙاٝ
مٍّ ج وٌدصٕ ع ٚوٌدغ ٛك ٚوٌخذِ ج ٚ ،خٙذف اٌ ٝص دت وٌىف ت ٚخمٍ ً وٌّخ غش وٌد ٝخٍػك بصػث
وإلٔغ ْ ٚوٌة ةث .
خّسً وٌصٕ مث وٌشو ضت وألع ع ث وٌد ٝخلدّذ مٍ ِ ٙلظُ وٌذٚي ٌٙٚزو و ْ خشو ض ضٛٙد وٌذٌٚث ا ٝوٌدّٕ ث
وٌصٕ م ث ٚخع ٛش٘ ٚص دت وٌّٕ غك وٌصٕ م ث وٌطذ ذت وٌد ٝدُ أش إ٘ مٍ ٝأعظ مٍّ ث ٚب ة ث عٍ ّث،
بٙذف ص دت وٌل ئذوج ِٓ وإلعدسّ س اِ ٝط ي وٌصٕ مث بمع م خٗ وٌّخدٍفثٚ ،لذ خٛعلح وٌةٕ ث وٌصٕ م ث
وٌّصش ث غدٚ ٝصً وٌلذد وإلضّ ٌ ٌٍّٕ ٝغك وٌصٕ م ث إٌِ )123( ٝعمث صٕ م ث ٚخلذ لفضت وة شت اٝ
وٌّٕ ٛوٌصٕ م ٝوٌّصش ٜغ ر بٍغ مذد وٌّٕ غك وٌصٕ م ث ا ٝوٌخّظ عٕٛوج وٌّ ظ ث (ِٕ )64عمث ٚام
ٌّ أوذخٗ وٌ ٙةث وٌل ِث ٌٍدّٕ ث وٌصٕ م ث.
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ٚ .5ألّ٘ ث وٌدّٕ ث وٌصٕ م ث ا ٝضٕٛب ٚصل ذ ِصش اخطٙح وٌذٌٚث ا ٝوٌغٕٛوج وألخ شت اٌٚ ٝظع خعث
خغدٙذف ص دت مذد وٌّٕ غك وٌصٕ م ث ِٓ (ِٕ )38عمث ببضّ ٌ ٝاعدسّ سوج  ٍِ 60س ضٕ ٗ اٌ)46( ٝ
ِٕعمث ببضّ ٌ ٝاعدسّ سوج  ٍِ 100س ضٕ ٗ ٚرٌه إلعد ل ب مذد (ِ )4100صٕع ٌدض ذ اش وٌلًّ ِٓ
 110أٌإل اٌ 224 ٝأٌإل اشصث مًّ ٚ ،لذ ِششٚم وٌّسٍر وٌز٘ةٌٍ ٝسشٚت وٌّلذٔ ث ( لفػ – عف ض –
وٌمص ش ) ِٓ أُ٘ وٌّششٚم ج وٌدّٕ ٛث اِ ٝػ اظ ج وٌصل ذ.
 1.5.9اجلهىد املبوولت يف اجب التنميت الصنبعيت
.1
.2

.3
.4

ألّ٘ ث لٛومذ وٌة ٔ ج وٌّػذزث ،خُ خم ُ ل مذت ب ٔ ج وٌّٕ غك وٌصٕ م ث ٚوٌغىٕ ث ٌإلعدف دت ِٓ خػّ ٍٙ
دوخً وألاشم وإللٍ ّ ث ٌٍط ٙص ٚوٌدذس ا مٍ ٌ ٙغشمث خطّ ع ٚخػذ ر وٌة ٔ ج وٌخ صث ب ٌّٕ غك وٌغى ث
ٚوٌصٕ م ث ٌٍدلشف مٍ ٝوٌّش وً وٌة ة ث ٚأ ٌٛٚخ ٙإلمذود خعػ وٌدّٕ ث وٌّغدذوِث ٌٙزٖ وٌّٕ غك.
ألّ٘ ث وٌصٕ مث وٌخعشو ٚخعة م ٙمٍ ٝوٌّذْ وٌطذ ذت بّل ش ب ة ث صػ ػث امذ خُ وٌدٕغ ك ِع وٌط ٙج
ٚوٌٛصوسج وٌّلٕ ث ٌٍةذأ ا ٝخعة ك ّٔٛرش اعدشش دٌٍّ ٜذْ وٌطذ ذت وٌصٕ م ث ببمذود ِل ش ب ة ث
ٚمّشؤ ثٚ ،لذ خُ وٌدٕغ ك ِع ِشوض خىٌٕٛٛض وإلٔد ش وألٔظإل ٚوخػ د وٌصٕ م ج ٌدعة ك ٘زو وٌّٕٛرش
ٚاخد س ِذ ٕث وٌل شش ِٓ سِع ْ ٌدؤ٘ ٍِ ٙذ ٕث صٕ م ث عىٕ ث خعشو ِغدذوِث.
ألّ٘ ث وٌشصذ وٌذٚسٌٍٍّٛ ٜز ج وٌة ة ث  ِٕٙٚوٌٍّٛز ج وٌلع ٛث وٌس بدث خُ وٌّش سوث اِ ٝششٚم دٌٝٚ
ٌم ط وٌٍّٛز ج وٌلع ٛث وٌس بدث  POPsا ٝوٌّ ٖ وٌغعػ ث ٚوٌٛٙو مٍِ ٝغد ٜٛوٌل ٌُ ٌٍدلشف مٍٝ
وّ ث ٛٔٚم ٚخشو ض ٘زٖ وٌٍّٛز ج ٌػغ ب وٌدؤز شوج وٌغٍة ث مٍ ٝوٌصػث ٚوٌة ةث.
ٔظشو ألّ٘ ث بٕ امذود وٌىٛودس ٚخؤ٘ ٍ ٙاِ ٝط الج خػذ ر وٌصٕ مث ٚوٌع لث وٌطذ ذت ٚوٌّدطذدت امذ خُ
ممذ ٚسشث مًّ ب ٌدل ِ ْٚع وألاشم وإللٍ ّ ث ٚوٌٛصوسوج وٌّلٕ ث ٚوٌطّل ج وألٍ٘ ث ٚوٌّٕشآج وٌصٕ م ث
ٚخُ وٌّش سوث بٛسلث مًّ مٓ (وٌدّٕ ث وٌّغدذوِث ٚخشش ذ وٌع لث).
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.5
.6
.7
.8
.9

ا ٝاغ س وٌدّٕ ث وٌصٕ م ث ٚوٌّػ اظث ٚاعدذوِث وٌّٛوسد وٌعة ل ث خُ وٌّش سوث بّئخّش "وٌدّٕ ث وٌّغدذوِث
ٚوٌة ةث ٌٍػف ظ مٍ ٝوٌّٛوسد وٌعة ل ث".
خُ خذس ا ِ 100دذسب ِٓ ِغة ٌٝٛوٌة ةث ب ٌٛصوسوج وٌّلٕ ث ٚوٌط ِل ج ٚوٌطّل ج وألٍ٘ ث ٚوٌّٕشآج
وٌصٕ م ث ٚخُ وٌّش سوث بٛسلد ٝمًّ مٓ "خػذ ر وٌصٕ مث ٚوٌدّٕ ث وٌّغدذوِث" ب ٌّئخّش وٌس ٔ ٝمشش،
"ٚوٌدّٕ ث وٌّغدذوِث ٌٍّذْ وٌصٕ م ث وٌخعشو " ا ٝوٌّئخّش وٌس ٌر مشش ب ٌدل ِ ْٚع ضّل ث شة ْٛوٌة ةث.
ا ٝا غ س وٌدّٕ ث وٌصٕ م ث وٌة ة ث وٌّغدذوِث ٚوإلدوست وٌّدى ٍِث ٌٍّخٍف ج وٌخعشت خُ وٌّش سوث ٌّذت زالزث
أ َ بّششٚم دمُ وٌدّٕ ث وٌػعش ث ٚوٌػمٛق وٌة ة ث ِٓ خالي ِٕظّ ج وٌّطدّع وٌّذٔ.ٝ
خُ خذس ا مذد ِ 50دذسب ِٓ ِغة ٌٝٛوٌة ةث ٚوٌغالِث وٌّ ٕٙث ب ٌّٕشآج وٌصٕ م ث ٚوٌٛصوسوج روج
وٌصٍث ٚوٌطّل ج وألٍ٘ ث ِٓ خالي ٚسشد ٝمًّ ب ٌدل ِ ْٚع ضّل ث شة ْٛوٌة ةث ،وأل ٌٝٚمٓ "وٌدّٕ ث
وٌّغدذوِث ٚوٌصٕ مث وٌخعشو " ٚوٌس ٔ ث مٓ "وٌدّٕ ث وٌة ة ث ٚوإلدوست وٌّدى ٍِث ٌٍّخٍف ج وٌصٍةث".
خذس ا مذد( )30ب غر ب ة ٝب ٌدل ِ ْٚع ششوث ِصش ث ا ع ٌ ث مٓ "وٌدّٕ ث وٌّغدذوِث ٚوٌع لث وٌةذ ٍث".

 6.9فً اجب التنميت السيبحيت

 .1خّسً وٌغـ غث اغذ ٜسوـ ئض وإللدص د وٌّصش ٜغ ر خغ ٘ـُ بٕغةث  ِٓ %11.3اضّ ٌ ٝوٌذخً وٌمِٝٛ
ٚخٛاش ٔغةث  ِٓ %19.3اضّ ٌ ٝوٌلٍّث وٌصلةث ٚاش مًّ ظخّث غ ر خةٍغ ٔغةث وٌل ٍِ ٓ ا ٝلع م
وٌغ غث  ِٓ %12.6اضّ ٌ ٝلٛت وٌلًّ بّصش .
 .2خّش ِع وٌٛز مث وٌخد ِ ث ٌّئخّش وألُِ وٌّدػذت ٌٍدّٕ ث وٌّغدذوِث وٌّلٕٔٛث "وٌّغدمةً وٌزٔ ٜصة ٛاٌ ٗ"
وٌز ٜخُ ممذٖ ا 2012 ٗ ٔٛ ٝمٍ ٝأّ٘ ث وٌٕٛٙض ب إلعدسّ س ا ٝوٌغ غث وٌّغدذوِث ٚوٌدخع ػ وٌط ذ
وٌّدى ًِ ٌٌ ٙدػم ك وٌدّٕ ث وٌّغدذوِث ٚغّ ث وٌة ةث ٚوٌّػ اظث مٍ ٝوٌػ ت وٌةش ث ٚوٌدٕٛم وٌة ٌٛٛضٝ
ٚوٌٕظُ وإل ىٌٛٛض ث ٚوٌدٕٛم وٌسم اٚ ٝخػغ ٓ وٌظشٚف وٌّل شث ٌغى ْ وٌّطدّل ج وٌغ غ ث.
ً
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ٚ .3خغ ُ٘ وٌغ غث وٌة ة ث ا ٝضلً وٌغ غث أوسش اعدذوِث ِٓ خالي ص دت وٌفٛوئذ وإللدص د ث ٚوإلضدّ م ث
ٌٍّطدّل ج وٌّػٍ ث وٌّع فثٚ ،وٌّغ ّ٘ث ا ٝوٌػف ظ مٍ ٝوٌّٛوسد وٌعة ل ث ٚوٌسم ا ث ٚوإلضدّ م ث ٌدٍه
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وٌّطدّل جٚ ،ص دت وٌٛمٌ ٝذ ٜضّ ع وٌل ٍِ ٓ ا٘ ٝزو وٌّط ي ٔػ ٛوٌّػ اظث مٍ ٝوٌدشوذ وٌعة لٝ
ٚوٌسم ا.ٝ
 .4خلذ وٌغ غث وٌة ة ث ٚوٌغ غث وٌخعشو ِٓ أُ٘ أٔٛوم وٌغ غث وٌّغدذوِث ٚخغلٌ ٝإلعدف دت وٌّسٍِٓ ٝ
وٌّٕ غك وٌغ غ ث ٚادوست و اث ِٛوسد٘ وٌة ة ث ٚوإللدص د ث ٚوٌسم ا ث ٚوٌدشوز ث ٚظّ ْ اعدذوِد ٙمٍٝ
وٌّذ ٜوٌةل ذ.
 .5خلدّذ سإ ث وً ِٓ ٚصوست وٌغ غث ٚٚصوست وٌة ةث مٍ ٝخّٕ ث وٌّٕ غك وٌغ غ ث ٚخٍك اش وإلعدسّ س
وٌغ غٚ ٝا ط د ِٕ غك ضزب ع غ ٝضذ ذت.
 1.6.9اجلهىد املبوولت فً اجب التنميت السيبحيت
.1
.2
.3
.4

ألّ٘ ث امذود وٌىٛودس وٌّئٍ٘ث خُ خذس ا مذد (ِ )50دذسب ِٓ وإلدوست وٌّشوض ث ٌإلمالَ ٚوٌدٛم ث وٌة ة ث
ٚوألاشم وإللٍ ّ ث ٌط ٙص شة ْٛوٌة ةث مٍ ٝوٌدّٕ ث وٌّغدذوِث ٚوٌغ غث وٌخعشو .
وزٌه خُ خذس ا مذد (ِ )100غةٛي ِٓ وٌّٕشآج وٌغ غ ث ٚوإلمالَ ٚوٌدٛم ث وٌة ة ث ٌٍط ٙص ٚوألاشم
وإللٍ ّ ث ٚوٌّٕظّ ج وٌغ ش وٌػى ِٛث (ٚ (N.G.Osوٌّطدّع وٌّذٔ ٝاِ ٝط ٌ( ٝوٌدّٕ ث وٌّغدذوِث ٚوٌّة ٔٝ
وٌخعشو  ،وٌدّٕ ث وٌّغدذوِث ٚوٌغ غث وٌخعشو ).
ا ٝاغ س وٌدل ِ ْٚع ٚصوست وٌغ غث خُ خذس ا وٌل ٍِ ٓ بةلط وٌّٕشآج وٌغ غ ث مٍ ٝوٌدّٕ ث وٌّغدذوِث
ٚوٌّة ٔ ٝوٌخعشو .
ألّ٘ ث وٌفٕ دق وٌخعشو ٌٕٚط ظ بشٔ ِص وٌٕطّث وٌخعشو ب ٌطٔٛث خُ وٌدٕغ ك ِع ٚصوست وٌغ غث
ِٚغة ٌٝٛوٌةشٔ ِص ٌإلشدشون ا ٝخعة مث مٍ ٝوٌفٕ دق بششَ ٚوٌغشدلث ٚوٌّش سوث ا ٝبشوِص وٌدٛم ث وٌة ة ث
ٌٍّٕشآج وٌغ غ ث ٚوٌل ٍِ ٓ ب. ٙ

 7.9الرؤيت املستقبليت لتنميت املنبطق احلضريت والصنبعيت والسيبحيت

 1.7.9أهذاف قصرية املذي
 .1وٌدشو ض مٍ ٝخػم ك أبل د وٌدّٕ ث وٌة ة ث وٌّغدذوِث ظّٓ دسوع ج خم ُ وٌدؤز ش وٌة ةإٌٍّ ٝشاآج ٚوٌّٕا غك
وٌغىٕ ث ٚوٌصإ م ث ٚوٌغا غ ث اا ٝوٌخعاث وٌّغادمةٍ ث ٌٍّشا س ع وإلعادسّ س ث اا ٝاغا س اماذود ِخععا ج
اعدخذوِ ج وألسوظِ ٝع امذود بشوِص ٌٍّد بلث.
 .2اعدىّ ي وٌطشد ٚوٌػصش ٌدػذ ر وٌة ٔ ج ٚوٌّلٍ ِٛج ٌٍّٕشاآج وٌغاىٕ ث ٚوٌصإ م ث ٚوٌغا غ ث ٌٍدلاشف
مٍ ٝوٌٛظع وٌشو٘ٓ ٚأ ٌٛٚج وٌّش وً ب ٌدٕغ ك ِع وٌط ٙج وٌّلٕ ث بٙزو وٌشؤْ .
 .3أش شةى ج ٌشصذ وٌة ة ٝب ٌٕغةث ٌٍّٕشآج ٚوٌّٕ غك وٌغىٕ ث ٚوٌصٕ م ث ٚوٌغ غ ث ب ٌدٕغ ك ِع بمع م
ٔٛم ث وٌة ةث ٚوٌط ٙج روج وٌصٍث.
 .4خعة ك خٛص ج وٌّئششوج وٌة ة ث ِع امع وٌش ٙدت وٌة ة ث ٌٍٕظُ وٌصذ مث ٌٍة ةث .
ٔ .5ظشو ألّ٘ ث خّٕ ث وٌغ غث وٌّغدذوِث خغل ٝوإلدوست وٌل ِث ٌٍدّٕ ث وٌة ة ث اٌأ ٝشاش وٌاٛم ٝوٌة ةا ٝبؤّ٘ اث
وٌّػّ ج وٌعة ل ثٚ ،خعة ك وٌّٕٛرش وٌٕ ضع ٌةشٔ ِص وٌٕطّث وٌخعشو اِ ٝػّ ث ٚود ٜوٌػ د ْ ب ٌدل ْٚ
ِع لعا م وٌّػّ ا ج وٌعة ل اث ٚٚصوست وٌغا غثٚ ،لاذ عاةك خعة اك ٘ازو وٌةشٔا ِص مٍا ٝماذد (ِٕ )53شاؤت
ع غ ث اِ ٝػ اظ ج وأللصش ٚوٌةػش وألغّش ٚضٕٛب ع ٕ .
 .6خشااط ع خعة ااك ِةااذأ خششا ذ اعادٙالن وٌع لااث ٚوٌّااٛوسد وٌّد غااث ٚاعاادخذوَ ِااٛوسد وٌع لااث وٌةذ ٍااث وٌطذ ااذت
ٚوٌّدطذدت.
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 2.7.9أهذاف طىيلت املذي
 .1خشط ع وٌلّ ست وٌخعشو وٌّلدّذت مٍ ٝاعدخذوَ ِٛود ِػٍ ث صذ مث ٌٍة ةث.
 .2خع ٛش وإلغ س وٌم ٔٚ ٝٔٛوٌّئعغ ٝبّ دعّٕٗ ِٓ خػذ ر وٌدشش ل ج وٌخ صث بدّٕ ث وٌّٕا غك وٌغا غ ث
ٚوٌغىٕ ث ٚوٌصٕ م ث ش ٍِث وٌطٛؤا وٌة ة ث ٚوإلدوس ث ٚوإللدص د ث ٚوٌفٕ ث.
 .3وٌلّااً مٍاا ٝضاازب اعاادسّ سوج ضذ ااذت اااِ ٝطاا ي وٌةٕ ااث وألع عاا ث بّٕاا غك وٌدّٕ ااث وٌغاا غ ث ٚوٌغااىٕ ث
ٚوٌصٕ م ث.
 .4امذود اعدشوخ ط ث ٌٍدّٕ ث وٌّغدذوِث ٌٍّػ اظث مٍ ٝوٌّٛوسد وٌعة ل ث ٚوإلعدسّ س وٌط ذ ٌ. ٙ
 .5اعدىّ ي خؤ٘ ً وٌّذْ وٌطذ ذت ( عىٕ –ٝصإ مٚ )ٝاماذود دٌ اً ِػٍاٌ ٝإلشادشوغ ج وٌة ة اث ( مّشؤ اث –
ب ة ث) ٌٍّذْ وٌصٕ م ث وٌخعشو وٌّغدذوِث.
املراجع:
 .1وٌ ٙةث وٌل ِث ٌٍدّٕ ث وٌغا غ ث :وٍّاث وٌغا ذ وألعاد ر عاشوش وٌاذ ٓ عالذ  -وٌاشئ ظ وٌػا ٌٌٍ ٝطٙا ص وٌدٕف ازٜ
ٌٍ ٙةث.
 .2وٌطّل ااث وٌل ِااث ٌألِااُ وٌّدػااذت  :وٌٛز مااث وٌخد ِ ااث ٌّاائخّش وألِااُ وٌّدػااذت ٌٍدّٕ ااث وٌّغاادذوِث وٌّلٕٔٛااث
"وٌّغدمةً وٌزٔ ٜصة ٛاٌ ٗ" .2012
 .3خمش ش وٌغ غث وٌة ة ث اِ ٝصش :وإلدوست وٌّشوض ث ٌإلمالَ ٚوٌدٛم ث وٌة ة ث ،ض ٙص شة ْٛوٌة ةث.
ِٛ .4لع بشٔ ِص وٌٕطّث وٌخعشو .
 .5بٛوبث وأل٘شوَ وٌشلّ ث.
ِٛ .6لع ٚصوست وإلعدسّ س.
 .7وٌّذ ٕث وٌّصش ث  ..وٌّالِع ٚوٌخص ئص – ِشوض وٌّلٍ ِٛج ٚدمُ اخخ ر وٌمشوس.
 .8وٌط ٙص وٌّشوضٌٍ ٜدلةةث وٌل ِث ٚوإلغص ِ -صش ا ٝأسل َ .2014
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الفصل العاشر
الطاقــــة

 .1.1هقدهت
الطبقةخهيةٍهالركةاألهاسيبيةٍهليز رُةخهاإلقزصةبى خهواإلخزربع ةخ،هورعزجةاهر رُةخهاةىااىهالطبقةخهاسولُةخهوسنة هإىاارهةبه
وإيزخدااهبها هأيمهيُبيبدهوإيزاارُدُبدهالز رُخ،هورعزردههاصاهفٍهركقُقهالز رُخهاإلقزصبى خهوالزك ىلىخُةخهعيةٍه
عدحهاصبىاها هالطبقخهالرزبسخهويٍهالكهاثةب ،هوالجزةاو ،هوالغةب هالطجُعةٍ.هإالهأنة هفةٍهاِونةخهاسةُةاحه ةهددهاصةاه
نقصبهه دَداههفٍهالطبقخهَاخعهإلًهاسيجبةهاِرُ :ه


َبىحهاعد هإيزهالألهالطبقخها ههه%7-5هي ىَبه.ه

 إنخفبضهاعدالدهإنزبجهالزَذهالخبمهوالغب هثبلجالى.ه
 إنخفبضهكفب حهثعطهاكطبدهإنزبجهالكهاثب .ه
 إارفبعهفٍهننجخهالفبقدهالزدباٌهوال قلهليكهاثب هالرجبع .ه
 الجطٍ هفٍهالزىيعهإليزخدامهالطبقبدهالجدَيخهوالرزددىح.
وا ة هيةةلاهالر طيةةقهعهةةددهو ااحهالجُئةةخهإلةةًهالجكةةعهع ة هاصةةبىاهثدَيةةخهليطبقةةخهركقةةقهالرةةاىوىهالجُئةةٍهواإلقزصةةبىيه
واإلخزربعًهفٍهآنهواسةدهوإرخةب هرةداثُاهواخةاا ادهاة ه ة نهبهأنهرافةعهننةجخهالطبقةخهالرزدةدىحهالرنةزدااخهفةٍهاةزَحه
الطبقخهالرصاٌهورعرلهعيٍهرقيُلهالعغىغهالجُئُخهوالر بةُخهسُعهَركة هلهةلاهالزةداثُاهأنهرنةهمهفةٍهرعمةُمهاإليةزفبىحه
ا هالرىااىهالجدَيخهليطبقخهالزقيُدَخهاثلهإيزخدامهالرخيفبدهالصيجخهث نىاعهبهالرخزيفخهوكةلل هثةدا لهالىقةىىهواإليةزفبىحه
ا هبهك سدهأ كب هالطبقخهالجدَيخ.ه
ه

 01.1املىافقت البيئيت علي دراسبث تقيين األثر البيئي لقطبع البرتول والغبز والكهرببء
 .1قامتتتزًرة ازةيئْ تتبزائ تتاة زمٌةيئتتاةزاْ ْتتبزيؼتتا ز()191زمشتتعًػاخزلتتامزػتتا ز3112ززيتتِزملتتامزةيمشتتعًػاةز
ةيئجعًيْتتتبزًمشتتتعًػاةزةيماتتتززةياتتتْفمِزي ٌقتتتٌ زػ تتتِزمتتتاُزةمكانْتتتبزً تتتٌ زميتتتفً زرّجتتتِ،زًأػمتتتامزةي تتتعز
ةإلسجكشايِزيِزةيئعزًةيئ عزًثايْاةزةإلنجا زًػم ْاةزةيجكعّعزًيصلزةيمشجئاةزااإلضايبزإيَزةيؼم ْاةزةييا بز
يمازلطٌطزنئلزةيئجعًمزًػا ز()75زمشعًػزا خزي غارةةزةيطئْؼْب.
ً .3يِزملامزم طاةزثٌيْازةيكيعااءزثمتزةيمٌةيئبزةيئْ ْبزػ ِزػا ز()1زمشعًػاةزيجٌيْازةيكيعااء.
ه
ه

 01.1الطبقت اجلديدة واملتجددة
قا زةيمل سزةألػ ِزي طاقبزيِزإاعّلز3115زاايمٌةيئبزػ ِزإسجعةثْلْبزثيا زإيَزرّتا ازناتئبزةيطاقتبزةيمٌيتاازمتازةيطاقتبز
ةيمجلا ازإيَز%31زا ٌمزػا ز،3131زًثؼجمازإسجعةثْلْبزقطاعزةيكيعااءزػ ِزثنٌعزمصا زةيطاقبزيِزمصعزًةيجٌسغز
يِزإسجياة زةيطاقبزةيلاّاازًةيمجلا ا.
 .101.1طبقت الريبح:
حْثزثجمجغزمصعزاٌيعازيِزمصا زطاقبزةيعّاحزيِزمنطئبزل ْجزةياٌّس،زًةيجِزثؼجئعزضمازأيضتلزةيمٌةقتغزيتِزةيؼتاي ز
ًةيجِزثجا زااعػاةز ّاحزػايْبززًمنجظمب،زًثؼجئعزةيمااحبزةيٌةقؼبزغتع زل تْجزةياتٌّسزمتازةيمنتاط زةيٌةػتاازإلقامتبز
352

مشعًػاةزةيعّاحزةيكئعُزحْثزثجٌةيعزيْيازمٌةقغزذةةزمجٌستظزستعػاةز ّتاحزػايْتبززثجتعةًحزاتْاز11-8زمجتعز/زاانْتب،ز
كمازأ زىناكزمناط زألعُزًةػاازثجمجغزامجٌسظزستعػاةز ّتاحزثجتعةًحزاتْاز8-5زمجع/اانْتبزرتعوزًغتع زًة ُزةينْتلز
ام اذةةزم ايظجِزانِزسٌّفزًةيمنْازًمنطئبزةيٌةحاةزةييا بزام ايظبزةيٌة ُزةيلاّا.ز

ه
ه
ه
ه
ه

صورة ( )0-01مواقع توليد طاقة الرياح

 0101.1الطبقت الشوسيت:
ااينظعزي مشيازةيؼايمِزإلنجا زةيطاقبزةيشماْبزحْثزا غتزمؼاالةزةينمٌزيِزإ متايِزةيئتا ةةزحتٌةيِز%27زيؼتا ز3112ز
ًثجمجغزمصعزاأػ ِزسطٌعزرماِزػ ِزماجٌُزةيؼاي ،زًّمكازةإلػجما زػ ِزةيطاقبزةيشماْبزيِزمصتعزيمٌة يتبز انت ز
مازةألحمامزةيمجفةّاازًثايْازةيمْاهزائسجياة زةياياناةزةيشماتْبزكمتازّمكتازإستجياة زةيمعكتفةةزةيشماتْبزًةيجٌستغزيتِز
نظ زث ْبزةيمْاهزائسجياة زةيطاقبزةيشماْب.زز
ه
ه
ه
ه
ه
ه

صورة ( )2-01الطاقة الشمسية

 0101.1الكتلت احليىيت Biomass
 .1اشاوعهالطبقخهالكُىَخهليز رُخهالاَفُخهالرنزدااخ:ه
ىٌزأحازةيمشعًػاةزةيجَزّج زثمٌّ وزمازًرة ازةيئْ بزاايجؼاً زمغزاعنامجزةألم زةيمج اازةإلنمائَزًمعيت زةيئْ تبزةيؼتايمَ،ز
ًةيذُزّؼملزػ ِزثٌيْعزةيطاقبزمازمصا زةلعُزغْعزثئ ْاّبزائسجياة زةيكج بزةي ٌّْبز()Biomassزًةي اظزػ ِزةيئْ بز
ةيمصعّبزًةي ازمازإنئؼاااةزغارةةزةإلحجئاسزةي عة ُزمازلامز ػ زةيجنمْبزةيعّ ْبزةيماجاةمب.ز
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هأ .الىظعهالكبلٍهلز فُلهأنشطخهالرشاوع:ه
 إنجيَزةيمشعًعزيَزمعح جوزةألًيَزمتازثن ْتذزػتا ز()113زًحتاازإنجتا زغتارزحْتٌٍزمنفيْتبزاايملتا زيتَزقعّجتَز
أًال زةيْاسزاأستٌْطزًةيمظتاط َزاتاي ٌْ ،زمتازلتامزإحتاٍزةيلمؼْتاةزةألى ْتبزاايينتا،زًثت زلتامزثن ْتذزةيمعح تبز
ةألًيَزثا ّ ز1زميناسْازً2زػمامزمازيعّ زػملزةيمشعًعزيْجٌيٌةزميا زةإلرعة زػ َزاناءزًحاةةزةيئٌْ ارز
لامزػمعزةيمشعًع.
 إنجيَزةيمشعًعزمازثا ّ ز11زمينتاسزً11زػامتلزانتاءزػ تَزثن ْتذزًحتاةةزةيئٌْ تارزةيمنفيْتب،زًثت زإلجئتا ى ز
نظعّزا خزاك ْبزةييناسبز ا مؼبزػْازرمسزيَزإطا زاعًثٌكٌمزةيجؼاً زةيمٌقغزاْاز يارزر ٌ زةيئْ بزًةيك ْتبزيمتنزز
ةيميناستتْازةيمجتتا اْازرتتيا ةةزإ تتا ازانتتاءزةيٌحتتاةةزاايجؼتتاً زمتتغزةيمشتتعًع،زًثت زإلجئتتا ى زػم ْتزا خ،زكمتتازإنجيتتَز
ةيمشعًعزمازثأسْسزرعكاةزمجيصصبزيي زػ َزاناءزةيٌحاةةزثميْازةخزيالٌيي زسٌوزةيؼملزػ َزىْ تبزرتعكاةز
ثئاّ زىذهزةييامب.
 ن ذزةيمشعًعز211ز ًحاازاٌْ ارزمنفيْبزلامزيجعازثا ّ زةيميناسْازام ايظجَزةي ٌْ زًأسٌْط،زًىتٌزمتازح تفز
ةألىايَزاتايئعٍزةيميج تبزي م تايظجْازًغْعىتازمتازةيم ايظتاةزةيملتاً ازػ تَزثن ْتذزًحتاةةزمنفيْتبزمتازلتامز
ةيمشعًع.
ّ ج زحايْازثا ّ ز15زميناسز15زػاملزآلعّازكايؼبزاانْبزػ تَزانتاءزًحتاةةزةيئٌْ تارزةيمنفيْتبزيْغطتٌةزط ئتاةز
ةيمتتٌةطنْازمتتازةيم ايظتتاةزةيميج تتبزةيتتعةغئْازيتتَزثن ْتتذزًحتتاةةزةيئٌْ تتارزةيمنفيْتتبزًلا تتبزاؼتتازقتتعة زمل تتسز
ةيم ايظْازاايجؼاً زمغزًرة ازةيئْ بزًًرة ازةيجنمْبزةيم ْبزيجؼمْ زةيجكنٌيٌ ْازػ َزكايبزةيم ايظاة.
ّ ج زحايْزا خزاايجؼاً زمغزًرة ازةيجنمْبزةيم ْب-ز يارزاناءزًثنمْبزةيئعّتبزةيمصتعّبزًيتَزإطتا زاعًثٌكتٌمزةيجؼتاً ز
ةيمٌقغزاْنوزًاْاز يارزر ٌ زةيئْ تبزي جٌػْتبزًةإلقتعة زي متٌةطنْازةيتعةغئْازيتَزثن ْتذزةيٌحتاةة-ز متغزط ئتاةز
ةيمٌةطنْازمازميج فزةيم ايظاةزًإ لاييتازػ تَزقاػتاازةيئْانتاةزةيجتَزأػتاىازةيمشتعًعزثميْتازةخزيجٌرّتغزةيط ئتاةز
ػ َزرعكاةزثئاّ زةييامبزيَزإطا زاعنامجزثمٌّلزثن ْذزةيٌحاةةزًىٌزأحازأىاة زةيمشعًع،زًقازً تلزػتا ىاز
حجَزةٓ زمازّئع زماز111زط .
 ا غزإ مايَزػا زةيٌحاةةزةيمن ذهزحجَزةٓ ز511زًحاازائحاٍزػشعزم ايظب.
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

صورة ( )3-01إحدى وحدات إنتاج البيوجاز التي تم تنفيذها من خالل المشروع

 ثؼاقازةيمشعًعزمغزمصنغز 211زةي عاَزيجصنْغزاٌثا ارةةزثؼملزاايغارزةي ٌٍْزكئاّلزي ئٌثا ارةةزةيجَزّج ز
إسجْعة ىازمازةيينا،زًإسج زةيمشعًعزحجَزةٓ ز054هثىربخب ه3ه عيخهثبلفان،زًّج زحايْزا خزا ثزإمكانْبزثصنْغز
سيا زمْاهزّؼملزاايئٌْ ار.
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ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

صورة ( )4-01الغاز الناتج من وحدات البيوجاز وتوصيمها بالبوتوجاز
ه







ّج زحايْزا خزإػاة ز ةسبز اًٍزينْبزًإقجصا ّبزًمايْبزياػ زثأسْسز ناًوزثكنٌيٌ ْازةيطاقبزةي ٌّْب.
ًقغزةيمشعًعزاعًثٌكٌمزثؼاً زمغز يارزاناءزًثنمْبزةيئعّبزةيمصعّبزةيجااغزيٌرة ازةيجنمْبزةيم ْبزيَزملامز
ةيجٌػْب زً مغ زإسجما ةة زةيعغئب زًةإلقعة زيجن ْذ زًحاةة زإنجا زةيغار زةي ٌٍْ زةيمنفيْب زاكا زما زم ايظجَز
أسٌْطزًةي ٌْ .
ًقغزةيمشعًعزاعًثٌكٌمزثؼاً زمغزك ْبزةييناسبز امؼبزػْازرمسزيَزملامزةياػ زةي نَزًنشعزةيمؼعيبزاْاز
طا زةيك ْبزيَزمعةحلزةيا ةسبزةيميج ب.
خ
ازيليارزةيجا ّ زةإلنجا َزػ َزحع زةيجشْْاز
ًقغزةيمشعًعزاعًثٌكٌمزثؼاً زمغزةيليارزةيمعكفٍزي جؼمْعزممث ز
ًةيئناءزةيجااغزيٌرة ازةإلسكا زًةيملجمؼاةزةيؼمعةنْبزيَزملامزةيجا ّ .
ًقغزةيمشعًعزاعًثٌكٌمزثؼاً زمغزك ْبزةيف ةػبز امؼبزةيمنْازيَزملامزةياػ زةي نَزًنشعزةيمؼعيب.

ز
هة .ةطخهعرلهالرشاوعهةال هالراسيخهالقبىاخ:
أوال:هفًهادب هالزعبونهاعهالدهبدهاسةاي
 )1ثٌقْغزاعًثٌكٌمزثؼاً زمغزةألكا ّمْبزةيؼعاْبزي ؼ ٌ زًةيجكنٌيٌ ْازًةينئلزةيئ عٍزيَزملامزيَزملامزةياػ ز
ةيؼ مَزًنشعزةيمؼعيبزًمعةقئبزةيلٌ ا.ز
 )3ثنظْ زرّا از ةسْبز ًيْبزإيَزًحاةةزةيمشعًعزااي ٌْ زيؼا زمازما ٌيَزةيف ةػبزيَزميج فز ًمزةيؼاي ز
اايجؼاً زمغزةيمعكفزةيمصعٍزةياًيَزي ف ةػبز(ًرة ازةيف ةػبً-رة ازةييا ْبزةيمصعّب).ز
ثبنُب:هفًهادب هالزداَته
 )1إسجكمامزةيئعنامجزةيجا ّئَزيؼا ز 21زميناسزًػاملزي جا ّ زػ َزاناءزًثشغْلزً ْانبزًحاةةزةيئٌْ ارز
ةيمنفيْبزام ايظجَزةي ٌْ زًأسٌْط.
 )3ثا ّ زػا ز 21زمازما اَز يارزةيجا ّ زةإلنجا َزةيجااغزيٌرة ازةإلسكا زػ َزحع زةيجشْْازًةيئناءزيَز
إطا زةإلث اوزةيمٌقغزاْاز يارزر ٌ زةيئْ بزًةيليارزةيمعكفٍزي جؼمْع.
ثبلثب:هفًهادب هنشاهالزك ىلىخُبهوإيزداازهبه
 )1إسجكمامزةإل عةءةةزةيئانٌنْبزيجأسْسزرعكاةزثئاّ زلامبزثعكْ زً ْانبزثكنٌيٌ ْازةيطاقبزةي ٌّْبزًذيكز
ي ملمٌػجْازةألًيَزًةيثانْبزمازةيميناسْازًةيؼمامزلعّلَزةيئعنامجزةيجا ّئَزي مشعًع.
352

 )3ةيجؼاً زمغ زةيشعكاة زةيجَ زث زثأسْايا زيجن ْذ زًحاةة زةيئٌْ ار زيَ زميج ف زةيم ايظاة زًيئزا خ زي فمب زةياػ ز
ةيؼْنَزةيمئامبزمازةيمشعًع.
ز

ااثعبه:هفًهادب هالزىعُخهوالزاوَحهليجانباحه
 )1إسجكمامزحماةزةيجٌػْبزةيجَزثج زاايجؼاً زمغز يارزاناءزةيئعّبزي جعًّجزي جكنٌيٌ ْازيَزميج فزةيم ايظاةز
ً مغزإسجما ةةزط زةيٌحاةة.
 )3ةيجؼاً زمغزػا زمازةيلمؼْاةزةألى ْبزي جعًّجزي جكنٌيٌ ْازةيلاّاازًثا ّ زكٌة زػ َزثن ْذزًحاةةزمماا ب.ز

 01.1هؤشراث الطبقت يف هصر خالل عبم 01.0
ا غتتتزإ متتايِزقتتا ةةزثٌيْتتازةيطاقتتبزةيكيعاائْتتبزيتتِزمصتتعزحتتٌةيِز111138ز .ً.سزلتتامزػتتا ز،3112زًافّتتا ازثئتتا ز
ا ٌةيِزز1.1ز%زػازةيؼا زةيااا زثاي زيْيازةيطاقبزةيمائْبزانائبزحتٌةيِز%8زًةيطاقتبزةيلاّتاازًةيمجلتا ازاناتئبزحتٌةيِز
.%1.9ه

ه
ه
ه
ه
ز
ز
ز
شكل ( )4-00توزيع الطاقة المولدة طبقاً لنوع التوليد (ج.و.س)

ز

المصدر :التقرير السنوي  2102/2102للشركة القابضة لكهرباء مصر

ًٌّضززةيشكلزةيجايِزثطٌ زةي ملزةألقصِزسنٌّازلامزةييمتسزستنٌةةزةياتاائبزحْتثزا تغزةي متلزةألقصتِزحتٌةيِز35ز
ةيفز ز.زًززلامزىذةزةيؼا زافّا ازثئا زحٌةيِز%7زػازةيؼا زةيااا .زز
ه
ه
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ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

شكل ( )4-00تطور الحمل األقصي سنويا خالل الخمس سنوات السابقة
المصدر :التقرير السنوي  2102/2102للشركة القابضة لكهرباء مصر

ه
خدو ه()1-14هأيمهاؤ اادهإنزبجهالكهاثب هثرصاهةال هعباٍه1411/1411ه1413/1411-ه
1411/1411ه

1413/1411ه

الرؤ اادهالف ُخهلرصبىاهإنزبجهالكهاثب ه
(م.و)ه

15745ه

17444ه

(ج.و.س)ه
ه
(ج.و.س)ه
(ج.و.س)ه
(ج.و.س)ه
(ج.و.س)ه
(ج.و.س)ه
(ج.و.س)ه

157041ه
ه
11930ه
119311ه
1440ه
19ه
11855ه
113ه

110118ه
ه
13111ه
135073ه
1097ه
33ه
10110ه
104ه

إخربلٍهالقداحهالراكجخهالكيُخه

(م.و)ه

19470ه

34843ه

صبفٍهرجبى هالطبقخهاعهالخباجه(صبىا)ه

(ج.و.س)ه

1571ه

397ه

الطبقخهالراييخها هالركطبدههالزبثعخهالرارجطخه
(ثدونهالرشزاااه,ه)BOOTه

(ج.و.س)ه

137891ه

100481ه

إخربلٍهايزهالألهالىقىىه

(الفهغ همهم)ه

19718ه

31754ه

الكرلهاسقصٍه
إخربلٍهالطبقخهالرىلدحهعيٍهانزىٌهخرهىاَخه
اصاهالعاثُخه
 ساااٌ
 اب ٍ
 الطبقخهالددَدحهوالرزددىح
 فب طهالشاكبدهالص بعُخ
 القطبعهالخبصه()BOOT
 الركطبدهغُاهالرارجطخه
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ه

ه

اعد هايزهالألهالىقىىهثشاكبدهاإلنزبجه

(خم/أل.و.سهاىلد)ه

149.0ه

111.7ه

اغىا هالخطىغهوالكبثالدهعيٍهالدهدَ هالفب قه
والعبلٍهه

(كم)ه

03130ه

03144ه

اغىا هالخطىغهوالكبثالدهعيٍهالدهدَ هالرزىيػه
والر خفطه

(كم)ه

045199ه

010041ه

عدىهالرشزاكُ هثشاكبدهالزى َعه

ايُىنهاشزاأله

18.1ه

19.7ه

المصدر :التقرير السنوي  2102/2102للشركة القابضة لكهرباء مصر

كمازٌّضززةيشكلزةيجايِزثٌرّغزةيطاقبزةيكيعاْبزةيماجي كبزااينائبزي ئطاػاةزةيميج ب،زحْثزّجاحعزمتازةيشتكلزأ زأكئتعز
إستتجياكزّتتج زيتتِزةيئطتتاعزةيمنفيتتِزًّئ تتغزحتتٌةيِز%13.3زًّ ْتتبزةيئطتتاعزةيصتتناػِزًّئ تتغز%38.1زمتتازإ م تايِزةيطاقتتبز
ةيماجي كب.ز

ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

شكل ( )5-00توزيع الطاقة الكهربية المستهمكة بالنسبة لمقطاعات المختمفة
المصدر :التقرير السنوي  2102/2102للشركة القابضة لكهرباء مصر
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 01.1الرؤيت املستقبليت
يِزضٌءزةيط زةيمجفةّازًةيمجاا عزػ ِزةيطاقتبزي ٌيتاءزائحجْا تاةزةيجنمْتبزيتِزمصتعزًمتازّجعثت زػ تِزذيتكزمتازأػئتاءز
يضما زإ سجاةمبزث كزةيجنمْبزيئازقامتزًرة ازةيئْ تبزاج ؼْتلزةيؼمتلزاتاإل ة ازةيؼامتبزي طاقتبزةيماتجاةمبزايتا زث ؼْتلزأنشتطبز
ثعرْازً ػ زك اءازةيطاقبزًنشتعزثطئْئتاةزةيطاقتبزةيلاّتااززًةيمجلتا ازًرّتا ازناتئبزإستجياةميازيتِز مْتغزةيئطاػتاةزمتاز
لامز:ز
.1
.3
.2
.1
.7
.1
.5

يجززآياوز اّتاازي ئتاحثْازيتِزميج تفزةيمؼاىتازًةيمعةكتفزةيئ ثْتبزًةيلامؼتاةزًةييتعً زايتازمتاز ةئتعازةيئ تثزإيتَز
ملاالةزةيجطئْ .
ةيئ تتثزػتتازمصتتا زي طاقتتبزةيئاّ تتبزمتتازلتتامزةإل ة ازةيئْ ْتتبزةيمجكام تتبزي مي تتاةزاأنٌةػيتتازيتتِزةيئطتتاعزةياتتكنِز
ًةيصناػِزًايا بزةيصناػاةزكثْ بزةإلسجياكزي طاقب.
ةيعاظزاْازةيئاحثْازًةيؼ ماءزًةيماجثمعّازةيميجمْازاايؼملزيِزةإلسجثما زةيئْ ِز
ثئنِزةييئعةةزةيٌطنْبزيِزملاالةزةيطاقبزةيلاّاازًةيمجلا ازًةيئ ثزػازيعصزيجن ْذزإاجكا ثي زامازّناس زًّائت ز
ةيئْ بزةيمصعّبزًةيعاظزاْازةيئ ثزًةيجطئْ زيجؼظْ زةإلسج ا ازمنيازياّنازمازلئعةةزًطنْب.
ةيمشا كبزيِزةي ئاءةةزًةإل جماػاةزةييا بزاٌضغزسْاساةزًإسجعةثْلْاةزةيطاقبزيامجزةيئؼازةيئْ ِزايا.
ثئنِزًثؼظْ زةإلسج ا ازمازةييئعةةزةيمكجائبزااإل ة ازةيؼامبزًنئ يازي اا ازةيؼام ْازاتاي عًعزةإلق ْمْتبزيج ئْت زمئتاأز
ةإلسجاةمبزًاناءزكٌة زما ابزالمْغزيعًعزةيليارزًاناءزقا ةثي زيتِزملتامزةيطاقتبزًثعرتْاىازًك اءثيتازيإستج ا از
اي زيِزإمجاة زملاالةزةيؼملزاايمئعزةيعئْاِزي عًعزةإلق ْمْبزًةيم ايظاةزةيجااؼبزييا.ز
ةيجٌة لزمغزكايبزةيلياةزةي كٌمْبزًةيئ ثْتبزًةيؼ مْتبزًةإلستجثما ّبزًةيلمؼْتاةزةألى ْتبزًغْعىتازممتازييت ز ت بز
امٌضٌػاةزةيطاقبزمازلامزةيمشا كبزًػئازةيمؤثمعةةزًةيناًةةزًث ؼْلزاعًثٌكٌالةزةيجؼاً زمغزكايبزةيلياةز
ذةةزةيص ب.ز

ه
الرااخع:ه
 .1ةيجئعّعزةيانٌُز3112/3113زي شعكبزةيئااضبزيكيعااءزمصع.
Renewables 2013 – Global Status Report .3
 .2م مازمصط ِزةييْاطز– زىْ بزةيطاقبزةيلاّاازًةيمجلا از– زسْاساةزةيجعًّجزي ياّازةيشماْبز– زةيشؼئبزةيئٌمْبز
ي مل سزةألػ ِزي طاقبزماٌّز.3111
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الفصل احلبى عشر

محبية وحتسني البيئة الصنبعية

 1111هقدهة
التنميةةالالاةةن فيالصةةهلماةةحلىةةهلالم ةةح لالةةح يسللمنمةةولوهةةوىحلفمميةةالالتنميةةالاالقتا ة ةيا ومقي ة سلالتقةةة ل

االقتا ةىللوضعلمنته تي لفمهلخحيطالاألسواق الع لميا،لوذل للمنيوضلبقط علالتانيعلواإلنت جلوالذىلينعكسل
بةوحهلفمهلقط علالتاةيح ب فتب حهلقضيال يويالوم ح لح يسهللعمميالالتنميالبأيةالةولةا.ويمثة لقطة علالاةن فال
محتبالمتقةمالمنل يثلاألىميالب لنسباللالقتا ةلالقوميلالماحي،لصيوليةأتيلصةيلمقةمةالالقط فة لاالقتاة ةيال
منل يثلمس ىمتولصيلالن تجلالم مهلاإلهم ليل،لب إلض صالإلهلفالقتولالتش بكيالالقويالمعلالعةيةلمنلالقط ف ل

هيالوالخةميا،لفالوةلفمهلةوحهلصيلتنميالالته حةلالخ حهيالوت سينلميزانلالمةصوف .
ل
اإلنت
وصهلىذالاإلط حلتقو لوزاحةلالةولاللش ونلالبي ةالبةاةاحةلالعةيةةلمةنلالبةحامجلالتمويميةاللت قيةقلاالللتة از لالبي ةه،لمةنل

خةةةال لتقةةةةي ل ةةةز لميسةةةحةللتمويةةة لمشةةةحوف لمك ص ةةةالالتمةةةوثلومشةةةحوف لاإلنتةةة جلاألنظةةة .لوتةةةتمخصليىميةةةال
مشحوف لاإلنت جلاألنظ لصهلكونةوليىة لالسةب للت قيةقلالتنميةالالمسةتةامالوخلةضلالمموثة لصةهلالاةن فالمةنل

لوانتشة حليسة ليالاإلنتة جلاألنظة ،لولظيةوحلملة ىي ل
الماةح،لكم ليعةلمواكب ًلمعلالسي سة لالع لميةالالاةن فيا ل
ف لميالهةيةةلتتخذلمنلمب ةىءلالهوةةلالش مماليس سلًلتعتمةلصيي لفمهلهوةةلالمنتج.

 2111ادلشروعبت و الرباهج احلبلية
 112111هشروع التحكن يف التلوث الصنبعي  -ادلرحلة الثبنية ()2014 - 2002
يقوم المشروع بدعم مشاريع التحكم في التموث الصناعي بالمنشآت الصناعية عن طريق تقديم حزمة تمويمية ميسرة

( %02منحة %42 ,قرض) وتركز (المرحمة الثانية) في محافظات القاىرة الكبرى واإلسكندرية عمى المناطق ذات
الكثافة العالية من ناحية المنشآت الصناعية الضخمة التي ينتج عنيا أحمال كبيرة من مموثات اليواء والصرف مثل:

مصانع األسمنت ،والحديد والصمب ،والصناعات الكيماوية ،والدباغة ،ىذا ويبمغ إجمالي الحزمة التمويمية لتمك
المرحمة حوالي  531مميون دوالر ( 5مميار جنيو مصري) ،ويشتمل الدعم المقدم من البرنامج عمى:
 .1المكونلالتمويمه:

قروض ميسرة لممنشآت الصناعية يتم إعادة إقراضو من خالل البنك األىمى المصرى ( %42قرض %02 ،
منحة ال ترد) ويبمغ قيمة التمويل ليذا المكون:
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 02مميون دوالر

البنك الدولي لإلنشاء و التعمير.



ما يعادل 02مميون دوالر

بنك اليابان لمتعاون الدولي.



 02مميون يورو

بنك اإلستثمار األوروبى.



 02مميون يورو

الوكالة الفرنسية لمتنمية.

 .2مكونلالةف لاللني:
يقدم الدعم الفنى لممنشآت الصناعية التى سيتم تمويميا من خالل المكون التمويمى من خالل (منح ال ترد) من

خالل:

أ .بنك اإلستثمار األوروبى بتمويل( )0,4مميون يورو.

ب .الحكومة الفنمندية بتمويل ( )2,44مميون يورو.
 .3الموق لال ليللع ل:2013

عدد المشروعات المدرجة بالمشروع حتى ديسمبر  0253ىو  35مشروع لعدد  04شركة بتكمفة إجمالية تبمغ

 541مميون دوالر بتمويل  531,01مميون دوالر مقسمة عمى النحو التالى:

هةو ل()1-11لالمشحوف لالمةحهالبمشحوعلالت ك لصهلالتموثلالان فهلالمح مالالث نيال
فةةل

التكملالالتقةيحيال

المش حيع

(ب لةوالح)

ت لالتنليذ

14

96,497

ت لالتنليذلخال لف ل2013

5

36,996

3

6,361

مشحوف لصهلمح مالالتوحيةلوالتحكيا (لتوقيعلإتل قيالالقحض)

11

41,616

مشحوف لصهلمح مالالمن قا ل(ا تم ليالتوقيعلإتل قيالالقحضلصهلالحبعلاالو ل)2014

3

9

مشحوف لصهلمح مالالت ضيح
ل

1

6,3

اإلهم له

69

648,38

المشحوف

مشحوف لصهلمح ماللته حالالتشغي لوالقي س
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ولصيم ليمهلبي نلملا لب لشحك لالمستليةةل لوموقلي :
هةو ل()2-10لمشحوف لت لالتنليذ

ل

قيمالالقحضلب لمميونل

ل

اس لالشحكا

الموقع

يس لالمشحوع

ل

الماحياللمنش لوالهموكوزل(طحة)

الق ىحة

استبةا لالوقوة

0 334

ل

الشحكالالق لومياللالسمن

الق ىحة

شحاءلو ةةلنظ صالوو ةةلشلطلاتحبا

0 448

ل

شحكالماحللمكيم وي

االسكنةحيا

استبةا لالوقوة

0 447

استبةا لالوقوة

0 175

استبةا لالوقوةلالمستخة لبسخ ن لالتنةشلوالبوش

0 115
2 507

ل

ةوالح

شحكالالةلت للماما

القميوبيا

ل

موانللألسمن

الق ىحة

استبةا لالوق لوة

ل

سيموللموحق

الق ىحة

استبةا لالوقوة

0 297

ل

حاكت للموحق

االسكنةحيا

استبةا لالوقوة

3 946

ل

طحةللألسمن

الق ىحة

تغييحلصالتح

15 003

ل

شحكالالع محياللالسمن

االسكنةحيا

تعةي لصهلخطوطلاالنت ج

6 045

استبةا لالوقوةل

19 886ل

ل

ما نعلالطوالبعحالابولس فةل

ل

يبولزفب للألسمةة

ل

إهم لهلالمش حيع

ل
القميوبيا

إف ةةلتأىي لو ةا لالة مضلاللسلوحي ،لوو ةا لالسم ةل
والطوا ينلالمم قال(3مشحوف )
63 764
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14 561

هةو ل()3-10لمشحوف لت لتنليذى لخال لف ل 2013لوصهلمح مالالقي س ل
قيمالالقحضلب لمميونل

اس لالشحكا

الموقع

يس لالمشحوع

اإلسكنةحياللكحبون لالاوةيو

اإلسكنةحيا

و ةةلإزالالاألتحبا

1 718

الشحكالالماحياللمنش لوالهموكوزل(مسطحة)

القميوبيا

تعةي لصهلخطوطلاالنت ج

10 564

شحكالالني للممشحوب ل(كحاش)

اإلسكنةحيا

إنش ءلم طالمع لهالمي هلالاح لالان فه

0 641

موانللألسمن

الق ىحة

يسمن لسمبوحلالع محيا

اإلسكنةحيا

ةوالح

1 24

تحكيالصالتحللطوا ينلاالسمن
تغييحلصمتحلالكتحوست تيكهلبلمتحلنسيهه

إهم لهلالمشحوف

75

21 663

هةو ل()4-10لمشحوف لصهلمح ماللته حالالتشغي

ل

يس لالشحكال

الموقعل

اس لالمشحوعل

قيمالالقحضلب لمميونلةوالح

شحكالى حصس لصوة

اإلسكنةحيا

إنش ءلم طالمع لهالمي هلالاح لالان فه

1,36

شحكالكحي زى اليكتحي

العبوح

إنش ءلم طالمع لهالمي هلالاح لالان فه

1,768

شحكالكحي زى الينةسيا

العبوح

إنش ءلم طالمع لهالمي هلالاح لالان فه

1,896

1 238

إهم لهلالمشحوف ل
هةو ل()5-10لمشحوف لصهلمح

اس لالشحكا

الموقع

مالالتوحيةلوالتحكيال

اس لالمشحوع

قيمالالقحضل
ب لمميونلةوالح

الموق لالتنليذى

الشحكالالقومياللالسمن

الق ىحة

تحكيالصالتحلنسيهياللخطل،3ل4لاله

17 7

ه حىلالتع قة

الناحللان فالالكو

الق ىحة

استبةا ليبواالاألصحانللمبط حي

1 945

ه حىلالتحكيا
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شحكالالع محياللتكحيحلالبتحو

اإلسكنةحيا

الع محياللألسمن

اإلسكنةحيا

الع محياللألسمن

اإلسكنةحيا

استبةا لاللينو لبم ةةلNMP

اإلسكنةحيا

شحكالالعحبياللألسمن
شحكالماحللمكيم وي

اإلسكنةحيا

شحكاليونيلحس

و ةةلاستحه علالمذيب

5

ه حىلالتوحيةلوالتحكيا

إستخةا لالوقوةلالبةي

9

ه حىلالتوحيةلوالتحكيا

1 28

ه حىلالتوحيةلوالتحكيا

0.09

التوحيةلوالتحكيا

إنش ءلم طالمع لهالمي هلالاح ل
الان فه
تحكيالو ةةلتيوياللقس لالمع لها

الس ةسلمنل
اكتوبح

16

ه حىلالتوحيةلوالتحكيا

العكسي

اكتوبح
اإلسكنةحيا

و ةةلاستحه علالمذيب

4

ه حىلالتوحيةلوالتحكيا

إنش ءلو ةةلمع لهالبطحيقالالتن ضحل

الس ةسلمنل

شحكالحوتهحاصه

استبةا لصمتحلبخطلحق ل2

7

ه حىلالتو لحيةلوالتحكيا

الكمنكحلخطل 1ل2

يكتوبح

شحكاليبولقيحللألسمةة

1 26

ه حىلالتوحيةلوالتحكيا

استبةا ل13لصمتحلصهلمنطقالالتعب الونق ل

الس ةسلمنل

شحكالبوحت لإيهيب

15

ه حىلالتنليذ

إنش ءلم طالمع لهالالاح لالان فه

إهم لهلتكملالالمشحوف

0 106

التوحيةلوالتحكيا

78 381

هةو ل()6-10لمشحوف لصهلمح مالالمن قا
اس لالشحكا

الموقع

إسكنةحياللمبتحو

اإلسكنةحيا

قيمالالقحضل

اس لالمشحوع

ب لمميونلةوالح

إف ةةلتأىي لو ةةلإنت جل
اللوحصو اح

372

3

ل

الموق لالتنليذى

التقيي لاللنهلوالم له

الشحكالالماحيال

مشحوفهل لصهلمح مالالت
علالل()7-10ل
هةو
ةلمنلمشكمالمي
مشحو

اإلسكنةحيا

لمبتحوكيم وي
اس لالشحكا

الموقع

16

الاح لالان فه

قيمالالقحضلب لمميونل

يس لالمشحوع

حصعلكل ءةلنظ لتهميعلاالتحبال

شحكالالةلت للماما

القميوبيا

حوتهحاصي

اإلسكنةحيا

بمنطقالاصحانلالايح
إف ةةلتةويحلمنته لالبولهلبحوبمين

اإلسكنةحيا

إف ةةلتة لويحلالكحتون

إهم لهلتكملال
انتحب
المشحوف

ضيحل

44

الموق لالتنليذى

ةوالح
02

9ل

1

إهم لهلتكملالالمشحوف



ه حىلتوقيعلى لعقة

ه حىلتوقيعلالعقة
ه حىلت ضيحلالمواال لاللنيا
ه حىلت ضيحلالمواال لاللنيا
12

شحكالاألسكنةحياللكحبون لالاوةيو :

مشروع تركيب وحدة المحمص وتبمغ التكمفة اإلجمالية لممشروع (  )50,31مميون دوالر بتمويل ( )1,817مميون
دوالر ( %42قرض %02 ،منحة) من خالل مشروع التحكم فى التموث المرحمة الثانية.

اوحة(ل)1-11لالمشحوعلبعةلالتنليذ



شحكال موانللألسمن :ل

مشروع تركيب فالتر لطواحين االسمنت وتبمغ التكمفة اإلجمالية لممشروع (  ) 0,20مميون دوالر بتمويل ()5,00
مميون دوالر ( %42قرض %02 ,منحة) من خالل مشروع التحكم فى التموث المرحمة الثانية.
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اوحة ()2-11لالمشحوعلبعةلالتنليذ

 212111هشروع محبية البيئة للقطبع اخلبص وقطبع األعوبل العبم الصنبعي ( )PPSIادلوول هن بنك
التعوري األدلبنى )(KFW
ييدددف المشددروع إلددى تمويددل مشددروعات التمددوث الصددناعى بالمنشددآت الكبي درة والمتوسددطة والصددميرة فددى مصددر والتركيددز
عمى محافظات الدلتا و الوجة القبمى ،ويقدم المشروع لمشركات الدعم المالى من خالل حزم ميسدرة ( %02لمصدناعات

الكبيرة %32-منحة لمصناعات الصميرة و المتوسطة) دون إشتراط حصول الشدركة عمدى قدرض ،ويدتم متابعدة الشدركة
لمدة سنة من التشميل و التأكد من الفوائد البيئية لممشروع.
وتقوم وحدة تنفيذ المشروع بإدارة ثالث برامج فرعية وىى:
 PPSI I وتبمغ إجمالى المنحة بة  2,1مميون يورو مخصصة لمشركات.

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

 الجزء الممول من صندوق حماية البيئة و تبمغ إجمالى المنحة بو ما يكافئ  2,221مميون يورو لمصناعات الصميرة و
المتوسطة.
 .1الموق لالتنليذىللمشحك لالمش حكالصهل ):(PPSI I
يبمغ عدد الشركات المشاركة بالمشروع  13شركة بتكمفة إجمالية  03,3مميون يورو بمنحة 1,5مميون يورو:
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هةو ل()8-10لالشحك لالمشتحكالب لمشحوعلصيلإهحاءا لتنليذيالمختملا ل
فةةلالشحك

المح مالال ليا

التكملالاالهم ليال

(مميونليوحو)للممعةا ل

قيمالالمن ا

(مميونليوحو)لل
معةا لولةحاس لصنيا

شحك لت لالتنليذلواح لالمن ا

48

66762

57,6

شحك لت لالتحكيالوالتشغي لولصهلمح مالالقي س ل

1

47642

47164

شحك لت لاح لمن الالةحاس لصقط

8

-

47416

االهم له

5,

6373

572

هةو ل()9-10لشحك لت لالتنليذلواح لالمن ال
اس لالشحكال-لالموقع

 .1ماحللألللمونيو لبنهعل م ةي
 .2ماحللمغز لوالنسيجلوالاب غال/مانعلالغز ل
والنسيجلبكلحلالةواح
 .3لماحللمغز لوالنسيجلوالاب غال/مانعل
الاب غالبكلحلالةواحل–لاب غيلالبيض
 .4لالسكحلوالان ف لالتك مميال-ليبوقحق ص
 .5الناحللمتعةينل–لاةصولب سوان
 .6الماحياللمسب
اةصو-اسوان

لال ةيةيال(الليحوسيمكون)

التموي لالمطموال

المن الالمست قال

اػبدح رإٔيو ٗحذح صٖز
اىقطزاُ

67216

47586

رغييز اى٘ق٘د ىيغبس اىطجيؼي

17648

47641

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد
ىيغبس اىطجيؼي

4744,

47442

رغييز اى٘ق٘د ىيغبس اىطجيؼي

37566

47,1,

رزميت فالرز ىنسبرٓ

47342

47463

رحسيِ ٗحذاد رْقيخ اىغبساد

47646

47441

اس لالمشحوع
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(ب لمميونليوحو)

(ب لمميونليوحو)

هةو ل()10-10لشحك لت لالتنليذلواح لالمن ال
التموي لالمطموال

المن الالمست قال

(ب لمميونليوحو)

(ب لمميونليوحو)

رزميت ٗحذاد ىيحذ ٍِ ري٘س اىصزف
اىصْبػي

47446

47482

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد ىيغبس اىطجيؼي

47,41

47141

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد ىيغبس اىطجيؼي

47644

47162

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد ىيغبس اىطجيؼي

47143

47462

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد ىيغبس اىطجيؼي

47441

47448

 .6مانعلالحبيعل–لالع شحلمنلحمض ن

اسزجذاه خظ إّزبج اىطحيْخ ٗاىسَسٌ

47626

47452

 .7األى اح للان فالالبالسيت -لمةينال

إػبدح رذٗيز اىَخيفبد اىصيجخ

47362

رزميت خظ طجبػخ جذيذ

4755,

إػبدح رذٗيز اىَخيفبد اىصيجخ

47114

47434

إػبدح رذٗيز اىَخيفبد اىصيجخ

47641

474,4

رزميت غاليخ جذيذح ثَشزَبالرٖب

4743,

47416

رزميت فالرز ٕ٘اء ٗ ػذد  6صٍ٘ؼٔ في
ٍْطقخ اىزغذيخ

47,,2

47635

اس لالشحكال-لالموقع
 .1ك نللتعب الالغ از الع شحلمنلحمض نل
الشحقيا .2ماحللمزيو لوالا بونل–لالزق زيق ل
الشحقيا
 .3ماحللمزيو لوالا بونل–لسنةوا
 .4الةقيمياللمغز لوالنسيجل–لسنةوا ل
المناوحة
 .5مض حالالشحقيال–لالزق زيق لالشحقيا

الكوثحلسوى ج
 .8الحوم نيللان فالالبالسيت -مةينال
الكوثحلسوى ج
 .9شحكالبيبوبيحةللمان ف لالهمةيا-
مةينالالكوثحلسوى ج
 .10الكوثحللان فالاألغذيا-مةينالالكوثحل
سوى ج
 .11الكوثحللان فالاألفال لال يوانيا-
مةينالالكوثحلسوى ج

اس لالمشحوع

4766,
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 .12مانعلفبةلال يللمطوالالطلميل
بطمخ ل–لالمناوحة
 .13مانعلالعشم ويللمطوالالطلميل
بطمخ ل–لالمناوحة

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد ىيغبس اىطجيؼي

47424

47468

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد ىيغبس اىطجيؼي

47484

47466

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

اسٌ اىَشزٗع

اىزَ٘يو اىَطي٘ة
(ثبىَييُ٘ ي٘رٗ)

ٍحطخ ٍؼبىجخ ىيصزف اىصْبػي

17484

 .1اىزٗاد ىيذٗاجِ ٗاىصْبػبد اىغذائيخ -
اىشزقيخ

 .6جسذ ىيَؼبدُ – اىؼبشز ٍِ رٍضبُ

اىَْحخ اىَسزحقخ
(ثبىَييُ٘ ي٘رٗ)

47544
ٗحذح ىَؼبىجخ اىَخيفبد اىصيجخ

47,41

رزميت ٗحذح سْفزح جذيذح

47641

إػبدح رإٔيو خظ اىؼيف

47464

ٍ .3صْغ اىزيذ ٙإلسزخالص اىشي٘د
ٗأػالف اىذٗاجِ  -اىَْيب

47463

47643
إػبدح رإٔيو اىغاليخ

473,8

رزميت ٍبميْخ رشنيو اىجالسزيل

17666

47368

 .5سٕ٘بج ىيجالسزيل ٍ -ذيْخ اىن٘ثز
سٕ٘بج

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

47851

47656

 .6اىَزحذح ىيجالسزيل ٗإّزبج ٍ٘اسيز اىج٘ىٚ
فيْيو مي٘ريذ

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

47624

47648

 .4شزمخ دٗد ٙثالسذ  -اىجحيزح

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

اسٌ اىَشزٗع
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اىزَ٘يو اىَطي٘ة
(ثبىَييُ٘ ي٘رٗ)

اىَْحخ اىَسزحقخ
(ثبىَييُ٘ ي٘رٗ)

رغييز غاليخ قيَخ ثبخز ٙجذيذح رؼَو ثبىغبس
اىطجيؼٚ

47612
47348

 .1اىجزمخ إلّزبج اػالف اىذٗاجِ
رزميت ٍ 6بميْخ مجس٘ه ٍ 6 7بميْخ طحِ
ٗقالة

47844

 .6أث٘ اىذٕت إلّزبج اىَ٘اسيز اىجالسزيل

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

4752,

47184

ٍ .3صْغ اىْ٘ر ىيط٘ة اىطفي – ٚرشيذ -
اىجحيزح

إػبدح ر٘طيِ ٗاسزجذاه ٗق٘د

4714,

47445

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

إػبدح ر٘طيِ ٗاسزجذاه ٗق٘د

47648

47464

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

إػبدح ر٘طيِ ٗاسزجذاه ٗق٘د

47648

47464

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

إػبدح ر٘طيِ ٗاسزجذاه ٗق٘د

47145

47444

 .,شزمخ مبٍب ىيزصْيغ – اىؼبشز ٍِ
رٍضبُ

رزميت خظ دٕبّبد جذيذ يؼَو ارٍ٘برينيب

47386

474,5

ٍ .8صْغ ػجذ اىَجيذ ىيط٘ة اىطفي– ٚ
اىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47111

47434

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

اسزجذاه ٗق٘د

47116

47435

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

اسزجذاه ٗق٘د

47116

47435

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

اسزجذاه ٗق٘د

47142

47434

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

اسزجذاه ٗق٘د

4714,

47433

ٍ .13صْغ اىصذيق ىيط٘ة اىطفي– ٚ
اىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47428

4743

324

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

اسزجذاه ٗق٘د

47146

47431

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

اسزجذاه ٗق٘د

47146

47433

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

اسزجذاه ٗق٘د

47111

47434

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

اسزجذاه ٗق٘د

47143

47436

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

اسزجذاه ٗق٘د

47113

47435

ٍ .12صْغ أيَِ ثْٖس ٚىيط٘ة اىطفي– ٚ
اىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47111

47434

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

اسزجذاه ٗق٘د

4714,

47433

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

اسزجذاه ٗق٘د

471

4743

ٍ .66صْغ أشزف ثْٖس ٚىيط٘ة اىطفي– ٚ
اىَحَ٘ديخ – اىجحيزح

اسزجذاه ٗق٘د

47422

4743

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

اسزجذاه ٗق٘د

47148

47433

6373

572

اإلجَبىٚ
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هةو ل()13-10لشحك لت لاالنتي ءلمنلالتحكيالولالتشغي لولصهلمح مالالقي س لالبي يال
اس لالشحكال-لالموقع

اس لالمشحوع

شحكالإيبيكوللالةويال–لالع شحلمنلحمض ن

ٍحطخ ٍؼبىجخ ىيصزف اىصْبػي

المن الالمست قال

اس لالشحكال-ل

47642

47164

(ب لمميونليوحو)

الموقع

هةو ل()14-10لشحك لت لاح لمن الالةحاس لصقطل
اس لالمشحوع

المن الالمست قال(ب لمميونليوحو)

اس لالشحكال-لالموقع

رح٘يو اىصزف اىصْبػي اى ٚشجنخ خبصخ
ٗاىَؼبىجخ اىثبّ٘يخ

47444

رزميت ٗحذح اساىخ اّجؼبثبد Nox

47441

 .3شحكالالمناوحةللمحاتنه ل–لسنةوا ل

رح٘يو اى٘ق٘د ٍِ اىَبسٗد ىيغبس اىطجيؼي

47441

شحكالاألميحللمسيحامي ل–لالع شحلمنل
 .4ل

رزميت فالرز إلساىخ األرزثخ

47446

 .5فثم نللمغز لوالنسيجل–لالم مالغحبيا

ٍحطخ ٍؼبىجخ اىصزف اىصْبػي

47446

SMC .6لللللكتحوني ل–لالم مال-غحبيا

ٍحطخ ٍؼبىجخ ىيصزف اىصْبػي

47446

 .7الشوحبههللمغز ل–لالع شحلمنلحمض ن

ٍحطخ ٍؼبىجخ ىيصزف اىصْبػي

47446

رزميت ٗحذح ىغسيو ٗاػبدح رذٗيز اىيت

47446

 .1قن للموحقل–لقوصلبقن
 .2الةلت للالسمةة،لالمناوحة

المناوحة

حمض ن

 .8ماحلاةصوللممالوالوحقل–لاةصول-ل
يسوانل
اإلهم له

47416

326

 .2الموق لالتنليذى لممشحوف لالمش حكالصه ):(PPSI II
يبمغ عدد الشركات المشاركة بالمشروع  30شركة بتكمفة إجمالية  31,000مميون يورو بمنحة  3,004مميون

يورو:

هةو ل()15-10لفةةلالشحك لالمش حكالب لمشحوعل
التكملالاالهم ليال

قيمالالمن ا

(مميونليوحو)

(مميونليوحو)

2

137868

67246

5

27,12

6735,

13

147336

17,2

حابعلًل:لشحك لتقو لبافةاةلالةحاس لاللنيال

5

17541

47332

اإلهم لهل

36

357464

,7468

فةةلالشحك

المح مالال ليا
يوالً:لشحك لت لالتنليذلولاح لالمن ا
ث ني ً:لشحك لت لاالنتي ءلمنلالتحكيالولالتشغي ل
ولصهلمح مالالقي س لالبي يال

ث لثلً:لشحك له حيلتوحيةلالمعةا

هةو ل()16-10لشحك لت لالتنليذلولاح لالمن ال

اس لالشحكال-لالموقع
.1لب يحهلب ل-لالب يحه
.2لالماحيالالبمهيكيالللستثم اح لالان فيال
لالب يحه.3لشحكالسنيوحيت للمان ف لالغذا يال-ل
الم مو

.4لشحكالليةحللمان ف لالغذا يال-لالم مو

التموي لالمطموال

المن الالمست قال

ٍشزٗػبد رحسيِ ثيئخ ػَو

4754,

47155

ٍحطخ ٍؼبىجخ صزف صْبػٗٗ ٚحذح رؼجئخ

17642

47363

ٍحطخ ٍؼبىجخ صزف صْبػٍٗ ٚشزٗػبد
رحسيِ ثيئخ ػَو

4745,

47826

ٍشزٗػبد رحسيِ ثيئخ ػَو ٗٗحذح
إسززجبع اىْشب

4754,

47244

اس لالمشحوع
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(ب لمميونليوحو)

(ب لمميونليوحو)

.5لشحكالالةلت للمحخ لوالهحاني ل–لشقل

ٍحطخ ٍؼبىجخ ٍيبٓ اىصزف اىصْبػٚ

473,8

47115

ٍحطخ ٍؼبىجخ ٍيبٓ اىصزف اىصْبػٚ

473,8

47115

ٍحطخ ٍؼبىجخ ٍيبٓ اىصزف اىصْبػٚ

473,8

47115

ٍحطخ ٍؼبىجخ اىصزف اىصْبػٍٗ ٚؼبىجخ
اىَخيفبد اىصيجخ

17466

47623

اسزجذاه ٗق٘د

47116

47434

137868

67246

الثعب ن

.6لشحكالال سناللمحخ لوالهحاني ل-لشقل
الثعب ن
.7لشحكاليونكسللمحخ لوالهحاني ل-لشقل
الثعب ن

.8لشحكالاإلسم فيمياللمةواهن ل-لاسم فيميا
.9لمانعلا مةلم مةل سنينللمطوال
الطلمه-الم موةيا-لالب يحةل
اإلهم لهل

هةو ل()17-10لشحك لت لاالنتي ءلمنلالتحكيالولالتشغي لولصهلمح مالالقي س لالبي يا
.1لةمي طللم وي ل(ةمي ط)ل

ٍحطخ ٍؼبىجخ ٍيبٓ اىصزف اىصْبػٚ

47445

47486

ٍحطخ ٍؼبىجخ صزف صْبػٗ ٚرؼذيو فٚ
اىؼَييبد اإلّزبجيخ

47844

47246

ٍؼبىجٔ اىصزف اىصْبػٚ

47646

4743

ٍشزٗػبد رحسيِ ثيئخ ػَو ٍٗؼبىجخ ٍيبٓ
اىصزف اىصْبػٚ

375

47,

ٍشزٗػبد رحسيِ ثيئخ ػَو

47844

47643

27,12

6735,

.2لب لكمحل-لقويسن
.3لاألم للتانيعلوتهميعلالسي اح ل–ل
الع شحلمنلحمض ن

.4لالشحكالالع لمياللمان ف لالغذا ياللل
(لمانعلالبسكوي ل)ل-لالس ةا

.5لالشحكالالعحبياللمان ف لالطبيال-ل
الس ةا
اإلجَبىٚ

322

هةو ل()18-10لشحك لصهلمح

مالالتوحيةلولالتحكيال

التموي لالمطموال

المن الالمست قال

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

.7مانعلكم لالسيةللمطوالالطلمهل-لةمي ط

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

.8مانعلم مةلفةلهللمطوالالطلمهل-لةمي ط

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

رح٘يو ٗق٘د

4716,

47432

ٍؼبىجٔ اىصزف اىصْبػٗ ٚرؼذيو فٚ
اىؼَييبد اإلّزبجيخ

47,25

47641

رؼذيو ف ٚاىؼَييبد االّزبجيخ 3
ٍشزٗػبد

67246

47244

ٍحطخ ٍؼبىجخ اىصزف اىصْبػٚ

17426

47628

147336

17,2

اس لالمشحوع

اس لالشحكال-لالموقع
.1لمانعلمهةىلالمتولهللمطوالالطلمهل-ل
ةمي ط
.2لمانعلي مةلناحللمطوالالطلمهل–لةمي ط
.3لمانعلم مةلىنيةىللمطوالالطلمهل–ل
ةمي ط

.4لمانعليونسليونسللمطوالالطلمهل–ل
ةمي ط

.5مانعلحض لفبةلال ميةللمطوالالطلمهل-ل
ةمي ط
.6لمانعلاالحلالسيةللمطوالالطلمهل-ل
ةمي ط

.9مانعلم مةلفةلهل2للمطوالالطلمهل-ل
ةمي ط
.10الشحكالالةوليوللمان ف لالطبيال–ل
الع شحلمنلحمض ن

.12يميس ل-الليو
.13الوطنياللمذحة-الع شحلمنلحمض ن
اإلجَبىٚ

322

(ب لمميونليوحو)

(ب لمميونليوحو)

هةو ل()19-10لشحك لصهلمح مالإفةاةلالةحاس لاللنيا
التموي لالمطموال

المن الالمست قال

47124

اس لالشحكال-لالموقع

اس لالمشحوع

حوبكسل-لاالسكنةحيا

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

47263

الماحياللمبالست لولالكيحب ء

ٍحطخ ٍؼيجخ ٍيبح

47188

47432

مانعلفو ل-للاإلسكنةحيا

إػبدح رذٗيز ٕيذٗمسيذ اىنبىسيً٘

47166

47432

إػبدح رذٗيز ٕيذٗمسيذ اىنبىسيً٘

47166

47432

ٍحطخ ٍؼبىجخ اىصزف اىصْبػٚ

47138

47468

17541

47332

مانعلفو ل-للالس ةا
ب كينللمبوي ل
اإلهم لهل

(ب لمميونليوحو)

(ب لمميونليوحو)

 .3الموق لالتنليذىللمشحك لالمش حكا  PPSIلصهلالهزءلالممو لمنلانةوقل م يالالبي ا:ل
يبمغ عدد الشركات المشاركة بالمشروع  2شركات بتكمفة إجمالية  0,22مميون يورو بمنحة  2,20مميون يورو:
لهةو ل()20-10لفةةلالشحك لالمش حكالب لمشحوع PPSI
التكملالاالهم ليا

قيمالالمن ا

شحك لت لالتنليذلولاح لالمن ا

6

6746

4766

االهم له

6

6746

4766

المح مالال ليا

فةةلالشحك

(مميونليوحو)

322

(مميونليوحو)

هةو ل()21-10للمشحف لت لالتشغي لوالتحكيا
اس لالمشحوع

اس لالشحكال-لالموقع

(ب لمميونليوحو)

رزميت غاليخ رؼَو ثبىغبس اىطجيؼي
رزميت سي٘ر ّبقيخ ٗٗحذاد رٖ٘يخ

4766,

ٍحطخ ٍؼبىجخ ىيصزف اىصْبػي

47146

اسزجذاه ٗحذح اىزؼجئخ اىيذٗيخ ثبخزٙ
أٗرٍ٘برينيخ

47164

4743,

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

47565

47158

اسزجذاه خظ اّزبج اىخشت ثخظ جذيذ

47144

خظ دٕبُ جذيذ

4761,

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

47425

47142

6746

4766

.2لالمخت حللمان ف لالغذا يا.

.4لالسبعللألخش ا.

47162

47142

.5لاللحس نللمان ف لالغذا يا.ل
اإلهم له



(ب لمميونليوحو)

47126

.1لمانعلالي سمينللممكحونو-لالمنطقال
الان فيالب لمني .

.3لالزفي للألفال .

التموي لالمطموا

المن الالمست قال

شحكالةمي طللم وي ل:ل

تم تنفيذ مشروع " محطة معالجة مياه الصرف الصناعى" بتكمفة كمية ( )021الف يورو حيث تم تخصيص

( )40الف يورو كمنحة ال ترد من خالل مشروع حماية البيئة لمقطاع الخاص وقطاع األعمال العام الصناعى وتم
االنتياء من أعمال التركيب والتشميل.

اوحةل()3-11لالمشحوعلبعةلالتنليذ
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شحكالالعحبياللمان ف لالطبيال
الدرسات البيئية ،حيث
تم تنفيذ مشروعات " تحسين بيئة عمل " .بتكمفة كمية ( ) 420الف يورو باإلضافو الى قيمة ا

تم تخصيص ( ) 003الف يورو كمنحة ال ترد من خالل مشروع حماية البيئة لمقطاع الخاص وقطاع األعمال

العام الصناعى و قد تم االنتياء من أعمال التركيب والتشميل.

اوحةل()4-11لالمشحوعلبعةلالتنليذ

 3-11الرؤية ادلستقبلية

 .5رفع الدوعى البيئدى لددى المجتمدع المددنى عدن طريدق تطبيدق بعدض األنظمدة مثدل نظدام تقيديم وتصدنيف التمدوث
الناتج عن المشدروعات الصدناعية ( )PROPERوذلدك مدن خدالل نشدر نتدائج البدرامج فدى الصدحف المصدرية

لتقييم مستوى أداء الشركات.

 .0تطبيق نظام تقييم التأثير البيئى لكافة المشروعات الجديدة والذى يتوافق مع اشتراطات الجيات الممولة (البنك
الدولي لإلنشداء و التعميدر ،بندك اليابدان لمتعداون الددولي ،بندك االسدتثمار األوروبدى ،الوكالدة الفرنسدية لمتنميدة)،
ومددن أى دم ىددذه االشددتراطات عقددد جمسددات االسددتماع واالعددالن عددن تمددك المشددروعات قبددل تنفيددذىا ممددا يعطددى
شفافية وتحسين الوضع البيئى.

 .3خفض أحمال التموث بشركات األسمنت بالقاىرة الكبرى واالسكندرية إلدى مسدتويات االلتدزام الكامدل بالمرشدرات
المسموح بيا عمى المستوى المحمي ،وفى بعض الشدركات إلدى المسدتوى الددولى وذلدك خدالل السدنوات الخمسدة

القادمة.
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 .0نقل جميع الصناعات الحرفية المموثة مدن داخدل الكتدل السدكنية وتجميعيدا بالمنداطق الصدناعية المعتمددة ،مثدل
مناطق العكرشة وبدر.

 .1تحويددل الصددرف عمددى النيددل إلددى الصددرف عمددى الشددبكات العموميددة فددى عدددد مددن الشددركات الصددناعية الكبددرى
والتي تمثل مصد اًر رئيسياً لتمويث مياه النيل ،بعد تنفيذ مشروعات معالجة المياه أو إعادة استخداميا.

 .2تقميل أحمال التموث داخل المناطق األكثر تموثاً بالقاىرة الكبرى (فيما يخص جودة اليواء) ،واإلسدكندرية (فيمدا
يخص الصرف عمى البحر) ،بعد تنفيذ المشروعات المقترحة بالشركات الصناعية من خالل البدرامج التمويميدة

بالو ازرة.
.,

دراسة تأثير إصدار الالئحة التنفيذية لقانون رقم  5لسنة  0225عمى األداء البيئى لمصناعات.
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الفصل الثانى عشر
املخلفات الصلبة

ناقص صورة للتقرير

 .1.1يقذيت

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

التى تؤثر بشكل مباشر عمى المواطن صحياً واجتماعياً واقتصادياً.

لعل الزيادة السكانية من أىم أسباب مشكمة إدارة المخمفات فإدارة المخمفات الصمبة فى مصر تمثل تحدد واحد

لمجيات المعنية والزيادة السكانية وتفاوت األنماط المعيشية وقمدة الدوعى البيئدى أد إلدى تفداقم المشدكمة وجعميدا

إحدد أىدم المشدكالت التدى تدؤثر سدمبياً عمدى حيداة المدواطن ممدا يتطمدب مدن الجيدات المعنيدة تبندى إسدتراتيجيات
وسياسات ذات أثر فعال وتدابير عاجمة لمقحاء عمى ىذه المشكمة.

ولتعميددا المفدداىيم البيئيددة الخاصددة بددإدارة المخمفددات وربددط إقتصدداديات ذلددل بددالنواحى اإلجتماعيددة والبيئيددةد فقددد
أصبحت اليوم عممية إدارة المخمفات فى معظم دول العالم مدن األمدور الحيويدة لممحافظدة عمدى الصدحة والسدالمة
العامة ومن ثم فإن منظومة إدارة ىدذه المخمفدات تعتبدر منظومدة متكاممدة ومترابطدةد تعتمدد كدل خطدوة منيدا عمدى

سابقتياد وتمثل فى نفس الوقت األساس الذ يقوم عميو ما بعدىاد حيث تبدأ بعمميات الفصل من المنبع والجمع
والنقل وعمميات التدوير واسترجاع المواد وانتاج طاقة بديمة يمكن األستفادة منيا وأخي ارً التخمص الصدحى واآلمدن

لممرفوحددات ف دى المدددافن الصددحيةد ومددن الحددرور ف دى كددل مرحمددة إسددتخدام وسددائل مناسددبة ومالئمددة لمظددرو
السائدةد والموارد المتاحة والمحددات القائمة.

وتتمخص المشكمة فى أن النظم القائمة حتى اآلن لم تمبى إحتياجات المجتمع بمختم

شرائحة من حيث تحقيدا

مسدتو مقبدول مدن النظافدة وتقمديص المخداطر الصددحية واإل نعكاسدات البيئيدة السدمبية وتدوفير المظيدر الححددار

العام.

تقددر كمية المخمفدات البمدية الصمبة فى مصر ما يزيدد عدن  32مميدون طدن سدنوياً طبقداً لتقدديرات عدام 3124د

يتولد عن محافظات إقميم القاىرة الكبر (القاىرة د الجيزة د القميوبية)  9.4مميون طن سنوياً تمثل نسبة % 56
من إجمدالى المتولدد السدنو مدن المخمفدات البمديدة الصدمبةد كمدا يبمدف متوسدط كفداءة عمميدات الجمدع والنقدل فدى

المناطا الححرية من  %86 - 61ويبمف متوسط كفاءة عمميات الجمع والنقل فى المناطا الريفية% 51د مما
يشكل خطورة عمى الصحة العامة والبيئة المحيطة فى عددم التعامدل مدع المخمفدات فدى إطدار المنظومدة المتكاممدة

لممخمفات البمدية الصمبة.

تبمف نسب عمميات المعالجة والتدوير فى مصدر إلدى حدوالى  % :.6مدن إجمدالى المخمفدات البمديدة الصدمبة التدى

يتم التعامل معيا وىذه تمثل نسبة حئيمة جداً من كمية المخمفات التى يمكن اإلستفادة منيداد والتدى سديتم العمدل
فى الفترات القادمة عمى تعظيم اإلستفادة من عمميات المعالجة والتدوير.

أن عمميات التخمص النيائى من المخمفات يتم فى أغمب األحوال بالمقالب العشوائية غير المحكومة والتدى

السيطرة عمييا مما يجعميا عرحة لألشتعال الذاتى مما يعرض البيئة إلى أخطار شديدة.
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يدتم

 11.1كًياث املخهفاث انصهبت املتىنذة فً يصز
مخلفات تطهير الترع و المصارف

مخلفات بلدية

% 72

% 72

مخلفات صناعية
%2
مخلفات هدم و بناء
%5
الحمأة (لصرف الصحى)
%7

مخلفات زراعية
% 27
شكل رقم ( )2-23يوح كميات المخمفات الصمبة فى مصر

جدول ( )2-23يوح بيان كمية المخمفات البمدية الصمبة المتولدة يوميا بجميع المحافظات
المحافظة

كمية المخمفات اليومية بالطن

كمية المخمفات السنوية بالمميون طن

القاىرة

26111

6.58

اإلسكندرية

5111

2.57

الجيزة

5611

2.75

القميوبية

4611

2.38

الدقيمية

5611

2.75

الغربية

4611

2.38

المنوفية

3611

1.:2

البحيرة

4611

2.38

كفر الشيخ

3611

1.:2

الشرقية

3311

1.76

دمياط

2211

1.43

اإلسماعيمية

711

1.32

بورسعيد

761

1.34

السويس

511

1.25

الفيوم

831

1.32

بنى سوي

911

1.38

المنيا

2411

1.58

أسيوط

811

1.36

سوىاج

2211

1.43

قنا

2411

1.58
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أسوان

911

1.34

األقصر

361

1.1:

البحر األحمر

561

1.27

مطروح

411

1.1:

شمال سيناء

361

1.18

جنوب سيناء

611

1.23

الواد الجديد

211

1.14

اإلجمالى

68.31
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 21.1كًياث انرتاكًاث انتقذيزيت انزاهنت داخم مجهىريت يصز انعزبيت

يقدر إجمالى التراكمات الحالية بحوالى  8888مميون متر مكعب من التراكمات التاريخية المنتشرة بمحافظات

الجمهورية ويوضح الجدول التالى بيان بتمك التراكمات:
جدول ( )3-23يوح كمية التراكمات بالمتر المكعب
المحافظة

كمية التراكمات بالمتر المكعب

القاىرة

6.111.111

اإلسكندرية

461.111

الجيزة

4.111.111

القميوبية

611.111

الدقيمية

2.911.111

الغربية

611.111

المنوفية

911.111

البحيرة

711.111

كفر الشيخ

338.111

الشرقية

711.111

دمياط

511.111

اإلسماعيمية

461,111

بورسعيد

46:.111

السويس

611.111

الفيوم

411.111

بنى سوي

261,111

المنيا

:11.111

أسيوط

361,111

سوىاج

391.111
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قنا

369.111

أسوان

496.111

األقصر

211.111

البحر األحمر

911.111

مطروح

261.111

شمال سيناء

251,111

جنوب سيناء

311.111

اإلجمالى

29.9::.111

 31.1اجلهىد املبذونت نتقهيم اآلثار انسهبيت خالل عاو 10.2
 .2خطة السيطرة عمى المقالب العمومية أثناء ظاىرة نوبات تموث اليواء الحادة :
أ 8تم اإلنتهاء من السيطرة عمى المقالب العموميةة لمحةد مةن تمةوث الهةواء بةالميم القةابرة الكبةرف أةنةاء فتةرة نوبةات
تموث الهواء الحاد وذلك من خالل:

 وضةةط خطةةة لممرالبةةة والسةةيطرة عمةةى المقالةةب العموميةةة (شةةبرامنت – الروبيكةةى – السةةالم الوفددداء واألمدددل (

المنطقدة العشدوائية) شددا الثعبددان -الفسدطاط ) لمحةةد مةن تمةةوث الهةواء بةةالميم القةابرة الكبةةرف أةنةاء فتةرة نوبةةات
تموث الهواء الحاد8

 الهدف الرئيسى مةن خطةة السةيطرة عمةى المقالةب العموميةة بةو التعامةل مةط الح ارئةذ حيةث أن بةذ المقالةب
العمومية والعشوائية مقالب غير محكومة ويتم فيها أعمال فرز عشوائى وأعمال لمصناعات الصغيرة وحرذ
لمكاوتش بصفة مستديمة إلستخراج المعادن ويتم التعامل فى بذ الفترة بأعمال السةيطرة عمةى الح ارئةذ عةن
طريذ التسوية لممخمفات وتشةوين الرمةال وارتربةة والتغطيةة المباشةرة لمح ارئةذ مةن خةالل تةوفير معةدات بكةل

مولةةط لمسةةيطرة عمةةى تمةةك الب ة ر وذلةةك بوالةةط ورديةةة واح ةدة فةةى الفت ةرة مةةن الةانيةةة مسةةاءاس إلةةى التاسةةعة مسةةاءاس

خالل فترة نوبات تموث الهواء الحادة من  3182/9/81حتى 8 3182/88/81
جدول ( )4-23يوح المعدات المستخدمة فى المقالب العمومية
الموقع

لودر

سيارة قالب حمولة  21طن

الروبيكى

3

3

الوفاء واألمل ( المنطقة العشوائية)

2

2

شا الثعبان

2

2

شبرامنت

2

2

588

السالم

2

2

الفسطاط

2

2

اإلجمالى

8

8

 كما تتضمن الخطة أيضاس التنسيذ الدائم مةط السةادة محةافظى القةابرة الكبةرف وكةذلك ر سةاء بيئتةى النظافةة
والتجمي ةةل بالق ةةابرة والجية ةزة وذل ةةك لمنالش ةةة أنس ةةب الط ةةرذ لمس ةةيطرة عمة ةى عممي ةةات الجم ةةط الي ةةومى لمقمام ةةة
والمخمفات وعمميات رفعها إلى موالط المقالب العمومية أوالس بأول 8

صورة ( )2-23توحيحية لمقمب الروبيكى أثناء أعمال السيطرة

صورة ( )3-23توحيحية لمقمب شبرامنت أثناء أعمال السيطرة
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صورة ( )4-23توحيحية لمقمب الوفاء واألمل (المنطقة العشوائية) أثناء أعمال السيطرة

صور ( )5-23توحيحية لمقمب السالم أثناء أعمال السيطرة

صورة ( )6-23توحيحية لمقمب الفسطاط أثناء أعمال السيطرة
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 .3بدء العمل وتشغيل محطة مناولة البساتين بمحافظة القاىرة.
 .4بدء العمل وتشغيل محطة مناولة المريوطية بمحافظة الجيزة.
 .5المشاركة فى إنشاء الشبكة الوطنية المصرية لتبادل المعمومات والخبرات فى مجال إدارة المخمفات الصمبة
وربطيا.
 88ومن أبم المهام ارساسية لشبكة سويب ة نت:
 إيجاد مجال إلميمى لتبادل التجارب والخبرات8
 القيام بأنشطة لمتدريب وبناء القدرات8

 تعزيز التعاون بين الجنوب ة جنوب و الشمال ة جنوب ونقل المهرات8

 تطوير أدلة إسترشادية ودراسات وأدوات لصناع القرار ومشاريط نموذجية8
 83أبم أنشطة شبكة سويب ة نت:
 إعداد تقارير منتظمة حول إدارة المخمفات الصمبة8
 إلامة منتديات وورش عمل إلميمية حول إدارة المخمفات الصمبة8

 إنشاء بوابة إلكترونية إلميمية حول إدارة المخمفات الصمبة8)www.sweep-net.org) :
 إعداد لاعدة بيانات شاممة حول ارطراف ارساسية والمعمومات فى بذا المجال8
 تنفيذ برامج تدريبية وأنشطة تعميمية إلكترونية8
 تقديم خدمات تقنية واستشارية8

 تنفيذ مهمات ميدانية وزيارات تقنية ومشاريط نموذجية8

 41.1املشاركت فً تطىيز نظى إدارة املخهفاث فً إقهيى انقاهزة انكربي
 88وضط مخطط إلدارة منظومة جمط ونقل المخمفات بشرم الشيخ – جنوب سيناء8

 83دعم مدينة حاليب وشالتين بمعدات لرفط كفاءة عمميات الجمط والنقل داخل المدينة8
 82تنفيذ مشةروع عمميةات الفةرز مةن المنبةط إلةى (رطةب – صةمب) كمشةروع تجريبةى بمحافظةة الجيةزة ويشةمل الجمةط
من الوحدات السكنية وحمالت التوعية تمهيداس لتنفيذ عمى بالى المحافظات8

 84تطوير أداء عمةل المتعهةدين وجةامعى القمامةة مةن خةالل تنظةيم العاللةة التعالديةة مةط الشةركات ور سةاء ارحيةاء
م ةةط أبمي ةةة إس ةةتكمال تقس ةةيم المربع ةةات الس ةةكنية طبقة ةاس لخة ةرائط ارحي ةةاء م ةةط أبمي ةةة الفص ةةل ب ةةين ج ةةامعى القمام ةةة
والمتعهدين والتعالد مط كالس منهم فى مجال عمل8

 81تطوير مصانط تدوير المخمفات والسماد العضوف لإلستفادة من مرفوضات القمامة فى إنتاج 8R.D.F
 86التنسيذ والمتابعة مط محافظة القابرة لتحويل مدفن الوفاء وارمل إلى حديقة عامة8

 87تنفيذ مخطط لحماية ميا نهر النيل من خالل السيطرة عمى مخمفات القرف المطمة عمى النيل والمجارف المائية8
522

 51.1انزؤيت املستقبهيت

 88إعداد اإلستراتيجية الوطنية لإلستفادة من طالة الكتمة الحيوية 8Biomass
 83إعداد السياسة العامة إلدارة منظومة المخمفات عمى المستوف القومى8
 82تطبيذ منظومة الفصل من المنبط فى بالى المحافظات8
 84إنشاء محطات المناولة8

 81إستكمال إنشاء عدد  2محطات وسيطة بالقابرة والجيزة والقميوبية8
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الفصل الثالث عشر

املواد والنفايات اخلطرة

 .1.1مقذمت
تستخدم الكيماويات فى مصر فى مجاالت متعددة ،ففى مجال الزراعة تستخدم المبيدات واألسمدة بمعدالت
مرتفعة بغرض زيادة إنتاجية األ راضى الزراعية ،وذلك لتمبية إحتياجات النمو السكانى 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 إستنشاق أبخرتيا،أو
بطريقة غير مباشرة عندما يتغذى بالنباتات والحيوانات المموثة بيذه المواد.
فى السنوات األخيرة تزايـد الوعى عمى المستوى العالمى باألخطار التى تيدد الصحة البشرية والبيئة من جراء
التزايد المستمر فى إستخــدام المواد الكيميائية ومركباتيا لما ليا من تأثيرات ضارة عمى البيئة والصحة

العامة ،وتركز إىتمام المجتمع الدولى عمى فئة أولية مـن المواد الكيميائية وىــى التى تسمى بالمموثات
العضوية الثابتـة  ،POPsوتشكل مبيـدات اآلفــات بعض ىـذه المواد والبعض اآلخر ىى 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 أنيا :

 .1مركبات أو مخاليط من مركبات عضوية كمورونية.
 .2تقاوم التحمل الكيميائى والضوئى والبيولوجى.

 .3فترة نصف العمر تتراوح بين شيور إلى سنوات عديدة.

 .4متطــايرة وتنتشــر ف ـى الي ـواء والمــاء واألن ـواع الميــاجرة عبــر أالف األميــال وتســتقر بعيــداً عــن مكــان
إطالقيا حيث تتجمع فى النظم اإليكولوجية األرضية والمائية.

 .5التركيزات الضئيمة منيا عالية السمية.

 .6شحيحة الذوبان فى الماء وسيمة الذوبان فى الشحوم والدىون مما يساعد عمى تراكميا فى األنسجة
الدىنية لمكائنات الحية البحرية والبرية.

 .7يسيل إمتصاصيا فى المواد الغذائية من خضروات وفواكو وألبان.

 .8يبمغ عدد المموثات األكثر خطورة مـن ىـذه المركبـات  12مموثـاً وذلـك إل نتشـارىا فـى البيئـة واألغذيـة
كما ىو مبين بالجدول التالى (:)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

#

 31.1التأثرياث الضبرة للملىثبث العضىيت الثببتت
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 إتفاقية ستكيولم لممموثات العضوية الثابتة

 POPsفى  2003/5/2ودخمت حيز التنفيذ فى  2004/5/17ووقعت عمييا مصر .وقد بمغ عدد الدول

الموقعة عمييا ( )151دولة  ،وبمقتضى ىذه اإلتفاقية تم حظر وتداول المموثات العضوية الثابتة والتى يطمق
عمييا ( الدستة القذرة ).
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 11.1النفبيبث اخلطزة
تم تعريف النفايات الخطرة من قبل وكالة حماية البيئة األمريكية بأنيا عبارة عن نفايـة أو خمـيط مـن عـدة نفايـات
تشكل خط اًر ( )EPAعمى صحة اإلنسان أو الكائنات الحية األخرى سواء عمى المدى القريب أو البعيد ،لكونيا:
أ .غير قابمة لمتحمل وتدوم فى الطبيعة.
ب .أو أنيا قد تسبب آثا اًر تراكمية ضارة.
وىناك تعريف آخر لمنفايات الخطرة من قبل الحكومة البريطانية وىو أن النفايات الخطرة عبارة عن مواد سامة
أو ضارة بالصحة العامة أو أنيا مواد مموثة تؤدى إلى إحداث أضرار بالبيئة مما يشكل خط اًر عمى صحة
اإلنسان والكائنات الحية نتيجة تموث عناصر البيئة بيذه المواد وخاصة مصادر المياه السطحية والجوفية.
ولمسيطرة عمى النفايات الخطرة والحد من أضرارىا عمى البيئة والصحة العامة قامت العديد من الدول بوضع
تشريعات لمسيطرة عمى النفايات الخطرة والتخمص منيا بطرق آمنة لمحد من مخاطرىا المحتممة عمى اإلنسان
والحيوانات والنباتات ولكن ىذه الضوابط كانت قد أدخمت مؤخ اًر وأن تطبيقيا يتم نسبياً لوجود كثير من
التجاوزات التى تتم خارج نطاق السيطرة الرقابية حيث أن ىناك الكثير من الحاالت التى يتم إكتشاف مستويات
خطرة من المواد السامة فييا وقد تسببت النفايات الكيميائية السامة فى تموث إمدادات المياه الجوفية والمياه
السطحية فى المناطق المحيطة بيا رغم عدم إنتقال كميات كبيرة من تمك النفايات من موقعيا .وأن الغازات
الناجمة عن تحمل النفايات الصمبة السميموزية قد تؤدى إلى قتل الغطاء النباتى والى خطر اإلنفجار فى حال
إشتعاليا و كذلك النفايات السامة المتسامية فإنيا تتحول من صمبة إلى سائمة أو غازات تتسرب بعد دفنيا من
خالل التربة وتؤدى إلى تموث المياه الجوفية والتربة والنباتات ومراعى الماشية.

592

 31.1املإشزاث البيئيت

 .131.1حصز الكيمبويبث الىاردة للبالد عه طزيق االفزاجبث اجلمزكيت

 .1فى إطار التحكم فى كميات المواد الخطرة ( الكيماويات – المبيـدات – المنتجـات تامـة الصـنع ) المسـتوردة

من الخارج عن طريق المنافذ الجمركية المختمفة تم اإلنتياء من إبداء ال أرى من الناحية البيئيـة فـى ()312
تأشيرة واردة من الجمارك والييئة العامة لمرقابة عمى الصادرات والواردات خالل عام . 2013

 .2مراجعـة ود ارسـة عـدد ( )60إخطــار خـاص بـإجراءات الــتحكم والرقابـة عمـى نقـل نفايــات خطـرة عبـر الحــدود
وفقاً لقواعد العبور المنصوص عمييا في المادة رقم ( )6من إتفاقية بازل المعنيـة بـالتحكم فـى نقـل النفايـات

الخطرة عبر الحدود.

شكل ( )1-13الدول المصدرة لمنفايات الخطرة المارة بقناة السويس و كميتيا

شكل ( )2-13الدول المستوردة لمنفايات الخطرة المارة بقناة السويس و كميتيا
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 .3مراجعة عدد ( )4إخطار خاص بـإجراءات الـتحكم والرقابـة عمـى التجـارة فـى الكيماويـات المسـتخدمة فـى
األغـراض التنمويــة وفقـاً لقواعــد إتفاقيــة روتــردام المتعمقــة بتطبيــق إجـراء الموافقــة المســبقة عــن عمــم عمــى
مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة فى التجارة الدولية.
 .4تــم اإلســيام ف ـى تعــديل المواصــفات القياســية المص ـرية لــ(الت ترميــد (محــارق) النفايــات الطبيــة الخط ـرة
وكــذلك معــدات الفــرم والتعقــيم الت ـى تســتخدم لتقميــل أحجــام وصــفات خطــورة النفايــات الطبيــة ،وذلــك مــن
خالل المشاركة فى أنشطة لجنة المواد والنفايات الخطرة بو ازرة الصحة والسكان.
 .5إعداد مسودة دليل إرشادات التداول األمن لمنفايات اإللكترونية بالتنسيق مع و ازرة اإلتصاالت.

 31.1اجلهىد املبذولت لتقليل اآلثبر السلبيت

 .131.1الذعم الفىن لإلدارة املتكبملت للمىاد والنفبيبث اخلطزة

 .1التنسيق مع الييئة المصرية العامة لممواصفات والجودة واعداد مواصفة مصرية قياسية لممبيدات.
 .2فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين و ازرة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وو ازرة الدولة لشئون
البيئة حول تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت الصديقة لمبيئة الموقع بتاريخ  ۲۲۰۲/۲/۹بين الو ازرتين،

تم تشكيل لجنو لتسيير أعمال البروتوكول وتشمل ممثمين من القطاعات التالية :القطاع الحكومى،

شركات القطاع الخاص ،المجتمع المدنى ،الجامعات ،والمؤسسات الدولية المعنية بالعمل فى مجال
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الصديقة لمبيئة.

 3131.1املشبريع
 .1مشروع جرد وحصر مواد ثنائي الفينيل متعدد الكمور بمحافظة اإلسكندرية "  " MED POLوالذي سيتم

من خاللو التخمص اآلمن من كمية  222طن من المعدات والزيوت المموثة بمواد ثنائي الفينيل متعدد

الكمور ( )PCB'Sوالتي تم حصرىا من خالل المشروعات السابقة خارج البالد.

 تم التنسيق مع و ازرة الكيرباء والطاقة كأحد الشركاء الرئيسين فى مجموعة العمل التى قامت بجرد وحصر
المحوالت والمكثفات الكيربائية وتحديد كميات الزيوت المموثة بمواد مادة

ثنائى فينيل متعدد الكمور

( ,)PCBsفى الفترة من  2008-2006بالتعاون مع ىيئة المعونة اليابانية ( . )JICA

 تم حصر وجرد األتى:

أ .محطات توليد وتوزيع الكيرباء (عدد  8محطات).

ب .ورش صيانة المحوالت.
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ج .مناطق تخزين المحوالت (بيتيم القديمة بشب ار الخيمة ـ ـ ـ ورش وصيانة مدينة نصرـ ـ ـ السادس من
أكتوبر).

 تم تحميل عدد ( )37عينة (زيوت ـ ـ مياه ـ ـ روسبيات ) من ترعة اإلسماعيمية بواسطة جياز ) Gas -GC
 ) Chromatographyبالمعمل المركزى بجياز شئون البيئة بعد إعتمادىا من الخبراء المتخصصيين

الدوليين ليذه النتائج والتى جاءت إيجابية وبعضيا تركيزات عاليو.

 تم حصر عدد ( )700معدة (محوالت – مكثفات كيربية) تحتوى عمى مواد مركبات الفينيل ثنائى الكمور
( )PCB'sوتنقسم إلى عدد ( )400محول ال تتوفر ليم أى بيانات مما يعد ليا أولوية قصوى ضمن
منظومة التخمص اآلمن.

 شارك فريق العمل التابع لو ازرة الكيرباء والطاقة بجميع ورش العمل خالل مدة المشروع ،حيث تم تدريب
عدد أثنين من المتخصصين بالمعامل المركزية بالسبتية عمى تجميع العينات وتحميميا فى كافة األوساط

المستقبمية ليذه المموثات .

 تم عقد ورشة عمل دولية لمناقشة التقرير النيائى بمشاركة الدول العربية واألفريقية والييئات المانحة الدولية
) (MED POOL , WBوتم إرسال التقرير النيائي لو ازرة الكيرباء والطاقة .

 .2مشروع اإلدارة المستدامة لممموثات العضوية الثابتة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية ( )GEFوالبنك

الدولي حيث تم إستكمال حصر أىم النقاط التي سبق تحديدىا عمي مستوي الجميورية وتم تحميل

العينات بإستخدام الكواشف الحقمية وتم تدريب فريق العمل عمييا وكانت النتائج إيجابية وتم إعداد

التقرير النيائي الذي تضمن وجود عدد ( 3222ثالثة آالف) محول يحتوي عمى مواد ثنائي الفينيل
متعدد الكمور ( )PCB'sوتم إرسالو إلى وزارة الكيرباء والطاقة.

 تم توقيع وثيقة عمل المشروع من و ازرة الكيرباء والطاقة وو ازرة الزراعة وو ازرة البيئة وجارى إستكمال
إجراءات التخمص من عدد ( )10حاويات من مبيد الالندين كأولوية أولى وجارى إعداد دراسة تقييم التأثير
البيئى لموقع الحاويات بميناء األدبية بالسويس تمييداً لمتخمص منيا بإعادة تدويرىا خارج البالد.

 تم تدريب عدد من المختصين من الو ازرات المعنينة عمى اإلدارة البيئية السميمة لممموثات العضوية الثابتة
من خالل إستشارى تقييم التأثير البيئى من كمية العموم جامعة اإلسكندرية.
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 .3حماية الصحة البشرية و البيئة من اإلنبعاثات الغير مقصودة لممموثات العضوية الثابتة
الناتجة من الحرق المكشوف لمخمفات الرعاية الصحية والمخمفات اإللكترونية.

 يتم تنفيذ المشروع من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائى ( )UNDPومرفق البيئة العالمى ()GEF
بالتعاون مع جياز شئون البيئة كنقطة إتصال يقوم بدورة بالتنسيق مع و ازرة الصحة والسكان وو ازرة

اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بيدف مساعدة مصر لموفاء بإلتزاماتيا الدولية الموقعة من خالل إتفاقية
أستكيولم المعنية بالمموثات العضوية الثابتة وذلك لمحد من اإلنبعاثات الغير مقصودة لممموثات العضوية

الثابتة واإلنبعاثات األخرى (الزئبق – الرصاص – الكادميوم – الدايوكسين والفيوران وغيرىا) والتى تنتج من

اإلدارة الغير آمنو بيئياً لممخمفات الخطرة المتضمنة مخمفات الرعاية الصحية وكذلك المخمفات اإللكترونية .

 بدأ اإلعداد ليذا المشروع منذ عام  2010وتم التقدم بمقترح المشروع لمرفق البيئة العالمية ( )GEFعام
 2011لكن فى تمك األثناء أوقف مرفق البيئة العالمية الموافقة عمى أى مشروعات لمصر حتى إستقرار

األوضاع السياسية .وفى إبريل  2013وأفق مرفق البيئة العالمية عمى مقترح المشروع ووأفق عمى

تخصيص مبمغ  140ألف دوالر لتنفيذ الدرسات المرجعية الالزمة إلعداد وثيقة المشروع والتقدم بيا مرة

أخرى لمرفق البيئة العالمية فى شير إبريل المقبل.
يتضمن المشروع مكونين أساسيين:

 )1المكون األول :دعم منظومة إدارة مخمفات الرعاية الصحية بالتعاون مع و ازرة الصحة والسكان.
وزرة اإلتصـ ـ ــاالت
 )2المكــــــون الثــــــانى :دعـ ـ ــم منظومـ ـ ــة إدارة المخمفـ ـ ــات اإللكتروني ـ ــة بالتعـ ـ ــاون مـ ـ ــع ا
وتكنولوجيا المعمومات.
 يتم إدارة المشروع من خالل جياز شئون البيئة.
 ميزانية المشروع )  )4.100.000مقسمة بين مكونى المشروع.
يتضمن المشروع أربعة أىداف رئيسية :
 الحد من المموثات العضوية الثابتة ( )POPsالناتجة من مخمفات الرعاية الصحية من خالل بناء القد ارت
والتدريب عمى أفضل الممارسات و التكنولوجيات المتاحة وكذا اإلطار العام لمتشريعات والسياسات.

 الحد من إنبعاثات الزئبق الناتجة من مخمفات الرعاية الصحية من خالل بناء القدرات والتدريب عمى
األجيزة الخالية من الزئبق وكذا اإلطار التشريعى فى ىذا الشأن.

 الحد من المموثات العضوية الثابتة الناتجة من المخمفات اإللكترونية من خالل دعم القدرات والتدريب

والتعريف بأفضل الممارسات البيئية والتكنولوجية وكذا تعزيز السمطة التشريعية واألطر السياسية

والمؤسسية.
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 الحد من المخمفات الخطرة األخرى (الزئبق – الكادميوم – الرصاص) والذى ينتج من المخمفات اإللكترونية
وذلك من خالل التدريب ودعم القدرات عمى افضل الممارسات البيئية وأفضل التكنولوجيات المتاحة فى ىذا

الشأن.
الخطوات الجارى تنفيذىا إلعداد وثيقة المشروع:
 التعاقد مع إستشارى دولى إلعداد وثيقة المشروع بناء عمى الدراسات المرجعية التى تقوم بيا مكاتب
إستشارية وطنية وجارى التنسيق مع ( )UNDPألختيار خبير ذو خبرة فى إعداد مشروعات (. )GEF

 إجراء دراسة مرجعية عن الوضع ال ارىن لمنفايات اإللكترونية وتم اإلنتياء من إعداد الشروط المرجعية
لمد ارسة بالتنسيق مع و ازرة اإلتصاالت تمييداً لطرحيا عمى المكاتب اإلستشارية المصرية فى مناقصو عامة

والتنسيق لدفع تكمفتيا بالتساوى بين الو ازرتين .سيتم التعاقد أيضا مع سيدراى لإلستفادة من خبرات

( )EMPAلإلشراف الفنى عمى ىذه الدراسة.


إجراء دراسة مرجعية عن تقييم أكثر تفصيال عن الوضع الراىن النفايات الطبية فى مصر وتم اإلنتياء من

إعداد الشروط المرجعية لمد ارسة بالتنسيق مع و ازرة الصحة تمييداً لطرحيا فى مناقصة عامة عمى المكاتب
اإلستشارية المصرية من خالل ( )UNDPإجراء زيارات ميدانية لممحافظات المختارة من و ازرة الصحة
واإلتصاالت مع المكاتب اإلستشارية المختارة ألختيار أنسب المواقع لتنفيذ المشروعات اإلسترشادية .

 مخاطبة الو ازرتين المعنيتين لمحصول عمى موافقتيم الرسمية عمى اإلشتراك فى المشروع والتزاميم بتقديم
مساىتميم العينية لممشروع لتحقيق شرط التمويل المشارك لمشروعات مرفق البيئة العالمية والمتمثمة فى

األتى:


 50مميون جنيو تعيدت بالفعل و ازرة الصحة بتخصيصيا لشراء محارق لممستشفيات من الميزانية

الحكومية باإلضافة ألى مساىمات أخرى مالية أو عينية فى ذات المجال من قبل الو ازرة او جيات
مانحة أخرى.



 40مميون جنيو قيمة مصنع تدوير المخمفات اإللكترونية الذى أنشاءه القطاع الخاص باإلضافة ألى
مساىمات أخرى مالية أو عينية فى ذات المجال من قبل الو ازرة أو جيات مانحة أخرى.

 .4مشروع تعزيز اإلستراتيجيات لمحد من اإل نبعاث غير المقصود لممموثات العضوية الثابتة في
منطقة البحر األحمر وخميج عدن ): )PERSGA
تــم تحديــد المصــادر اليامــة إلنبعاثــات الديوكســينات والفيورنــات وىــى (الحــرق المكشــوف – وشــركات تكريــر
البترول) تم تحديد االتى :
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أ.

إختيار شركة السويس لتكرير البترول لتنفيذ المشروع التجريبى.

ب .إختيار المقمب المحكوم بالغردقة لتنفيذ المشروع .صورة رقم ()1-13

صورة (  )1-13المقمب المحكوم بالغردقة

 1131.1التنسيق والتعبون مع الىساراث واجلهبث املختلفت
 .1التنسيق مع و ازرة الزراعة واستصالح األراضى بشأن إتخاذ ما يمزم تجاه األرصدة المختمفة من مبيدات
زراعية محظورة ومنتيية الصالحية ميجورة وراكدة بمخازن مزارع قطاع اإلنتاج عمى مستوى

الجميورية.

 .2المشاركة فى أعمال المجنة الدائمة لمكيماويات ،والتى تجتمع بمقر الييئة المصـرية العامـة لممواصـفات
والجــودة وتــم مــن خــالل ىــذه المجنــة ترجمــة وتعريــب المواصــفات القياســية الخاصــة باإلتحــاد اإلوروب ـى

وذلــك لتوفيقيــا م ـع المواصــفات القياســية المص ـرية وجــارى إعــداد الصــياغة النيائيــة ليــا مــع الجيــات

المعنية المشتركة مع ىذه المجان.
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 .3التنســيق مــع و ازرة الصــحة مــن خــالل لجنــة المـواد والنفايــات الخطـرة لمراجعــة منظومــة النفايــات الطبيــة
ومواصفات المحارق واجيزة التعقيم.

 3131.1بنبء القذراث ورفع الكفبءة
تــم عقــد برنــامج تــدريبى لمعــاممين فـى قطاعــات الرعايــة الصــحية عمــى منظومــة اإلدارة الســميمة لمخمفــات الرعايــة
الصحية وتم ذلك بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والمستشفيات العامة والخاصة.

 31.1الزؤيت املستقبليت
 .1الــتخمص اآلمــن مــن كميــة  226طــن مبيــدات مســرطنة مــن مــادة المينــدان المحظــورة بإخراجيــا مــن مينــاء
األدبية بالسويس ومخزن المبيدات بالصف إلى خارج البالد.

 .2الـتخمص اآلمـن خـارج الـبالد مـن  200طـن مـن الزيـوت المموثـة بمـواد ( )PCBsوالمحـوالت والمكثفـات
الكيربية عمى مستوى مصر واستكمال الحصر ألعمى تركيزات تموث.

 .3إعداد دورات تدريبية لإلدارات المختمفة بالجياز واألفرع اإلقميمية عمى منظومة التجميع والتخزين الوسطي
واجراءات التخمص اآلمن من الزيوت المموثة بمواد (.)PCBs

 .4البــدء ف ـى حصــر كميــات وأن ـواع الم ـواد الخط ـرة المســتخدمة بالصــناعة والمصــنفة كمموثــات عضــوية ثابتــة
مضافة حديثاً إلى إتفاقية ستكيولم لممموثات العضوية الثابتة بالمنشآت الصناعية .

 .5العمل عمى زيادة الوعى البيئى عن الزئبق والمخمفات الكيربية واإللكترونية بالمناىج التعميمية المختمفة.
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الفصل الرابع عشر

صندوق محبية البيئة

 1.13مقدمة

تم إنشاء صندوق حماية البيئة وفقا لمقانون رقم ( )4لسنة  4994بشأن حماية البيئة والئحتة التنفيذية،
والمعدل بالقانون رقم ( )9لسنة  9009كآلية دعم حكومية تم تخصيصيا لجذب اإلستثمارات لمشروعات البيئة

المستدامة ،وزيادة اإل لتزام بقانون البيئة رقم ( ،)4وحشد إىتمام القطاعين العام والخاص لحل المشكالت البيئية
المتزايدة بمصر .وتشمل آليات عمل صندوق حماية الببئة لدعم المشروعات المختارة كل عام ال تى :
 .4المنح.

 .9القروض الميسرة.

 .3دعم سعر فائدة القرض.
 .4المشاركات.

وباإلضافة إلى قيام صندوق حماية البيئة بدوره كأداة لتحقيق الىداف البيئية الوطنية ،فإن الصندوق يقوم

بتقديم الدعم المالى لإلستثمارات البيئية بيدف تصحيح إنحرافات السوق وتخطى مرحمة التحول اإلقتصادى.

وتتغير أولويات المجاالت التى يدعميا الصندوق طبقا لمخطة الوطنية لمعمل البيئى ومن ىذه المجاالت التى قام

صندوق حماية البيئة بدعم المشروعات البيئية بيا ىى كالتالى :
 .1المخمفات الطبية والنفايات الخطرة.

 .9المخمفات الصمبة.

 .3الحد من تموث اليواء.
 .4حماية الطبيعة.

كما يقوم صندوق حماية البيئة بإعداد خطة مفصمة لتنمية الموارد المالية بيدف زيادة موارد الصندوق وبالتالى

زيادة الدعم المالى ليشمل مشروعات أكثر باإلضافة إلى تحقيق إستمرارية الصندوق.

 1.13املشروعبت الىت قبم صندوق محبية البيئة بتنفيذهب خالل عبم 1112
 4.9.44مشروعات قام الصندوق بتمويميا بالكامل
جدول ( )4-44مشروعات قام الصندوق بتمويميا بالكامل
اسم المشروع
دعم محافظة القصر لتنفيذ برنامج
الـ  400يوم الولى لمرئيس
دعم محافظة قنا لتنفيذ برنامج
الـ  400يوم الولى لمرئيس

المحافظة

مساىمة الصندوق

القصر

 900.000جنيو

قنا

 050.000جنيو
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دعم محافظة المنيا لتنفيذ برنامج

المنيا

 4.000.000جنيو

أسيوط

 500.000جنيو

سوىاج

 4.000.000جنيو

----------

45.000جنيو

----------

 5.000جنيو

----------

 90.000جنيو

محافظة بنى سويف

 449.900جنيو

محافظة القصر

 45.000جنيو

---------

 9.435جنيو

محافظة بورسعيد

 900.000جنيو

دعم إحتفالية يوم الغابات العالمى

---------

 9.500جنيو

دعم جمعية كتاب البيئة

---------

 95.000جنيو

دعم نقابة الصحفيين لجائزة البيئة

--------

 40.000جنيو

محافظة القاىرة

 950.000جنيو

الـ  400يوم الولى لمرئيس
دعم محافظة أسيوط لتنفيذ برنامج
الـ  400يوم الولى لمرئيس
دعم محافظة سوىاج لتنفيذ برنامج
الـ  400يوم الولى لمرئيس
دعم جمعية قموب الخير لرعاية المكفوفين
مشاركة الوزارة فى المؤتمر الثامن لتنمية
الريف باسم جامعة حموان
المساىمة فى الشعبة القومية لمجمس
الطاقة العالمى
سداد  % 40من قيمة محرقة محافظة
بنى سويف
دعم محافظة القصر لتنفيذ مشروع
البامبرز (لالحصنو)
دعم كمية اليندسة بحموان لمشروع تخرج
طالب قسم اإل تصاالت
دعم محافظة بورسعيد فى إطار حمالت
النظافة

دعم محافظة القاىرة ىيئة النظافة
والتجميل لرفع التراكمات
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 .4فيما يتعمق ببرنامج الحد من التموث الصناعى:
فإنو تم تنفيذ العديد من دراسات تقييم األثر البيئى لممشروعات بتمويل من الصندوق لما ليذه الدراسات من أثر

فعال فى تجنب المخاطر التى قد تؤثر عمى حياة المشروع كما تم إجراء صيانة المعامل المركزية بالجياز و

الفروع اإلقميمية لضمان إستمرار العمل بكفاءة.
 .9فيما يتعمق بتحسين نوعية اليواء:
فإنو تم تشغيل وصيانة المعمل المرجعى لميواء وذلك لرصد إنبعاثات العمميات الصناعية والسيطرة والحد من
إخطار 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.
 .3فيما يتعمق ببرنامج تحسين المياه:
فإ نو تم التعاقد مع المعيد القومى لعموم البحار والمصايد لتنفيذ برنامج رصد اإلراضى الرطبو والبحيرات وىذا

البرنامج ييدف إلى المتابعة الدورية ليذه البحيرات عن طريق الرصد الدورى لنوعية المياه والرواسب واليائمات

المؤثرة عمييا فى األوقات واألماكن المختمفة وذلك بغرض وضع برنامج لمحد من تأثير المموثات ووقف التدىور

المستمر لمبحيرات .كما تم التعاقد مع معيد الدراسات العميا والبحوث جامعة اإلسكندرية لتنفيذ برنامج رصد
البحر األبيض المتوسط وذلك لتحسين نوعية المياه بالبحيرات المتصمة بالمتوسط.
 .4فيما يتعمق ببرنامج التشجير:
فإنو تم صيانة وتشغيل مشروع الحزام األخضر حول القاىرة الكبرى ،كما تم صيانة وتشغيل كل من محطة
التحمية بحديقة السالم بشرم الشيخ و معالجة المياه لمشروع الحزام األخضر وكيرباء حديقة السالم بشرم الشيخ.
 9.9.44المشروعات الجارى مناقشتيا والتى فى طور التنفيذ
جدول ( )9-44المشروعات الجارى مناقشتيا والتى فى طور التنفيذ
اسم المشروع

الجية المتقدمة

تطوير مكامير الفحم

صندوق حماية البيئة

محرقة مخمفات طبية

بمحافظة البحر الحمر

صندوق حماية البيئة

الجية القائمة
بالدراسة
صندوق حماية البيئة

صندوق حماية البيئة

بمدينة شالتين
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مساىمة الصندوق
(القيمة بالمميون)

موقف التنفيذ

جنية مصرى
--------
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طرح مناقصة لمكتب إستشارى
إلتمام الدراسات البيئية
فى الطريق لتركيبها بمدينة
شالتين

مشروع إستبدال سيارات
الميكروباص القديمة

قطاع نوعية البيئة

بأخرى حديثة تعمل

قطاع نوعية البيئة

مازال تحت الدراسة

1

بالغاز الطبيعى

وذلك ضمن مشروع تطوير
دعم قطاع حماية

الطبيعة وذلك لتطوير

المحميات الطبيعية بالتعاون مع
قطاع حماية الطبيعة

قطاع حماية الطبيعة

محميات وادى الجمال

108.0

مرفق البيئة العالمي(المبلغ
المحول فعليا) تم توجيه المبلغ
لتطوير وتنمية محمية وادى
الجمال
3.440

اإلجمالى

 3.9.44مشروعات ال نتاج ال نظف بتمويل من صندوق حماية البيئة بالتعاون مع مكتب اإل لتزام البيئى
جدول ( )9-44مشروعات النتاج النظف بتمويل من صندوق حماية البيئة بالتعاون مع مكتب اإللتزام البيئى
القطاع

اسم الشركة

إجمالى قيمة مساىمة مشروع اإل لتزام البيئى

شركة مصر لممستحضرات الغذائية ـ ـ ـ ميفاد

1.0.1.111

شركة الميرو لمصناعات الغذائية

..111.111

بالجنية المصرى

قطاع الصناعات الغذائية

قطاع الطباعة
قطاع الدباغة

شركة جرين إيجيبت لتصنيع الزيوت النباتية

..111.111

شركة دايرى الند لأللبان والصناعات الغذائية

..111.111

مطبعة التحرير

001.111

مصنع صحا ار لمطباعة

..111.111

الشركة المصرية األلمانية لمصناعة والتجارة

..1.1.111
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االتحاد لغزل ونسج خيوط الفانس وصباغة
المفروشات والستائر ـ ـ ـ قويسنا ـ ـ ـ المنوفية

قطاع الصناعات النسيجية

شركة سيتى تكستايل لمغزل والنسيج والتريكو
والصباغة والتجييز

شركة النورس تكشر لمغزل والنسيج
شركة ميراكل لمصناعات الطبية (عماد لويز
منصور وشركاه ) ميراكل
شركة العبد لتشكيل المعادن واألستيراد والتصدير
قطاع الصناعات اليندسية و
المعدنية

قطاع الصناعات الكيماوية

شركة كنوز لتشغيل المعادن وأوانى الطيى
األلومنيوم

..111.111
1.000..11
1.0.1.111
..111.111
..111.111
1.011.111

شركة فولتا مصر

011.111

شركة الدلتا لممكونات اليندسية

011.111

مصنع رويال كمين لمكيماويات

..111.111

مصنع معوض لتصنيع الزجاج ( ام جى
جروب)

011.111

شركة دودى بالست لمصناعات البالستيكية

1.1.1.111

شركة شوا لمبالستيك

001.111
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قائمة ببعض املختصرات املستخدمة يف التقرير
AFD
AMCEN

French Agency for development
African Ministers Conference on Environment

BWM

Ballast Water Management

BOD

Biochemical Oxygen Demand

CAIP

Cairo Air Quality Project

CAST

Council for Agriculture Science & Technology

CCRMP

Climate Change Risk Management Programme

CDM

Clean Development Mechanism

CH4

Methane

COD

Chemical Oxygen Depletion

COMESA

Common Market for Eastern & Southern Africa

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

FAO

Food & Agriculture Organization

GDP

Global Domestic Product

GEF

Global Environmental Facility

GFP

Good Farming Practices
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GHS

Globally Harmonized System of Classification & Labeling of Chemicals

GIS

Geographical Information Systems

GWP

Global Warming Potential

HCFC

Hydro Chlorofluorocarbon

HPMP

Hydro Chlorofluorocarbon Phase out Management Plan

ICZM

Integrated Coastal Zone Management

IMO

International Maritime Organization

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IUCN

International Union for Conservation of Nature

JICA

Japanese International Cooperation Agency

KOICA

Korea International Cooperation Agency

LEDs

Low Emission Development strategies

MRV

Measurable, Reportable, Verifiable

NAMAs

National Appropriate Mitigation Actions

NAP

National Action Programme

NH3

Ammonia

NIE

National Implementing Entity

NIS

National Inventory System

NO2

Nitrogen Dioxide

NPP

National Phase out Plan

ODP

Ozone Depletion Potential

OSEC

Organization of Safety & Cooperation in Europe

PCB's

Polychlorinated Biphenyls

PFCs

Per fluorocarbons
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PH

Hydrogen Ion Concentration

PM10

Particulate Matter

POA

Program of Activity

PPSI

Public & Private Sector Industrial Project

PROPER
PRTR
QIZ

Program for Pollution Control, evaluation & Rating
Pollutant Release & Transfer Registers
Qualified Industrial Zone

REACH

Registration, Evaluation & Authorization of Chemicals

REMIP

Regional Environmental Management Improvement Project

SF6

Sulfur hexafluoride

SO2

Sulfur Dioxide

TSP

Total Suspended Particulates

UNDP

United Nations Development Program

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization

VOCs

Volatile Organic Compounds

WHO

World Health Organization

WWF

World Wildlife Fund
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املشاركني فى إعداد التقرير
جهاز شئون البيئة

وزارة البيئة _

الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة

م /أحمد أبو السعود أحمد
د /عطوة حسين أحمد

رئيس قطاع اإلدارة البيئية

د /منى محمد كمال

رئيس قطاع نوعية البيئة

د /جمال الصعيدى

رئيس قطاع شئون الفروع اإلقميمية

د /محمد صالح السعيد

رئيس قطاع االدارة المتكاممة لممخمفات والمواد والنفايات الخطرة

م /أمين السيد الخيال

رئيس اإلدارة المركزية لالدارة المتكاممة لممخمفات البمدية والزراعية

د /محمد عبد المنعم فاروق

رئيس اإلدارة المركزية لممناطق الساحمية والبحرية والبحيرات

ك /كوثر حنفي أبو السعود

رئيس االدارة المركزية لالزمات والكوارث البيئية

م /وحيد سالمة حميد

رئيس اإلدارة المركزية لمتنوع البيولوجى

أ /هشام عيسى

رئيس اإلدارة المركزية لمتغيرات المناخية

د /محمد طمعت الحناوى

رئيس اإلدارة المركزية لممحميات الطبيعية

د /محمد إسماعيل السحيمى

رئيس اإلدارة المركزية لمسياسات والتخطيط ودعم اإلستثمار بقطاع
االدارة المتكاممة لممخمفات والمواد والنفايات الخطرة

د /منال عبد الحكيم الطنطاوي

رئيس اإلدارة المركزية لنوعية المياه

ك /إلهام رفعت عبد العزيز

مدير عام االدارة العامة لمتنمية البيئية

ك /أماني محمد سميم

مدير االدارة العامة لنوعية مياة البحر

أ /خالد عبد العزيز
د /سيد مصطفى السيد

مدير عام الشئون المالية واإلدارية بصندوق حماية البيئة
مدير عام اإلدارة العامة لنوعية المياه العذبة والبحيرات

م /مصطفى مراد

مدير عام اإلدارة العامة لنوعية الهواء

د /عائشة محمد أبولبن

مدير عام اإلدارة العامة لمطاقة المستدامة
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م /عماد محمد عالم

مدير عام اإلدارة العامة لنوعية األرض والتربة

د /خالد عالم محمد

مدير عام اإلدارة العامة لتنوع الناسالت وبنوك الجينات الوراثية

م /أيمن محمد السيد

مدير عام اإلدارة العامة لعادم المركبات

م /ريم عبد الرحمن عبد الفتاح
م /مصطفى عبد الرازق زايد

مدير عام اإلدارة العامة لمحماية من الضوضاء
مدير عام اإلدارة العامة لنوعية مياه الصرف واعادة اإلستخدام
الخبراء من خارج الجهاز

أ.د /أحمد وجدى

وكيل كمية الهندسة لشئون الدراسات العميا – جامعة القاهرة

أ.د /طارق العربى

وكيل كمية العموم لشئون البيئة – جامعة القاهرة
وحدة المؤشرات التقارير البيئة
رئيس وحدة المؤشرات والتقارير البيئية

د /أحمد فاروق البرى
تصميم الغالف

أخصائي إحصاء وحاسبات إلكترونية

أ /زينب زكى عبد الجميل

أعضاء فريق العمل
د /هيثم فاروق عبد الفتاح

مدير وحدة المعمومات بقطاع حماية الطبيعة

أ /محمد معتمد عيسوى

أخصائي إحصاء وحاسبات إلكترونية

أ /سوزان كيالنى السيد

أخصائي إحصاء وحاسبات إلكترونية

أ /عالء الدين بسيونى

باحث شئون إدارية

أ /رحاب رأفت تاج

أخصائي إحصاء وحاسبات إلكترونية
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